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Dale tu mano al indio 

Dale que te hara bien 

Y encontraras el camino 

Como ayer yo lo encontre 

Dale tu mano al indio 

Dale que te hara bien 

Te mojara el sudor santo 

De la lucha y el deber 

La piel del indio te enseñara 

Toda la senda que habras de andar 

Manos de cobre te mostraran 

Toda la sangre que has de dejar 

Dale tu mano al indio 

Dale que te hara bien 

Y encontraras el camino 

Como ayer yo lo encontre 

Es el tiempo del cobre 

Mestizo grito y fusil 

Si no se abren las puertas 

El pueblo las ha de abrir 

America esta esperando 

Y el siglo se vuelve azul 

Pampas, rios y montañas 

Liberan su propia luz 

La copla no tiene dueño 

Patrones no mas mandar 

La guitarra americana 

Peleando aprendio a cantar 

Dale tu mano al indio 

Dale que te hara bien. 

 

(Canción por mi América- Daniel Vigliet) 

Manifesto contra as medidas governamentais de transferência para o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e abastecimento (MAPA) a identificação, reconhecimento e demarcação das Terras 

Indígenas (TIS) e o esvaziamento da FUNAI (Fundação Nacional do Índio). Disponível em: < 

http://apib.info/2019/01/10/sangue-indigena-nenhuma-gota-a-mais/> Acesso em 10 de janeiro de 

2019. 
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RESUMO 

A geopolítica do conhecimento, nascida das entranhas do processo colonial e configurada a 

partir da invasão das Américas, estrutura as universidades ocidentais, sendo representativa das 

formas em que a colonialidade do poder opera (LANDER, 2010, SEGATO, 2016; ARIAS, 

2010; CASTRO-GOMÉZ, 2007). Dentro deste cenário, a escrita acadêmica ganha um 

protagonismo e é responsável pela perpetuação de um racismo epistêmico nas formas de 

produção e divulgação dos conhecimentos (MIGNOLO, 2003). Comprometida com a opção 

decolonial (MIGNOLO, 2005; 2010), problematizo como o embate e as tensões entre práticas 

de letramentos acadêmicos baseadas em visões eurocêntricas e os conhecimentos trazidos por 

culturas subalternizadas, para o contexto acadêmico, podem oferecer caminhos para pensarmos 

novos modelos de produção e legitimação de conhecimentos outros, que são negados e 

subalternizados pelo contexto acadêmico ocidental hegemônico. Para construir  essas reflexões, 

conto a minha experiência etnográfica, nascida no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior 

Indígena, da Universidade Federal de Goiás, a fim de: colocar em pauta as tensões, conflitos e 

negociações emergentes nas práticas de letramentos acadêmicos em contexto intercultural a 

partir das vivências de acadêmicas/os indígenas; problematizar as auto-representações 

identitárias das/os acadêmicas/os indígenas inseridas/inseridos em contexto acadêmico 

intercultural em relação à produção de conhecimento na universidade; e, também, pensar em  

alternativas viáveis para legitimar conhecimentos e as formas de produção de conhecimento  

que foram subalternizados durante séculos pelo poder hegemônico eurocêntrico. Nessa 

trajetória, em diálogo com o campo dos Novos Estudos do Letramento, especificamente na área 

de letramentos acadêmicos (STREET, 2006; 2014; ZAVALA, 2010; LILLIS E SCOTT, 2007), 

apresento as construibuições desse campo de pesquisa, ao mesmo tempo em que pontuo a 

necessidade da ampliação crítica em relação ao racismo epistemológico/linguístico ainda 

presente nas práticas de letramentos acadêmicos. Nesse percurso, demonstro como pesquisas 

contemporâneas (ZAVALA E CÓRDOVA, 2010; NASCIMENTO, 2014; CASTILLO, 2013; 

KAFLE E CANAGARAJAH, 2015) têm construído perspectivas mais sensíveis em relação às 

práticas de letramentos na academia. Durante este caminho, juntamente com as vozes das/os 

interlocutoras/es indigenas que me ajudaram a construir esta pesquisa, apresento perspectivas 

indígenas sobre as práticas de letramento (KOPENAWA E ALBERT, 2015; MUNDURUKU, 

2006; JOEL CUXY E HERBETTA, 2016), com o intuito de mostrar como essas pessoas, a 

partir do locus de enunciação indígena, têm pensado e sentido as práticas de letramentos. Neste 

diálogo, apresento como as tensões e conflitos emergentes nas práticas de letramentos 

acadêmicos possuem estreita relação com a colonialidade do poder e, consequentemente, com 

a colonialidade do saber, intrinsicamente conectada com a colonialidade linguística.  A partir 

dessa reflexão, apresento a partir das produções acadêmicas indígenas (MARINEUZA 

KRIKATI 2017; TORRICELE HATUNAKA JAVAÉ, 2017; AMUTU WAURÁ, 2018), como 

acadêmicas/os indígenas ocupam o território da academia a partir da afirmação das suas marcas 

identitárias (PIÑACUÉ ACHICUE, 2014; MAHER; 2010; THIÉL, 2006), através de práticas 

de linguajamento (MIGNOLO 2003) e das multimodalidades discursivas que fraturam a 

geopolítica do conhecimento, práticas essas que apontam caminhos outros para a construção de 

uma concepção de letramentos acadêmicos mais próxima de um diálogo interepistêmico a partir 

da luta política e epistêmica produzidas por  corpos e saberes indígenas nos espaços da diferença 

colonial. 

  

Palavras-chave: Letramentos acadêmicos. Geopolítica do conhecimento. Colonialidade do 

saber. Práticas de letramentos acadêmicos em contexto intercultural. Interculturalidade. 

 

 

 



RESUMÉN 

 

La geopolítica del conocimiento, nacida de las entrañas del proceso colonial y configurada a 

partir de la invasión de las Américas, estructura las universidades occidentales, siendo 

representativa de las formas en que opera la colonialidad del poder (LANDER, 2010, SEGATO, 

2016; ARIAS, 2010; CASTRO-GOMÉZ, 2007). En este escenario, la escritura académica 

asume un papel protagonista y es responsable de la perpetuación de un racismo epistémico en 

las formas de producción y difusión del conocimiento (MIGNOLO, 2003). Comprometida con 

la opción decolonial (MIGNOLO, 2005; 2010) cuestiono cómo el choque y las tensiones entre 

las prácticas de alfabetización académica basadas en visiones eurocéntricas y el conocimiento 

aportado por las culturas subalternas al contexto académico pueden ofrecernos formas otras de 

pensar nuevos modelos de producción y legitimación de conocimientos que son negados y 

subalternizados por el contexto académico occidental hegemónico. Para construir estas 

reflexiones, cuento mi experiencia etnográfica, nacida en el Núcleo Takinahakỹ de Formación 

Superior Indígena, de la Universidad Federal de Goiás, a fin de: poner en pauta las tensiones, 

conflictos y negociaciones emergentes en las prácticas de letramentos académicos en contexto 

intercultural a partir de las vivencias de académicas/os  indígenas; problematizar las 

autorepresentaciones identitarias de las / los académicas / los indígenas inseridas/os en contexto 

académico intercultural en relación a la producción de conocimiento en la universidad; y 

también pensar en alternativas viables para legitimar el conocimiento y las formas de 

producción de conocimiento que han estado excluídas durante siglos por el poder hegemónico 

eurocéntrico. En esta trayectoria, en diálogo con el campo de los Nuevos Estudios de 

Literacidad, específicamente en el área de la literacidad académica (STREET, 2006; 2014; 

ZAVALA, 2010; LILLIS Y SCOTT, 2007), presento las construcciones de este campo de 

investigación, a la vez que señalo la necesidad de una expansión crítica en relación al racismo 

epistemológico/lingüístico que aún está presente en las prácticas de literacidad académica. 

También demuestro cómo investigaciones contemporáneas (ZAVALA E CÓRDOVA, 2010; 

NASCIMENTO, 2014; CASTILLO, 2013; KAFLE E CANAGARAJAH, 2015) han construido 

perspectivas más sensibles con respecto a las prácticas de literacidad académica. A lo largo del 

camino con las voces de los interlocutores indígenas que me ayudaron a construir esta 

investigación, presento las perspectivas indígenas sobre las prácticas de literacidad 

(KOPENAWA y ALBERT, 2015; MUNDURUKU, 2006; JOEL CUXY y HERBETTA, 2016), 

con el fin de mostrar cómo estas personas, desde el lugar de la enunciación indígena, han 

pensado y sentido las prácticas de literacidad. En este diálogo, presento cómo las tensiones y 

conflictos emergentes en las prácticas de literacidad académica están estrechamente 

relacionadas con la colonialidad del poder y, en consecuencia, con la colonialidad del 

conocimiento, intrínsecamente relacionada con la colonialidad lingüística.  A partir de esa 

reflexión, presento a partir de las producciones académicas indígenas (MARINEUZA 

KRIKATI 2017, TORRICELE HATUNAKA JAVAÉ, 2017, AMUTU WAURÁ, 2018), como 

académicas/os indígenas ocupan el territorio de la academia a partir de la afirmación de sus 

marcas identitarias (PIÑACUÉ ACHICUE, 2014; MIGNOLO 2003) y de las multimodalidades 

discursivas que fracturan la geopolítica del conocimiento, prácticas que apuntan caminos otros 

para la construcción de una concepción de literacidad académicas más cercanas a un diálogo 

interepistémico, a partir de la lucha política y epistémica producida por cuerpos y saberes 

indígenas en los espacios de la diferencia colonial. 

 

Palavras-chave: Literacidad académica. Geopolítica del conocimiento. Colonialidad del saber. 

Prácticas de literacidades académicas interculturales. Interculturalidad. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The geopolitics of knowledge, born of the bowels of the colonial process and shaped by the 

invasion of the Americas, structures the Western universities, being representative of the ways 

in which the coloniality of power operates (LANDER, 2010, SEGATO, 2016; ARIAS, 2010; 

CASTRO-GOMÉZ, 2007). In this context, academic writing takes on a leading role and is 

responsible for the perpetuation of an epistemic racism in the forms of production and 

dissemination of knowledge (MIGNOLO, 2003). From the decolonial option (MIGNOLO, 

2005; 2010) I problematize how the clash and tensions between academic literacy practices 

based on Eurocentric visions and the knowledge provided by subalternized cultures to the 

academic context can offer ways to think about new models of production and legitimation of 

other knowledge, which are denied and subalternized by the hegemonic Western academic 

context. In order to construct these reflections, I narrate my ethnographic experience, born in 

the Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, in order to: raise the tensions, conflicts 

and negotiations emerging in the academic literacy practices in intercultural context from the 

experiences of indigenous academics; to problematize the self-representations of the identities 

of the academic indigenous in an intercultural academic context in relation to the production of 

knowledge in the university; and also to think alternatives to legitimize knowledge and the 

forms of production of knowledge that have been subalternized for centuries by the hegemonic 

Eurocentric power. In this trajectory, in dialogue with the New Literacy Studies, specifically in 

the field of academic literacies (STREET, 2006, 2014; ZAVALA, 2010; LILLIS AND SCOTT, 

2007), I present the constructions of this field of research, which pointed to the need for a 

critical expansion in relation to an epistemological and linguistic racism still presents in 

academic literacy practices. In this way, they demonstrate how contemporary research 

(ZAVALA AND CÓRDOVA, 2010, NASCIMENTO, 2014, CASTILLO, 2013, 

CANAGARAJAH, 2002, 2015) has built more sensitive perspectives on literacy practices in 

academia. Then with the contribution of indigenous speakers who helped me build this research, 

I present indigenous perspectives on literacy practices (KOPENAWA AND ALBERT, 2015; 

MUNDURUKU, 2006; JOEL CUXY AND HERBETTA, 2016); with the purpose of showing 

how these people, from the locus of indigenous enunciation, have thought and felt the practices 

of literacies. In this dialogue, I present how the emerging tensions and conflicts in academic 

literacy practices are closely related to the coloniality of power and, consequently, to the 

coloniality of knowledge, intrinsically connected with linguistic coloniality.  From this 

reflection, I show from indigenous academic productions (MARINEUZA KRIKATI 2017; 

TORRICELE HATUNAKA JAVAÉ, 2017; AMUTU WAURÁ, 2018), how indigenous 

academics occupy the territory of academia based on the affirmation of their identity marks 

(PIÑACUÉ ACHICUE, 2014; MAHER; 2010; THIÉL, 2006), through language practices 

(MIGNOLO 2003) and the different textualities that fracture the geopolitics of knowledge, 

practices that point other paths to the construction of a conception of academic literacy closer 

to an interepistemic dialogue based on the political and epistemic struggle produced by 

indigenous bodies and knowledge in the spaces of colonial difference.  

 

Keywords: Academic literacies. Geopolitics of knowledge. Coloniality of knowledge. 

Academic Writing in Intercultural Contexts. Intercultural practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando entendemos que a pesquisa deve ser movida por um processo que prima pela 

construção de caminhos e possibilidades para um futuro melhor para as sociedades que 

compõem o planeta, embarcamos em um percurso de investigação comprometido com a vida 

das pessoas. Essas pessoas tecem juntamente com as pesquisadoras e pesquisadores redes de 

significações e, justamente por isso, devem ser vistas como interlocutoras e interlocutores das 

investigações que são construídas coletivamente. Daí surge a necessidade de nos distanciarmos 

do carácter individualista que muitas vezes tem guiado algumas investigações acadêmicas. A 

pesquisa, assim como a vida, é tecida em coletividade e é isso que deve, a priori, guiar o 

processo de investigar. Essa foi uma das grandes lições que continuo aprendendo com o 

antropólogo equatoriano Patrício Guerrero Arias, em Corazonar: una antropologia 

comprometida con la vida (2010) e, principalmente, com minha experiência de trabalho de 

campo com diversos alunas e alunos indígenas do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior 

Indígena. A partir dessas experiências de vida – de vida porque transcende o aprendizado 

acadêmico  – e de leitura, surge para mim a necessidade de ouvir o “outro”, aquele outro 

marginalizado pelas inúmeras injustiças que foram perpetuadas historicamente pelas ganâncias 

sombrias de um sistema colonial que impôs a visão eurocêntrica como forma universal de 

produzir verdades sobre o mundo, sempre impulsionado pelas forças capitalistas, que em 

diversas frentes ainda silencia, exclui, oprime e destrói vidas e práticas sociais dos povos que 

foram/são massacrados pela colonialidade.  

Diante dessa realidade, em busca de fazer um movimento contra-hegemônico de 

contestar como a colonialidade é reproduzida na esfera acadêmica, especificamente, no que se 

refere à imposição de uma escrita acadêmica que atenda aos critérios de cientificidade da 

ciência moderna ocidental, esta pesquisa nasce com o objetivo de problematizar possíveis 

embates e tensões entre práticas de letramentos acadêmicos baseadas em visões eurocêntricas 

quando pensadas em contextos interculturais, especificamente em contextos em que as alunas 

e os alunos universitários fazem parte de culturas não eurocêntricas, a exemplo dos povos 

indígenas. Na mesma medida, em continuidade à premissa anterior, problematizamos como os 

conhecimentos trazidos por culturas subalternizadas para o contexto acadêmico podem oferecer 

caminhos para pensarmos novos modelos de produção e legitimação de conhecimentos outros 

que atualmente são negados e subalternizados pelo contexto acadêmico ocidental. Para isso, o 
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interesse é, a partir das práticas acadêmicas de professores indígenas em processo de formação 

superior, apontar como esses estudantes se posicionam diante das práticas 

de letramentos acadêmicos e, nesse sentido, compreender como as negociações emergentes nas 

práticas de letramentos acadêmico em contexto intercultural podem nos auxiliar a pensar 

alternativas para construção de uma universidade mais democrática e mais inclusiva, tanto no 

que refere ao respeito à diversidade epistêmica que começa a compor o panorama da 

universidade atual como  no que diz respeito às formas como os conhecimentos são produzidos 

e disseminados. Assim, nessa tarefa de ouvir o “outro”, a etnografia torna-se uma ferramenta 

que dá forma a esta pesquisa, pois ela abre espaço para problematizações que surgem, 

principalmente, a partir das vozes de pessoas que constroem suas  narrativas a partir das suas 

lutas diárias, através de práticas insurgentes de resistir, (re)existir e (re)viver, como bem aponta 

a pedagoga Catherine Walsh (2013), ao longo da sua trajetória de luta em defesa de grupos 

subalternizados no Equador.  

É importante destacar que esta pesquisa é construída a partir de enfoques e instrumentos 

etnográficos, metodologia e perspectiva que abre espaço para uma multiplicidade de enfoques 

que, a meu ver, principalmente em contextos de investigações educacionais, são extremamente 

necessários para a compreensão das interações e das práticas sociais e linguísticas que as 

pessoas tecem cotidianamente. Consequentemente, esse método de pesquisa possibilita o uso 

de diversas ferramentas para registros de interlocuções como a observação, a entrevista, diários 

de campos, questionários etc. Essa opção define as estratégias metodológicas pensadas para o 

desenvolvimento desta investigação, tendo em vista que se aliam aos objetivos preliminares 

que começaram a delinear os movimentos necessários para realização da pesquisa. 

Acredito firmemente, e antes de tudo, que é preciso fazer uma ciência comprometida 

com a vida, uma ciência que trabalhe em prol da equidade na produção do conhecimento, assim 

como uma ciência que de fato aja positivamente na vida das pessoas, principalmente na vida 

dos atores sociais que sempre foram marginalizados (ou posicionados às margens) e que sempre 

sofreram terrivelmente os impactos dos processos coloniais e da colonialidade. Isso significa, 

de fato, produzir pesquisas de impacto, pois é uma busca por desestabilizar estruturas coloniais 

que se solidificaram, principalmente no ato de fazer pesquisas. Produzir pesquisas de impacto 

é, nesse sentido, ir além dos desejos das políticas que amparam as instituições que fomentam 

pesquisas, ou seja, é uma busca pela desestabilização de estruturas coloniais que ainda excluem 

indivíduos de diversos espaços sociais, como, por exemplo, dos espaços educacionais. 

O que eu chamo à atenção, neste momento, é o fato de a colonialidade construir um 

padrão de conhecimento que é legitimado pelos critérios de cientificidade de pesquisas e que 
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tem sido perpetuada pelas instituições acadêmicas, tanto pelas escolas como pela universidade. 

Tal padrão, sempre guiado pela fetichização de cânones ocidentais, direciona tanto a construção 

de teorias como as estratégias metodológicas que funcionam como critérios de cientificidade 

para pesquisas que sejam relevantes para a ciência moderna ocidental, mesmo que isso requeira 

a reificação do ser humano, de suas práticas sociais e de seus sentidos de mundo.  

Abro este diálogo, portanto, especificamente no capítulo 1, com o intuito de delinear o 

percurso metodológico desta investigação – explicitando, dessa forma, algumas escolhas – ao 

mesmo tempo em que questiono, problematizo e confronto a geopolítica do conhecimento, 

busco refletir criticamente sobre a minha maneira de construir este diálogo. Ao longo desse 

diálogo, opto pelo uso da primeira pessoa do singular, abrindo espaço para a subjetividade, para 

as inúmeras inquietações que encontro e continuo encontrando neste processo e, 

principalmente, para tecer diálogos mais coerentes com as minhas perturbações que 

encontrei/encontro ao longo deste caminho. Em alguns momentos, opto pelo uso da primeira 

pessoa do plural para fazer referência às interlocuções que foram construídas com base em 

discussões com meu orientador, meu parceiro de pesquisa. Procuro ao longo da construção 

deste diálogo tentar não invisibilizar nossas reflexões, como uma postura de considerar o 

conhecimento como processo em contínua construção que deve ser sempre produzido no 

coletivo, pois somente a partir dessas parcerias e redes de interlocuções que aprendemos juntas 

e juntos a transformar, transgredir e a tecer caminhos outros de lutas e resistências. 

 Começo, então, a desenhar o caminho que trilhei, não para encontrar respostas, mas 

para provocar, produzir novas inquietações e, além disso, na tentativa de buscar possibilidades 

outras, para tentar colocar sobre a mesa a necessidade de desestabilizar formas cristalizadas de 

produção do conhecimento. Enfim, escrevo, principalmente, tentando tecer diálogos com as 

pessoas que sofrem cotidianamente as mazelas de um sistema que nunca abriu suas portas para 

o colonizado, tentando dialogar com aquelas e aqueles que em suas práticas cotidianas estão 

fazendo resistências tanto na academia e/como, principalmente, fora dela, indivíduos que são 

invisíveis para os grandes centros de produção de conhecimento, mas que transformam seus 

mundos cotidianamente a partir de lutas individuais e coletivas, mesmo diante de inúmeros 

obstáculos. Essas pessoas constroem conosco as vozes que vão dando forma a esse diálogo. 

Isso justifica, em parte, a opção teórica que, também, foi fundamental para a construção desta 

pesquisa. Por essa razão, considero extremamente válido, logo de início, justificar as escolhas 

teóricas que em diversas frentes também refletem na escolha metodológica que nos direcionou 

nesse caminho de pensar esta investigação.  

Como aluna inserida em um contexto de herança colonial, como a universidade – 
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principalmente em um programa de linguística, ciência que a lentos passos ainda caminha para 

uma possível descolonização epistemológica – procuro tecer diálogos com pensadoras/es 

geograficamente localizados nos grandes centros de produção de conhecimentos, sempre com 

uma postura crítica e consciente das dependências teóricas e metodológicas sobre as quais a 

ciência linguística tem se apoiado historicamente, principalmente quando falamos da produção 

de teorias ainda pouco desenvolvidas nos países localizados epistemologicamente  no Sul.  

No entanto, em um movimento contra-hegemônico, procuro dialogar com 

pesquisadoras/es localizadas/os na margem do sistema mundo colonial moderno, e é nesse 

trânsito que procuro construir-me como pesquisadora ao longo desse processo de (des) 

aprendizagem. Por esse motivo, o diálogo com outras áreas do conhecimento é o terreno fértil 

em que os objetivos desta pesquisa são semeados e vão ganhando forma, pois é, precisamente, 

a partir dela que a tarefa de interculturalizar a ciência surge como uma das peças chaves para 

as inúmeras inquietações e lutas que serão apontadas ao longo desse diálogo.  

Logo de início, antes de delinear o campo em que estive inserida durante o processo em 

que esta pesquisa foi desenvolvida, considero relevante apontar como cheguei até aqui. Quando 

iniciei essa trajetória, meu projeto de pesquisa estava focado em investigar práticas de 

letramentos acadêmicos no contexto de sala de aula de algum curso de graduação. Desde o 

início, o foco da investigação era nas relações de poder que perpassam tais práticas e como a 

universidade perpetua diversos tipos de desigualdades, desenvolvendo toda uma estrutura que 

trabalha em prol da exclusão, mesmo que nos próprios ambientes acadêmicos haja trabalhos e 

práticas que se oponham a essa perspectiva. Essas inquietações, fruto do meu próprio 

desconforto com diversas imposições teóricas e acadêmicas, foram intensificadas, sobretudo, 

depois que conclui meu trabalho de conclusão de curso, intitulado “Trilhando os Caminhos de 

Investigação sobre o Letramento Acadêmico no Contexto Brasileiro”, finalizado em 2015 

(SOUZA, 2015). Nessa pesquisa, foi realizado um levantamento de literatura em relação às 

investigações que tinham foco em letramento acadêmico. Naquele momento, tive o privilégio 

de ter o primeiro contato com um texto que dialogava com os pensadores decoloniais, produzido 

pela pesquisadora peruana Virginia Zavala, intitulado “Quem está dizendo isso? Letramento 

acadêmico, identidade e poder no ensino superior” (2010). Texto porta de entrada para esta 

pesquisa, em que autora aponta diretamente porquê investigadores interessados em estudar 

práticas de letramentos acadêmicos devem tecer diálogo com os pensadores decoloniais, foi 

uma produção que impulsionou o meu desejo de buscar outras referências que iam ao encontro 

das minhas inquietações.  

A partir de então, comecei a realizar leituras de alguns textos dos autores que compõem 
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o Grupo Modernidade/Colonialidade, e foi através dessas leituras que revisitei meu trabalho de 

conclusão de curso com uma postura mais crítica em relação ao que eu havia encontrado 

naquela pesquisa, ou seja, observei que o campo de letramentos acadêmicos pouco contestava 

as questões epistemológicas nas práticas de letramento acadêmico. Além disso, pude observar 

como esse campo de investigação ainda é dependente epistemologicamente dos grandes centros 

acadêmicos de produção científica, o que aponta uma devoção das pesquisadoras/es 

treinadas/es pelas instituições acadêmicas e comunidades científicas em repetir práticas de 

outras territorialidades para transpô-las aos contextos locais. Essa visão crítica, alimentada desde 

a minha graduação, construída a partir da minha experiência acadêmica, foi importante para 

que eu pudesse visualizar que há pessoas autorizadas a produzir conhecimentos válidos e outras 

que são autorizadas a apenas reproduzir e propagar esses conhecimentos. Nessa lógica, o 

conhecimento científico tem raça, classe econômica, gênero, localização geográfica e 

geopolítica bem definidos, como problematizo mais adiante. 

Ao ingressar no programa de mestrado, meu orientador, André Marques do Nascimento, 

professor no curso de Licenciatura em Educação Intercultural da UFG, me deu a liberdade de 

escolher o campo em que a pesquisa seria realizada. Optei, assim, pelo Núcleo Takinahakỹ De 

Formação Superior Indígena, porque facilitaria minha entrada no campo e, ao mesmo tempo, 

seria um local profícuo para ter uma oportunidade de conhecer e aprender com um contexto 

totalmente diferente do que eu tinha vivido até então. Posteriormente, as motivações para 

realizar a pesquisa nesse campo foram se expandindo e são elas que movem a tessitura desta 

investigação. Motivações que foram sendo construídas a partir de um contato maior com 

autoras/es latino-americanas/os de diversos campos de pesquisa, como antropólogos e cientistas 

sociais e que foram intensificadas com o contato com estudantes indígenas que se iniciou no 

primeiro semestre de 2017, precisamente nos meses de janeiro e fevereiro. 

No início do primeiro semestre de 2017, quando ingressei no programa de mestrado, fui 

incentivada pelo meu orientador a cursar a disciplina intitulada “Interculturalidade crítica, 

decolonialidade e o enfoque ambiental”, ministrada pelos professores Alexandre Martins de 

Araújo e Elias Nazareno, no programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal 

de Goiás. Nessa disciplina, uma das questões problematizadas que chamaram minha atenção 

foi justamente a construção de um aparato metodológico que pudesse dialogar coerentemente 

com o pensamento decolonial. Isso foi importante para que eu pudesse trazer para a pesquisa 

uma reflexão sobre o processo de investigação, que ao longo dos anos tem perpetuado a 

colonialidade no próprio fazer científico. 

 Por essa razão, um dos fios condutores dessa investigação é seu caráter metarreflexivo, 
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que considero extremamente importante, principalmente para pesquisas que almejam contestar 

a geopolítica do conhecimento, visto que nos faz buscar possibilidades outras de conduzir nossas 

investigações, sempre em nome da equidade na construção do conhecimento. Compactuando 

com Arias (2010), e entendendo a necessidade da construção de políticas do trabalho acadêmico, 

defenderei durante esta discussão a necessidade de corazonar o fazer científico, o que exige um 

(re)pensamento crítico decolonial empenhado em um desprendimento e descentramento que 

tem regulado as práticas acadêmicas (ARIAS, 2010, p.22).   

Interessada em contestar a geopolítica da escrita acadêmica, a partir de uma investigação 

etnográfica, fui instigada a pensar nas formas em que pesquisas dessa natureza têm sido 

realizadas, principalmente em contextos e grupos humanos subalternizados. Essa inquietação 

foi importante para que eu pudesse compreender que além de uma filiação teórica, o 

pensamento decolonial é uma opção, marcadamente política, que realmente deve ser 

mobilizado para que as vozes dos grupos e pesquisadoras/es que foram/são silenciados pela 

geopolítica do conhecimento sejam ouvidas e legitimadas. Além disso, trouxe à tona como meus 

interesses individuais de pesquisadora inserida em um contexto extremamente colonial que 

marca o espaço acadêmico orientavam os caminhos que eu imaginava para esta investigação.  

A minha preocupação, era, portanto, nos “dados” que seriam gerados. Eu perguntava-me 

constantemente se eu teria fontes, principalmente escritas, para realizar a pesquisa. Naquele 

momento “minha pesquisa”, porque na minha individualidade eu estava pensando nos meus 

interesses próprios que propiciariam dados relevantes para que eu pudesse aplicar teorias. No 

entanto, a partir da minha experiência de pré-campo, no segundo semestre de 2017, pude 

perceber que eu não poderia silenciar as histórias de vida e os inúmeros obstáculos que alunas 

e alunos indígenas enfrentam cotidianamente, principalmente quando inseridos no contexto 

acadêmico. Hoje, entendo e acredito firmemente que, para além dos objetivos propostos no 

início da pesquisa, faz parte do meu compromisso ético trazer para discussão aspectos que 

muitas vezes não foram contemplados nos meus objetivos principais de pesquisa. Mesmo que 

esse posicionamento possa, muitas vezes, parecer inválido para os critérios de cientificidade 

consagrados pela ciência, esse passo representa um compromisso com a vida das pessoas que 

são de fato marginalizadas em várias instâncias sociais, e isso vai muito além do meu 

compromisso com uma dada comunidade científica. 

Essa inquietude move, também, a construção dessa pesquisa e, conjuntamente, a leitura 

de pesquisas engajadas em contestar a geopolítica do conhecimento foi fundamental para que 

eu concluísse que não vamos conseguir descolonizar, principalmente as práticas acadêmicas, 

citando apenas o cânone representativo do grupo modernidade/colonialidade ou apenas 
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pesquisadores dos grandes centros hegemônicos de produção de conhecimento. Mobilizar tais 

pensadores é extremamente importante dada a relevância dessas produções para discutir os 

processos colonialistas que são representativos para a exclusão tão marcada atualmente, 

principalmente na academia. Mas parece problemático falar em “dar voz aos subalternos”, 

quando nossas pesquisas apagam as/os pesquisadoras/es que estão à margem do sistema-mundo 

colonial moderno. Nesse sentido, longe de criar dicotomias e fomentar a repulsa à produção 

intelectual advinda de outras territoriedades geopolíticas, coloco em pauta a necessidade da 

simetria na produção de conhecimento. A questão central é promover o equilíbrio entre 

conhecimentos que são produzidos ao redor do mundo. O grande desafio, portanto, é dialogar 

com pessoas que são apagadas pela geopolítica do conhecimento colocando sobre a mesa a 

necessidade da equidade, respeito e reconhecimento do potencial epistêmico e intelectual 

desses grupos.  

Acredito que essa provocação nos ajuda a pensar, também, em como a América Latina 

foi/é apagada pela geopolítica do conhecimento. Como pesquisadora/es que reproduzem uma 

literatura ventríloqua, fomos condenadas e condenados a reproduzir um conhecimento 

ventrículo e, consequentemente, a sermos meros reflexos de outras territoriedades e 

experiências históricas (ARIAS, 2010, p.22). Em consequência disso, experiências e pesquisas 

locais de investigado/es que estão à margem dos grandes centros hegemônicos de conhecimento 

são invisibilizadas em nome do prestígio que determinado cânone pode dar às nossas pesquisas. 

Essas pesquisadoras/es, que, muitas vezes, transformam seus mundos a partir das suas práxis 

de (re)existência, mesmo localizados na periferia dos centros acadêmicos – desafiando os 

inúmeros obstáculos de um sistema capitalista inumano que assola nossos territórios, vítimas de 

conflitos políticos intensos, além dos desastres naturais atuais que trouxeram danos 

incalculáveis à América Latina e ao Caribe – são vistos como menores para sustentar um 

trabalho científico de relevância. Destaco ainda, com a argentina Accossatto (2017, p. 169), que 

o próprio discurso científico social latino-americano canonizado na figura do  grupo 

Modernidade/Colonialidade – que  em sua maioria é constituída por pesquisadoras/es que 

trabalham e produzem em departamentos dos estudos culturais de universidades norte-

americanas –  também representa para mim como o pensamento latino-americano 

contemporâneo também apaga autoras e autores  regionais que são escassamente difundidos, 

mesmo que elas/eles sejam fundamentais para a compreensão e problematização dos processos 

de colonialismo e dominação contemporânea, a exemplo da pesquisadora indígena colombiana 

Silvia Rivera Cusicanqui e demais pesquisadoras/es que busco trazer para esta discussão. 
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A geopolítica do conhecimento, portanto, nos condenou a sermos sombras de outros 

processos e, como discípulas/os fiéis, fomos treinados a buscar literaturas de “renome” e 

ajudamos, assim, a construir esses cânones que são utilizados para validar pesquisas que sejam 

de fato “relevantes” e consagradas academicamente. Por isso, é profícuo indagar se 

pesquisadoras/es armados de ferramentas teóricas-metodológicas euroanglocêntricas e/ou de 

outras territoriedades estão realmente preparados para problematizar as práticas locais de 

sujeitos que foram/são silenciados pelo poder hegemônico.  

Para isso é fundamental destacar como a instituições acadêmicas engendram padrões 

de cientificidade e, consequentemente, delimitam o que é conhecimento de relevância. Um 

exemplo visível disso, é como, em busca de melhorias das suas universidades, as instituições 

acadêmicas latinas apostaram nas políticas de internacionalização, que, muitas vezes, priorizam 

produções advindas do Norte global, parcerias com universidades de “renome” (quase sempre 

europeias ou norte-americanas) e, no mesmo pacote, o fortalecimento das “línguas do 

conhecimento” (como vemos na produção de Enrique Hamel (2014)). O encanto da 

modernidade molda pesquisadoras/es e encarcerando-os na geopolítica do conhecimento. Em 

consequência disso, a questão principal sobre o porquê/para quê pesquisar fica à mercê das 

instituições maiores, como universidades e instituições que financiam pesquisas, além da 

aprovação de comunidades científicas que, e cada vez mais, querem se legitimar a partir do 

Norte global. 

A argentina Rita Segato (2016) 1, professora e pesquisadora que teve uma longa 

trajetória de pesquisa no Brasil, especificamente na Universidade de Brasília, residente hoje em 

Ticara/Argentina,  me ajuda a construir meu posicionamento, quando em diálogo com o grupo 

Modernidade/Colonialidade, especificamente ao discutir a colonialidade do poder e seus 

impactos na produção do conhecimento, aponta como a colonialidade faz referência a como o 

mundo e suas subjetividades foram estruturadas. A noção de raça, portanto, está no centro dessa 

estruturação e, consequentemente, a partir da conquista da América, corpos foram racializados, 

assim como as paisagens habitadas por esses corpos e, nesse sentido, os próprios saberes 

produzidos por esses corpos, discussão que será desenvolvida ao longo deste diálogo. Pensando 

com Segato (2016), pontuo que essa estruturação foi fundamental para a construção racista de 

que saberes produzidos por corpos racializados hierarquicamente são desprovidos de valor. O 

saber legitimado passa, então, a ser produzido por corpos brancos e em paisagens de corpos 

                                                 
1 Fonte: ENTREVISTA a la Dra. Rita Segato. Realização de XXXVI Encuentro de Geohistoria. Instituto de 

Investigaciones Geohistóricas (CONICET - UNNE). [s.l], 2006. (50 min.), P&B. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=R1WUT_eRQG8>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
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brancos, especificadamente em países centrais, que terão/têm automaticamente uma 

credibilidade e valor como um capital de verdade e, dessa maneira, será atribuída uma 

autoridade pelo seu lugar de produção e pelos corpos que os produzem. Na academia, Segato 

(2006) entende que a colonialidade do poder opera, diariamente, tanto em relação ao 

pensamento teórico como nas grandes análises e categorias advindas dos países do Norte. Esse 

movimento, para nós duas, representa uma desigualdade de influência em relação às ideias que 

formatam a história e a realidade, ou seja, há lugares e corpos destinados a produzir categorias 

e conceitos que já nascem com uma dotação e capacidade de circular. Em nossos territórios, 

por exemplo, não há esperanças para construir categorias e conceitos de impacto global, porque 

na universidade circula o pensamento de que o que é produzido deste lado do mundo, em 

paisagens e por esses corpos racializados, não terá capacidade de circulação nem influência. E 

essa postura também marca o posicionamento do mundo acadêmico marcado pelo legado 

colonial, em que, nos nossos próprios espaços, nos posicionamos como europeus e construímos 

uma hierarquia entre produção de conhecimento, menosprezando, por exemplo, a produção de 

índios, negros e das classes populares. Nessa interlocução, a colonialidade do saber está 

relacionada com esse bloqueio, com essa hierarquia, com essas formas de transmissão de 

conhecimento, em que somos consumidores de teoria e nosso papel no mundo é consumir 

pensamento teórico que vai influenciar e formatar a realidade (SEGATO, 2006). 

A partir dessas problematizações surgiram inquietações que fizeram-me refletir sobre o 

papel social e político dessa pesquisa e, principalmente, como, por meio das nossas 

investigações, podemos fazer resistência. Essa resistência, a meu ver, deve perpassar não só a 

mobilização de teorias que dialoguem com o pensamento decolonial, mas, também, às formas 

metodológicas que conduzem a construção de pesquisas. Se não é possível romper 

drasticamente com o pensamento colonial que direciona o nosso olhar em relação às nossas 

investigações, é preciso, no mínimo, criar formas de desestabilizar essa estrutura. Caso contrário, 

essa luta será em vão, vazia, covarde, visto que servirá somente para preencher currículos 

acadêmicos – sendo, muitas vezes, reclusas às comunidades científicas – que funcionam muito 

mais para o fetichismo acadêmico projetado em trabalhos com grupos subalternizados, 

perpetuando legados coloniais mesmo com o compromisso por uma mudança social, 

educacional e acadêmica efetiva.   

Diante do cenário contemporâneo político e social turbulento em que se revelam as 

heranças coloniais (como podemos observar as violências racistas, religiosas e de gênero), não 

há espaço para a construção de pesquisas que funcionem para servir a propósitos neoliberais 

impulsionadas, principalmente, pelo desejo de internacionalização das universidades latino-
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americanas. É preciso, a partir das nossas pesquisas, angariar esforços para mudanças 

representativas, principalmente na América Latina, local que apesar de ganhar uma 

representatividade no contexto acadêmico, ainda é apagada, muitas vezes, nas nossas pesquisas. 

 A partir desse posicionamento, defendo que um trabalho comprometido e coerente com 

o pensamento decolonial busca a partir de um pensamento fronteiriço, ou seja, das margens, 

afirmação e legitimação. Um trabalho comprometido com grupos que foram subalternizados 

deve, portanto, falar a partir das margens. Essa luta é, portanto, para aqueles que realmente estão 

dispostas e dispostos a ser margem, ou seja, é uma opção que vai além de qualquer 

reconhecimento acadêmico, é uma busca sincera para construirmos novos caminhos possíveis 

para tentarmos descolonizar e/ou ao menos desestabilizar estruturas que historicamente geram 

diversos tipos de violências. Dessa forma, tecer esperanças possíveis é uma forma de fazermos 

resistência, mas para isso é importante nos despirmos das nossas visões egoístas de 

pesquisadoras e pesquisadores que são, muitas vezes, empurrados para o Norte em busca de 

reconhecimentos acadêmicos que nada podem acrescentar para mudarmos a vida e a sociedade 

de pessoas que são massacradas pela colonialidade. 

Conforme aponta Walsh (2013, p.43), citando Fanon, o processo de descolonização é 

uma forma de (des)aprendizagem. Desse modo, é preciso desaprender o que foi imposto e 

assumido pela colonização. Na mesma perspectiva, Mignolo (2010b) ressalta que desaprender 

o que foi aprendido no processo de colonialidade do saber é importante para descolonizar o 

saber e o ser. É preciso, portanto, criarmos esforços para buscarmos caminhos possíveis para 

subvertermos as práticas de fazer pesquisas impostas pela geopolítica do conhecimento e que 

são perpetuadas nas nossas pesquisas acadêmicas, mesmo naquelas investigações que pretendem 

romper ou contestar a colonialidade. É necessário repensarmos o aparato teórico e metodológico 

que direciona nossas pesquisas. Isso porque não basta falar de contextos marginalizados armados 

de um aparato teórico metodológico elitizado, mas é preciso abrir espaço para as pesquisas que 

são produzidas nas margens do sistema-mundo. Isso significa dizer que não basta problematizar 

e falar sobre as margens a partir de uma perspectiva estritamente euroanglocêntrica, 

privilegiando abordagens renomadas pela academia. É fundamental fazer resistência, 

principalmente quando nosso objetivo é visibilizar vozes de indivíduos e grupos sociais que são 

apagadas pelo contexto acadêmico. 

Um dos grandes desafios das pesquisas que almejam dialogar com os estudos 

decoloniais é justamente pensar em formas de realizar um desprendimento epistêmico que possa 

ser realmente coerente com a perspectiva teórica/ideológica e metodológica adotada. Esse 

desprendimento epistêmico, no entanto, só será possível quando propusermos formas de romper 
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com o aparato teórico-metodológico eurocêntrico que impõe modelos de fazer pesquisa, 

definindo, do mesmo modo, saberes considerados “úteis” para construir pesquisas “relevantes”. 

Nesse contexto, é extremamente válido perguntarmos como podemos transgredir esses padrões. 

Também é importante ter em vista que essas transgressões só serão possíveis a partir de uma 

mudança de horizonte que proponha outras formas metodológicas de produzir e conduzir 

pesquisas. Compreendo que este movimento não é uma luta individual, mas coletiva, por isso, 

neste diálogo, não tenho a pretensão de desmantelar a lógica euroanglocêntrica que ainda 

reproduzimos no nosso que-hacer acadêmico, mas de constestá-la e de aprender a partir de 

outras lógicas de conhecimento. Situada em um contexto de pós-graduação e formada em 

sistema educacional colonial/moderno, faço das minhas inquietações aprendizagens e a partir 

delas semeio processos de desaprendizagens. 

 Esta pesquisa é considerada por nós, portanto, como etnográfica, foi construída a partir 

de experiências no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, da Universidade 

Federal de Goiás, especificamente, no segundo semestre de 2017 e primeiro e segundo 

semestres de 2018. Nesse período, observei como monitora as aulas ministradas pelo orientador 

André Marques do Nascimento e pude ter um contato maior com acadêmicas/os indígenas tanto 

na sala de aula como fora dela durante as atividades. Acompanhei, nessa ordem, o Estudo 

Complementar: Português Intercultural 2 (no primeiro semestre de 2017), o Tema Contextual: 

Letramento cultural e intercultural (no primeiro semestre de 2018), o Estudo Complementar: 

Português Intercultural 1 (no primeiro semestre de 2018) e, também, o Estudo Complementar: 

Português Intercultural 8 (no segundo semestre de 2018). Para fazer uma delimentação, 

principalmente devido ao curto período do curto de mestrado, trago para este diálogo algumas 

interlocuções que nasceram no Estudo Complementar: Português Intercultural 2 e no Tema 

Contextual Letramento Cultural e Intercultural. Temas contextuais escolhidos devido suas 

aproximações em relação aos objetivos propostos para esta pesquisa. 

 Começo este diálogo, especificamente no capítulo 1, intitulado “A emergência de 

metodologias decoloniais: por um desprendimento metodológico na construção do fazer 

científico”, para realizar uma metarreflexão crítica sobre o ato de fazer pesquisas, 

principalmente quando elas possuem um compromisso com o pensamento decolonial. Essas 

reflexões são construídas como forma se situar o locus de enunciação desta pesquisa e também 

como forma de escrever sobre as inquietações que movem o meu que-hacer acadêmico. Elas 

surgem não com o objetivo de ditar um modelo para a construção do conhecimento, mas como 

forma de apontar caminhos que eu tenho considerado importantes para pensar na construção de 

pesquisas comprometidas com a vida. Inicio este caminho com a tarefa de buscar materializar 
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na escrita a pesquisadora que sou e da pesquisadora/pensadora que quero ser, por isso, longe de 

encontrar respostas, eu escrevo inquietações que ainda estão em processo. Após construir essas 

reflexões, busco apresentar algumas aproximações que fizemos ao longo desse processo com o 

paradigma indígena de investigação, que neste diálogo tem o compromisso de apontar como 

esse paradigma pode oferecer ferramentas e  novos olhares para práticas etnográficas, podendo 

ser importantes, inclusive, para futuras pesquisas, considerando que há poucas produções 

acadêmicas que têm se debruçado sobre ele no contexto brasileiro. Após apresentar a 

contribuição do paradigma indígena de investigação, apresento o contexto em que esta pesquisa 

foi realizada, detalhando o percurso em que ela foi construída, a partir da descrição da 

contextualização em que as falas das/dos minhas/meus interlocutoras/es foram produzidas. Em 

seguida, procuro apresentar as minhas escolhas em relação às formas em que as vozes das/os 

minhas/meus interlocutoras/es são trazidas para este texto, explicando como construí este 

diálogo. Para finalizar este capítulo, faço uma breve seção apresentando como minhas/meus 

interlocutoras/es se manifestaram em relação ao projeto que direciona esta pesquisa. 

 Situada no campo de letramentos acadêmicos, procuro, no capítulo 2, intitulado 

“Letramentos acadêmicos como palco de conflitos: por uma perspectiva crítica em relação às 

práticas de letramentos acadêmicos”, apresentar a concepção de letramentos que perpassa a 

construção desse conceito a partir da perspectiva crítica dos Novos Estudos do Letramento. 

Ampliando a discussão, busco apresentar como os grandes centros de produção de 

conhecimento desenvolveram o conceito do letramento como prática social, que acontece em 

eventos de letramentos específicos, considerando que todos os enunciados que trago para este 

diálogo foram produzidos em uma prática social. Com essa base epistemológica ocidental, 

aponto como o campo de letramentos acadêmicos têm considerado a escrita em espaços 

acadêmicos, mas em uma perspectiva crítica em relação à maneira em que o campo tem tratado 

as violências epistemológicas que perpassam as práticas de letramento. Em continuidade a essa 

crítica, ressalto como determinadas literaturas, a exemplo dos manuais de metodologia do 

trabalho científico, veiculam a ideia de uma escrita universalizante assim como perspectivas 

universalistas de produção de conhecimento. Busco, ainda, trazer as perspectivas acadêmicas 

que considerei mais sensíveis às formas em que os letramentos acadêmicos são construídos. 

Finalizo esse capítulo apresentando algumas perspectivas de pesquisadores indígenas sobre o 

letramento, inclusive a partir das vozes das/os acadêmicas/os indígenas que foram minhas/meus 

interlocutoras/es neste processo. 

Em “Letramentos acadêmicos de resistência: conflitos e tensões emergentes no contexto 

de formação superior de professoras e professores indígenas”, capítulo 3, eu busco apresentar 
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um cenário de tensões e conflitos que emergem nas práticas de letramento no contexto da 

Licenciatura em Educação Intercultural a partir do meu encontro com minhas/meus 

interlocutoras/es e das minhas interlocuções. Nesse percurso, busco apresentar, logo de início, 

como o contexto histórico atual produz tensões e conflitos que são sentidas e marcadas nas 

vozes das/os minhas/meus interlocutoras/es. Esse movimento foi importante para delinear o 

contexto político em que esta pesquisa foi construída; marcado pela produção de práticas 

perversas de exploração, exclusão e inferiorização dos povos indígenas, que apesar de terem 

voz não são ouvidos pelos grupos dominantes. Um cenário que representa também como a 

universidade tem se tornado um espaço de luta e resistência e, consequentemente, como as 

práticas de letramento acadêmico interculturais não são alheias a esse movimento. Procuro, 

assim, mostrar como o encontro entre formas de produções acadêmicas euroanglocêntricas e as 

epistemologias indígenas produzem tensões mesmo em contexto de uma Licenciatura 

Intercultural. Apesar de reconhecer os movimentos importantes que a Licenciatura tem 

promovido (principalmente no capítulo 4), essas tensões mostram como ainda temos um longo 

caminho na busca de alternativas que possam de fato abrir a universidade para um diálogo de 

saberes mais próximo às realidades e aos modos de produzir conhecimento dos povos indígenas. 

Movimento esse que só será possível a partir da participação das/os acadêmicas/os nesse 

processo, tendo em vista que ouvir suas vozes é o caminho mais produtivo para que possamos 

interculturalizar as práticas de letramento acadêmico e construir outros horizontes de pesquisa 

e de vida. 

Finalmente, no capítulo 4, intitulado “Perspectivas e alternativas para descolonizar as 

práticas de letramentos acadêmicos a partir do locus de enunciação indígena: marcas identitárias 

para ocupar o território do campo acadêmico”, procuro fazer uma reflexão sobre a identidade 

indígena na escrita acadêmica, trazendo para o diálogo reflexões produzidas pelas 

acadêmicas/os indígenas sobre a produção acadêmica na universidade. A partir dessas 

reflexões, trago produções acadêmicas construídas no contexto do curso de Licenciatura em 

Educação Intercultural, para demonstrar como a escrita acadêmica indígena está entrelaçada 

por suas identidades, com suas formas de ver e atuar sobre o mundo. Nesse caminho, por meio 

dessas produções, que emergem em um movimento contra-hegemônico e à margem dos padrões 

da academia ocidental, procuro apresentar caminhos alternativos para uma possível abertura da 

academia para outras práticas de produção e divulgação de conhecimentos. Também discuto 

como essas produções são representativas das formas em que alunas/os indígenas se apropriam 

das práticas de letramentos acadêmico transgredindo-as e ao mesmo tempo criando suas formas 

de produzir seus conhecimentos a partir da afirmação das suas identidades. Nesse percurso, 
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entendo a busca por ocupar o território do campo acadêmico como uma luta política, em que as 

práticas de letramentos acadêmicos indígenas são representativas das formas em que essas 

pessoas resistem não somente à geopolítica de conhecimento, mas ao sistema colonial/moderno 

que atravessa as suas vidas. 
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CAPÍTULO 1- A EMERGÊNCIA DE METODOLOGIAS DECOLONIAIS: POR UM 

DESPRENDIMENTO METODOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DO FAZER 

CIENTÍFICO                                                  

 

 

 
                Para ver os mundos do mundo, mude os 

olhos. Para que os pássaros escutem o seu canto, mude 

a sua garganta. Isso dizem, isso sabem, os antigos 

sábios nascidos nas fontes do rio Orinoco.  

(Eduardo Galeano)   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1 Dialogando com o paradigma indígena de investigação: possibilidades outras para 

descolonizar as estratégias metodológicas do fazer científico 

 

 

Um dos desafios para a construção de uma pesquisa comprometida com a vida das 

pessoas é, sem dúvidas, pensar em estratégias metodológicas para descolonizar o fazer 

científico. Nesta caminhada, esse desafio surge com forma de pensarmos caminhos outros 

para criarmos metodologias que sejam cada vez mais próximas às práticas de conhecimento 

e de vida das pessoas que constroem conhecimento conosco. Foi com esse objetivo que 

pensamos, eu e André, a pensarmos em um diálogo com pesquisadoras/es, principalmente 

indígenas, que têm construídos reflexões sobre o paradigma indígena de investigação. Essas 

produções de intelectuais indígenas, colaboram para (re) pensarmos formas de produzir 

pesquisas que se distanciem da visão ortodoxa, universalizante, eurocêntrica que tem guiado 

as formas hegemônicas de fazer pesquisa. Essa busca por metodologias decoloniais é, da 

mesma forma, um dos objetivos que começou a delinear esta investigação, sendo, portanto, 

uma discussão que se inicia aqui como forma, também, de (re)pensar futuras pesquisas.  

Eu e André, meu orientador, começamos a pensar sobre metodologias decoloniais no 

segundo semestre de 2017, quando discutimos sobre formas de descolonizar a investigação, 

especialmente a que se propõe empírica.  Nessa busca, encontramos várias produções de 

pesquisadoras e pesquisadores indígenas, principalmente, localizados fisicamente no Norte, 

focadas na construção de um paradigma indígena de investigação. No entanto, como 

mostrarei mais adiante, isso não significa que os países do Sul não produzem sobre o tema, 

apesar de que, especificamente no Brasil, essa discussão ainda seja invisibilizada. O que 

defenderei, durante essa discussão, é que há, sim, práticas descolonizadoras, sobretudo, 

provindas dos países do Sul.  Essas práticas, conforme defende a pesquisadora indígena 
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colombiana Silvia Rivera Cusicanqui, surgem, em nossos territórios, muito antes das 

discussões atuais sobre pensamento decolonial que ganham impacto com as produções dos 

pensadores do grupo Modernidade/Colonialidade.  

Considero que essa perspectiva é extremamente válida, principalmente por nos 

distanciar de cânones e formas de produzir pesquisas que foram/são construídos a partir das 

nossas investigações e que nos distanciam de uma resistência epistemológica efetiva. Para 

empreender esta discussão, procuro delinear, a partir de pesquisas centradas em metodologias 

indígenas, aspectos que possam auxiliarmos a pensar em formas de direcionar pesquisas, 

principalmente a partir de um paradigma indígena. Isso implica, consequentemente, aprender 

com intelectuais indígenas e pesquisadoras/es periféricos das elites acadêmicas 

transnacionais, que reclamam uma representatividade diante da invisibilidade de suas 

produções na academia, como podemos observar, especificamente em Kovach (2010) e 

Weber-Pillwax (2004). As metodologias indígenas devem ser pensadas, assim, como 

ferramentas poderosas na tarefa de descolonizar, por exemplo, a pesquisa, a prática educativa, 

os sistemas de ensino.  

Como acadêmica não-indígena, localizada fisicamente e epistemologicamente no Sul, 

confrontando a geopolítica do conhecimento, considero que tais métodos são válidos para (re) 

pensarmos como as investigações acadêmicas têm sido conduzidas. Nessa perspectiva, antes 

de empreender essa discussão, considero importante destacar meu posicionamento como 

pesquisadora não-indígena estudando e procurando tecer diálogo com um paradigma 

indígena.   

Destaco que essa opção é uma forma de abrir espaço, nesta pesquisa, para intelectuais 

indígenas, que sempre foram marginalizados na academia. Tecer esse diálogo é justamente 

uma forma de desaprender o aprendido, além de propiciar uma aprendizagem a partir de 

práticas insurgentes de resistir, (re) existir e (re) viver, conforme aponta Walsh (2013). De 

fato, essa abordagem vai ao encontro das considerações que apontei anteriormente: não basta 

falar de grupos subalternos quando excluímos essas pessoas do processo de construção de 

conhecimento. Isso é fundamental, principalmente, porque acredito firmemente que essa é uma 

das formas de semear esperanças possíveis diante de um cenário marcadamente colonial em 

que estamos inseridos. Nessa perspectiva, pensar em metodologias decoloniais é deixar de 

objetivar grupos marginalizados em nome de uma suposta crença de que estamos realmente 

lutando pela equidade na construção de conhecimentos.  

Nesse sentido, as interlocuções com essas/es pesquisadoras/es indígenas foram 

importantes tanto para pensarmos como as aulas que serviram de contexto principal para esta 
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pesquisa poderiam ser conduzidas como para problematizamos a emergência de metodologias 

decoloniais – construídas, principalmente, nas margens do poder hegemônico – em futuras 

pesquisas, sempre conscientes das nossas limitações. No entanto, considero relevante deixar 

registrado o potencial epistêmico dos trabalhos invisibilizados desenvolvidos por intelectuais 

indígenas, como forma, também, de reconhecer que essas pessoas estão problematizando 

metodologias ocidentais e ao mesmo tempo construindo metodologias decoloniais a partir das 

suas vivências. Se a ciência moderna durante séculos privilegiou somente os resultados das 

investigações, considero que é importante também tecer conhecimentos que estão em 

construção. Esse posicionamento reflete em como esta seção foi pensada: primeiro com o 

intuito de mostrar aproximações realizadas nesta pesquisa com o paradigma indígena de 

investigação e, também, como forma de apontar como esse paradigma possui aproximações 

com nossa postura de observar caminhos viáveis para a descolonização de método científicos 

legitimados pela ciência ocidental. Continuo esta seção fazendo um suncinto recorte das 

perspectivas críticas que têm perpassado esse paradigma. Adianto que nosso intuito não era 

realizar uma pesquisa estritamente ligada ao paradigma indígena de investigação, mas buscar 

inspirações decoloniais para uma abordagem etnográfica de pesquisa. Tendo em vista nossas 

limitações, procuro finalizar a seção apontando como essas aproximações foram realizadas 

nesta pesquisa. 

A pesquisa emancipatória, como aponta Kovach (2005) – indígena, professora e 

pesquisadora canadense da Universidade de Saskatchewan – é construída por uma variedade 

metodológica. A autora, fazendo referência à Humphries, Mertens e Truman (2000), aponta 

que várias abordagens de pesquisas compartilham a necessidade da construção de pesquisas 

emancipatórias, como as epistemologias feministas, a hermenêutica crítica, pós-moderna, 

crítica e, também, o paradigma indígena (2005, p.21). Essas epistemologias, para a autora, 

são representativas no que diz respeito ao enfrentamento dos silenciamentos e injustiças 

vivenciados pelos grupos que vivem marginalizados socialmente e expressam como a 

ausência das vozes desses grupos ainda é perturbadora dentro do campo de pesquisa. Por essa 

razão, entendo, conforme nos auxilia a pensar Kovach (2005, p.21), que: 

 
[...] discutir as metodologias de pesquisa libertadoras sem uma reflexão crítica sobre 

o papel da universidade na pesquisa e produção de conhecimento é impossível. As 

universidades reivindicaram por muito tempo um monopólio ao definir o que conta 

como conhecimento (Hall, 1998). Como o conservadorismo está sendo reforçado na 

academia, é uma luta árdua (embora não desconhecida) para os intelectuais engajados 

em um discurso crítico conseguir um pedaço da torta epistêmica. 

 

Segundo Chilisa (2012) – pesquisadora da Universidade de Botswana - faz parte de 
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uma agenda de descolonização do conhecimento a necessidade de criticar o modelo imperial 

da investigação, ou seja, mesmo valendo-se dessas metodologias, é fundamental um 

posicionamento crítico. Nesse sentido, esse movimento é importante para abrimos 

possibilidades para a legitimação de métodos indígenas provenientes de outras cosmovisões 

e assim, da mesma maneira, reconhecer as nossas limitações no ato de fazer pesquisa. A partir 

dessa lógica, desafiando o conservadorismo que impera na academia, essas alternativas são 

cruciais para descolonizar as metodologias do trabalho científico. 

Logo de início, é importante destacar, conforme discute o pesquisador indígena 

canadense Wilson (2011), que a apropriação do conhecimento e da cultura indígena ocorreu 

justamente porque não foi estabelecida uma relação adequada entre pesquisadores e sujeitos 

que participavam das investigações. Isso significa dizer que esses povos foram, ao longo do 

tempo, objetivados no contexto de pesquisa. Para o autor “o conhecimento e os povos deixam 

de ser objetivados quando os pesquisadores cumprem seu papel na relação de pesquisa 

através de sua metodologia”. Isso nos leva a pensar em questionamentos importantes: Como 

não objetivar os sujeitos das nossas investigações? Qual o papel da/o 

pesquisadora/pesquisador nesse processo? Como abrir espaço nas nossas investigações 

para uma perspectiva metodológica que não fique estritamente ligada ao paradigma de 

pesquisa dominante? Como discutirei mais adiante, esse movimento de problematizar o 

paradigma de pesquisa dominante é fundamental quando o que se tem em vista é a 

necessidade de descolonizar práticas metodológicas, como uma estratégia para 

autodeterminação e, principalmente, para abrir caminhos possíveis para a justiça social 

(CHILISA; 2012; ROBLES; 2013). 

Para respondermos a esses questionamentos e avançarmos a discussão, conforme 

aponta Kovach (2010), citando Wilson (2011), partimos do pressuposto de que “as 

metodologias indígenas são um enfoque paradigmático baseado em um posicionamento 

filosófico e/ou epistemológico indígena”.  Nesse sentido, a pesquisadora samí Porsanger 

destaca que “os enfoques indígenas se baseiam no conhecimento e ética indígenas que 

determinam os meios de acesso ao conhecimento, a seleção e o uso de enfoques teóricos e 

determinam ainda as ferramentas (método) para conduzir a investigação” (PORSANGER, 

2004, p.109). Por isso, Kovach (2010) ressalta que uma metodologia indígena não é 

caracterizada somente pelo método, mas pela interação entre o método e o paradigma 

indígena, ou seja, esse método deve ser coerente com a cosmovisão indígena. Isso porque, 

conforme aponta a autora, os métodos devem ser coerentes com a orientação filosófica da 

pesquisa, em nome da consistência metodológica interna da investigação. 
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Nesse sentido, é importante frisar que Kovach (2010) chama atenção para o fato de o 

paradigma, consequentemente, influenciar a escolha dos métodos, sobretudo, na forma em 

que os dados são analisados e interpretados. E é a partir dessa premissa que pontuo, nesse 

momento, importância das aproximações metodológicas provindas de um paradigma de 

pesquisa indígena, que, nesta pesquisa, funcionam como forma de vislumbrar possibilidades 

para metodologias decoloniais – aqui colocadas no plural já que não se restringem a um único 

paradigma de pesquisa.  

Trabalhos recentes focados em problematizar a emergência de um paradigma 

indígena – tais como Iño Daza (2017); Chilisa (2012); Kovach (2005; 2010); Wilson (2011); 

para citar alguns – têm evidenciado uma crítica consistente em relação aos paradigmas de 

investigação racionalista, interpretativo e sócio-crítico.  Devido às limitações desta pesquisa, 

não priorizarei uma discussão minuciosa desses paradigmas de investigação. No entanto, 

compreendo que essa problematização pode ser realizada e aprofundada em futuras 

pesquisas. Considero essa crítica extremamente válida, na medida em que nos auxiliam a 

pensar nas limitações desses paradigmas, bem como a compreender a ontologia, 

epistemologia e axiologia do paradigma indígena de investigação. Por isso, dialogando com 

pesquisador colombiano Robles (2013, p.74), trago um quadro que sintetiza a ontologia, 

axiologia e epistemologia desses paradigmas2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 É importante frisar que esse quadro foi retirado da produção de Bagele Chilisa, intitulada Indigenous Research 

Methodologies, publicada em 2012. 
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Quadro 1- Quadro comparativo de paradigmas de investigação 

 Paradigma 

Positivista 

Paradigma 

Interpretativo 

Paradigma 

Transformativo 

Paradigma Indígena de 

Investigacão 

Razões para fazer a 

investigação  

Descobrir leis que 

são gerais e 

governam o 

universo. 

Entender e 

descrever a 

natureza 

humana. 

Destruir mitos e 

empoderar as pessoas 

para uma mudança 

radical da sociedade. 

Desafiar o deficiente pensamento e 

as descrições patológicas em relação 

aos colonizados e reconstruir o corpo 

de conhecimento que leva esperança 

e promove a transformação e 

mudança social entre as pessoas 

historicamente oprimidas.  

 

Fundamentos 

filosóficos 

Formado 

principalmente 

pelo realismo, o 

idealismo e o 

realismo crítico. 

Formado pela 

hermenêutica e a 

fenomenologia. 

Formado pela teoria 

crítica, o discuso pós-

colonial, as teorias 

feministas, teorias com 

enfoque na categoria raça 

e teorias neo-marxistas.  

Formado pelo sistema de conhecimentos 

indígenas, teoria crítica, discurso pós-

colonial, teorias feministas, teorias com 

enfoque na categoria raça e teorias 

feministas, teorias com enfoque na 

categoria raça e teorias neo-marxistas.  

Pressupostos 

ontológicos  

A realidade é uma só e 

é concebida dentro do 

campo da 

probabilidade. 

Múltiplas 

realidades 

socialmente 

construídas.  

Múltiplas realidades 

conformadas 

por valores em direitos 

humanos democráticos, 

valores de justiça social e 

valores políticos, 

culturais, econômicos, 

raciais, étnicos e de 

gênero.  

A realidade é plural e socialmente 

construída por um conjunto de múltiplas 

conexões plurais e socialmente 

construídas por um conjunto de 

múltiplas conexões que os humanos têm 

com o meio ambiente, o cosmo e o vivo 

e não-vivo (imaterial-espiritual) 

Lugar dos valores no 

processo de 

investigação 

A ciência está livre dos 

valores. Os valores não 

têm lugar exceto para a 

eleição de um tema. 

Os valores são 

uma parte 

integrante da vida 

social.  

Os investigadores 

priorizam o valor de 

promover a justiça social 

e os direitos humanos.  

Toda a investigação deve ser guiada 

pela responsabilidade relacional que 

promove respeito, a representação, a 

reciprocidade e os direitos dos 

participantes.  

 

Natureza do 

conhecimento 

Objetivo Subjetivo, 

ideográfico 

Compreensão dialética 

dirigida à prática da 

crítica.  

Todos os sitemas de conhecimento 

indígena são relacionais. 

 

Sinteticamente, conforme, aponta Wilson (2011), é importante ter em vista que o 

paradigma é entendido como um conjunto de crenças que guiam as ações no processo de 

investigação, sendo a ontologia a forma como a realidade é compreendida. Para o 

pesquisador, a epistemologia corresponde à forma como pensamos essa realidade e a 

axiologia é entendida como um conjunto de éticas que perpassam o fazer científico 

(WILSON, 2011, p.175). Nesse sentido, por exemplo, alguns conhecimentos a que tive 

acesso durante esta pesquisa não podem ser mencionados, justamente, porque minhas/meus 

interlocutoras e interlocutores me disseram que eu não deveria publicar nada relacionado ao 

tema específico que estava em discussão. 

Compreendo, assim, que as metodologias vão refletir a epistemologia e ontologia que 

direcionam o desenvolvimento de uma pesquisa. Por essa razão, é importante entender que 

Fonte: ROBLES, Gabriel Andrés Arévalo. Reportando Desde un Frente Decolonial: La Emergencia del Paradigma 

Indígena de Investigación, Bogotá, [s.i] p.50-78, 2013. Disponível em: < http://upedagogica.edu.bo/wp-

content/uploads/2015/12/2.-Reportando-desde-un-frente-decolonial.pdf >. Acesso em: 08 jun. 2017. 
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metodologia e epistemologia estão intrinsecamente conectadas.  

Em um paradigma indígena de investigação o método é, portanto, relacional, sendo 

caracterizado por uma perspectiva investigativa que prima pela coletividade, visto que a 

natureza coletiva das sociedades indígenas é fundamental para esse paradigma de 

investigação (KOVACH, 2005; WILSON, 2011; IÑO DAZA, 2017). Dessa maneira, os 

sistemas de conhecimentos indígenas são baseados não somente nas relações que os povos 

indígenas estabelecem com as pessoas e com objetos, mas também com os relacionamentos 

que esses indivíduos possuem com o cosmos, com ideias e conceitos, assim como as relações 

com o meio em que vivem (WILSON, 2001, p.). Isso significa dizer que esse paradigma é 

caracterizado pela: 

 

Presença da interação, inter-relação e intercâmbio permanente, desde um sentido 

holístico e complementário que vai desde o racional, o espiritual, o vivencial e o 

intuitivo. Isso se faz evidente na sua compreensão da realidade, o ontológico; sua 

epistemologia reside no conhecimento indígena; sua metodologia é participativa, 

libertadora e transformadora; e a axiologia enfoca a responsabilidade relacional, os 

quatro erres: rendição de contas, representação respeitosa, reciprocidade e 

regulamentos e direitos. (IÑO DAZA, 2017, p. 112) 

 

Nessa perspectiva, incentivar as práticas culturais que envolvem as vivências das 

comunidades indígenas é fundamental para a construção de práticas descolonizadoras na 

construção de pesquisas. Compreendo que em tais vivências, a dimensão espiritual e intuitiva 

vai muito além de experiências que servem como objeto de investigações, essas práticas 

podem ser, inclusive, marcos teóricos em um paradigma indígena de investigação, assim 

como em pesquisas empenhadas em descolonizar a geopolítica do conhecimento. 

Antes de empreender uma discussão em relação ao carácter ontológico e 

epistemológico do paradigma indígena, começo a discutir, nesse momento, como a axiologia 

desse paradigma – entendida como um conjunto de protocolos éticos que envolvem o papel 

da pesquisa (WILSON, 2011) – é fundamental para a construção de práticas descolonizadoras 

no ato de fazer pesquisa. 

Como já frisei anteriormente, os povos indígenas deixam de ser objetivados quando 

a pesquisadora e o pesquisador cumprem um compromisso ético a partir da sua metodologia. 

Acredito que essa responsabilidade relacional – como nomeia Wilson (2001) – envolve tanto 

a forma em que os métodos estão sendo aplicados como as representações que as 

investigadoras/es criam em suas pesquisas em relação aos povos indígenas e/ou outros grupos 

sociais. Nesse sentido, o que está em jogo é o papel que a pesquisadora/pesquisador 

desempenha e os métodos que utiliza para desempenhar o seu papel. Nesse sentido, faz parte 
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dessa responsabilidade relacional a consciência que as/os pesquisadoras/es devem ter, a 

priori, da importância da pesquisa. O porquê pesquisar é, então, um aspecto importante no 

que se refere à responsabilidade relacional.  Acredito, por esse motivo, que minha 

responsabilidade como pesquisadora seja contribuir, mesmo que de forma pequena, com 

intelectuais e acadêmicas e acadêmicos indígenas na luta pela pluralidade epistêmica e, 

consequentemente, para o direito que esses povos possuem em enunciar seus saberes de 

acordo com seus modos de enxergar o mundo. Da mesma maneira, as razões que movem a 

minha luta é justamente, também, como outros grupos subalternizados pela colonialidade 

podem aprender a partir da resistência indígena na universidade.  

 Na mesma perspectiva que Wilson (2001), considerando a axiologia, Kovach (2010) 

chama atenção para o fato de que a participação da comunidade indígena no desenvolvimento 

da pesquisa é muito importante dentro de um paradigma indígena de investigação. Essa 

participação não se limita à simples “geração de dados”, mas envolve a participação dos povos 

indígenas nas diversas etapas da construção da pesquisa. A axiologia, portanto, está 

diretamente conectada com o carácter relacional inerente ao paradigma indígena, haja vista 

que também pressupõe a coletividade no ato da investigação. E é importante frisar que isso 

significa que, no processo de pesquisa, as participantes e os participantes da investigação 

devem estar cientes dos objetivos que guiam o projeto de pesquisa. Da mesma maneira, as 

investigadoras/es devem considerar as demandas dos interlocutores para compor e remodelar 

a investigação de acordo com as necessidades de seus interlocutores. Nesse sentido, é 

fundamental ter em vista que a pesquisa deve ter algum tipo de retorno para as comunidades 

ou grupos que ajudam a pesquisadora/o construi-la, já que isso representa um compromisso 

ético e político com as pessoas.  

 No que se refere à ontologia, compreendo que em um paradigma indígena de 

investigação é priorizada a relação com toda a criação. Wilson (2011, p.176) aponta que, ao 

contrário dos paradigmas de pesquisas dominantes, o paradigma de pesquisa indígena não 

parte da ideia de que o conhecimento é uma entidade individual, mas é construído a partir das 

relações interpessoais e, também, com toda a criação. Nesse sentido, o autor destaca que o 

importante não é, necessariamente, o objeto, mas a relação que as pessoas estabelecem com 

esse objeto. A ontologia desse paradigma parte, portanto, do pressuposto que existem diversas 

realidades, em que os sistemas de conhecimentos indígenas são priorizados. Dessa forma, é 

possível dizer que a ontologia e a epistemologia desse paradigma estão intricadamente ligadas 

à vivência e os modos de produção de conhecimento indígena. 

 Conforme observamos em Kovach (2010) e Wilson (2011), o paradigma indígena de 
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investigação possui sua epistemologia e seu funcionamento conectados à forma em que os 

povos indígenas observam e compreendem suas realidades. A experiência, então, é 

considerada como uma forma legítima de produzir conhecimentos, sendo um exemplo claro 

disso os ensinamentos que são transmitidos de geração em geração aprendidos oralmente por 

meio da narração (KOVACH, 2005, p.27).  A dimensão dos sonhos e das histórias contadas 

são, portanto, formas legítimas de produzir conhecimentos válidos que devem ser 

considerados como intrínsecos a um paradigma indígena de investigação. (WILSON, 2001; 

KOVACH, 2005; 2010). 

 O pesquisador colombiano Iño Danza (2017, p. 118), citando Arévalo (2013), destaca 

que as metodologias seriam “a observação, a reformulação de modelos, a experiência, a 

espiritualidade, a mente metafórica, o papel dos anciões, a explicação, as histórias, as 

cerimônias, a meditação, as visões e os rituais” como formas de construir conhecimentos. 

Arévalo (2013) destaca, desse modo, algumas características do paradigma indígena de 

investigação, como, por exemplo, sua profunda relação com o contexto e a conexão geral com 

as cosmovisões, a importância das relações; a necessidade da língua e do saber ancestral; a 

coletividade do conhecimento; e, finalmente, o papel relacional do investigador  (IÑO DAZA, 

2017, p.112). No mesmo sentido, argumentando com Chilisa (2012), Inõ Danza (2017) 

acrescenta que os sistemas de conhecimentos indígenas, as histórias, entrevistas, e círculos de 

conversa, assim como outras técnicas de outros paradigmas de investigação, são úteis para um 

paradigma de pesquisa indígena. Esse conjunto de metodologias refletem, dessa maneira, uma 

epistemologia indígena de sentir e ver o mundo. 

 Nessa tarefa de apresentar sinteticamente o paradigma de pesquisa indígena, não 

podemos esquecer de mencionar o papel das línguas nativas nesse processo. Autoras/es 

engajadadas/os em sistematizar esse paradigma (KOVACH 2005; 2011; WILSON 2001; IÑO 

DAZA, 2017; CHILISA, 2012) são categóricos ao apontar a importância das línguas indígenas 

no processo de descolonização das metodologias ocidentais. Incentivar o uso das línguas 

indígenas no processo de pesquisa é, sem dúvidas, um processo importante, principalmente 

quando partimos do pressuposto de que línguas e epistemologias estão conectadas. 

 Kovach (2015), após destacar a importância da experiência, da narração de história, da 

receptividade e relação entre pesquisadora/o e participantes, aponta como a coletividade 

também representa uma forma de produzir conhecimentos que diz muito sobre a forma em 

que os conhecimentos são produzidos nas comunidades indígenas. A coletividade representa, 

assim, uma forma de produzir pesquisa que faz parte da epistemologia indígena. Em um 

paradigma de pesquisa indígena, portanto, conforme aponta Iño Daza (2017), citando Chilisa 
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(2012), o propósito é empoderar as pessoas para que elas possam atuar para transformar a 

sociedade. Por isso, metodologias como a investigação ação participativa, as oficinas 

participativas, as histórias de vidas e a tradição oral, assim como uma etnografia crítica – são 

formas profícuas para a construção de pesquisas descolonizadoras (IÑO DAZA, 2017, p. 118-

119). 

O diálogo com essas pesquisadoras/es foi extremamente necessário para que juntos (eu 

e André) pudéssemos pensar em alternativas para aproximações em relação a uma 

metodologia decolonial. Da mesma forma, essas reflexões me auxiliam a pensar em como o 

próprio processo de construir investigações foi pautado em uma visão individualista que 

reificou os participantes da pesquisa. Nesse sentido, compreendo, hoje, a partir da axiologia, 

ontologia e epistemologia do paradigma indígena de investigação, que é preciso 

constantemente reconfigurar nossas práticas e que dialogar com essas/esses intelectuais é 

importante para repensarmos as investigações que são realizadas com pessoas não-indígenas, 

principalmente quando o objetivo é construir pesquisas humanizadas.  

No entanto, ao longo desse processo, pude perceber que apesar da relevância do 

trabalho de sistematização – realizado, principalmente por intelectuais indígenas do Canadá e 

Estados Unidos – , observo, como discutirei mais adiante, que a  prática de fazer pesquisa dos 

povos indígenas que frequentam o Núcleo Takinahakỹ De Formação Superior Indígena 

representam, significativamente, metodologias indígenas de conduzir investigação, ou seja, 

são práticas metodológicas decoloniais, já que são realizadas a partir das suas realidades e, 

também, das suas epistemologias, que vão, portanto, ao encontro às práticas de investigações 

defendidas por intelectuais indígenas que têm construído o paradigma indígena de 

investigação. Essas práticas, como apontarei ao longo desta pesquisa, nos auxiliam tanto a 

observar formas de descolonizar as metodologias como para pensarmos em formas de 

descolonizar as práticas de letramentos acadêmicos. 

Nesse sentido, as interlocuções com essas/es pesquisadoras/es indígenas foram 

importantes tanto para pensarmos como as aulas poderiam ser conduzidas como para 

problematizamos a emergência de metodologias decoloniais – construídas, principalmente, 

nas margens do poder hegemônico – em futuras pesquisas, sempre conscientes das nossas 

limitações.  

Durante nossos diálogos, André e eu – a partir das interlocuções juntamente com a 

experiência do André no campo da educação intercultural – compreendemos que a valorização 

da oralidade é representativa tanto nessas produções como nas epistemologias que perpassam 

as culturas indígenas. Mesmo considerando o nosso contexto de sala de aula, em que havia 
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certas limitações, como, por exemplo, as aulas com demandas prévias por parte das/os 

estudantes e do próprio currículo, pensamos que uma alternativa metodológica viável para 

condução de discussões seria as rodas de conversas, para que as acadêmicas e acadêmicos 

indígenas pudessem debater temas especialmente ligados às problematizações que perpassam 

esta pesquisa, mas que são pontos centrais das aulas. Aqui friso, novamente, como as aulas 

foram também conduzidas, em parte, tendo em vista a construção desta pesquisa, ou seja, as 

interlocuções pedagógicas foram previamente pensadas e as discussões direcionadas pelo meu 

orientador, também interessado nesta investigação. Isso ocorreu, principalmente, por conta da 

nossa limitação de tempo e, sobretudo, pelo posicionamento ideológico impossível de ser 

esvaziado no ato pedagógico e na construção de uma pesquisa. Dessa forma, as rodas de 

conversas foram importantes porque propiciaram a construção de diálogos mais abertos em 

relação as tensões e conflitos que perpassam as práticas de letramentos acadêmicos, cedendo 

espaço no contexto de sala de aula para que as acadêmicas e acadêmicos indígenas pudessem 

enunciar e problematizar suas necessidades e reais dificuldades encontradas com o contato 

com os letramentos acadêmicos na universidade. 

Além das rodas de conversas, que serão mais detalhadas ao longo das próximas seções, 

pensamos que seria importante abrir espaço nessas rodas para que o projeto desta pesquisa 

fosse apresentado e, possivelmente, alterado, caso os acadêmicos indígenas achassem 

necessário, principalmente no que se refere às necessidades e demandas que essas pessoas 

poderiam colocar em pauta. Esse movimento foi necessário, também, para que essas 

acadêmicas e acadêmicos pudessem se posicionar em relação à relevância da pesquisa e 

discutir os enfrentamentos de transitarem por espaços culturais e contextos educacionais que 

são diferentes da sua cultura. Buscamos, neste sentido, implementar a coletividade e a 

participação indígena no desenvolvimento da pesquisa, sempre reconhecendo nossas 

limitações. 

No mesmo sentido, conhecer um pouco da trajetória de vida dessas aluna/os também 

foi considerado importante nas nossas discussões, tendo em vista que consideramos que as 

formas como as pessoas entendem e vivenciam as práticas de letramentos estão 

intrisecadamente ligadas às suas histórias de vida e, por isso, constituem seus repertórios 

comunicativos, tendo em vista que a nossa postura ideológica aponta para a importância de 

entender as experiências dessas pessoas como  práticas de letramentos válidas para produção 

de conhecimentos da mesma forma válidos. Nesse sentido, também compreendemos que era 

preciso que as acadêmicas/os indígenas tivessem liberdade para escolher as formas em que 

suas histórias de vida, principalmente relacionadas à escrita, seriam enunciadas. Por isso, 
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chegamos à conclusão de que era fundamental abrir espaço e liberdade para construção de 

textos multimodais, em detrimento à quase exclusividade das práticas escritas na universidade. 

De igual maneira, consideramos que a oralidade deveria ser valorizada tendo em vista que a 

forma de produzir conhecimento desses povos possui uma forte ligação com a tradição oral. 

A liberdade para construir conhecimentos e pensar sobre determinados temas foi 

também compreendida como um meio de descolonizar não somente formas de construir 

pesquisas, mas também as práticas pedagógicas. Nesse sentido, compreendo que há nesta 

pesquisa um movimento duplo importante para compreendermos as práticas de letramentos 

em contextos interculturais: a ideia de problematizar as formas em que os letramentos 

acadêmicos são construídos em contextos interculturais e como o fazer pedagógico nesses 

contextos é também construído. Por isso, mesmo com a consciência de que os movimentos 

necessários para construção desta pesquisa foram pensados previamente em nossos encontros, 

considero que faz parte do compromisso pedagógico - tanto com um pensamento decolonial 

como com as pessoas – suscitar debates no que se refere à estrutura colonial e suas 

consequências e impactos, tanto para os processos educacionais como para a vida.  

Tenho aprendido, também, com Catherine Walsh, a caminhar perguntando e 

contestando, principalmente o fazer científico e seu compromisso com estruturas ocidentais 

coloniais. Nesse processo, a partir dos nossos encontros, André e eu, ao pensarmos sobre como 

as vozes dos acadêmicos indígenas seriam colocadas nesta pesquisa, entendemos que certos 

movimentos dentro da dinâmica da construção deste diálogo deveriam ser realizados. Como 

apontarei mais adiante, esses movimentos também dizem muito sobre as formas em que a 

pesquisa está sendo construída, tendo em vista que a etnografia não finaliza mesmo depois 

que realizamos os registros das interlocuções. Assim, problematizamos e optamos por não 

utilizar a palavra “dado”, a palavra “geração de dados” e, da mesma forma, a ideia de 

“informantes”.  

 Essa reflexão foi iniciada quando entendemos que as interlocuções que foram 

realizadas para esta pesquisa não poderiam ser vistas e analisadas somente como “dados”, para 

nós, essa mudança exige uma forma outra de tratar todos as interlocuções que registramos ao 

longo no trabalho de campo. Essas interlocuções são, ao nosso ver, construção de 

conhecimentos e representam como as pessoas – que constroem esta pesquisa conosco – vão 

tecendo redes de interlocuções.  Considerando que essas pessoas estão construindo 

conhecimento, considero-as como interlocutoras, que possuem uma agência ao se 

posicionarem nos diversos momentos de interlocuções que serão colocados em discussão.  Isso 

significa dizer que as enunciações dessas pessoas não são simplesmente “dados”, mas são 
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conhecimentos construídos. Esse reconhecimento é importante, sobretudo, quando almejamos 

reposicionar sujeitos que foram subalternizados considerando-os como interlocutores do 

processo de construção do conhecimento. Essa postura representa, assim, para mim, uma 

tentativa, apesar do reconhecimento de suas limitações, de minimizar a assimetria entre 

pesquisadoras e pesquisadores e interlocutoras e interlocutoras. Além disso, possibilita 

(re)pensarmos como as pesquisadoras/es engajadas/os na justiça social e em caminhos 

descolonizadores podem contestar o próprio controle do conhecimento e, dialogando com o 

pesquisador Mignolo (2009; 2011), ir além de uma mudança dos “conteúdos da conversa”, 

para mudar os “termos da conversa”, em movimento, chamado por Mignolo, de 

desprendimento epistêmico, como discutirei ao longo deste diálogo. Esse movimento 

representa, assim, um posicionamento que parte da premissa de que em uma opção decolonial, 

o locus de enunciação deve ser descentralizado de suas configurações modernas/coloniais 

(MIGNOLO, 2011a, p.16). A reflexão proposta por Mignolo (2011a, p.122) nos auxilia a 

pensar que é preciso deslocar o foco do enunciado para compreendermos a enunciação, ou 

seja, esse movimento requer uma reformulação radical do aparato formal da enunciação que 

foi construída a partir da epistemologia do ponto zero, reconhecendo como legítimas 

enunciações posicionadas em outros locais geopolíticos e emanadas de outros corpos.  

Construindo pontos de encontros com Mignolo (2011a, p.118), compreendo que essa 

epistemologia do ponto zero foi construída  a partir de  uma visão alegadamente neutra e 

imparcial, mas que racializada foi imposta com a colonização, configurando o olhar de um 

sujeito “neutro” e “imparcial” que mapeou o mundo e seus problemas, classificando as pessoas 

e, de igual maneira, projetou/projeta o que é bom para essas pessoas. Por isso, compreendo, 

com o filósofo colombiano Castro-Gómez (2005, p.22), que “o que permite a invisibilização 

do lugar de enunciação do conhecimento é o modo em que a ciência e suas ambições 

geopolíticas começam a ficar articuladas com o sistema-mundo moderno/colonial a partir do 

século XVI.” Nessa perspectiva, podemos afirmar que a hybris do ponto zero, como uma lente 

neutra de produção de conhecimento, delimita fronteiras em relação à legitimidade dos 

conhecimentos visto que o ponto zero é considerado um começo epistemológico absoluto. 

Localizar-se no ponto zero é, portanto, ter o poder de representar e construir uma determinada 

visão do mundo social que é reconhecida como legítima pelo Estado (CASTRO-GÓMEZ, 

2005, p.25). Compreendo, assim, que o ponto zero silencia a pluralidade de epistemologias 

existente no mundo, assim como as identidades e subjetividades dos sujeitos colonizados.  

Nesse sentido, a produção de Mignolo (2011; 2010a; 2010b) é representativa no 

sentido de problematizar como esse olhar “neutro” também foi perverso no que se refere à 
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usurpação do locus da enunciação de povos que foram colonizados. Esse discurso da 

neutralidade, criado pela estrutura colonial, é responsável, portanto, pelo controle do 

conhecimento, que perpassa a construção do próprio fazer científico, colocando pessoas 

colonizadas em posições e locais específicos, principalmente como forma de intencionalmente 

silenciar suas vozes. A própria ciência moderna tratou povos colonizados como meras fontes 

de dados para confirmar teorias e fabricar categorias construídas a partir de locais epistêmicos 

legitimados.  Por essa razão, parto do entendimento de que em uma opção decolonial: 

 
A suposição básica é que o conhecedor sempre está implicado corpo e 

geopoliticamente no conhecido, mesmo que a epistemologia moderna (a hybris do 

ponto zero) tenha conseguido esconder ambas dimensões e criar a figura do 

observador afastado, um buscador de verdades e objetividades neutras, que ao mesmo 

tempo controla as regras disciplinárias e se situa (ele ou ela) em uma posição 

privilegiada para avaliar e definir. (MIGNOLO, 2010a, p.14). 

 

Como vemos em Mignolo (2010a, p.61), a modernidade é marcada pela colonização 

do espaço (ruptura com a história da Europa com a transição para o Renascimento) e do tempo 

(ruptura com os bárbaros mulçumanos, judeus, índios e negros). Consequentemente, a 

modernidade operou intencionalmente para a invenção de uma hierarquia de seres e lugares, 

excluindo tanto as línguas como os saberes que não estavam ligados ao latim e ao grego e, do 

mesmo modo, as pessoas que não tinham o cristianismo como religião foram vistas como 

pagãs e bárbaras (MIGNOLO, 2010, p.61).  Nesse sentido, Mignolo (2010) aponta que a 

invenção dessa hierarquização impõe a ideia de humanitas em oposição ao anthropos 

representado na figura do bárbaro, que era visto como primitivo. Quando Mignolo (2011) 

discute os impactos da imposição do humanitas aponta claramente que o humanitas assume o 

conhecimento universal e, portanto, o ponto zero epistêmico. Um exemplo claro disso é como 

Descartes, quando chegou à conclusão da famosa e difundida frase “Penso, logo existo”, 

suprimiu a materialidade da enunciação, tendo em vista que essa expressão subjaz a ideia de 

que  “se você sente e sabe que é humanitas, provavelmente não se preocupará com o que faz 

e pensa - você assumiria que habita a casa universal do conhecimento, o ponto zero 

epistêmico” (MIGNOLO, 2011, p.99). Nesse sentido, entendo que a categoria de anthropos 

foi responsável pela criação da categoria do “outro” que não existe ontologicamente, mas é 

uma invenção discursiva de um enunciado (MIGNOLO, 2011).  

O que chamo atenção é justamente como, apesar do reconhecimento da geopolítica do 

conhecimento que configurou o mundo a partir da colonização, em que o lugar do antrophos 

tornou-se objeto de investigação pela humanitas, ainda há um olhar assimétrico ao outro 

colonizado, tendo em vista que o antrophos ainda é visto como informante, não como uma 
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pensadora/pensador (MIGNOLO, 2011, p.129). 

A reflexão sobre o locus de enunciação, aprofundada nos próximos capítulo, é 

importante para compreender o porquê do abandono das palavras “dados”, “gerações de 

dados” e também, como veremos mais adiante, a forma em que as interlocuções registradas 

ao longo desta pesquisa serão trazidas para este texto. Entendo essa mudança como forma de 

desestabilizar minimamente os impactos de um colonialismo interno que tem colocado 

fronteiras bem definidas entre pesquisadoras e pesquisadores e interlocutoras e interlocutoras, 

principalmente na construção textual de investigações. Como pesquisadora, latino-americana 

e branca, situada em um programa de pós-graduação, que ocupa o papel de escrever esta 

pesquisa, em oposição aos meus interlocutores acadêmicos indígenas que sofreram/sofrem de 

forma mais contundente os impactos da colonização, considero que esses deslocamentos 

representam um movimento importante para reposicionar sujeitos subalternizados na 

produção do conhecimento, assim como reconhecer o posicionamento geo e corpo-político 

das enunciações dos interlocutoras e interlocutoras que constroem também esta pesquisa.  

A opção pelo termo interlocutores foi adotada também a partir das nossas leituras da 

obra de Arias (2010). Nas discussões empenhadas na defesa de uma investigação mais humana 

e sensível às múltiplas realidades que compõem as sociedades que habitam o planeta, o autor 

critica, veementemente, como a antropologia possui seu legado colonial enraizado na prática 

de fazer pesquisa. Nessa lógica colonial, as pessoas são vistas como objetos e vítimas, não 

como produtoras de conhecimentos, mas como informantes. Isso implica, consequentemente, 

a dominação da subjetividade do outro, prática ainda muito evidente não só no trabalho 

antropológico, mas em outras áreas do conhecimento (ARIAS, 2010, p.80). Uma das grandes 

lições aprendidas com Arias, certamente, é como o processo de investigação deve ser uma 

prática de alteridade. Quando falo de alteridade faço referência ao fato que: 

 

Devemos conversar com humildade, e que devemos procurar aprender o que [as 

pessoas] nos ensinam de seus universos de sentido, ou seja, aprender do seu sentir, do 

seu pensar, do seu dizer e seu fazer; pois não se trata de recriar esse ato colonial de 

extração de sentido, que o transforma em mero doador de informações para enriquecer 

nossas pesquisas; mas que devemos fazer possível um diálogo respeitoso que permita 

que ao encontrarmos com o mundo simbólico dos outros, possamos compreender 

melhor o mundo simbólico de nós mesmos; pois o trabalho antropológico é um ato de 

alteridade que busca transitar no mundo do sentido, para poder compreender melhor 

o sentido do mundo, ou para que possamos transitar no mundo com sentidos diferentes 

de existência; aí está a riqueza da alteridade, que faz possível que ao caminhar pelos 

universos da cultura dos outros, nos permite retornar com um olhar diferente até nós 

mesmos (ARIAS, 2010, p.80). 

 

 Nesse exercício de alteridade, as pessoas devem ser vistas como interlocutoras que 
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falam a partir das suas  diversas vozes, por isso ouvi-las é o exercício mais sensível para nutrir 

a alteridade afetiva e efetiva, tecida a partir do diálogo entre seres, saberes, experiências de 

vida, para a construção de sentidos outros de existência (ARIAS, 2010, p.81). A meu ver, esse 

é o cerne do pensamento do autor e isso me faz observar a estreita relação dessa perspectiva – 

de pesquisa e de vida – com o paradigma indígena de investigação.  A visão do fazer 

etnográfico é, nesse sentido, relacional. A pesquisa toma assim uma dimensão que foi há muito 

tempo menosprezada pela ciência moderna: a dimensão dos afetos, a dimensão da vida 

humana em toda sua totalidade. 

 Apoiados na noção de interlocutores procuramos expandir, em nossos diálogos, essa 

noção para um quadro mais amplo desta pesquisa. Para isso, optamos pelo uso do termo 

instâncias de interlocuções, para fazer referência a todas as enunciações das acadêmicas e 

acadêmicos indígenas – reconhecidas como posicionamentos geo e corpo-político – que foram 

construídas ao longo deste processo e que aqui servirão para a reflexão mais atenta tendo em 

vista os objetivos desta pesquisa, ou seja, sobre a construção dos letramentos acadêmicos em 

contexto intercultural. É importante frisar que utilizamos esse termo para fazer referência a 

todas as enunciações produzidas durante a etnografia aqui compartilhada, que são marcadas, 

como destacarei adiante, em itálico. A materialidade empírica do diálogo trazida para este 

texto é aqui concebida como registros de interlocuções (tanto orais como escritos), por isso 

são considerados enunciados que refletem conhecimentos produzidos por acadêmicas e 

acadêmicos indígenas, que nos auxiliam a construir esta pesquisa.  

 

 

1.2 Contexto de formação de professores indígena do Núcleo Takinahakỹ de Formação 

Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás 

 

 

O Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, localizado no Campus 

Samambaia, da Universidade Federal de Goiás, foi inaugurado oficialmente em quinze de junho 

de dois mil e quatorze, e, nessa data, já contava com mais de 600 alunas e alunos matriculadas 

e matriculados, incluindo estudantes já licenciados, de acordo com informações veiculadas pela 

Universidade Federal de Goiás3.  No entanto, é importante considerar que, antes da sua 

                                                 
3Informação fornecida pela página da UFG <https://www.ufg.br/n/71676-nucleo-de-educacao-

interculturaltakinahaky-inaugura-predio> Acesso em 20 de maio de 2018. 
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construção física, a licenciatura intercultural já era uma realidade desde 2007, que nasce com o 

objetivo de que as/os professoras/es indígenas tenham oportunidades de continuar seus estudos 

para que jovens indígenas possam ter uma educação de qualidade (UFG, 2006, p.14). Como 

forma de construir um curso que esteja vinculado às práticas de vida indígenas, o curso foi 

construído com um projeto político pedagógico que não se limitasse apenas com a inserção de 

indígenas no mercado, mas com o objetivo de promover o acesso ao bem-estar, à saúde, à defesa 

do território, assim como ao patrimônio cultural indígena e a promoção de condições 

econômicas que possam, dessa maneira, garantir a vida e a cultura indígena (PEC, 2006, p.14) 

Hoje, a instituição contempla uma diversidade de povos indígenas: Apinajé, Bororo, 

Canela, Gavião, Guajajara, Guarani, Ikpeng, Javaé, Juruna, Kaiabi, Kaiapó, Kamaiurá, Karajá, 

Krahô, Krikati, Kuikuro, Mehinaku, Tapirapé, Tapuia, Timbira, Xakriabá, Xambioá, Xavante, 

Xerente, Yawalapiti e Waurá. Esse conjunto de povos representa a diversidade cultural, 

linguística e epistemológica que constrói o panorama do Núcleo Takinahakỹ de Formação 

Superior Indígena. 

 

 

 

Uma das grandes conquistas para uma educação intercultural foi a organização do curso, 

em que o currículo é constituído pela matriz de formação básica e três matrizes de formação 

específica, composta por temas referenciais, áreas de conhecimento e temas contextuais, sendo 

 

 

Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 

 

Figura 1- Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena 
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destinados dois anos para a matriz básica e três anos para a matriz específica (UFG, 2006, p. 

32). É importante destacar que o currículo do curso tem como pilares a interculturalidade e a 

transdiciplinariedade, não havendo uma separação entre disciplinas.  

Como aponta Nascimento (2013), os temas referencias das matrizes curriculares do 

curso são a interculturalidade, a diversidade e diferença, identidade/etnicidade e autonomia que 

perpassam os temas contextuais e os estudos complementares. Por isso, é importante destacar 

que a perspectiva adotada pela orientação temática das matrizes curriculares do curso de 

Licenciatura em Educação Intercultural do Núcleo Takinahakỹ De Formação Superior Indígena 

não são organizadas a partir de disciplinas, mas a partir de temas contextuais e estudos 

complementares, que são planejados tendo em vista as demandas específicas das comunidades 

indígenas, que perpassam diversas áreas do conhecimento constituídas por saberes indígenas  e 

não indígenas bem como assuntos ligados à cultura, à natureza, à linguagem e suas interações 

(NASCIMENTO, 2013, p. 97). Isso significa dizer, como aponta Herbetta (2017, p.194), 

também professor do Núcleo Takinahakỹ De Formação Superior Indígena, que: 

 

Pode-se dizer ainda que, de início, o tema contextual surge para se diferenciar da 

noção de disciplina. Esta, como se viu não se adequa à prática pedagógica da escola 

indígena, pois recorta os saberes, percebendo-os como universais e vindos de fora. 

Com o tema contextual, afinal, a cultura tradicional é o ponto de partida para o 

entendimento de novos saberes. Para outro professor Xerente, a “ciência indígena... 

(os saberes) dialogam entre si... não estão fragmentadas em caixinhas. O saber é 

coletivo... passa através das gerações... conectando”.  

 

 Nesse sentido, a dinâmica dos temas contextuais é representativa no que se refere ao 

apontamento de novas práticas pedagógicas, que permitem o uso de diversas práticas e recursos 

pelas professoras e professores (HERBETTA, 2017, p.194). A partir desse movimento anti-

disciplinar, os conhecimentos são construídos a partir da orientação temática que articula os 

saberes que compõem a formação sociocultural dos povos presentes na instituição.  

 Dessa maneira, é importante apontar que as matrizes curriculares do curso são 

compostas por estudos que complementam os temas contextuais, denominados “estudos 

complementares”, focados no aprofundamento de práticas comunicativas tanto nas línguas 

indígenas como na língua portuguesa, entendida como língua de relação interculturais, bem 

como na língua inglesa e noções de informática (NASCIMENTO, 2013, p.97-98). 

 Para o contexto desta pesquisa, cabe também mencionar que, diferente da proposta do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) comuns das universidades brasileiras, o Núcleo 

Takinahakỹ de Formação Superior Indígena propõe a construção de Projetos Extraescolares 

focados na realidade das comunidades indígenas e suas necessidades, sendo orientados e 
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mediados pela atuação de suas/seus professoras/es.  Essa proposta é importante porque está 

baseada na construção de saberes situados, que foram excluídos através da violência e do 

racismo epistêmicos, e podem ser demonstrados a partir das reais necessidades das 

comunidades indígenas (NAZARENO apud SILVA, 2018, p.78). Para Pimentel da Silva 

(2015), os projetos extraescolares representam projetos vivos que documentam as sabedorias 

indígenas a partir de seus “modos de viver, fazer, falar, e guardar na memória e no coração”, 

sendo seu laboratório o céu aberto e sua sede a comunidade (PIMENTEL DA SILVA apud 

SILVA, 2018, p. 79). Como apresento no capítulo IV deste diálogo, os projetos extraescolares 

são produzidos a partir da colaboração ativa das comunidades indígenas, com anciãs e anciãos, 

também autoras/es no processo de produção de seus conhecimentos. 

 

1.3 Contextualização geral da construção e registros de interlocuções 

  

 

Esta seção foi pensada como forma de fazer, brevemente, algumas considerações 

importantes que delineiam a condução de como as interlocuções foram de fato sendo 

construídas nesta pesquisa. Ao longo das próximas seções detalharei melhor essas 

considerações com o intuito de mostrar com mais detalhe o caminho que percorremos durante 

essa trajetória etnográfica. 

Primeiramente, destaco que conheci o campo desta pesquisa, o Núcleo Takinahakỹ, pela 

primeira vez, no primeiro semestre de 2017, quando fui convidada pelo André a ter um contato 

inicial com esse ambiente. Naquele período, o projeto de mestrado ainda estava sendo 

remodelado e essa etapa foi importante para futuros avanços no processo de delinear os rumos 

desta pesquisa.  

A partir de então, decidimos que o segundo semestre de 2017 seria destinado a um 

trabalho de pré-campo e, finalmente, o trabalho de campo corresponderia ao primeiro semestre 

de 2018. Como expliquei na seção anterior, a estrutura do curso inviabiliza um contato mais 

longo, em contexto universitário, com alunas e alunos do Núcleo Takinahakỹ de Formação 

Superior de Professores Indígenas, porque as aulas na universidade se concentram nos meses 

de janeiro/fevereiro e julho/agosto, normalmente. Isso justifica o período de tempo em que as 

interlocuções da pesquisa foram registradas.  

Durante todo esse período acompanhei as aulas ministradas pelo André, meu orientador, 

que de certa forma demonstra que durante todo esse processo havia uma agenda de pesquisa 
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interessada, no sentido em que, em certa medida, desenvolver essa pesquisa e o direcionamento 

das aulas caminhavam em mão dupla. Nesse sentido, destaco sempre a postura ética e 

pedagógica que aprendi com o André sobre a importância de não desviar os objetivos previstos 

em cada tema contextual e/ou estudo complementar para que essa pesquisa pudesse ser 

desenvolvida. Esse ponto é importante, principalmente quando temos a consciência de que a 

pesquisa não deve ser o ponto chave do direcionamento das aulas, já que as acadêmicas e 

acadêmicos indígenas possuíam/possuem demandas e necessidades específicas que não devem 

ser deixadas de lado em nome dos objetivos de uma determinada pesquisa, mesmo que nós 

pesquisadores acreditemos que ela seja benéfica para o grupo. Por isso, em alguns temas 

contextuais a discussão direta sobre letramentos acadêmicos – mesmo considerando que todas 

as práticas vivenciadas nos diversos momentos e contextos formam parte do que consideramos 

letramentos acadêmicos – aparece ora em maior medida ora com menor ênfase. 

 Durante o período de pré-campo, especificamente no estudo complementar Português 

Intercultural II, as aulas foram gravadas em áudio via celular, as atividades que foram realizadas 

pelas acadêmicas e acadêmicos indígenas foram escaneadas pelo André e usei meu caderno de 

campo para fazer anotações. Durante as aulas também fizemos registro fotográfico (realizado 

tanto pelo André como por mim) de algumas atividades que estavam sendo produzidas pelas 

alunas e alunos indígenas. 

 No que se refere à experiência etnográfica no tema Letramento Cultural e Intercultural, 

as aulas foram gravadas em áudio, com o auxílio do gravador, do computador e do meu celular. 

Em determinados momentos da aula, principalmente em rodas de conversa e atividades 

apresentadas pelas acadêmicas e acadêmicos, as aulas foram gravadas em áudio-vídeo com o 

auxílio de uma câmera de vídeo. Nesse período, tive acesso a materiais digitados que foram 

cedidos pelas/os aluna/os indígenas para a construção desta pesquisa, a exemplo de pesquisas 

que estavam sendo produzidas por elas/eles.  Ressalto, ainda, que com as alunas/os deste tema, 

principalmente por serem alunas e alunos que estavam em fase de conclusão de curso, realizei 

algumas entrevistas que foram realizadas em diversos locais do campus Samambaia ( como o 

próprio Núcleo Takinahakỹ de Formação de Professores Indígenas, a Faculdade de Letras e 

restaurante universitário) – principalmente  porque a carga horária do curso impossibilitava que 

as estudantes tivessem tempo disponível – que foram gravadas em áudio com o auxílio do meu 

celular.  

 Considero ainda relevante pontar a minha experiência no III Congresso Internacional 

Formação em educação intercultural e práticas de descolonização na América Latina, ocorrido 

especificamente, na Universidade Federal de Goiás, no segundo semestre de 2017, como uma 
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importante experiência etnográfica. Isso porque as alunas e os alunos do Núcleo Takinahakỹ de 

Formação de Professores Indígenas estavam presentes apresentando seus trabalhos e tecendo 

interlocuções, que me auxiliaram, portanto, a pensar, como apontarei mais adiante, em 

alternativas para descolonizarmos as práticas de letramento acadêmico. Nesse sentido, minhas 

anotações de campo me auxiliam a escrever sobre essa experiência. Corrobora, também, como 

elemento de contexto, minha experiência na apresentação dos seminários destinados à 

apresentação dos trabalhos extraescolares e de estágio dos acadêmicos indígenas que já estão 

cursando as matrizes específicas, que ocorrem, normalmente, nas tardes de sábado, durantes as 

etapas de estudos na UFG. 

 Esse breve panorama, sucintamente, esboça uma contextualização geral que será 

esmiuçada, no decorrer das próximas seções com mais atenção. Ela foi realizada, portanto, para 

situar o enquadre mais amplo em que o percurso etnográfico desta pesquisa foi sendo tecido. 

 

 

1.3.1 Interlocuções tecidas na etapa de pré-campo no tema Português Intercultural II 

 

 

 

As atividades de pré-campo foram realizadas no período de 01 a 05 de agosto de 2017. 

Nessa etapa, participei como monitora das aulas referentes ao estudo complementar Português 

Intercultural II, sendo o tema de trabalho intitulado Continuum oralidade-escrita em contextos 

bilíngues/bidialetais interculturais, que foi conduzido pelo meu orientador. Durante esse 

período, fizemos o registro das atividades realizadas através de gravações de áudios e 

fotografias e, também, com o auxílio de anotações que fiz a partir da observação das aulas. 

O conjunto de alunas e alunos indígenas que compunha a sala era muito diverso, sendo 

ao todo 19 alunas e alunos que participaram das aulas. Dentre os povos que teciam as 

interlocuções nesse período estavam os Guajajara, Gavião, Yawalapiti, Karajá, Krahô, Kuikuro, 

Bororo, Krikati, Javaé, Kaiapó. A turma era composta, na sua maioria, por indígenas que 

estavam no primeiro ano do curso, especificamente no segundo semestre da graduação, com 

exceção da acadêmica indígena Marineuza Krikati, que estava finalizando o curso. Sua 

participação naquela etapa, segundo ela, se deu justamente porque não pôde estar presente em 

uma das etapas por causa de um falecimento que ocorreu na aldeia4. Esse acontecimento, 

                                                 
4 Tive acesso a essa informação a partir das minhas interlocuções durante a etapa com Marineuza Krikati. Essa 

informação foi registrada nas minhas anotações de campo. 
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portanto, inviabilizou sua formação na data prevista.5 Apesar do curso reconhecer e respeitar 

as motivações socioculturais para as faltas, há um problema estrutural referente ao tempo 

reduzido durante a etapa regular para temas contextuais e estudos complementares perdidos. 

Um problema complexo que deve ser de fato discutido a partir do diálogo para que as/os 

estudantes indígenas possam conseguir finalizar seus cursos na data prevista. 

A programação desse estudo complementar visava, em um primeiro momento, construir 

uma reflexão sobre a oralidade e a escrita em contextos interculturais e, da mesma forma, 

estabelecer um diálogo com as alunas e alunos sobre as relações entre a escrita e identidade. 

Para isso, ocorreu, primeiramente, uma conversa inicial, mediada pelo André, sobre a relação 

dos povos indígenas do Brasil com a escrita e, também, sobre a escrita na universidade. Logo 

em seguida, a leitura do texto “A escrita e a autoria fortalecendo a identidade”, de autoria do 

escritor indígena Daniel Munduruku, foi realizada, com objetivo de construir um debate entre 

as/os estudantes sobre a relação da escrita e identidade indígena que, além de propiciar esse 

debate, também foi importante para a realização de um texto escrito sobre o tema tratado. 

No segundo momento, as alunas/os indígenas foram orientados a realizarem um 

mapeamento das principais práticas comunicativas e gêneros discursivos orais, escritos e 

multimodais produzidas em suas comunidades. Essa atividade buscava construir um panorama 

geral das práticas comunicativas dos diversos povos que compunham a turma, para assim 

mapear as reais necessidades e interesses das/dos estudantes.  

Como objetivos desse estudo complementar ainda estavam a apropriação de formas 

características de usos mais formais da escrita e da fala em língua portuguesa e, 

consequentemente, a apropriação/ampliação de práticas concernentes às produções de 

correspondências oficiais e não-oficiais em língua portuguesa. Nesse sentido, a ampliação da 

noção de gêneros textuais e suas funções sociais, através da abordagem de gêneros – como  

verbete, debate, palestra, bilhete, notícia, ofício, conto, carta, requerimento, memorando, 

recibo, ata, declaração, relatório – foi também tema dessas aulas, por isso a 

apropriação/ampliação de práticas de planejamento, produção e reescrita de textos em língua 

portuguesa em usos mais formais foram, na mesma medida, propósito desse tema, seguindo 

demandas gerais dos/as estudantes indígenas (cf. NASCIMENTO, 2012). É importante ressaltar 

que, para a realização dessa atividade, foi utilizado o material, produzido pelo professor André, 

                                                 
5 Ao longo das minhas conversas com as acadêmicas/os indígenas foi constante a insatisfação com o problema da 

quantidade de anos em que muitas/os alunas/os ficam no curso devido à problemas externos que acontecem fora 

da Universidade. Como apontarei com mais detalhe mais adiante, muitas/os estudantes acreditam que o curso 

precisa viabilizar uma forma mais eficaz para que as/os  alunas/os possam se formar na data prevista, considerando 

que uma universidade intercultural deve tomar em conta a vida culturalmente diferente e diversa desses alunas/os. 
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intitulado “Português Intercultural (Livro 2): Contínuo oralidade-escrita em contextos 

interculturais”. 

 O estudo complementar visava, ainda, ao desenvolvimento e ampliação da reflexão 

linguística a partir de fenômenos linguísticos característicos da escrita em segunda língua e o 

desenvolvimento da metalinguagem a partir dos fenômenos linguísticos abordados, bem como 

a ampliação do vocabulário da língua portuguesa a partir dos textos e contextos abordados.  

Assim, as atividades propostas nesse estudo complementar foram as seguintes: 

 

 
Quadro 2- Atividades realizadas no Estudo Complementar Português Intercultural  

 
Fonte: Plano de aula Estudo Complementar Português Intercultural 2 

 

Ressalto, novamente, que essas interlocuções foram construídas na etapa de pré-campo, 

por isso não fizemos registros audiovisuais. No entanto, nessa etapa, registramos por meio de 

gravações de áudio e registros fotográficos as interlocuções que ocorreram durante as aulas.  

 

 

1.3.2 Interlocuções tecidas no tema contextual Letramento Cultural e Intercultural 

 

 

 

O tema contextual Letramento Cultural e Intercultural foi ministrado pelo André, no 

primeiro semestre de 2018, especificamente no período de 22 a 26 de janeiro de 2018. Nesse 

período, acompanhei todas as aulas ministradas como monitora e estávamos na sala 

acompanhadas ainda pela estudante de mestrado em História Karla Alessandra de Souza e pelo 

José Pedro de Morais, orientando do André no PIBIC, ambos atuaram como monitores também. 

- Experiências individuais e sociais com as práticas de escrita 

- Mapeamento das principais práticas comunicativas e gêneros discursivos orais, escritos e multimodais das 

comunidades dos/as estudantes indígenas; 

- Explicação sobre as diferentes situações comunicativas e seus graus de formalidade e como constituem a 

forma linguística; 

- Estudos de gêneros discursivos escritos: carta pessoal; ofício; requerimento; memorando; recibo; ata; 

declaração e outros que os/as estudantes considerarem relevantes para suas práticas; 

- Atividades de reflexão sociolinguística  

- Avaliação coletiva do tema contextual. 
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A ementa desse tema contextual estava focada nos estudos das práticas letradas 

escolares e não escolares e as formas em que elas circulavam nas comunidades indígenas, tendo 

em vista ainda as relações interculturais que acadêmicas e acadêmicos indígenas constroem ao 

transitarem tanto nas suas comunidades como fora dela. Constava ainda na ementa a discussão 

de conceitos de letramento cultural e intercultural e suas implicações para um projeto de 

educação bilingue e/ou bidialetal, mas apesar da ementa para este tema específico, é válido 

ressaltar que no momento em que esta pesquisa estava sendo realizada, o projeto político do 

curso estava em reformulação. 

 Nesse sentido, o programa aponta quatro objetivos: i) promover a apropriação crítica e 

colaborativa dos conceitos de letramento e de outros a ele relacionados (eventos e práticas de 

letramento, multiletramentos etc.), bem como dos conceitos de letramento cultural e 

intercultural desde uma ótica da complexidade; ii) fomentar a compreensão de letramento como 

prática situada e contextualizada através de mapeamento de práticas de letramento a partir das 

experiências de vida e nos diferentes contextos indígenas; iii) desenvolver, desde os conceitos 

abordados, alternativas viáveis para implementação de práticas de letramentos em contexto 

escolar indígena que contemplem práticas comunicativas concretas interculturais, multilíngues 

e transidiomáticas; iv) desenvolver protótipos didáticos para suporte às atividades que visem 

contemplar as práticas de letramento no contexto escolar indígena. 

 A partir dessa ementa e dos objetos por ela propostos, uma programação foi previamente 

elaborada com o intuito de atendê-la e, também, com o intuito de direcionar discussões que 

estavam relacionadas com os objetivos desse projeto. Ressalto, novamente, que havia uma 

agenda de pesquisa interessada pelo professor, também meu orientador, que conduzia as aulas, 

e que alguns direcionamentos foram pensados no decorrer das nossas discussões de orientação. 

 Nesse tema contextual, havia 20 acadêmicas e acadêmicos indígenas, sendo que muitos 

delas estavam no último ano de curso. Como uma realidade comum no Núcleo Takinahakỹ De 

Formação Superior Indígena, estavam presentes na sala de aula povos diferentes, como os 

Krahô, Xerente, Xavante, Timbira, Waura, Tapirapé, Karajá, Gavião, Canela, Javaé. 

 No primeiro momento do curso houve uma apresentação do programa e uma conversa 

inicial sobre o tema contextual. Nesse momento, o André apresentou o programa e iniciou uma 

conversa inicial com as/os acadêmicas/os indígenas sobre o tema contextual. Posteriormente, 

consideramos relevante apresentar o projeto que move esta pesquisa. Por isso, apresentei os 

objetivos desta pesquisa e abrimos um momento para a realização de uma roda de conversa em 

que as/os acadêmicas/os indígenas pudessem problematizar e discutir sobre os temas que 

perpassam esta investigação. 
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 Naquele momento apresentamos os objetivos da pesquisa e, também, como a 

investigação, que estava sendo realizada, era/é importante não só para o próprio curso de 

Educação Intercultural, mas para a universidade como um todo, porque traz uma contribuição, 

no sentido da valorização das produções que são produzidas por acadêmicas/os indígenas, 

sempre com o compromisso de legitimar as formas de produção de povos indígenas, que foram 

vistas como inferiores pelo projeto moderno/colonial. A partir dessa discussão, foi aberta uma 

roda de conversa para que as/os alunas/os se posicionassem em relação ao projeto. Essa 

discussão fomentou uma série de enunciações em relação às práticas de letramentos acadêmicos 

em contexto intercultural que essas/esses estudantes indígenas constroem para fazerem seus 

trabalhos na universidade. Além disso, a discussão não ficou limitada às práticas de letramento 

acadêmicos, mas foi estendida para posicionamentos em relação às violências simbólicas que 

estudantes indígenas sofrem quando frequentam o espaço da universidade, fora do contexto da 

licenciatura intercultural. 

 Na sequência, consideramos que seria profícuo saber sobre a trajetórias e experiências 

dos acadêmicos indígenas a partir das suas práticas escritas. Nesse sentido, foi aberta uma roda 

de conversa para que essas/es alunas/os pudessem comentar sobre suas trajetórias. Depois dessa 

discussão, o André solicitou que as/os alunas/os fizessem uma produção de texto (escrito, oral 

ou multimodal sobre as trajetórias individuais com práticas escritas até a universidade). Para o 

desenvolvimento dessa atividade, foram construídas as seguintes questões para direcionar a 

produção da narrativa: 
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Quadro 3-Roteiro de atividades para a realização da atividade relacionada às trajetórias e experiências indígena 

a partir das práticas escritas 

  

 

Depois da realização da atividade, com o intuito de aprofundar conceitos relacionados 

ao letramento, práticas e eventos do letramento, foi proposta pelo André a leitura coletiva do 

texto “Práticas de Letramento”, de David Barton e Mary Hamilton (2000), traduzido pelo André 

para a aula. Posteriormente, com o intuito de compreender as práticas de letramentos dessas/es  

alunas/os, foi proposta a atividade de mapear as práticas de letramento a partir das experiências 

das/os acadêmicas/os indígenas e, do mesmo modo, a reflexão sobre a função da escola indígena 

no que diz respeito ao desenvolvimento e à apropriação de práticas de letramento por parte dos 

alunos em diferentes situações sociolinguísticas locais. Depois do mapeamento, as/os 

acadêmicas/os indígenas apresentaram oralmente seus trabalhos trazendo problematizações 

produzidas a partir das suas realidades. 

 Em seguida, foi proposta a leitura dos capítulos “Palavras Dadas e Devir Outro” do livro 

“A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 63-

79), com o intuito de discutir a relação da escrita e as práticas de letramento dos povos 

indígenas, havendo, posteriormente, a apresentação da pesquisa da monitora Karla Alessandra 

sobre a produção de Davi Kopenawa. Na sequência, durante a aula, André promoveu uma 

discussão em relação aos conceitos de letramento cultural e intercultural. Nesse sentido, havia 

o seguinte fio condutor da discussão: O que é letramento cultural? O que englobaria e quais 

seriam as principais práticas e eventos? Estaria sendo implementado na universidade? No 

mesmo sentido, a reflexão sobre o conceito de letramento intercultural foi levantada, no sentido 

de entender o que esse conceito englobaria e quais práticas e eventos compõem essa concepção. 

1) Você tem alguma informação de como as práticas escritas passaram a fazer parte do dia a dia da sua 

comunidade? Conte a partir de suas memórias. 

2) Em que momento a escrita passou a fazer parte da sua vida individualmente? Como isso aconteceu? 

Que sentimento ou impressão você tem daquele momento? 

3) Como era sua relação com as práticas escritas (leitura e produção de textos escritos) durante sua 

infância? 

4) Como foi sua relação com as práticas escritas na escola? 

5) Como tem sido sua relação com a escrita na universidade? Houve alguma dificuldade com a escrita 

durante o curso superior? Em sua opinião, ao que se deve essa dificuldade? Quais foram as estratégias 

usadas por vocês para superar tais dificuldades? 

6) Hoje, ao concluir um curso superior, você percebe alguma mudança na sua relação com as práticas 

escritas? 

7) Em sua opinião, a escrita pode, de alguma forma, refletir uma identidade indígena? De que forma? 

Através de que recursos? 

 

Fonte: Plano de aula para o tema contextual Letramento Cultural e Intercultural 



54 

 

 Em seguida, foi proposta uma roda de conversa que levantava a seguinte 

problematização: “Como a escrita na universidade poderia se aproximar das visões de mundo 

indígenas para uma verdadeira concepção de letramento intercultural?”  A partir das atividades 

e discussões propostas durante o tema, o professor André solicitou que fossem feitas pelas/os 

acadêmicas/os indígenas sequências didáticas para abordagem de práticas de letramento nas 

escolas indígenas. Após discussões em grupos, as/os alunas/os indígenas apresentaram seus 

trabalhos para a turma, expondo os planos de aulas que consideraram relevantes para aplicar 

nas suas escolas. Dessa forma, finalizando esse tema contextual, foi realizada uma discussão 

sintetizando o que foi discutido durante a semana, com o intuito de ouvir também a avaliação 

das/os acadêmicas/os indígenas em relação ao tema contextual. 

Destaco que todas as aulas foram gravadas em áudio, sendo que as rodas de conversas 

foram gravadas em áudio e vídeo. Também fizemos registros fotográficos e tivemos acesso aos 

materiais textuais que foram produzidos durante as aulas e cedidos voluntariamente para a 

construção desta pesquisa. A partir das minhas conversas com as/ alunas/os da turma, também 

tive acesso às pesquisas de acadêmicas/os indígenas que estavam finalizando o curso 

produzidas para o trabalho extraescolar. É importante destacar que os trabalhos extraescolares 

são pesquisas realizadas por alunas/os do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, com 

base nas formas de produção e transmissão dos conhecimentos indígenas que são construídos 

com a colaboração de suas lideranças, sábios e sábias e com suas comunidades, estabelecendo 

conexão com os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas (NASCIMENTO, 2013, p.100-

101). 

 

 

1.4 A narração como forma não-hegemônica de produção de conhecimento 

 

 

 Quando eu e André começamos a discutir sobre as formas em que os registros de 

interlocuções seriam aqui materializados para a construção desta narrativa etnográfica, 

surgiram os seguintes questionamentos e problematizações, principalmente quando começamos 

a transcrever as interlocuções: Como não transformar as interlocuções das  acadêmicas e 

acadêmicos indígenas em meros “dados” que seriam usados para encaixá-los em dadas 

categorias de análise advindas de reflexões teóricas que compartilhamos? Como 

teceríamos formas distintas de enunciar essas interlocuções para que essas vozes fossem 

ouvidas? Essas inquietações exigiam formas não-hegemônicas de enunciar e, principalmente, 
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um esforço contínuo de evitar o apagamento das vozes das/dos acadêmicas/acadêmicos 

indígenas. Para isso, ao discutir sobre essas questões, Arias (2010) me auxilia a pensar no papel 

da escrita etnográfica e, concomitantemente, a pensar em formas de trazer as interlocuções para 

este texto. Compreendo, assim, que: 

 

Hoje a partir de olhares críticos, descolonizadores, a escrita etnográfica nasce como a 

necessidade de construção de textos polifônicos em que se escutem diversas vozes, 

por um lado, as vozes  dos (as) interlocutores (as) a partir de suas próprias enunciações 

e discursos e, por outro lado a voz dos (as) autores (as), cujas fontes bibliográficas 

temos dialogado e, sobretudo, que esteja presente a voz do antropólogo (a), que deixe 

muito claro o locus de enunciação, o lugar de enunciação a partir de onde se fala. Faz-

se necessária uma escrita etnográfica polifônica que reúna as diversas vozes pelas 

quais falam a vida e a cultura (ARIAS, 2010, p.397). 

  

 Tendo em vista que essa escrita polifônica exige formas outras de dizer, entendemos 

que esse movimento seria importante porque partimos da perspectiva de que não basta somente 

alterar os termos da conversação, é preciso encontrar formas alternativas de dizer, formas que 

estejam, sobretudo, coerentes com uma dada postura crítica, política, ideológica e, portanto, 

descolonizadora que eu ainda busco, por isso ainda é um caminho em construção. Vale ressaltar, 

no entanto, que nesse terreno de incertezas e transgressões os riscos são inerentes a essa prática, 

mas a transgressão deve ser a prática de toda pesquisadora e pesquisador que queira contestar 

uma dada estrutura de poder. A tentativa de transgressão é representativa para não tentarmos – 

mesmo conscientes de nossas limitações – enunciar por mudanças, quando não somos 

corajosas/os o suficiente para promovê-las.  Se acredito que as formas de produção de 

conhecimentos de povos indígenas são tão importantes como aquelas legitimadas pela ciência 

moderna, porque não posso usá-las na minha pesquisa, mesmo sendo não-indígena? Se entendo 

que os grandes centros de produção de conhecimentos são legitimados historicamente por uma 

estrutura colonial, por que não posso construir uma pesquisa não ligada estritamente a esses 

grandes centros acadêmicos e às formas em que eles consideram “mais científicas” de enunciar?  

Isso significa dizer que interculturalizar a produção de conhecimentos é promover a 

transgressão, não somente no sentido de criticar, verificar, problematizar estruturas coloniais 

de poder, mas de buscar tecer com diversos fios de sentido o tecido da vida na construção de 

saberes sentipensantes, expressão trazida pelo intelectual colombiano Orlando Farls Borda, a 

partir de seus trabalhos etnográficos com pesquisadores no Departamento de Sucre na 

Colômbia, como forma de destacar, na fala de um pesquisador, que  “ nós atuamos com o 

coração, mas também utilizamos a cabeça, e quando combinamos as coisas assim, somos 

sentipensantes”, por isso Arias (2010, p.41) destaca a necessidade de corazonar as 
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epistemologias construídas pelo ocidente, essas que ainda estão presentes nas práticas 

acadêmicas impostas pela geopolítica do conhecimento. 

 Em “Narrativas: outros conhecimentos, outras formas de expressão”, Oliveira e Geraldi 

(2010) destacam justamente a necessidade de buscar outras formas de expressão, sugerindo a 

necessidade de superar os limites que a modernidade nos impõe na construção de discursos de 

conhecimento, principalmente por meio da possibilidade de expressão a partir da pluralidade 

de conhecimentos e narrativas que vão além da narratividade como mera descrição (OLIVEIRA 

E GERALDI, 2010, p.16). Por isso, compreendo que: 

 

a busca por outras formas de conhecer e de expressar os conhecimentos que, 

assumindo a impossível descrição “neutra e objetiva” de uma realidade preexistente 

aos sujeitos que nela se inscrevem, requer descobrir/inventar novos modos de ver/ ler/ 

ouvir/ sentir o mundo e de narrá-lo e aos diferentes fazeres/saberes/ valores e emoções 

que nele circulam e dialogam (OLIVEIRA E GERALDI, 2010, p.19). 

  

 

 Essa postura exige o entendimento de que é preciso ampliar o campo de possibilidades 

expressivas dos conhecimentos, que perpassa tanto a sua produção como o reconhecimento de 

sua pluralidade e das inúmeras possibilidades que possuímos de nos expressar e de estar no 

mundo (OLIVEIRA E GERALDI, 2010, p.19). Isso, sem dúvidas, representa, sobretudo, que é 

preciso “literaturizar a ciência, humanizar os conhecimentos e seus processos de tessitura, vale 

a pena reencantar o mundo da ciência, inserindo nele, a novidade utópica das narrativas plenas 

de vida” (OLIVEIRA, 2010, p.9). Silvia Rivera Cusicanqui, em sua fala, para o projeto Centro 

Experimental Oido Salvaje, me ensina que esse processo de narrar com minha voz e meu 

processo de subjetividade torna esse processo mais leve e mais feliz, para que eu me aproprie 

da minha narrativa e processo de aprendizagem: 

 

Um dos desafios da minha prática pedagógica é que as pessoas aprendam a escrever, 

mas que aprendam a escrever com a sua própria voz. Que desenvolvam a sua própria 

voz autoral, que trabalhe o texto com prazer, que escrever não seja uma tortura, que 

esse processo possa ser convertido em um exercício feliz. E esse é um trabalho que 

me faz pensar que a sociologia é um ramo da literatura. [...] Narrar implica uma 
verossimilhança, um gesto de comunicação, uma aposta em jogo do que é próprio, do 

íntimo e da subjetividade, em diálogo com uma realidade. E essa subjetivação que 

permite que as pessoas se apropriem da sua própria narrativa. (Entrevista a Silvia 

Rivera Cusicanqui. Guayaquil, Equador: Centro experimental oído selvaje, 2012. 45 

minutos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4 Acesso 

em: julho de 2016). 

 

 

 Nesse sentido, entendendo a narrativa como forma de produção e expressão de 

conhecimentos legítima, compreendo, tecendo esperanças com Arias (2012, p. 204), que essa 



57 

 

mesma narratividade me permite corazonar a escrita científica, dando o calor da ternura para 

começar a delinear aqui formas de corazonar uma razão sem alma imposta pela geopolítica do 

conhecimento, para assim construir conhecimentos que tenham o calor e a poética da vida. Essa 

escolha representa para mim uma forma de dar movimento para um mundo que está sempre em 

movimento e mudança, sendo criado e recriado pelo poder da palavra narrada. Como forma de 

abrir espaço para outras formas de produzir conhecimentos, eu procuro fazer um exercício de 

trazer para este texto outros recursos, como menções a textos literários e conhecimentos que 

são produzidos oralmente em entrevistas, palestras etc. É um trabalho e exercício que está ainda 

sendo pensado e surgiu a partir dos trabalhos publicados em Oliveira (2010), exercício que faz 

parte de um trabalho de uma construção, que tem guiado a forma em que eu tenho sentido e 

entendido a necessidade de uma descolonização da escrita acadêmica, movimento esse que 

utilizo especificamente no capítulo 3 deste diálogo. 

A partir dessas redes de interlocuções, optamos por priorizar a narração para esta escrita 

etnográfica, não somente no sentido descritivo, mas como reflexo das posturas teórico-

metodológicas aqui assumidas. Essa prática narrativa, muito recorrente nos próprios trabalhos 

de acadêmicas/os indígenas, guiará os capítulos seguintes, sempre com o compromisso ético de 

narrar o que vivenciei e, principalmente, as enunciações que foram construídas.  É importante 

frisar que, ao longo desse processo de escrita, procuro marcar em itálico os enunciados das/os 

acadêmicas/os indígenas e demais participantes desta etnografia. 

Eu construo, portanto, em momentos em que narro a experiência etnográfica, a minha 

narrativa etnográfica encadeando a narrativa com as falas das/os minhas/meus interlocutoras/es. 

Temos plena consciência da impossibilidade de manter a integridade dos enunciados aqui 

entextualizados, bem como dos ricos e perdas que esse movimento pode gerar, até porque 

faremos devidos recortes que irão compor a construção desta dissertação, prática que reflete em 

si uma relação de poder desigual, pois tenho consciência que, nessa relação de pesquisa, estou 

em uma relação de poder desigual em relação às/aos minhas/meus interlocutoras/es. Essa opção, 

marcadamente ideológica, representa um posicionamento que eu e André começamos a buscar 

neste percurso de pensar em um quehacer acadêmico6 comprometido com a vida, que eu 

considero como forma de dar movimento, a partir da narrativa, às vivências registradas aqui. 

Da mesma forma, significa uma postura que começa a fazer parte do meu processo de formação 

no sentido de buscar formas não-hegemônicas de contar as experiências vividas como parte do 

meu texto.  No entanto, mesmo com possíveis limitações e perdas, risco de qualquer pesquisa, 

                                                 
6 Utilizo a expressão quehacer acadêmico, em espanhol, para fazer referência às formas em que eu construo esta 

pesquisa e, ao mesmo tempo, aos movimentos que alimentam a pesquisadora que cresce em mim.  
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compreendo que sempre é preciso abrir possibilidades e horizontes outros para reinventar 

nossas práticas de pesquisas e de vida. Nessa busca de abrir possibilidades para contar, eu me 

atrevo a iniciar esse exercício como uma busca também de começar uma escrita que seja cada 

vez mais minha, cada vez mais permeada com a forma que eu sentipenso o mundo. Sem 

garantias, mas também sem medo! 

 

1.5 Percepções das/os minhas/meus interlocutoras/es em relação ao projeto que direciona 

esta pesquisa 

 

 

Na manhã do dia 23 de janeiro de 2018, começaram as aulas na etapa do primeiro 

semestre do ano no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena. O tema contextual que 

foi estudado naquela semana era intitulado “Letramento Cultural e intercultural”. A sala, 

organizada em círculo, começava a acolher cada aluna e aluno que chegava, assim como as 

crianças, filhas e filhos de acadêmicas e acadêmicos ali presentes. Naquele momento, o André 

abriu um espaço para que todas e todos nós fossemos apresentados umas/uns às/aos outras/os. 

A turma era composta por alunas e alunos que estavam na etapa final do curso e eu percebi, ao 

longo daquele período, como uma rede solidariedade era construída entre povos diferentes, com 

culturas diferentes, línguas diferentes. Em seguida, André ressaltou o porquê da nossa presença, 

minha, da Karla e do Zé Pedro, durante as aulas e apresentou cada tópico do programa. Houve 

uma primeira conversa sobre o tema Letramento Cultural e Intercultural, com o objetivo de 

ouvir, no primeiro momento, quais eram as concepções que as/os acadêmicas/os indígenas 

tinham em relação ao letramento e ao programa que direcionaria o tema durante a semana. Após 

esse momento, ainda no período da manhã, apresentamos os objetivos do projeto desta pesquisa, 

a partir de uma roda de conversa, para ouvir possíveis sugestões que as/os acadêmicas/os 

indígenas pudessem nos dar, para saber quais temas seriam importantes, no ponto de vista 

delas/deles, trazer para essa pesquisa. Apresentamos, também, o termo de consentimento livre 

esclarecido, a partir da aprovação do Comitê de ética da UFG, para que as/os alunas/os 

pudessem ser esclarecidas/os sobre como suas interlocuções ajudariam na construção desta 

pesquisa. Nesta breve seção, apresento alguns relatos sobre o que ouvi naquele dia. Além de 

alguns posicionamentos em relação a esse projeto, apresento como demandas das/dos 

minhas/meus interlocutoras/es aquelas falas que mais se repetiram tanto no contexto de sala de 

aula como nas conversas que construí com elas/eles no período em que realizávamos 

determinadas atividades. Ressalto, logo de início, que esse processo de apresentar a pesquisa 
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não foi realizada no estudo complementar Português Intercultural II, período que consideramos 

como pré-campo, quando o projeto ainda estava em fase de revisão. 

Naquele dia, Tarabehi Karajá, possionando-se em relação a essa pesquisa, nos diz que 

é bom fazer essa pesquisa, quando a pessoa se interessa na nossa realidade, em conhecer a 

nossa cultura, e o que ela está fazendo é um bom trabalho, porque através disso alguma coisa 

vai ser divulgada, tanto na faculdade como fora. Essa pesquisa vai chamar atenção dos não- 

indígenas.  

Bruna Xerente também nos diz que a pesquisa contesta o que a sociedade não-indígena 

pensa sobre os povos indígenas, que nós indígenas não temos conhecimento, que se tivermos 

conhecimentos, nossos conhecimentos não são válidos, não tem uma formalidade, porque no 

mundo da escrita e acadêmico o que vale é isso: é, no caso, a escrita padronizada.  Naquele 

momento, ela também faz uma reflexão crítica importante que guia os objetivos do projeto 

apresentado.  Nos diz que ela, a escrita, nos dá esse poder. Em certos momentos você usa ela 

(a escrita) para defender seus direitos, defender a sua língua, a sua cultura, mas em certos 

momentos ela não nos dá esse poder, porque temos dificuldade de seguir aquele modelo 

padronizado que a universidade nos impõe e aí traz esses modelos de ensino da escrita dos 

artigos, que é o que mais a gente lê aqui na universidade.  

Bruna Xerente fala também do contexto em que sente que é discriminada com as 

perguntas de alunas/os que frequentam o Restaurante Universitário (RU), situação que retomo 

no capítulo 3 deste diálogo, quando ela menciona que entende que, diferentemente do espaço 

do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, as outras pessoas da universidade são 

alheias à realidade indígena, por isso fazem perguntas que ela sente que a inferioriza  como 

indígena. Nos diz que a gente (fazendo referência aos povos indígenas) está lutando pelo 

reconhecimento intelectual, somos seres humanos, sabemos o que queremos, só que são várias 

dificuldades, várias barreiras que encontramos, primeiro porque não é a nossa casa aqui, a 

gente passa desse trânsito de mudança de lugar, você encontra uma sociedade totalmente 

diferente , com pensamentos diferentes, não adianta a gente fingir que não existe, porque existe.  

Chama atenção da turma para o fato de que só por argumentos é possível conquistar espaços: 

Nós devemos saber argumentar, porque os espaços a gente conquista com argumentos, e eu  

acho que isso ainda é difícil para alguns de nós indígenas , porque aí a gente volta, é um 

retrocesso, porque a gente tem medo de argumentar, a gente tem medo de falar, a gente tem 

medo de falar errado, que é o principal fator que nos tranca mesmo de falar é falar errado. 

Frisa, na sua reflexão, que o não indígena precisa ter uma sensibilidade de pensar de que ser 

indígena significa que a gente não sabe falar o português, a gente não tem conhecimento, a 



60 

 

nossa língua é inferior, que os nossos costumes não têm valor nenhum, significado nenhum. No 

seu discurso, ela diz que se a gente for nessa linha, aí a gente estará só ajudando que aquele 

pensamento, de que os não indigenas pensam da gente, se torna mais forte.  Nesse raciocínio, 

ela nos diz que acha que a partir desse trabalho os não-indigenas vão conversar sim, 

começarão, na sua perspectiva, a se sensibilizar com as nossas diferenças, somos todos 

diferentes, só que a sociedade brasileira não reconhece isso; pensa que as nossas diferenças 

só estão no territorial. Naquele momento ela marcava como a sociedade não-indígena é 

diferente, na sua visão, somos diferentes em todos os aspectos, mas a sociedade branca insiste 

em acreditar que nós povos indígenas também somos um povo, destaca assim que existe uma 

variedade de línguas de religiões de cultura e a gente deve tentar repassar isso. Na sua voz, 

ela nos brinda com uma esperança: um pouquinho de trabalho que um acadêmico faz, outro ali, 

outro ali, vai chegar um momento que isso vai fazer, não a diferença, mas vai ter um impacto. 

 Taís Krahô também chama atenção para o fato de que  seria interessante a senhora 

(fazendo referência a mim) por como os não-indígenas veem o letramento no mundo deles, 

acho interessante por essas duas (fazendo referência a visão do indígena e do não-indígena em 

relação ao letramento) para a  gente comparar, no sentido de comparar como ocorre a 

alfabetização no mundo indígena e no mundo não-indígena. Desde a sua interlocução, 

compreendi que ela acredita que eu iria à aldeia para pesquisar os letramentos construídos por 

estudantes indígenas. Mas essa consideração não deixa de ser importante, apesar de que já 

estava prevista no projeto, no que se refere a comparação que começo a delinear nesta pesquisa, 

quando comparo as visões de letramentos ocidentais e as concepções de letramentos 

apresentadas pelas/os estudantes indígenas que participaram desta pesquisa. 

 Maria Timbira também destaca como, na sua perspectiva, o trabalho é importante. Ela 

nos diz que desde 2007, quando começou o curso, deveria ter alguém com esse tema: 

alternativas para descolonizar a geopolítica da escrita acadêmica, lê o nome do projeto na 

folha do termo de consentimento que estava na sua mão.  Para ela, isso é importante porque, 

como Bruna já apontava, apesar de ter chegado no curso em 2014, já ouviu histórias de pessoas 

que quando chegaram pela primeira vez foram muito discriminadas, muito mesmo. E hoje, 

atualmente, a gente também se sente discriminada, e é porque nós já estamos em 2018, mas a 

gente sente dentro da gente. Naquele momento, ela me parabeniza pela escolha, me pergunta 

por que eu decidi fazer um projeto com esse tema e expressa uma segurança na pesquisa: Eu 

mesmo me senti como se a gente vai ser protegida. Finaliza sua fala dizendo para nós que o 

projeto é alternativas, vamos construir com as nossas dúvidas com as suas dúvidas (falando 

diretamente para mim), a gente vai construir. 
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 Durante os meus encontros com essas pessoas, uma das questões que mais me foram 

contadas foi a questão da discriminação que os povos indígenas brasileiros têm sofrido, por isso 

deixo registrado, quando possível, esses gritos que reclamam o direito à diferença. 

 Outro tema que considerei importante foi o desafio que minhas/meus interlocutoras/es 

encontram para conseguirem formar na data. Mesmo que o curso de licenciatura intercultural 

tenha fomentado grandes avanços em relação ao respeito à realidade indígena, ouvi de várias/os 

alunas/os uma crítica em relação a esse tema. Bruna Xerente, em uma entrevista, me disse que 

essa é uma política do próprio curso que deve ser discutida. Para ela, hoje a política não 

indígena e indígena elas se controem a partir das discussões, dos argumentos. Eu penso assim 

que eu falo isso: eu penso nossa, o curso poderia dar oportunidade para o aluno ser ... 

colocar... ter a colação de grau mais próxima possível. Isso porque há, como ela aponta, há 

questões financeiras, familiares, questões da aldeia que acabam interrompendo a nossa vinda 

pra cá. Se o curso é diferenciado, deveria ter essa sensibilidade.  São situações diferentes. 

Nessa reflexão, eu pergunto se ela formaria na data estipulada pelo curso. Ela me disse que não,  

eu não tive oportunidade na questão do projeto político do curso. Isso não está na 

pauta…dentro ali. Mas eu acho que assim: se eu falar eu quero e o outra falar também eu 

quero, eu também quero, ali a gente vai conquistar o nosso espaço com o nosso argumento. O 

espaço a gente conquista é com argumento. Quando se trata de espaço do não-indígena, e nós 

indígenas estamos nesse espaço, a gente vai conquistar ele com nossos argumentos. Essa 

questão, discutida também enquanto realizávamos as atividades do tema textual em questão, foi 

pedida a mim para ser registrada no meu trabalho. Como parte do meu compromisso ético, 

deixo aqui registrada a demanda. 

 Outro aspecto que considerei importante, justamente por ser uma crítica que Bruna 

Xerente apontou várias vezes durante o tema contextual, em contexto de entrevista e em 

determinados momentos em que conversávamos, era o fato de não haver professoras/es 

indígenas no curso da licenciatura intercultural. Quando falávamos sobre possíveis mudanças 

necessárias para a promoção da interculturalidade no curso de graduação, em entrevista, ela me 

disse que o primeiro ponto que é importantíssimo é trazer professores indígenas pra cá 

(fazendo referência ao Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena). Esse é o primeiro 

ponto que eu acho. que daria uma alavancada, nesse sentido, vamos dizer, do curso. Ela 

acredita que esse movimento é importante, porque são indígenas ensinando indígenas. 

Indígenas que tem realidades compatíveis, semelhantes. Mesmo que moramos em estados 

diferentes, falamos línguas diferentes, culturas diferentes, nós vamos ter o momento ali que é 

semelhante, compatível. E esse seria um ponto essencial para curso. 
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 Ao longo desta pesquisa, com o intuito de retribuir a responsabilidade e a confiança que 

minhas/meus interlocutoras/es depositaram em mim, busco trazer esses gritos, que também não 

são alheios às práticas de letramento acadêmico. Como o contexto dessa pesquisa limitou-se a 

um trabalho de campo realizado no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, não 

no contexto das aldeias indígenas, não posso acatar a sugestão da Taís Krahô por completo, 

mas procuro nos próximos capítulos me aproximar da sua visão: mostrar como os não-indígenas 

entendem o termo, assim como apresentar como as/os indígenas que participam desta pesquisa 

enxergam e se apropriam (ou não) do termo letramento. 
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CAPÍTULO 2: LETRAMENTOS ACADÊMICOS COMO PALCO DE CONFLITOS: 

POR UMA PERSPECTIVA CRÍTICA EM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS DE 

LETRAMENTOS ACADÊMICOS. 

 

 

 

A leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura 

do mundo, mas por certa forma de escrevê-lo ou de 

reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de 

nossa prática consciente. (Paulo Freire) 

 

O humano ocidental cresceu para dominar a natureza 

como algo fora dele. Dessa forma ele ignorou a escrita 

da natureza na tentativa de tornar-se dono dela. 

Desvalorizou as outras formas de leitura e de escrita do 

mundo e impôs seus próprios olhares e métodos 

científicos fazendo-nos crer que sua escrita era mais 

perfeita que aquela infinitamente mais antiga. (Daniel 

Munduruku) 

 

 

 

2.1 Perspectivas gerais em relação ao campo de letramentos  

 

 

 Antes de iniciar qualquer problematização referente ao campo de letramentos 

acadêmicos, considero extremamente válido justificar as razões que nos levam a fazer as 

escolhas teóricas que direcionam esta pesquisa. Por isso, neste capítulo, com o intuito de 

delinear o quadro teórico mais amplo em que esta investigação está inserida, procuro tecer 

algumas considerações, apontando, especificamente, como pesquisadoras/os situadas/os no 

campo de letramentos acadêmicos têm tratado o tema em suas investigações. Esse movimento 

é importante para situar o contexto desta pesquisa, assim como para deixar explícita a 

perspectiva crítica que perpassa as interlocuções tecidas ao longo deste diálogo, para que assim 

eu possa contextualizar, como apontarei mais adiante, o que considero letramento acadêmico 

intercultural, a partir das interlocuções com acadêmicas/os indígenas. Para isso apresento, 

epistemologicamente, como o termo letramentos é base para o campo de pesquisa focado em 

letramentos acadêmicos, em uma perspectiva dos Novos Estudos do Letramento. Por isso, 

primeiramente, procuro trazer concepções de letramentos provindas dos grandes centros de 

produção de conhecimento, trazendo, dessa forma, autoras e autores que são constantemente 

citadas/os na área de pesquisa focada em letramentos. Posteriormente, situo como essa base 

epistemológica guia o que é entendido como letramento acadêmico, campo que tem se 
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consolidado no cenário acadêmico recentemente. Após desenvolver essa discussão, começo a 

apontar como as pesquisas seminais em relação aos letramentos acadêmicos têm considerado 

as relações entre epistemologia, produção escrita e relações de poder, além de apresentar 

algumas abordagens que considero ainda acríticas – pela pouca ênfase nas violências 

epistêmicas intimamente ligadas às relações de poder – em relação às práticas de letramentos 

acadêmicos. Na sequência, pontuo ainda como determinadas literaturas, especificamente 

manuais de metodologia do trabalho científico, têm sido categóricas em veicular uma 

concepção de letramento acadêmico dominante. Ao fim deste capítulo, busco, ainda, trazer um 

conjunto de perspectivas que tenho considerado como mais críticas e mais sensíveis em relação 

às práticas de letramentos acadêmicos, principalmente em contextos interculturais. 

 Logo de início, pontuo que o próprio termo letramento provém de uma base 

epistemológica de tradição euroanglocêntrica reconhecida, principalmente pelos trabalhos de 

um grupo específico, nitidamente, localizados no Norte. No entanto, pensando com Baltar e 

Bezerra (2014, p.151), considero que há uma grande relação entre os estudos sobre letramentos 

e os construtos do ideário freireano, por isso referenciar e reconhecer o valor do trabalho do 

brasileiro Paulo Freire é importante nesse processo. Nesse sentido, esses autores ressaltam que 

Freire já discutia sobre práticas de letramento, mesmo não utilizando esse termo, sendo citado, 

por exemplo, em estudos de importantes autores, como Street (1984), McLaren (1987) e Gee 

(1994). Assim, deixo nítido, logo de início, que parto da perspectiva de que falar em letramentos 

é entender que não há separação entre práticas de linguagem e a realidade, tal como podemos 

ver nas reflexões e prática do pesquisador Paulo Freire, em “A importância do ato de ler” 

(1987), sendo o conhecimento considerado como função social, não como meramente a 

repetição ou transferência. Na perspectiva freiriana, então, já encontramos uma concepção de 

linguagem como ação e prática no mundo, e isso pode ser constatado quando o autor aponta 

que “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura implica a continuidade 

da leitura daquele” (FREIRE, 2001, p.11). Nesse sentido, o autor enfatiza ainda que “a leitura 

da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de escrevê-lo ou 

de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente” (FREIRE, 

2007, p.20). Observo que essa visão em relação à própria linguagem é uma das bases, como 

veremos adiante, do que tem se considerado como letramentos, principalmente em vertentes 

mais críticas. 

 Brian Street (2003, p.77), ao situar o que considera o “novo” nos Novos Estudos do 

Letramento (doravante NLS), compreende que essa nova tradição em relação à natureza do 

letramento – ao contrário de abordagens dominantes que privilegiam a aquisição de habilidades 
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– traz uma perspectiva que entende o letramento como uma prática social dos usos da leitura e 

da escrita, considerando, dessa forma, que os múltiplos letramentos variam no tempo e no 

espaço e são envolvidos por relações de poder. Nesse sentido, essa perspectiva teórica 

problematiza o que conta como letramento em determinada época e lugar, perguntando, 

também, quais letramentos são dominantes, marginalizados ou resistentes (STREET, 2003, 

p.1). Desde este mesmo ponto de vista, o pesquisador Gee (2000, p.177) considera que, na visão 

dos NLS, “a leitura e a escrita só fazem sentido quando estudadas no contexto de práticas sociais 

e culturais”, assim, a leitura, a escrita e o significado sempre estão situados em práticas 

específicas dentro de Discursos específicos. Neste sentido, compreendo, a partir desses estudos, 

que os letramentos sempre estão situados no espaço e no tempo, sendo todas as atividades 

letradas constitutivas de práticas sociais que são mais amplas, ou seja, que dizem sobre 

contextos mais amplos (BARTON et al. 2000, p.1). Essas contribuições são, sem dúvida, 

grandes avanços no que se refere ao entendimento da construção dos letramentos. 

Outra perspectiva, a qual entendo como extremamente válida e considero importante 

para discutir as práticas de letramento acadêmico é a importância de repensar o significado do 

letramento no que se refere à imposição de uma única forma de letramento a partir de uma única 

prática cultural (STREET, 2004, p.81). Nesse sentido, pensar nas formas em que as pessoas 

adaptam os letramentos às suas preocupações e interesses próprios de forma original e criativa 

tem sido importante nesse campo de estudos (STREET, 2004, p.81) e, da mesma forma, tem 

me ajudado a compreender como as relações de poder devem ser  (e, de fato, muitas vezes são) 

contestadas com mais atenção e eficácia nesses estudos.  Compreendo, assim, que 

 

um letramento específico supõe visões do mundo, crenças, valores, identidades, 

habilidades, motivações e objetivos específicos. O letramento não se dá de forma 

isolada na mente de cada sujeito ou no que o texto diz por si mesmo, mas é, 

necessariamente, entendido como uma construção histórica e cultural, onde os 

processos sociais estão em constante mudança e movimento, não podendo ser 

determinado de uma forma absolutamente estável (STREET, 2004, p.81). 

 

Dado o carácter sócio-histórico em que os letramentos são construídos, considero com 

Street (2003a, p.87-88), que é importante analisar e contestar o que conta como letramento e, 

também, o que os eventos e práticas de letramentos significam para as pessoas em diferentes 

contextos culturais e sociais e como o letramento está relacionado com questões mais gerais da 

teoria social, em relação à textualidade, identidade e poder. Isso significa, também, dizer que 

as formas com que as pessoas lidam com a leitura e a escrita estão sempre enraizadas em 

concepções do conhecimento, de identidade e do ser (STREET, 2005, s/p).  
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 Nesse sentido, o termo “práticas de letramento” é importante para compreender as várias 

dimensões que perpassam os estudos do letramento. Considero, a partir de Barton e Hamilton 

(2000, p.7-8), que as práticas de letramento são o que as pessoas fazem com e como dão sentido 

ao letramento, o que de fato envolve valores, atitudes, sentimentos e relações sociais e, além 

disso, são processos sociais que conectam as pessoas umas com as outras,  o que envolve 

cognições compartilhadas que são representadas em ideologias e identidades sociais, sendo 

assim moldadas por regras sociais que vão regular o uso e distribuição de textos, que prescreve 

quem pode produzir e ter acesso a esses textos. Por isso, esses autores argumentam que essas 

práticas só podem ser bem entendidas nas relações entre as pessoas, ou seja, dentro de grupos 

e comunidades. Nesse sentido, destaco como esses estudos consideram a etnografia como a 

forma mais eficaz para compreender essas práticas, tendo em vista que é um meio para entender 

como os eventos de letramento situam determinadas práticas.  Como vemos em Street (2014, 

p.18), enquanto o conceito de práticas de letramento está em um nível mais amplo de abstração 

focado no comportamento e conceitualizações sociais e culturais que dão sentido aos usos da 

leitura e da escrita, o conceito de eventos de letramentos é entendido como as atividades 

particulares em que as práticas de letramento têm um papel, ou seja, em que essas práticas são 

situadas e concretizadas.  Por isso, ambos os conceitos se complementam, na medida em que, 

como aponta Street, citando Barton (1991), entendemos que “as práticas de letramento são 

modos culturais e gerais de utilização do letramento aos quais as pessoas recorrem num evento 

letrado” (STREET, 2014, p. 18). 

 A etnografia crítica ganha um protagonismo nesses estudos porque busca fazer uma 

análise detalhada de uma situação real, em que se utiliza uma variedade de métodos que 

propiciam ressaltar as percepções das pessoas na tentativa de colocar em pauta e questionar 

suposições e tradições que enquadram o letramento e problematizar como essas formas foram 

construídas e estão envolvidas com relações de poder (BARTON E HAMILTON, 2004, p.111). 

Por esta razão, este estudo busca desenvolver uma abordagem etnográfica das práticas de 

letramentos acadêmicos, como apresentado no capítulo anterior. 

 Em continuidade ao breve panorama das considerações que compreendo serem 

importantes para a compreensão dos letramentos – em uma abordagem do campo dos NSL – 

pontuo que a identificação das distinções entre letramento autônomo e letramento ideológico é 

um grande avanço para uma perspectiva crítica do que essas pesquisas têm considerado como 

letramento. Conforme Street (2013, p.53), o letramento autônomo tende a camuflar suposições 

culturais e ideológicas que são responsáveis por veicular a ideia de um letramento dominante 

dentro de uma determinada sociedade. Esse modelo parte, portanto, de pressupostos culturais e 
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ideológicos embasados na ideia de que os letramentos são neutros e universais e que o 

letramento terá efeitos benéficos na vida das pessoas. Já em uma abordagem dos NLS, temos 

uma perspectiva que considera que o letramento varia de um contexto para o outro e de uma 

cultura para outra, tendo, assim, efeitos diferentes em contextos diversos, em detrimento de um 

modelo autônomo que impõe concepções ocidentais de letramento a outras culturas (STREET, 

2003a, p.77). 

Em contrapartida, o letramento ideológico considera que o letramento se dá em práticas 

sociais específicas de leitura e escrita, compreendendo a importância do processo de 

socialização na construção do significado dos letramentos. Isso significa dizer que “o modelo 

ideológico diz respeito ao conhecimento e as formas como as pessoas se relacionam com a 

leitura e a escrita estão, elas mesmas, enraizadas em concepções de conhecimento, identidade, 

ser” (STREET, 2013, p.54). Em uma concepção de letramento ideológico, portanto, considera-

se que o letramento não é simplesmente uma habilidade técnica ou neutra, já que ele é uma 

prática socialmente construída a partir de princípios epistemológicos (STREET, 2003b, p.2). 

Essa contextualização é muito importante para explicar a concepção que, a priori, guiou 

a minha visão sobre práticas de letramentos acadêmicos, visto que, de certa maneira, guia 

algumas perspectivas chaves desta pesquisa que se conectam e me auxiliam a avançar a 

discussão que empreenderei ao longo deste diálogo, como, por exemplo, no que se refere  à 

questão identitária que perpassa as práticas letradas, às relações de poder que perpassam essas 

práticas, à dimensão epistemológica que as direcionam e, também, à  consideração de que a 

etnografia é  uma perspectiva mais sensível e relevante para entender as várias facetas e 

conflitos que envolvem as práticas de letramento. 

 

 

2.2 O modelo de letramentos acadêmicos na perspectiva dos Novos Estudos do 

Letramento 

 

 

Com o intuito de situar algumas abordagens recentes em relação aos letramentos 

acadêmicos, abro esta seção apontando, primeiramente, como eles são entendidos na 

perspectiva dos NLS. Ressalto, ainda, que não estarei limitada a trazer somente uma literatura 

focada na perspectiva crítica dos NLS, mas trago, mais adiante, como contraponto, algumas 

abordagens que considero ainda frágeis e ingênuas, no sentido de pouca ênfase às violências 

epistêmicas que perpassam as práticas de letramentos na universidade, para problematizar as 
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práticas de letramento acadêmico. Ao delinear, no entanto, essa contextualização, apresento 

como o campo de letramentos acadêmicos tem se constituído epistemologicamente. 

Destaco, neste momento, que a partir das bases teórico-metodológicas dos NLS, 

apontadas na seção anterior, surge o campo teórico dos letramentos acadêmicos. Como mostro 

na minha pesquisa anterior (SOUZA, 2015), esse campo de pesquisa, apesar de recente, tem 

crescido no Brasil e movido uma considerável produção acadêmica. 

Logo de início, aponto que os britânicos Lea e Street (2014, p.478) conceituaram, no 

artigo intitulado “O modelo de “letramentos acadêmicos”: teoria e aplicações”7 o plano 

epistemológico da escrita em contextos acadêmicos, especificamente em cursos universitários, 

considerando a sobreposição de três perspectivas de ensino: o modelo de habilidades de estudos, 

o modelo de socialização acadêmica e o modelo de letramentos acadêmicos. Para os autores, 

em um modelo de habilidades, que reflete a concepção autônoma de letramento, entende-se o 

letramento e a escrita como forma de habilidades individuais e cognitivas, em que a escrita 

dos/as estudantes é compreendida meramente como habilidade técnica e instrumental. Street 

(2010, p. 348) argumenta que esse modelo pressupõe que o letramento é um conjunto de 

habilidade técnica e instrumental que as/os alunas/os devem aprender e que, do mesmo modo, 

podem ser aplicáveis para outros contextos. Por isso, uma das consequências dessa abordagem 

é a perpetuação do discurso do déficit das/os estudantes, em que é veiculada ideia de que é 

preciso “consertar” os problemas das/os aprendizes que são tratadas/os como um tipo de 

patologia que serão superados a partir de treinamento com ênfase na gramática e na ortografia 

(STREET, 2010, p.348).  

 Em relação ao modelo de socialização acadêmica, há uma perspectiva mais ampla de 

aprendizagem, em que é introduzido o contexto social para o horizonte de pesquisa e do ensino. 

No entanto, essa perspectiva tende a fazer com que as/os professoras/es busquem introduzir 

uma “nova” cultura aos/às alunos/as (STREET, 2010, p. 348), o que de fato desconsidera a 

heterogeneidade do espaço acadêmico, supondo que se os/as estudantes conseguirem entender 

as regras específicas de gêneros textuais seriam capazes de produzirem textos acadêmicos. 

Nesse modelo, pressupõe-se uma cultura homogênea e a escrita da/o aluna/o é entendida como 

meio transparente de representação (STREET, 2010, p. 350), em que se privilegia a aculturação 

dos/as estudantes em relação a discursos e gêneros acadêmicos baseados em temas e em 

                                                 
7 O texto original foi intitulado “The "Academic Literacies" Model: Theory and Applications” e publicado em 

2006. Até a data presente, foi citado na versão original, de acordo com a plataforma Google Scholar, seiscentas e 

sessenta e quatro vezes. É um artigo, portanto, considerado de impacto para as produções da área, principalmente 

para investigações na perspectiva dos NLS. 
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disciplinas (STREET, 2014, p. 479). Isso significa dizer que há nesse modelo o pressuposto de 

que os/as alunos/as devem aprender regras específicas para reproduzir sem dificuldade gêneros 

e discursos acadêmicos com proficiência, ou seja, a preocupação está centrada em estruturas 

formais da língua e do texto escrito e sua adequação aos contextos disciplinares específicos. 

Como apontaremos mais adiante, esse modelo é bem representativo na concepção de escrita 

difundida, principalmente no meio acadêmico, por manuais de escrita acadêmica. 

Contrapondo a visão dos dois modelos citados anteriormente, Lea e Street (2014) 

apontam uma perspectiva que compreende a complexidade das práticas de letramento na 

academia. Essa abordagem, o terceiro modelo, chamada de letramentos acadêmicos, entende os 

letramentos como práticas sociais, considerando as práticas linguísticas como constitutivas de 

identidades sociais, assim como as relações de poder que envolvem as instituições e os 

discursos acadêmicos. Este modelo enfatiza as “relações de poder, autoridade, produção de 

sentido e identidade, implícitas no uso de práticas de letramento em quadros institucionais 

específicos” (LEA E STREET, 2014, p. 481). Nessa abordagem, considera-se a natureza 

institucional do que conta como conhecimento em contextos acadêmicos específicos 

abrangendo tanto questões epistemológicas como sociais, colocando em pauta relações de 

poder entre pessoas, instituições e identidades sociais (LEA E STREET, 2014, p. 479).  Essa 

mudança de perspectiva, como reforçam Lillis e Scott (2007, p.12), ofereceu uma mudança 

significativa ao colocar em pauta dimensões da escrita de alunos/as universitários/as que eram 

apagadas, como, por exemplo, os impactos das relações de poder em suas práticas escritas, a 

contestação da natureza das convenções de escrita e, principalmente, a centralidade da 

identidade na escrita acadêmica, entendida como construção ideológica. É importante destacar 

que para Lea e Street (2014, p. 479), esse modelo: 

 

assemelha-se, em muitos aspectos, ao modelo de socialização acadêmica, exceto pelo 

fato de considerar os processos envolvidos na aquisição de usos adequados e eficazes 

de letramento como mais complexos, dinâmicos, matizados, situados, o que abrange 

tanto questões epistemológicas quanto processos sociais incluindo: relações de poder 

entre pessoas, instituições e identidades sociais. Até o momento, tanto em nível 

universitário quanto em nível fundamental e médio, os modelos de habilidades e de 

socialização acadêmica têm guiado o desenvolvimento de currículos, de práticas 

didáticas bem como de pesquisas (LEA; STREET, 2014, p. 479). 

  

 Nessa abordagem crítica, o modelo de letramentos acadêmicos, em uma perspectiva dos 

NLS, é entendido como uma prática social confrontando, notoriamente, o discurso de déficits 

dos/as estudantes. Nesse sentido, esse modelo coloca em pauta as “especificidades das práticas 

institucionais e como os/as alunos/as fazem para que essas práticas façam sentido” (LEA E 
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STREET, 2014, p.491). Em termos gerais, Lillis et al. (2015, p.4) destacam que abordagens que 

enfatizam o modelo de letramentos acadêmicos: 

 

 

chamam a atenção sobre a importância, para a investigação e a pedagogia, de adotar 

relatos socialmente situados de escrita e de produção de textos. Também chamam 

atenção sobre as formas em que o poder e a identidade (no nível dos estudantes, 

professores, instituições e disciplinas) inscrevem-se nas práticas de letramento, e a 

necessidade de explorar as possibilidades de adotar enfoques transformadores para a 

escrita acadêmica, que inclui trabalhar para ampliar o leque de recursos semióticos- 

linguísticos, retóricos, tecnológicos – que se legitimam na academia do século XXI 

(LILLIS et al., 2015, p. 4).  

 

 

 Adianto, brevemente, que apesar dos avanços do campo em relação aos modos em que 

os letramentos acadêmicos são construídos – a exemplo de sua contextualização sociocultural,  

do carácter identitário e do reconhecimento das relações de poder que perpassam as práticas de 

letramento acadêmico – a dimensão epistemológica dessas práticas ainda é pouco discutida 

nessa literatura, especialmente no que se refere às concepções e às formas de produção e 

transmissão de conhecimentos de sociedades subjugadas pela experiência colonial, como são 

as sociedades indígenas .  Isso reflete, como veremos adiante, em um conjunto de pesquisas que 

ainda não contestam, por exemplo, como a imposição e a legitimação de determinados modelos 

de escrita são realizadas por uma estrutura hegemônica que historicamente direciona o que é 

considerado conhecimento, nesse caso específico, a própria legitimação do que é considerado 

como letramentos acadêmicos. Nesse sentido, a ampliação dos repertórios semióticos que são 

legitimados pela academia ocidental do século XXI só poderá ser uma realidade quando essa 

problematização for de fato realizada com maior ênfase, sempre com o fito de apontar formas 

alternativas para empreender mudanças possíveis. No entanto, antes de expandir essa discussão, 

considero importante enfatizar avanços significativos que o campo de letramentos acadêmicos, 

principalmente em vertentes mais críticas, tem logrado nos últimos anos. 

A própria perspectiva do campo dos NSL traz uma nova forma de observar os 

letramentos, o que significa que a ênfase não está mais no estudo do texto de forma autônoma, 

mas na prática social em que o texto é desenvolvido. Esse avanço, como vemos em Lillis e 

Scott (2007), representa uma forma mais sensível para enxergar as práticas de letramento em 

contexto universitário. Isso significa, como pontuamos anteriormente, que o foco não é mais 

nas habilidades que as pessoas devem desenvolver, mas na prática social como conhecimento 

situado, procurando desconstruir o discurso de déficit (LEA E STREET 2014; STREET, 2010; 

LILLIS, 2001; LILLIS E SCOTT, 2007; para citar algumas pesquisas). A noção de escrita 
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acadêmica, portanto, nesse campo teórico, é entendida como prática social que oferece uma 

forma de ligar a linguagem com o que os sujeitos, atores socialmente situados, fazem no 

contexto em que os textos são construídos, bem como no nível da cultura (LILLIS E SCOTT, 

2007, p.13). 

No mesmo sentido, nessa literatura crítica, como analisamos em Lea (1999, p.105), o 

conhecimento que as pessoas possuem antes de entrar em um dado ambiente acadêmico devem 

ser considerados. A autora critica, por exemplo, a perspectiva empregada por Laurillard (1993), 

que faz uma distinção entre conhecimento experiencial e experiência cotidiana e conhecimento 

articulado baseado na exposição, argumento e interpretação, sendo este incorporado pelo 

discurso acadêmico. Dessa forma, a crítica é, justamente, feita porque para Laurillard a 

aprendizagem acadêmica, apesar de ser uma maneira de vivenciar o mundo, é diferente de 

outras formas de conhecimento cotidiano que, por sua vez, são baseados em descrições e 

experiências de “segunda ordem” (LEA, p. 105, 1999). Estabelecendo pontos de encontros com 

Lea (1999), considero que é preciso enfraquecer essa distinção, tendo em vista que é importante 

“contestar e desafiar essas supostas ‘formas acadêmicas de conhecer’ e entrelaçar 

conhecimentos prévios e formas de escrever e ler textos com os requisitos do curso” (LEA, p. 

105, 1999). Conhecimento acadêmico e conhecimento cotidiano são vistos, então, como 

relacionais, no sentido de que não podem ser separados das práticas sociais em que são 

construídos os letramentos acadêmicos. Como bem destacam Lea e Street (2014), as 

experiências reais das alunas e alunos e, consequentemente, suas experiências de produção de 

sentido e identidade, conjuntamente com os objetivos programáticos dos cursos, devem ser 

levadas em consideração nos espaços acadêmicos. Isso significa, como aponta Lillis (2001), 

fazendo referência aos trabalhos de Charles Bazerman, que cada estudante ao escrever algum 

texto acadêmico “está construindo seu próprio conhecimento e adaptando suas próprias bases 

de conhecimento dentro desse texto” fazendo, portanto, negociações (LILLIS, 1999, p.107). 

A partir dessa perspectiva, observamos que o campo tem avançado em relação à 

natureza identitária que perpassa as práticas de letramentos. Como destacam Jones, Turner e 

Street (1999, p.12):  

 
Do ponto de vista do aluno, uma característica dominante das práticas de letramentos 

acadêmico é a exigência de alternar as práticas entre um ambiente e outro, para usar 

um repertório de práticas linguísticas de acordo com cada contexto e lidar com os 

significados e identidades sociais que cada uma evoca. Essa ênfase em identidades e 

significados sociais chama a atenção para profundos conflitos afetivos e ideológicos 

em tal troca e uso do repertório linguístico. A identidade pessoal de um aluno - quem 

sou "eu" - pode ser desafiada pelas formas de escrita exigidas em diferentes 

disciplinas, notadamente prescrições sobre o uso de formas impessoais e passivas em 

oposição à primeira pessoa e formas ativas, e os alunos podem se sentir ameaçados e 
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resistentes - 'este não sou eu' (Lea 1994; Ivanic 1998) (JONES; TURNER; STREET, 

1999, p. 12).  

 

 
 

Para Lillis e Scott (2007, p. 10), as pesquisas em relação aos letramentos acadêmicos, 

em vertentes mais críticas, têm caminhado na direção da contestação em relação ao que 

significa para as pessoas escrever um texto acadêmico, como a identidade e identificação estão 

conectadas às práticas retóricas comunicativas em ambientes acadêmicos e como as convenções 

e práticas dominantes permitem ou limitam a construção do significado. Nesse sentido, a autora 

frisa como pesquisas recentes, em menor medida, têm colocado ênfase no questionamento se 

existem possibilidades de uso de uma variedade de recursos retóricos e semióticos na produção 

de significado acadêmico. Essa colocação representa, assim, grandes desafios que esse campo 

de estudos deve enfrentar com mais ênfase para uma discussão e prática mais efetivas em 

relação a construção dos letramentos acadêmicos. 

Lea (1999) também destaca a importância do tratamento da relação entre escrita do/a 

aluno/a, a identidade e a construção de gêneros acadêmicos. Nesse sentido, entra em jogo o que 

os/as alunos/as entendem como conhecimento válido, além da ideia de que os textos não são 

meros produtos de avaliação, mas resultado de processos que são socialmente situados. O foco, 

portanto, está centrado em contextos culturais e sociais, por isso as trajetórias pessoais dos/as 

acadêmicos/as também são levadas em consideração. Nesse sentido, em Lillis (2001, p.53) já 

observamos que a autora sinaliza, de forma positiva, a importância de ir além do discurso de 

que a dificuldade que as/os alunas/os enfrentam são frutos de uma “confusão individual” para 

uma prática institucional de mistério, que está inscrita ideologicamente, tendo em vista que 

trabalha contra as pessoas que estão menos familiarizadas com as convenções da escrita 

acadêmica. Ao apontar o termo prática institucional de mistério, a pesquisadora, apoiada em 

diversas pesquisas, coloca em pauta que muitas práticas acadêmicas permanecem  implícitas 

para os/as alunos/as, argumentando com Gee (1990 e 1996) que, muitas vezes, “as práticas de 

letramentos valorizadas  nas escolas não são ensinadas àqueles que ainda não as conhecem, 

como resultado as instituições formais continuam privilegiando aqueles que já são privilegiados 

dentro das escolas e da sociedade” (LILLIS, 2001, p.55). Nesse sentido, “as convenções são 

tratadas como se fossem “senso comum e são comunicadas por meio de expressões como se 

fossem transparentemente significativas” (LILLIS, 2001, p.75). 

Por isso, a partir de estudos etnográficos, a autora pontua que muitas práticas são 

supostas como de “senso comum” (que as/os estudantes deveriam saber), quando na verdade 

são práticas de letramentos valorizadas, em relações de poder específicas, que os/as alunos/as 
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só terão acesso se essas práticas forem ensinadas. Além disso, há uma prática monológica que 

nega os/as alunos/as e professores/as reais com histórias e interesses específicos (LILLIS, 2001, 

p.76-77). Nesse sentido, para a autora, as negociações e renegociações devem ser feitas para 

ampliar o acesso ao ensino superior. Para Lillis e Scott (2007, p. 10), as pesquisas em relação 

aos letramentos acadêmicos têm caminhado na direção da contestação em relação ao que 

significa para as pessoas escrever um texto acadêmico, como a identidade e identificação estão 

conectados às práticas retóricas comunicativas em ambientes acadêmicos e como as convenções 

e práticas dominantes permitem e limitam a construção do significado. Nesse sentido, a autora 

frisa, ainda, o foco no questionamento das possibilidades de uso de uma variedade de recursos 

teóricos e semióticos na produção de significado acadêmico. Esse conjunto de focos críticos 

revela uma perspectiva que é importante para mim, principalmente, porque coloca em pauta a 

natureza das convenções, ainda pouco contestadas e problematizadas nos estudos em relação 

às práticas de letramento acadêmicos. 

Lillis (2001) destaca como o ensino superior, na Inglaterra, foi marcado pela sua 

elitização, sendo fruto de uma elite masculina, branca e privilegiada e que somente na 

atualidade tem sido ocupada por mulheres da classe trabalhadora e por grupos negros. Por isso, 

“algumas formas particulares têm sido privilegiadas por meio da validação contínua de recursos 

representacionais específicos” (LILLIS, 2001, p.56). Esse reconhecimento é importante, 

primeiramente, pela perspectiva crítica em relação à natureza das convenções impostas às/os 

alunas/os, o que nos leva a questionar “quem” esteve autorizado a formular “formas 

particulares” de produção do conhecimento acadêmico. Ao mesmo tempo, nos leva a avançar 

a discussão, nesta pesquisa, no sentido de trazer para discussão como a academia legitimou uma 

dada representação de produção de conhecimento em detrimento das outras formas de construir 

conhecimentos válidos. Nesse sentido, Jones, Turner e Street (1999, p.14) destacam que a 

ênfase das práticas de letramentos não deve ser nas habilidades, mas sim na epistemologia, ou 

seja, no que conta como conhecimento válido e quem tem autoridade sobre ele. Dessa maneira, 

eles colocam em cena a centralidade as formas de escrita relacionadas à agência, à constituição 

de identidades e às relações de poder. 

Dada a complexidade que perpassa as práticas de letramentos acadêmicos, esses estudos 

têm optado pela etnografia para entender as múltiplas facetas que envolvem os usos sociais do 

uso da leitura e da escrita em ambientes acadêmicos. Lea (1999, p.116) aponta que a mescla de 

diferentes tipos de textos, como entrevistas, os textos das alunas/os, o feedback das/os 

professoras/os é essencial para entendermos essa complexidade. Por isso, Lillis e Scott (2007, 

p. 11) demonstraram que “a metodologia empírica inerente a um modelo ideológico de 
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letramento é a etnografia, envolvendo tanto a observação das práticas que cercam a produção 

de textos - em vez de se concentrar apenas em textos escritos”. Nesse sentido, Lillis e Scott 

(2007, p.11) nos auxiliam a entender que a própria “noção de escrita acadêmica como prática 

social engloba tanto a teoria quando a metodologia que caracterizam uma abordagem de 

letramentos acadêmicos”, isso porque: 

 

A prática oferece uma maneira de conectar a linguagem com o que os indivíduos, 

como atores socialmente situados, fazem, tanto no nível do “contexto de situação” 

quanto no nível do “contexto de cultura” (Malinowski, [1923] 1994) de três maneiras 

específicas. Em primeiro lugar, uma ênfase na prática indica que instâncias específicas 

de uso da linguagem - textos falados e escritos - não existem isoladamente, mas estão 

vinculadas ao que as pessoas fazem - práticas - no mundo material, social. Em segundo 

lugar, as formas de fazer as coisas com os textos tornam-se parte das rotinas cotidianas 

e implícitas da vida tanto do indivíduo quanto do habitus nos termos de Bourdieu 

(1991) e das instituições sociais, [...] Ao nos envolvermos em uma prática existente, 

estamos mantendo um tipo particular de recurso representacional; ao nos basearmos 

em um tipo particular de recurso representacional, estamos mantendo um tipo 

particular de prática social. (LILLIS E SCOTT, 2007, p.11) 

 

 

Nesse contexto, observamos que a lente etnográfica ganha um protagonismo nesses 

estudos, isso, principalmente, devido à base epistemológica advinda do próprio campo dos 

Novos Estudos do Letramento, influenciado, de fato, pelos estudos da antropologia. 

Tendo apontado os avanços em relação ao campo, considero importante, principalmente 

por causa dos próprios interesses desta pesquisa, tecer alguns apontamentos críticos em relação 

a esse campo de pesquisa. Cabe ressaltar, como vemos em Lillis e Scott (2007), que o próprio 

campo de letramentos acadêmicos nasce em um contexto geopolítico específico, o que de fato 

é comprovado com uma produção significativa na Inglaterra e Estados Unidos. 

Consequentemente, isso produz certas limitações na área, principalmente em seus estudos 

seminais e representativos, por isso a necessidade de expandir o campo, principalmente para 

entender a complexidade que perpassa as práticas de letramentos em outros contextos, 

sobretudo quando falamos dos territórios cujos povos sofreram e sofrem de forma mais 

contundente as consequências da colonialidade, a exemplo da América Latina que tem vivido, 

acentuadamente, os impactos da herança colonial, como veremos ao longo desta pesquisa.  

Um dos pontos centrais da crítica que empreendo neste texto é justamente o carácter 

epistemológico que perpassa as práticas de letramento. Esse questionamento, intrínseco às 

relações de poder na esfera acadêmica, ainda é pouco discutido nessa literatura, principalmente 

quando falamos nas convenções de escrita acadêmica – regida por uma geopolítica 

internacional homogeneizante – que foram legitimadas para produzir conhecimentos do mundo 
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ocidental. A pouca ênfase nesse aspecto demonstra uma fragilidade dessas pesquisas ao tratar 

da diversidade, sobretudo para tratar da questão identitária que envolve também o entendimento 

da imposição de uma determinada forma de saber às culturas que foram marginalizadas pela 

colonização. Isso, sem dúvidas, perpassa questões raciais que não podem ser negligenciadas 

quando falamos de letramentos acadêmicos, principalmente nos nossos territórios que ainda 

sofrem os impactos da diferença colonial. 

Como podemos ver em Lea e Street (2014), mesmo considerando que as práticas de 

letramentos envolvem as relações de poder, a identidade e a epistemologia, há um tratamento 

muito superficial em relação às convenções impostas pelo modelo hegemônico de produção de 

conhecimento. Além disso, a própria dimensão identitária também foi apresentada de forma 

pouco detalhada e pertinente, haja vista que houve pouca ênfase nas trajetórias dos/as alunos/as, 

como podemos verificar no Programa de Desenvolvimento de Letramento Acadêmico8, 

destinado aos/às estudantes de minorias linguística na universidade. Nesse estudo, os autores 

frisam que “estudantes pertencentes a minorias linguísticas podem enfrentar essas dificuldades 

em grau mais acentuado do que outros” (LEA E STREET, 2014, p. 482), mas não aprofundam 

o porquê dessas dificuldades, tampouco as razões que levam o grupo a ser uma minoria. Nesse 

sentido, acredito que para tratar de questões identitárias é fundamental perguntarmos sobre 

quem são as pessoas que participam deste programa, o que de fato não encontramos nessa 

produção, tendo em vista que a informação a que temos acesso é simplesmente que “muitos dos 

estudantes haviam passado pouco tempo no Reino Unido e podiam não estar familiarizados 

com a linguagem acadêmica e as práticas de letramento exigidas nos cursos universitários” 

(LEA E STREET, 2014, p.482). Dessa forma, apesar de tocar em questões fundamentais para 

discutir as práticas de letramento acadêmico, considero que seria extremamente válido 

aprofundar tais questões. Nessa produção específica, no caso da sucinta contextualização do 

programa desenvolvido, a ênfase foi justamente em pensar em formas para inserir a/o aluna/o  

nos discursos acadêmicos oficiais, sem uma visão crítica das convenções que regulam tais 

práticas e uma preocupação nítida nas formas em que essas/es alunas/os ressignificam e 

negociam tais práticas a partir das suas  identidades e posicionamentos geo- e corpo-político, 

ou seja, como corpos diferentes que carregam memórias, identidades, histórias de vidas 

diferentes se posicionam diante das práticas de letramentos acadêmico. 

                                                 
8 Programa universitário, promovido pela King´s College, em Londres, com o intuito de ampliar a participação de 

estudantes de minorias linguísticas na universidade. O programa foi realizado com parceria de instituições 

governamentais e tinha como público alvo alunas/os pré-universitárias/os, em processo de aprendizagem de inglês 

como segunda língua, criado com o intuito de oferecer oportunidades para que essas pessoas pudessem ter chances 

de ingressar no ensino superior. 
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 Outro ponto de crítica que considero relevante ponderar é justamente a ênfase em textos 

escritos. Como apontando por Lillis e Scott (2007, p.7), o próprio contexto geopolítico e 

histórico em que esse campo de pesquisa se desenvolveu com mais representatividade explica, 

em certa medida, o foco na escrita em relação às outras práticas acadêmicas. Essa centralidade, 

também reducionista, desconsiderou, por exemplo, a leitura e outros recursos semióticos e 

multimodais que também fazem parte das práticas de letramentos acadêmicos. No entanto, em 

um breve levantamento de literatura, essas autoras destacam como a natureza dos textos 

multimodais tem movido algumas investigações, principalmente relacionadas às práticas 

voltadas às novas tecnologias, bem como, nas práticas de leitura. Nesse sentido, para o contexto 

aqui detalhado posteriormente, a noção das práticas de letramentos acadêmicos em contexto 

intercultural e sua relação com recursos multimodais deve ser ampliada, não se limitando, como 

veremos, às convenções já adotadas de recursos multimodais na academia. 

 Ao mencionar o contexto intercultural também cabe lembrar que a dimensão da 

interculturalidade também é pouco explorada. Isso é bem nítido em Lea e Street (2014) quando 

a noção da diversidade não é contemplada nos seus estudos, mesmo que eles apontem que estão 

trabalhando com minorias linguísticas ao aplicar o modelo de letramentos acadêmicos. O 

contexto da diversidade como peça central dos estudos que pretendem compreender as práticas 

de letramentos de grupos sociais é, sem dúvidas, a mola que impulsa grandes avanços para o 

entendimento da complexidade dessas práticas sociais. Apesar dessa limitação, Lillis e Scott 

(2007, p.20) têm destacado que devido ao fato da ênfase das pesquisas do campo de letramentos 

acadêmicos emergirem em centros anglófonos, há um foco em práticas de escrita monolíngue 

e na escrita em inglês.  Isso reflete um posicionamento ainda deficitário, principalmente quando 

pensamos que na Inglaterra e nos Estados Unidos o contexto da diversidade linguística também 

é representativo nos espaços acadêmicos. As autoras, por sua vez, citam uma produção ainda 

pouco representativa, no sentido quantitativo, produzida em contextos multilíngues – a exemplo 

da produção de Michael-Luna e Canagarajah (2007), Lillis e Curry (2006b), Cope e Kalantzis 

(2000). 

 Nesse sentido, a produção de Kafle e Canagarajah (2015, p.241)9 aponta como falar em 

multiletramentos no contexto acadêmico ainda é recente, o que de fato representa que essas 

                                                 
9 Os autores consideram que as declarações de políticas são fáceis de produzir, mas as pedagogias precisam de 

mais risco, experimentação e criatividade, principalmente quando a pesquisa sobre multiletramento em contexto 

acadêmico, na perspectiva dos autores, tem progredido mais rápido do que os desenvovimentos pedagógicos. Para 

mim, essa consideração é extremamente válida, principalmente quando falamos na construção de pedagogias 

críticas e decoloniais produzidas no nosso próprio contexto latino-americano no que se refere, sobretudo, aos 

repertórios linguísticos diversos das alunas e alunos que têm composto o paranoma da universidade. 
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abordagens têm demorado a ter um efeito de mudança nas práticas de professores/as, 

principalmente porque o letramento acadêmico é considerado uma atividade comunicativa de 

alto risco tendo em vista a pressão que as/os  alunas/os sofrem para publicar em revistas 

científicas. Desta forma, os autores enfatizam que há o desenvolvimento do conhecimento sobre 

a natureza multimodal da escrita acadêmica, considerando as maneiras pelas quais os/as 

estudantes negociam seus repertórios multilíngues na escrita acadêmica e as estratégias de 

socialização da linguagem na vida cotidiana, mas pouca ênfase no sentido de problematizar 

como estudantes de pós-graduação e acadêmicos desenvolvem seus letramentos em ecologias 

multilíngues e multimodais” (KAFLE E CANAGARAJAH, 2015, p. 242). A relevância das 

considerações desses autores é justamente trazer a lume como alguns domínios dos 

multiletramentos avançaram mais do que outros. Nesse cenário, para os autores, se desenvolveu 

na área uma atenção mais contundente em relação a problematização de como as culturas 

precisam ser negociadas quando falamos de letramento acadêmico, no entanto: 

 

a razão pela qual esta área avançou muito talvez seja atribuível ao fato de que as 

considerações relacionadas à cultura e à voz autoral foram tratadas envolvendo 

mudanças nas características do nível de superfície do texto, não afetando a gramática 

e a forma. Incluir diversas variedades de inglês, idiomas diferentes ou recursos 

visuais, orais e multimídia diversificados na escrita acadêmica é considerado radical 

demais e envolve mudanças instáveis na forma e na estrutura do texto (KAFLE E 

CANAGARAJAH, 2015, p.242). 

 

 

 

 Observo, assim, que o campo de letramentos acadêmicos é uma área que abre um leque 

de problematizações, complexidades e, por isso, tem movido diversas pesquisas, 

principalmente quando falamos do acesso, permanência e resistência das minorias que têm 

composto o cenário da universidade. Considerei alguns avanços em relação ao campo de 

letramentos acadêmicos, principalmente, na perspectiva dos Novos Estudos do Letramentos, e 

apontei algumas lacunas que penso que precisam ser preenchidas com novas pesquisas e 

articulações teóricas e metodológicas que consigam de fato problematizar a diversidade social, 

linguística, cultural, epistemológica que diz muito sobre a complexidade de nossos espaços, 

tanto físicos como epistêmicos.  Na próxima seção, apresento como as pesquisas brasileiras e 

latino-americanas têm tratado os letramentos acadêmicos e, da mesma forma, em um 

movimento crítico, busco trazer a relevância dessas produções, sobretudo, para o cenário 

brasileiro, e pontuo algumas lacunas que devem ser preenchidas para que esse campo de 

pesquisa possa avançar. 
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2.3 Breve panorama de pesquisas brasileiras em letramentos acadêmicos no contexto 

latino-americano 

 

Essa seção foi pensada como forma de apresentar um sucinto panorama das pesquisas 

que foram desenvolvidas no contexto latino-americano, especificamente no Brasil, em relação 

ao campo de letramentos acadêmicos. Trago para discussão considerações que também foram 

tecidas na minha pesquisa anterior (SOUZA, 2015)10, com o intuito de apresentar as principais 

tendências da área. 

Primeiramente, considero importante destacar a grande relevância e representatividade 

do campo dos Novos Estudos do Letramento para as pesquisas brasileiras. Como observo em 

Souza (2015), houve um impacto representativo deste campo para a discussão em relação às 

práticas de letramentos no Brasil. Por esse motivo, início a discussão apontando como, na 

perspectiva dos Novos Estudos do Letramento,  surgem no nosso país investigações  que 

contestam o discurso de déficit dos estudantes, como podemos verificar, por exemplo, nas 

pesquisas brasileiras de Fischer (2010a, 2010b, 2011); Fisher e Dionísio (2011); Marinho 

(2010); Oliveira (2011); Bezerra (2012); Silvia e Fisher (2012); Fiad (2011);  para citar alguns. 

Essas pesquisas, focadas estritamente em contextos de formação em universidades não 

direcionadas especificamente a grupos e demandas étnico-culturais, como são as Licenciaturas 

Interculturais indígenas, trazem uma perspectiva sensível em relação às práticas de letramentos, 

na medida em que apontam a necessidade do rompimento da visão de que as/os alunas/os são 

“iletradas/os” e passam a considerar que os letramentos anteriores dessas pessoas devem ser 

levados em consideração no processo de ensino-aprendizagem da escrita acadêmica. Em 

contrapartida, o que podemos observar é que essas abordagens ainda estão focadas na 

aprendizagem de gêneros acadêmicos. Isso significa dizer que, mesmo considerando as 

identidades de quem escreve e as relações de poder que perpassam tais práticas, não há uma 

crítica contundente no que se refere às formas em os/as alunos/as ressignificam as convenções 

para dar sentido aos enunciados para então se engajarem em uma agência específica. 

 A perspectiva etnográfica também ganha notoriedade nesses estudos, tendo em vista 

que o interesse das investigações da área tem apontado como os/as estudantes têm se constituído 

como sujeitos nas práticas de letramento acadêmico, como podemos verificar nas pesquisas 

brasileiras de Fiad (2013); Fiad e Miranda (2014); Fischer (2010a, 2010b, 2012); Marinho 

                                                 
10 Na minha pesquisa anterior, intitulada “Trilhando os Caminhos de Investigação sobre o Letramento Acadêmico 

no Contexto Brasileiro” fiz um levantamento de literatura em relação às pesquisas brasileiras sobre letramento 

acadêmico produzidas entre 2010 e 2014. Trago para esta seção alguns dos resultados dessa pesquisa de forma 

sucinta. 
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(2010), Oliveira (2011) ; Corrêa e Moura (2014); Lima et al (2014). Tais produções utilizam-

se da etnografia como forma de problematizar os posicionamentos dos/as alunos/as tanto em 

relação ao processo de ensino-aprendizagem da escrita, como em relação aos próprios textos. 

Nesse sentido, Marinho (2010, p.326) destaca que o olhar etnográfico permite que as/os 

investigadoras/es dessas pesquisas considerem que a produção escrita das/os alunas/os seja 

compreendida como elemento de uma situação social permeada de valores, regras, significados 

e atitudes. Nesse sentido, o foco não é no texto por si mesmo, mas no texto como prática social 

produzido por sujeitos reais.  

Na minha pesquisa anterior, também pude verificar a influência dos trabalhos de 

Theresa Lillis nas pesquisas brasileiras, tendo em vista que houve um interesse de problematizar 

as “dimensões escondidas”, que são entendidas como “lacunas” que ficam explícitas no 

processo de ensino aprendizagem– como por exemplo, o objetivo da produção escrita, a 

importância da voz da/o autora/autor, marcas linguísticas etc. Para Fischer (2011), “dimensões 

escondidas são constitutivas das práticas de letramento acadêmico”, mas cabe às professoras e 

professores compreender que é preciso deixar explícitas as convenções no que se refere aos 

gêneros solicitados na academia. Nesse sentido, estas pesquisas procuram ir além do nível da 

habilidade técnica da língua, da superfície textual (modelo de habilidades) e da assimilação 

cultural (modelo de socialização acadêmica) – a exemplo dos trabalhos brasileiros de Fiad e 

Miranda (2014); Fischer (2011, 2012); Silvia e Fischer (2012); Fischer (2011); Fiad (2013); 

Fischer e Dionísio (2011) – para enfatizar as relações de poder institucionais, mas, ressalto, sem 

contestar a natureza dessas normas e sem sequer colocar a hipótese de que os gêneros podem 

ser ressignificados pelas/os alunas/os. Como vemos em Fischer (2012, p. 502): 

 

 

[…] reforça-se que um grande contributo desta pesquisa, baseada no modelo dos 

letramentos acadêmicos, é dispor a alunos e professores universitários, na área das 

Engenharias, conhecimentos sobre práticas de oralidade, leitura e de escrita de 

gêneros, com especial atenção ao relatório de projeto, e respectivas expectativas e 

normas acadêmicas que ora se apresentam de maneira explícita, ora implícita nas 

relações entre professores/tutores e alunos. A atenção sistemática aos sentidos 

concedidos, por esses sujeitos, às “competências comunicativas” (ABET, 2009) foi 

decisiva na construção gradativa de conhecimentos na área linguística e de um 

contexto mais significativo para elaboração das versões orais e escritas do relatório de 

projeto. 

 

 

 

Como vemos na colocação acima, a própria natureza das convenções que regulam o 

gênero é enfatizada, mas como elas devem ser apresentadas de forma explícita para que 

alunas/os sejam bem-sucedidas/os. Uma das limitações de escopo do meu trabalho anterior foi 
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somente detectar a pouca ênfase nas relações de poder que perpassam as práticas de letramento 

acadêmico sem contestar com mais pertinência a fragilidade, nesse aspecto, dessas pesquisas 

na questão epistemológica.  

Como podemos verificar em Bessa (2017), mesmo falando em letramentos acadêmicos, 

o pesquisador brasileiro focou sua produção na necessidade de “potencializar” a qualidade dos 

textos científicos que as/os jovens pesquisadoras/es produzem. Dessa maneira, mesmo citando 

a produção do britânico Brian Street, ressaltando as “dimensões escondidas” que perpassam as 

práticas de letramento, não há uma crítica em relação à imposição de certas práticas de 

letramento. Nesse sentido, o autor enumera uma série de medidas que o contexto universitário 

deve propiciar à/ao aluna/o. Apesar da relevância desse estudo, questões como as relações de 

poder e a contestação da legitimação do que é considerado como “qualidade” dos textos 

científicos são pouco exploradas. 

No entanto, vale ressaltar que há produções no contexto latino-americano – mesmo não 

filiadas diretamente ao campo de letramentos acadêmicos na perspectiva dos Novos Estudos do 

Letramento – que têm criticado como a escrita acadêmica tem se adequado aos padrões 

internacionais anglocêntricos, principalmente devido às demandas pela escrita de “alto-

impacto” ditadas pelas políticas de internacionalização das universidades latino-americanas. 

Como exemplo, destaco a produção da pesquisadora Inês Signorini intitulada 

“Metapragmáticas da redação científica de “alto impacto” (2017) e o artigo “El campo de las 

ciencias y la educación superior: entre el monopolio del inglés y el plurilinguismo: elementos 

para una política del lenguaje en America Latina” (2013), do pesquisador Rainer Enrique 

Hamel, produções essas que são retomadas ao longo desta pesquisa. Nesse mesmo sentido, a 

pesquisadora Fuza (2017), em Diálogos entre discursos oficiais e dos periódicos acadêmico-

científicos: as práticas sociais de escrita, de produção e de circulação do conhecimento, também 

contesta as relações de poder institucionais, compreendendo “o letramento acadêmico envolto 

por políticas científicas, pelas propostas dos discursos oficiais, pelos periódicos, pelos artigos 

etc., que se configuram como elos da cadeia dialógica da produção e da circulação da ciência 

no país” (FUZA, 2017, p. 43-44) 

Outra limitação desses estudos, como já apontei em Souza (2015), é  que estão  

fortemente ligados ao contexto de formação de professoras/es, principalmente no Brasil, 

voltados sobretudo para  a área de Letras (para citar algumas pesquisas brasileiras, Wilson e 

Abreu (2010); Fonseca, (2013); Bezerra, (2012); Melo e Gonçalves; Oliveira, (2011, 2012); 

Fisher (2010a, 2010b, 2011b); e pedagogia, (a exemplo das pesquisas brasileiras de Silvia e 

Fischer (2012); Komesu Gambarato, (2013); Marinho, (2010), visto que as/os pesquisadoras/es 
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que estão investigando sobre letramentos acadêmicos estão influenciadas/os pelos seus próprios 

contextos de formação, no caso, a área de Letras e Linguística. Considero uma limitação, não 

no sentido de desconsiderar tais produções, mas porque é necessário pesquisar uma diversidade 

de contextos em que as práticas de letramentos acadêmicos emergem. Como também considerei 

no meu estudo anterior, o campo também precisa expandir suas pesquisas para o contexto de 

pós-graduação, tendo em vista que estudos focados nesse contexto ainda são, de fato, pouco 

realizados. 

 Finalmente, considero importante citar ainda duas abordagens que considero mais 

deficitárias e ingênuas em relação aos letramentos acadêmicos que, consequentemente, 

veiculam explicitamente discursos pautados na ideia de escrita e conhecimento universal que 

os/as estudantes devem aderir para um enquadramento nas práticas de letramentos acadêmicos. 

Essas últimas críticas são importantes, principalmente porque são representativas de uma visão 

que será realmente criticada a seção 5 deste capítulo. 

 Ressalto, como já destaquei anteriormente, que a pouca ênfase no questionamento dos 

critérios que definem a cristalização dos moldes de um determinado gênero acadêmico é 

problemática, na medida em que observamos a pesquisa da brasileira Ferreira (2012) focada 

nas dificuldades de um pós-graduando na produção de um artigo acadêmico em inglês. Nessa 

pesquisa específica, a autora detecta dois “problemas”:  

 

a narração como modo de organização retórica do texto, a ausência do movimento 2 

dos modelos [fazendo referência aos modelos de introdução de Swales (2004)], uma 

escolha inadequada de léxico. A combinação desses elementos impediu que o texto 

apresentasse o valor cultural do gênero textual artigo acadêmico – a autopromoção”. 

Os dados suscitam questionamentos sobre os limites da descrição empírica dos 

gêneros textuais e de seu ensino”. (FERREIRA, 2012, p. 1025) 

 

 

Destaco, nesse excerto, uma ênfase na narração como um problema do aluno, que a 

autora interpreta, simplesmente, como “um efeito do seu letramento em língua materna”, tendo 

em vista que “como a narrativa era o modelo retórico mais acessível, ou o único, já que foi esse 

o ensinado ou o mais praticado nas aulas de português da escola, ele a utilizou para realizar 

diversas ações retóricas, como argumentar e persuadir” (FERREIRA, 2012, p. 1038). Desse 

modo, como contesto na seção posterior, a narração não pode ser vista como um problema, mas 

como outra maneira não-hegemônica de produzir conhecimento válido, questionamento pouco 

discutido ainda nas pesquisas brasileiras. 

  Considero extremamente válido citar no final desta seção o artigo dos brasileiros 

Euzebio e Rebouças, intitulado “Inserção de estudantes indígenas na universidade pública 
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brasileira a partir da produção textual” (2017), primeiro por ser um artigo publicado 

recentemente, focado na produção escrita de alunas e alunos indígenas, segundo porque 

apresenta uma visão de inclusão como “inserção”, o que de fato é uma das críticas que movem 

a pesquisa que está sendo construída aqui. A ideia veiculada no artigo citado é, portanto, a de 

que as/os alunas/os indígenas possuem dificuldades com a leitura e escrita e precisam enfrentar 

a realidade acadêmica. Em nenhum momento observamos a necessidade da academia abrir 

espaço para essa diversidade de acadêmicas/os que estão ocupando recentemente os espaços 

universitários. Isso fica explícito logo no início do texto, quando os autores apontam que: 

 

Fundamentados na concepção dialógica e sociocultural de língua, texto e gênero, foi 

trabalhada a produção a partir da familiarização da linguagem científica em oposição 

ao senso comum como exercício acadêmico. Essa prática proporcionou 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita e promoveu interação e inclusão 

dos indígenas na Universidade. (EUZEBIO E REBOUÇAS, 2017, p. 507) 

 

Conforme vimos anteriormente, essa visão é muito próxima do que Lea e Street (2014) 

denominaram modelo de habilidades e de socialização acadêmica, através da apropriação de 

gêneros acadêmicos. Expandindo a crítica empreendida pelo campo dos Novos Estudos do 

Letramento, considero que a limitação desse estudo é justamente apagar a dimensão 

epistemológica da produção desses povos ao tentar inclui-los em modelos moderno/coloniais 

de produção de conhecimento, bem como negligenciar a promoção de uma interculturalidade 

crítica, dimensão essa tratada em uma produção que tem movido investigações de pensadoras 

e pensadores decoloniais e da mesma forma pesquisadoras e pesquisadores engajadas e 

engajados no campo da Interculturalidade Crítica. Friso que a minha postura não é descartar a 

necessidade de ampliar os repertórios linguístico-discursivos dos/as estudantes a partir das 

estratégias de habilidade de leitura e escrita, mas argumento que esse é um caminho limitado 

para tratar da inclusão plena de alunas e alunos indígenas em contextos universitários.  

 Para ampliar a crítica empreendida nos últimos pontos de discussão desta seção, 

considerei relevante, na sequência, apresentar como há literaturas específicas que ainda 

perpetuam o modelo de habilidades e, consequentemente, reforçam a crença na universalidade 

da produção de conhecimento que funcionam de mão dupla: reproduzem um modelo de 

conhecimento que deve ser legitimado por determinados critérios e impõem parâmetros e 

convenções para a uma escrita científica. 
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2.4 Literaturas específicas em relação às práticas de letramento acadêmico: abordagens 

universalizantes sobre produção de conhecimento e escrita 

 

 

 A seção aqui iniciada foi pensada como forma de delinear de maneira sucinta como a 

literatura direcionada à metodologia do trabalho científico ainda reproduz uma forma de 

produzir conhecimento como legítima e universal, funcionando assim tanto no nível 

epistemológico como na imposição de um padrão de escrita acadêmica. Esses manuais, que 

movem todo um mercado acadêmico, são constantemente publicados e veiculados nos espaços 

acadêmicos e meu posicionamento é que eles reforçam a perspectiva considerada universal da 

produção da ciência. 

O primeiro ponto que destaco é como esses manuais são categóricos ao apontar o 

conhecimento científico como soberano em relação aos outros conhecimentos. Marconi e 

Lakatos (2003), por exemplo, fazem uma diferença entre conhecimento popular e conhecimento 

científico: 

 

o conhecimento vulgar ou popular, às vezes denominado senso comum, não se 

distingue do conhecimento científico nem pela veracidade nem pela natureza do 

objeto conhecido: o que os diferencia é a forma, o modo ou o método e os 

instrumentos do "conhecer". Saber que determinada planta necessita de uma 

quantidade "X" de água e que, se não a receber de forma "natural", deve ser irrigada 

pode ser um conhecimento verdadeiro e comprovável, mas, nem por isso, científico. 

Para que isso ocorra, é necessário ir mais além: conhecer a natureza dos vegetais, sua 

composição, seu ciclo de desenvolvimento e as particularidades que distinguem uma 

espécie de outra (MARCONI E LAKATOS, 2003, p.76 Grifos nossos). 

 

Nesse sentido, segundo as autoras, objetos ou fenômenos podem ser observados tanto 

pelos cientistas como por pessoas leigas, mas o que caracteriza o conhecimento científico é 

justamente a forma de observação.  Para as autoras, a “Ciência” preza pelo ideal de 

racionalidade que prima pela “sistematização coerente de enunciados fundamentados e 

passíveis de verificação” por meio de teorias, enquanto o conhecimento comum “é entendido 

como partes ou “peças” de informação que são frouxamente vinculadas”, possuindo, dessa 

maneira, uma objetividade racional limitada, pois está ligada à percepção e à ação (MARCONI 

E LAKATOS, 2003, p.76).  Nessa perspectiva, a ciência com seu aparato teórico-metodológico 

oferece uma lente mais “transparente e racional” em relação aos fenômenos que ocorrem no 

mundo. Por isso, o conhecimento popular é caracterizado como “superficial”, “sensitivo”, 

subjetivo”, “assistemático”, “acrítico”.  Em contraposição ao conhecimento popular, o 

conhecimento científico é baseado, nessa perspectiva, em teorias que não são meras 
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especulações, mas um conjunto de princípios fundamentais que constituem um instrumento 

científico apropriado para explicar os fatos (MARCONI E LAKATOS, 2003, p.162).  

Meu posicionamento, como pesquisadora comprometida com os conhecimentos 

produzidos à margem do sistema colonial moderno, é que conhecimentos baseados nas 

experiências de vida das pessoas, como, por exemplo, aqueles não validados por métodos 

positivistas e construídos a partir das vivências das pessoas, não podem ser vistos meramente 

como conhecimento de senso comum quando comparados aqueles conhecimentos construídos 

e legitimados pela ciência moderna ocidental. Entendo que os manuais de metodologia do 

trabalho científico, como discuto aqui, ao contrapor o conhecimento de senso comum ao 

conhecimento de científico, tendem a menosprezar e a compreender o senso comum como 

conhecimento de “menos credibilidade”, sendo, portanto, considerado menos produtivo em 

relação à ciência hegemônica. 

 Compreendo que essa visão é limitada no sentido de que os conhecimentos produzidos 

por sociedades não-ocidentais, a exemplo dos povos indígenas, podem ser equivocadamente 

entendidos como conhecimento de senso comum, mesmo que esses conhecimentos tenham uma 

validade para dada comunidade e critérios radicalmente diferentes de validação, que não 

objetivam, por sua vez, qualquer universalidade. Isso de fato nos leva a problematizar a 

superioridade e consequente hierarquização do conhecimento científico em relação às demais 

formas de produção de conhecimento. Esse posicionamento, no entanto, não descarta a 

legitimidade e relevância do conhecimento produzido pela ciência moderna ocidental – 

principalmente em um contexto histórico-político brasileiro, em que há movimentos que tentam 

deslegitimar o conhecimento produzido dentro das universidades – mas coloca em pauta quais 

são os critérios delimitados para considerar um dado conhecimento como mais científico, 

menos científico e, nesse caso em discussão, não-científico. Meu posicionamento, construído a 

partir do conjunto das variadas interlocuções construídas ao longo desta pesquisa, é que a 

disputa pelo termo “científico” é legítima, tendo em vista que tem espaço dentro de uma 

geopolítica de produção de conhecimento em que estamos inseridas/os e garante, em grande 

parte, recursos financeiros para a realização de pesquisas. No entanto, considero importante 

disputar a palavra e espaços para a produção de conhecimentos outros, que, inclusive, não 

necessitam ser considerados “mais científicos” para ter legitimidade e espaço dentro das 

instituições de ensino. Discutir esses critérios é fundamental, tendo em vista que a nossa 

concepção do que é científico também está, em certa medida, relacionada à própria concepção 

de escrita acadêmica que construímos ao longo da nossa formação. 

 Köche (2011, p.27), também em um manual de metodologia, aponta que: 
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O poder de revisão e de crítica objetiva do senso comum, portanto, é muito fraco, 

contribuindo para elevar a sua dependência das crenças e convicções pessoais, 

restringindo- o a uma subjetividade significativa. Por isso, pelo baixo poder de crítica 

que dificulta a localização de possíveis falhas, as crenças do senso comum são aceitas 

por longos períodos de tempo e, uma durabilidade e estabilidade muitas vezes superior 

às da própria ciência. 

 

Como podemos observar, a própria concepção de conhecimento também aponta para 

uma universalização. Como vemos também em Severino (2010, p.27-28), o conhecimento 

como elemento específico é fundamental para construção do destino da humanidade, apontando 

a educação como “processo mediante o qual o conhecimento se produz, se reproduz, se 

conserva, se sistematiza, se organiza, se transmite e se universaliza”. Nessa linha de raciocínio, 

o trabalho científico em nível de pós-graduação deve ser extremamente rigoroso, não havendo 

lugar para “espontaneísmo”, “diletantismo”, “senso comum” e “mediocridade”, já que se exige 

a “logicidade” e “competência” (SEVERINO, 2010, p.212). Como na produção de Marconi e 

Lakatos (2003), observa-se que em nome na racionalidade da produção do conhecimento 

prioriza-se a lógica, que está completamente distante do conhecimento entendido como 

“popular” de “senso comum”. 

A produção de Köche (2011) também é representativa nesta discussão, visto que, 

conforme apontamos na tabela abaixo, mostra claramente a dicotomia entre conhecimento de 

senso comum e conhecimento científico: 

 

 
Quadro 4- Conhecimentos de senso comum versus conhecimento científico apresentados por Köche (2011) 

Conhecimento de senso comum Conhecimento científico 

- Caráter utilitarista: sem um aprofundamento 

crítico e racionalista. 

- Classificação sustentada em princípios explicativos: 

visão unitária da realidade. 

- Forma sistemática, metódica e crítica para 

compreender, explicar e dominar o mundo. 

- Organização e classificação sustentadas em princípios 

explicativos. 

- Conceitos são definidos à luz das teorias que servem de 

marcos teóricos da investigação, apresentando, 

portanto, um sentido unívoco, consensual e universal. 

- Subjetividade e baixo poder de crítica:  

objetividade muito superficial e limitada. 

- Conhecimento muito preso à vivência, à ação e à 

percepção orientadas pelo interesse. 

- Conhecimento prático imediatista e movido por 

crenças pessoais. 

- Conhecimento subordinado a um envolvimento 

afetivo e emotivo do sujeito. 

- Forte vínculo subjetivo que estabelece relações 

vagas e superficiais com a realidade. 

- Preza por provas empíricas da racionalidade e o ideal 

da objetividade. 

- Discussão intersubjetiva. 

- Parte da necessidade de alcançar um conhecimento 

“seguro”. 
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- Linguagem vaga e baixo poder de crítica. 

- Uso de termos e conceitos vagos. 

- A significação dos conceitos é produto de um uso 

individual e subjetivo espontâneo que se enriquece 

e se modifica gradualmente em função da 

convivência num determinado grupo. 

- A significação dos termos é dependente do uso em 

um dado momento ou contexto, do nível cultural e 

da intenção significativa de quem os utiliza. 

- Linguagem vaga com significações imprecisas e 

arbitrárias e atreladas ao seu uso cultural. 

- Impossibilidade de diálogo crítico. 

- Ideal da racionalidade. 

- Parte do princípio da não-contradição. 

-Sistematiza as diferentes teorias, procura uni-las 

estabelecendo relações entre um e outro enunciado de 

maneira coerente. 

- Coerência lógica entre os enunciados, ou entre teorias 

e leis. 

- Isenção de ambiguidade e contradição lógica. 

- Critério de verdade ligado às teorias científicas 

validadas pela comunidade científica. 

- Desconhecimento dos limites de validade. 

- Inconsciência dos limites de validade das suas 

crenças. 

- Técnicas e informações são utilizadas 

desconhecendo as razões que justificam a sua 

correta aplicação ou aceitação. 

- Baixo poder de interferência e controle dos 

fenômenos. 

 

- Ideal da objetividade  

- Teorias científicas são vistas como modelos teóricos 

representativos da realidade.  

- Retrata a imagem da realidade de forma impessoal, 

sendo, portanto, imagens passíveis de serem submetidas 

a testes e submetidas a testes experimentais e aceitas 

pela comunidade científica como provadas em sua 

veracidade (verdade semântica). 

 

 

  

O conhecimento de senso comum para Köche (2011) é uma consequência que surge a 

partir da necessidade de resolver problemas da vida prática (conhecimento não planejado), 

sendo elaborado de forma espontânea e instintiva. Por isso, o autor pontua que esse 

conhecimento é um “viver sem conhecer”, já que, ele não apresenta razões ou fundamentos 

teóricos para demonstrar o uso de soluções e informações para determinados problemas 

(KÖCHE, 2011, p.24). Assim, esse conhecimento, conforme aponta o autor, está no “nível 

superficialmente consciencial”, ou seja, sem “aprofundamento crítico e racionalista”. Nesse 

sentido, por ser um tipo de conhecimento que muitas vezes resolve a vida prática das pessoas, 

tal conhecimento é transformado em simples “convicções” e “crenças”, que são passadas de 

geração em geração, que ocasiona o desconhecimento dos limites de validade desses 

conhecimentos. Vale ressaltar que tal conhecimento coloca o sujeito leigo como “espectador 

demasiadamente passivo da realidade” implicando o “baixo poder de interferência e controle” 

em relação aos fenômenos apresentados na sua realidade cotidiana. 

A crítica ao conhecimento de senso comum também é estendida para a discussão em 

relação à subjetividade, que é caracterizada por representar uma “objetividade superficial” e 

“limitada” justamente porque está presa “à vivência, à ação e à percepção orientadas pelo 

interesse prático imediatista e pelas crenças pessoais” (KÖCHE, 2011, p.25). A subjetividade, 

Fonte: KÖCHE, José Carlos.Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23 ed. 

Rio de Janeiro, Petrópoles: Vozes, 2011. 
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desse modo, é vista como uma forma de estabelecer relações superficiais e vagas com a 

realidade, proporcionando, na maioria das vezes, uma visão distorcida da realidade. A 

afetividade e a emoção são, nessa perspectiva, uma lente que embaça a prezada racionalidade 

científica. Dessa maneira, a pluralidade de interpretações é vista como negativa, “fruto do viés 

utilitarista e imediatista”. O senso comum, portanto, é entendido como uma perspectiva de 

conhecimento que possui “baixo poder de crítica” e com “tendências dogmáticas”. No entanto, 

convém indagarmos se os próprios parâmetros de cientificidade e a estrutura disciplinar das 

universidades não apresentam tendências, também, dogmáticas, visto que a própria construção 

de cânones, como aponta Castro- Gómez (2007), são marcadamente representações dogmáticas 

que não podem ser contestadas visto que fazem parte do conhecimento considerado universal 

e, portanto, considerado verdade universal. 

O conhecimento, nesta perspectiva, visa atingir o ideal de racionalidade (verdade 

sintática) e objetividade (verdade semântica). O primeiro relacionado à sistematização coerente 

e lógica do conhecimento a partir de teorias que funcionam como padrão de aceitação ou 

rejeição (padrões de verdade sintática) por uma determinada teoria ou pela comunidade 

científica, já o segundo ideal ligado à representação fiel da realidade pelas teorias científicas 

(KÖCHE, 2011, p.25). Nesse raciocínio, segundo o autor, convém apontar que a 

intersubjetividade é exigida pela ciência com o intuito de minimizar os erros que a subjetividade 

pode trazer à investigação, por isso a intersubjetividade, justamente com verdade sintática e 

semântica, consegue propiciar a verdade pragmática do conhecimento científico e, 

consequentemente, a universalidade e objetividade do conhecimento científico.  

A partir da discussão tecida anteriormente, verificamos que a colonialidade do saber, 

conceito a ser desenvolvido posteriormente, é sustentada por várias ferramentas que estruturam 

a ideia de conhecimento científico que é veiculada nas universidades. Observamos que o 

próprio conhecimento científico estabelece critérios de cientificidade e universalismos que 

alicerçam o pensamento disciplinar das áreas do conhecimento. Frisamos, também, que há toda 

uma estrutura administrativa que, em nome do almejado “padrão de qualidade”, funciona a 

serviço do modelo eurocêntrico de fazer ciência. Ressaltamos, ainda, que há literaturas que 

circulam no meio acadêmico que veiculam a soberania de uma epistemologia que trata “saberes 

outros” como conhecimentos de senso comum. Nesta seção, em continuidade à discussão 

anterior, problematizaremos como as literaturas que abordam a produção de textos científicos 

afirmam a geopolítica do conhecimento, também, ao apresentar concepções de escrita 

acadêmica universais.  

Como podemos observar, especificamente em Severino (2014, p. 150-151), os trabalhos 
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científicos devem apresentar um estilo “sóbrio” e “preciso”, prioriza-se, então, a “clareza” em 

detrimento de qualquer outra característica estilística. O autor ainda enfatiza a necessidade da 

construção de uma ordem lógica, que deve ser entendida sem o impedimento de uma linguagem 

“hermética” ou “esotérica”, pontuando, também, o distanciamento do “verbalismo vazio” e da 

“linguagem sentimental”. Nessa perspectiva, todas as marcas identitárias devem ser apagadas 

em nome da objetividade e neutralidade científica, que é reforçada quando o autor aponta que 

a condição existencial de empiricidade e liberdade do homem e as interferências pessoais e 

culturais colocam em risco a prezada objetividade da comunicação (SEVERINO, 2014, p.53). 

Nesse mesmo viés analítico, podemos constatar que Maconi e Lakatos (2003, p.76) 

enfatizam, também, o ideal de racionalidade marcada por imagem da realidade, “verdadeira” e 

“impessoal” como critério para a construção da escrita acadêmica. A partir disso, 

conhecimentos de “senso comum” são considerados com uma objetividade limitada, visto que, 

dado a esse fator, estão diretamente ligados à percepção e à ação. É nítida, portanto, a divisão 

categórica entre conhecimento popular e o conhecimento científico, sendo aquele considerado 

“superficial”, “sensitivo”, “subjetivo”, “assistemático” e “acrítico” (MARCONI E LAKATOS, 

2003, p. 77). Por isso, em relação à escrita acadêmica/científica, as autoras ressaltam a 

importância de uma linguagem técnica (cognoscitiva e racional), que preza a impessoalidade, 

simplicidade, imparcialidade (MARCONI E LAKATOS, 2003, p. 250). 

 A produção de Köche (2011) também é expressiva em relação à padronização da 

linguagem científica. Como apontado no Quadro 4, o senso comum é caracterizado por 

apresentar uma “linguagem vaga” e “baixo poder de crítica”.  A construção dos conceitos, 

portanto, é “produto de um uso individual e subjetivo espontâneo que se enriquece e se modifica 

gradualmente em função da convivência num determinado grupo” (KÖCHE, 2011, p.26). No 

entanto, como frisa o autor, a significação de termos fica dependente de contextos, do nível 

cultural e da intenção do indivíduo que os utiliza, por isso linguagem do senso comum 

proporciona uma “vaguidade” e “falta de especificidade da linguagem” que impedem a 

delimitação de significados e o controle na realização de experimentos. Desse modo, a 

“linguagem vaga” corrobora para “significações imprecisas” e “arbitrárias” vinculada ao uso 

cultural, reforçando, assim, o “caráter subjetivo do senso comum”, que impossibilita a 

construção de um diálogo crítico. O conhecimento científico, portanto, deve ser construído 

evitando a “ambiguidade” e “vaguidade de conceitos” para garantir a “precisão” e “nitidez” dos 

enunciados, por isso a necessidade de uma “linguagem correta”, “objetividade”, “fidelidade às 

fontes citadas”, “concisão” e “clareza”. 

 Essa literatura demonstra como apesar dos avanços no campo de letramentos 
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acadêmicos, ainda circulam nos ambientes universitários textos que veiculam concepções de 

conhecimentos universalizantes e formas de produção escrita também consideradas universais 

para produzir conhecimentos válidos. Essa literatura representa uma forma de padronizar 

textos, o que significa, também, desconsiderar outras práticas não-hegemônicas, principalmente 

quando falamos em contextos interculturais. Mostram, ainda, como os avanços no campo dos 

estudos dos letramentos ainda não embasam contextos para além dos cursos de Letras e 

Linguística... 

Com o intuito de argumentar sobre a fragilidade de tais concepções universalizantes, na 

próxima seção, procuro expandir o que eu tenho compreendido como uma postura mais sensível 

em relação aos letramentos acadêmicos. Para isso, dialogo com pesquisadores/as que têm 

desenvolvido uma crítica que considero mais relevante para tratar a complexidade que envolve 

as práticas de letramentos na academia, principalmente em contextos interculturais. 

 

 

2.5 Perspectivas críticas em relação às práticas de letramentos acadêmicos em contextos 

de diversidade 

 

 

 Esta seção foi pensada como forma de apresentar como algumas pesquisas recentes, a 

exemplo de Zavala, (2010); Zavala e Córdova, (2010); Nascimento, (2014); Sito, (2016); 

Castillo, (2013); Canagarajah, (2003; 2015), para citar algumas,  propõem-se a ampliar uma 

crítica voltada às práticas de letramentos acadêmicos ao questionar o nível epistemológico das 

práticas de letramentos hegemônicas. Essas investigações produzidas em maior medida por 

pesquisadores/as situados/as na margem dos grandes centros hegemônicos de produção de 

conhecimento são representativas para mim nesta pesquisa, pois vão além da constatação de 

que as práticas de letramentos na acadêmica envolvem as relações de poder, identidade e 

epistemologias: elas representam, em certa medida, a resistência, no sentido de que é preciso 

produzir “algo novo” distinto dos modelos homogeneizantes e universalistas que foram/são 

impostos para as sociedades que compõe o nosso planeta, o que de fato vai ao encontro de 

diálogos com diversos campos do conhecimento que serão mobilizados ao longo desse diálogo. 

Sem dúvida, o recorte realizado nesta seção retrata o posicionamento que guiará também o 

percurso desta pesquisa dados os pontos de encontro que consigo enxergar com meu 

posicionamento epistemológico. Por isso, depois de tecer essas considerações, finalizo a seção 

sintetizando as principais perspectivas de vida e de pesquisa que mobilizo ao longo da pesquisa. 
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Durante meu processo de formação, especificamente na construção da minha pesquisa 

de conclusão de curso de graduação, pude verificar a pouca articulação teórica que o campo de 

letramentos acadêmicos estabeleceu com vertentes mais críticas, como podemos citar o diálogo 

com investigadoras/es decoloniais. Hoje, em um posicionamento mais crítico, considero que a 

ausência do diálogo com outros campos do saber limitou uma discussão mais pertinente no que 

se refere às diversas facetas que envolvem as práticas de letramento, principalmente em 

contextos marcados pela ferida colonial,  como o contexto latino-americano, marcado 

historicamente por preconceitos raciais, linguísticos, de classe, gênero etc., que implicam, 

consequentemente, mazelas sociais e exclusão. Uma exclusão, como veremos a seguir, que 

passa por diversos níveis que dificultam o acesso e permanência de minorias nos espaços 

universitários. A diferença colonial, portanto, é responsável por transformar as diferenças em 

valores, desastrosamente atuando no estabelecimento de hierarquias de seres humanos tanto 

ontologicamente como espitemologicamente , tendo em vista que no plano ontológico construiu 

a ideia de que há seres humanos inferiores e espitemologicamente sustentou a ideia de que seres 

humanos inferiores são deficientes tanto no nível racional como esteticamente, tal como o tão 

aclamado filósofo prussiano Immanuel Kant sustentou em suas teses (MIGNOLO, 2015, p.41). 

É a partir da diferença colonial, portanto, que a invenção do outro emerge, ou seja, a partir dela 

as categorias de índio, do negro, do homem (na figura do europeu branco e heterossexual), do 

asiático, por exemplo,  emergem como uma etiqueta discriminatória que funciona em múltiplas 

esferas da vida cotidiana e institucional dos Estados- nação coloniais/modernos, influenciando, 

portanto, não só as formas de vida das pessoas colonizadas, mas atuando diretamente na 

produção e circulação do conhecimento produzido pelas pessoas, principalmente daquelas que 

carregam consigo a cicatriz da colonização. 

Nesse sentido, acredito que as influências acadêmicas do Norte, principalmente, 

guiaram diversas pesquisas focadas nos estudos da linguagem e do letramento sobre os usos 

sociais da escrita e da leitura na universidade. Experiências do Norte serviram, então, para 

teorizar e problematizar, em certa medida, nossos contextos universitários e educacionais, e 

isso, sem dúvidas, necessita ser repensado, por isso tecer redes transdisciplinares latino-

americanas é fundamental, principalmente quando o nosso objetivo é construir e engajar as 

Epistemologias do Sul. Neste diálogo, o conceito de Norte e Sul é usado metaforicamente. 

Entendo o Sul “como um campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e 

impactos historicamente caudados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo 

(SANTOS E MENESES, 2010, p.19). A palavra Sul, portanto, nessa perspectiva, se sobrepõe 

ao Sul geográfico por representar os países e regiões do mundo que sofreram com a invasão 
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europeia, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, que não lograram alcançar um nível 

de desenvolvimento econômico equiparado com o Norte global (Europa e América do Norte) 

(SANTOS E MENESES, 2010, p.19). Por outro lado, essa dominação exerceu influência nos 

próprios países localizado no Sul geográfico, que por meio de hierarquias, principalmente 

raciais, controlaram/controlam e oprimiram/oprimem as pessoas que mais sofreram os impactos 

da colonização. Considero, portanto, experiências do Norte aquelas que emergem em um lócus 

de enunciação privilegiado hierarquicamente no plano das relações raciais, assim como aquelas 

que emergem em paisagens brancas, responsável por um racismo epistêmico que ainda exclui, 

por exemplo, pesquisadoras/es latino-americanos do cenário de produção acadêmica. Por isso, 

não podemos descartar que há pensadoras/es e agendas políticas educacionais do Sul que 

trabalham como cúmplices do Norte Global. Fraturar essa relação é a chave para a construção 

das Epistemologias do Sul, entendida como “o conjunto de intervenções epistemológicas que 

denunciam essa supressão, valorizam os saberes que resistiram com êxito e investigam as 

condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos (SANTOS E MENESES, 2010, p.19). 

 Em uma perspectiva latino-americana, a pesquisadora Virgínia Zavala (2010), ao tecer 

interlocuções com o campo de letramentos acadêmicos, ponderou, a partir da experiência de 

seu próprio contexto, como esse campo de pesquisa deve estabelecer conexões com vertentes 

decoloniais críticas latino-americana, a exemplo do grupo Modernidade/Colonialidade. A partir 

de entrevista a uma estudante universitária campesina falante de quéchua, Zavala (2010) discute 

como as práticas de letramento funcionam como um dispositivo de poder que tende a apregoar 

o apagamento de identidades e subjetividades que prima pelo “distanciamento” entre o texto 

a/o estudante. Nessa pesquisa de cunho exploratório, a pesquisadora demonstra como a aluna 

aponta claramente que “resiste” aos padrões de escrita acadêmica, não podendo, portanto, 

colocar suas próprias ideias. Além disso, a “engrenagem” das formas de escrita acadêmica é 

apontada como alheia a ela, uma “outra forma de dizer”, uma forma que não é aceita pela 

academia: 

 
Me dou conta que resisto muito ao escrever de forma acadêmica, eu não resisto, mas 

aprendo e vejo que essa forma não entra na engrenagem comigo, não é parte dos meus 

parafusos e então sinto que tenho um parafuso alheio a mim. Eu podia escrever um 

texto na forma impessoal, mas sempre que leio ou ponho minha ideia fico incomoda 

porque estou dizendo não da forma como sinto comodidade de dizer às pessoas com 

quem estou vinculada, mas, sim, sinto comodidade de dizer às pessoas com quem não 

tenho tanto vínculo nem cultural nem econômico. Eu sinto que meus professores vão 

estar incômodos porque eu já estou nessa onda, mas não me sinto tão cômoda porque 

queria que meus professores aprendessem a outra forma como vou dizer. (ZAVALA, 

2010, p.82 )11 

                                                 
11 Trecho de entrevista concedida por uma aluna quéchua a pesquisadora e pesquisadora Virgínia Zavala. 
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 Nesse sentido, a pesquisadora pondera como os conflitos identitários estão marcados na 

fala da estudante, apontando como esses conflitos interferem na forma de produzir textos. Muito 

além dessa constatação, Zavala (2010) destaca que é preciso descolonizar a universidade e abrir 

possibilidades para outras formas de produzir conhecimento. A grandeza desse trabalho é 

traduzida na sensibilidade de reconhecer a “importância de ampliar o campo da ciência moderna 

ocidental para permitir o ingresso de domínios proibidos, o das emoções, da intimidade, do 

senso comum, do conhecimento ancestral e da corporeidade” (ZAVALA, 2010, p.92). Nesse 

sentido, a validação do conhecimento das minorias é vista como extremamente necessária, 

principalmente para problematizar as práticas de letramentos acadêmicos. Assim, a autora 

destaca a necessidade do campo de letramentos acadêmicos de tecer interlocuções com o grupo 

Modernidade/Colonialidade, como forma de contestar com mais ênfase a questão 

epistemológica que está intrínseca às relações de poder que movem o mundo acadêmico.                          

A pesquisadora Castillo (2013), em “Usted ya en la universidad y no saber escribir: 

escritura y poder en la universidad”, busca compreender como os/as estudantes colombianos/as 

de grupos minoritários, incluindo afrodescendentes e indígenas, entendem a escrita acadêmica 

partindo da hipótese de que: 

 

 

as práticas acadêmicas do contexto universitário constituem um forte obstáculo para 

os estudantes, mais especificamente o emprego de práticas ocidentais hegemônicas 

como o excessivo valor dado à escrita acadêmica e, em particular, a escrita de textos 

argumentativos em oposição a outros tipos de organização da experiência, como os 

textos narrativos (CASTILLO, 2013, p.49). 

 
 

Ao longo da pesquisa a autora destaca que muitas vezes, para os povos indígenas, falar 

e pensar são ações que se entrelaçam, ou seja, são ações inseparáveis, desse modo as 

características da oralidade como, por exemplo, a repetição e a reiteração de ideias, fazem parte 

da escrita desses povos. Dessa forma, podemos afirmar que as práticas acadêmicas hegemônicas 

na universidade são um obstáculo para os/as estudantes, principalmente porque essas práticas 

dão um valor excessivo para a escrita acadêmica, dando ênfase a gêneros que são consagrados 

academicamente, em detrimento de textos narrativos, por exemplo. Nesse sentido, ao colocar 

em pauta as representações sociais, interesses, necessidades e expectativas que alunos/as 

afrodescendentes e indígenas possuem em relação à escrita acadêmica, a autora destaca a 

necessidade de considerarmos que a palavra escrita não possui o mesmo valor para todos os 
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povos e culturas já que há povos em que a oralidade é fonte de todo conhecimento e ação, 

principalmente no caso de culturas indígenas.  

A escrita, desse modo, como aponta Castillo (2013), funciona historicamente como 

dispositivo de poder que trabalha em prol da exclusão. A universidade colombiana, segundo a 

autora, é representativa no processo de exclusão das minorias étnicas – principalmente de povos 

indígenas e afrodescendentes – em processos de ingresso na universidade, além disso a 

permanência desses/as alunos/as, que conseguem ingressar no nível superior de ensino, ainda é 

preocupante, visto que as universidades ainda não estão preocupadas de fato com a 

reestruturação de um sistema de ensino mais democrático: 

 

As universidades só se preocupam em cumprir a leis de cotas de ingresso que são 

impostas pelo Estado e o que posteriormente ocorra com os estudantes, não é uma 

preocupação de quase ninguém. Quem sabe a causa [da evasão e da dificuldade para 

terminar a universidade] tenha a ver com as práticas acadêmicas próprias da 

Universidade, em que a escrita ocupa um lugar central e o espanhol é a língua oficial, 

em detrimento de outras práticas, como a oralidade e o uso de línguas indígenas como 

línguas maternas (CASTILLO, 2007, p.11). 

 

A escrita, portanto, deve ser pensada além do conjunto de habilidades e competências, 

ou seja, deve ser considerada como uma prática social que é produzida dentro de uma cultura 

com fins diversos, considerando que existem sujeitos que escrevem, sujeitos que possuem 

histórias e ideias e que reclamam por reconhecimento (CASTILLO, 2013, p.132). O que vimos 

anteriormente, a partir de uma breve análise de concepções de conhecimento e de formas de 

produzir conhecimento veiculada em alguns manuais, é que, longe de ser uma prática social, a 

escrita em espaços acadêmicos tem sido considerada simplesmente como uma habilidade sem 

relação com as histórias das pessoas que escrevem. 

Por isso, compreendo que há, desse modo, barreiras linguísticas, como também culturais 

e epistemológicas no sistema de ensino, principalmente universitário, que convoca a 

necessidade de desenvolver estratégias de acordo com as formas de aprender próprias dos 

contextos culturais dos/as estudantes, ou seja, é preciso implementar políticas de equidade 

educativa que reconheçam a pluralidade existente na sociedade, dando um tratamento 

pedagógico às diferenças sem anulá-las (ZAVALA E CÓRDOVA, 2000, p.15). 

A escrita acadêmica, sem dúvidas, é uma ferramenta que sustenta e mantém fortemente 

a violência epistêmica nas nossas universidades. Zavala e Córdova (2010, p.18) apontam 

claramente como as diferenças linguísticas exercem uma dominação simbólica a partir da 

construção de diferenças linguísticas que exercem fortes inequidades que são silenciadas. O 

controle dos recursos linguísticos, é, nesse sentido, uma forma de legitimar determinadas 
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práticas linguísticas de grupos dominantes. Para as autoras, o uso do “motoseo”12 é visto com 

inferioridade no Peru, o que de fato aponta para ideologias linguísticas em relação a esse uso 

linguístico, principalmente veiculado pelas instituições de ensino. Para as autoras, quando um 

estudante é tachado de “ignorante” por ser “mostoso” e falar o quéchua, perpassa a ideia de que 

é incapaz de pensar de forma coerente por não ter aprendido as convenções ditadas pela escrita 

acadêmica, nesse sentido a discriminação não se estende apenas ao âmbito acadêmico, mas 

interfere na aquisição de outros recursos sociais.  

Desse modo, as pesquisadoras ilustram de forma profícua como os sistemas de ensino 

reproduzem a inequidade social a partir da construção de uma linguagem valorizada e 

considerada “legítima” falada por falantes “normais”. Entende-se, então, que: 

 

as discussões sobre quais tipos de práticas linguísticas deveriam ser consideradas 

“boas”, “normais”, “apropriadas” ou “corretas” não são neutras nem puramente 

técnicas, mas são desenvolvidas no marco de orientações ideológicas que estão 

conectadas a interesses sociais, econômicos e políticos de grupos dominantes da 

sociedade. Isso ocorre, por exemplo, quando nas universidades são geradas discussões 

com relação ao uso do quéchua em certos espaços, as variedades do castelhano que 

usam os estudantes bilíngues ou as práticas letradas – ou formas de ler e escrever – 

esperáveis na educação superior. Quando se privilegia certas práticas sobre outras há 

interesses sociais em jogo. Sempre há alguns grupos que ganharão e outros que 

perderão com a representação da realidade que se consegue impor. (CÓRDOVA E 

ZAVALA, 2010, p.46). 

 

 

A partir da legitimação de práticas acadêmicas como, por exemplo, a legitimação de 

determinadas concepções e práticas de escrita, ocorre a censura do “motoseo” como uma prática 

de higiene verbal, em que usos linguísticos como o quéchua, o castelhano andino e outras 

formas de pronúncias são vistas como “incorretas” e “primitivas” (CÓRDOVA E ZAVALA, 

2010, p.52). Tal higienização difundida, também, pelos sistemas de ensino são representativas 

na construção de ideologias linguísticas que apontam para uma “limpeza” da linguagem 

veiculada pelos próprios falantes que almejam “melhorar” e “limpar” a linguagem. 

 Para Córdova e Zavala (2010), esses discursos representam um controle social de 

grupos hegemônicos que apregoam uma concepção de escrita e de língua baseadas na utópica 

“neutralidade” e “tecnicidade”, quando na verdade camuflam os conflitos em relação à raça, 

cultura, classe e gênero. Dessa maneira, a higiene linguística para eliminar o “motoseo” não é 

uma problemática somente linguística, mas aponta para conflitos sociais e raciais, que ficam 

nítidos quando pensamos que a repulsa pelo “motoseo” também está vinculado à imposição de 

                                                 
12 O “motoseo” é um uso linguístico de falantes que possuem o quéchua como primeira língua e o castelhano como 

segunda língua. 
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uma identidade mais ocidentalizada (que faz referência desde a mudança de costumes até a 

forma de falar) à pessoas que usam o “motoseo” cotidianamente para se comunicar. 

Da mesma maneira, o brasileiro Nascimento (2014), meu orientador e professor 

diretamente ligado ao contexto intercultural de formação de professores/as indígenas, 

discutindo práticas de letramentos acadêmicos em contexto intercultural, enfatiza as 

características textuais a partir da escrita de alunos/as indígenas, frisando a necessidade do 

reconhecimento de outras lógicas de conhecimento, linguagem e escrita em relação à produção 

do conhecimento. Nesse sentido, Nascimento (2014, p.292) argumenta que essas/es alunas/os 

indígenas, mesmo tendo contato com textos acadêmicos baseados em padrões hegemônicos, 

deixam características de suas práticas de conhecimentos na construção de seus textos. Por isso, 

os processos de pesquisa e escrita são marcados pela voz pessoal, caracterizada pelo tom 

narrativo que se mistura a relatos reflexivos e descrições realizadas a partir da interação com 

anciões e anciãs indígenas, baseadas pelas vivências e realidades dos povos indígenas. Nesse 

sentido, isso me ajuda a entender como a produção escrita e identidade estão conectadas e são 

intrínsecas às epistemologias que dado grupo compartilha.  Dessa maneira, pensando com a 

pesquisadora Maher (1998, p.117), parto da premissa de que é na “relação no tempo e no 

espaço, com diferentes “outros” que o índio constrói cosmovisões específicas e “modos de ser” 

particulares que terminam por constitui-los”. A identidade é entendida, então, como construto 

sócio-histórico em constante mutação, sendo, portanto, um fenômeno intrinsicamente político 

e ideológico. 

 Em “Escritas afirmativas: estratégias criativas para subverter a colonialidade em 

trajetórias de letramento acadêmico’ (2016), a pesquisadora  Luanda Rejane Soares Sito procura 

entender as práticas de letramentos acadêmicos de estudantes que ingressaram em 

universidades latino-americanas (brasileira e colombiana) a partir de políticas afirmativas, 

buscando problematizar como esses/as alunos/as se posicionavam em relação às demandas da 

universidade, especificamente no que se refere à escrita acadêmica. Sito (2016) tece uma 

trajetória teórica que se alinha em grande parte com o que eu tenho entendido como uma 

perspectiva crítica em relação às práticas de letramento acadêmico, já que ela se vale da ideia 

de que a universidade é uma zona de contato (PRATT, 1991) em que diferentes trajetórias de 

vida começam a ganhar a cada dia mais espaço, enfatizando que: 

 

Em paralelo, a análise das trajetórias nos mostra que os universitários não apenas 

interpelam as políticas afirmativas, mas também apontam novos horizontes para a 

criação de diálogos mais simétricos na produção de conhecimento, por meio de 

estratégias como a autoetnografia, transculturação, crítica, colaboração, bilinguismo, 

mediação, denúncia, expressões vernáculas, propostas alternativas e reconstrução de 
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imaginário. (SITO, 2016, p.9 - Grifos da autora) 

 

 

Dessa maneira, Kleiman e Sito (2016, p.164) destacam que é importante analisar como 

essas pessoas constroem as políticas em seu cotidiano, no sentido de colocar em pauta como 

alunos/as que obtiveram acesso à universidade via ações afirmativas interpelam políticas 

interculturais desde suas próprias experiências. Além disso, é importante a consideração, nesse 

trabalho específico, para a compreensão de que é preciso “escutar as suas propostas alternativas 

às nossas instituições, que persistem em sua estrutura excludente, mesmo no cenário atual de 

interculturalidade”. 

Tecendo interlocuções com Sito (2016, p. 255), parto da postura ideológica e política 

de que enunciar a pluralidade nos modos de escrita acadêmica é fundamental para a formação 

mais justa de grupos sociais que foram subalternizados pelo poder hegemônico, nesse sentido 

é fundamental criar esforços pela mudança das convenções de produção escrita acadêmica em 

uma perspectiva da interculturalidade crítica. Nessa lógica, para que possamos subverter a 

lógica colonial que estrutura as universidades latino-americanas, é necessário construir uma 

universidade que consiga de fato legitimar práticas de escrita e conhecimentos outros que 

foram/são silenciados pelo poder hegemônico. Por isso, como alternativa para subverter a 

estrutura colonial de poder que guia nossas práticas acadêmicas e construir efetivamente uma 

universidade mais democrática e comprometida com uma educação libertadora, o que de fato 

representa a compreensão de que: 

 

Os conflitos dos estudantes em suas trajetórias de letramento acadêmico, além de 

denotar (des) encontros com a universidade, são índices que interpelam as políticas 

interculturais desde suas experiências, revelando aspectos da vida universitária que 

geralmente não são contemplados nas discussões de permanência dos programas de 

ação afirmativa, como a interculturalidade e a linguagem. (KLEIMAN E SITO, 2016, 

p. 180-181) 

 

Indo ao encontro dessas abordagens, também considero nessa pesquisa a importância 

do pesquisador cingalês Canagarajah (1997; 2015) para a discussão no que se refere à 

resistência às práticas de letramentos acadêmicos hegemônicas. Considero que o autor, assim 

como as pesquisas citadas nesta seção, me auxilia a pensar em como as práticas de letramentos 

acadêmicos precisam ser contestadas com o intuito de contemplar a diversidade epistemológica, 

cultural e linguística que está cada vez mais presente nos espaços acadêmicos, tendo em vista 

que entendendo o espaço acadêmico como uma zona de contato (ver Pratt, 1991), a produção 

do autor aponta como diversos conflitos são intrínsecos às práticas de letramentos nesses 
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contexto.  Como podemos ver em Canagarajah (1997, p.173), “como as comunidades 

subalternizadas negociam os impulsos conflitantes em suas culturas para se engajar em práticas 

criativas de letramento precisa de uma exploração cuidadosa”. O autor, então, coloca em pauta 

como esses grupos negociam os discursos da academia juntamente com seus próprios discursos 

de suas comunidades vernaculares, isso significa dizer que o foco é na “forma como os 

estudantes constroem e usam “casas seguras”, conceito de Pratt (1991), para negociar os 

desafios discursivos e ideológicos da zona de contato acadêmico” (CANAGARAJAH, 1997, 

p.176). 

 Em uma visão indígena de entender o letramento, Davi Kopenawa, indígena, xamã e 

porta-voz yanomami, em “A queda do céu: palavras de um xamã yanomami” (2015), nos ensina 

como a leitura do mundo, na visão indígena, não provém da aprendizagem a partir das peles de 

papel13. A aprendizagem pela oralidade e pelas mensagens enviadas pelos sonhos e pelos 

espíritos, nesse sentido, representa uma forma outra de entender e tocar o mundo, que faz parte 

de toda uma cosmovisão indígena, nesse caso específico, do povo yanomami. O aprendizado 

surge a partir das palavras de Omama, criador do universo e dos xapiris, espíritos que vivem 

nas florestas. Por isso, “as palavras dos xapiris estão gravadas no meu pensamento, no mais 

fundo de mim” (KOPENAWA E ALBERT, 2015, p.65). Seus conhecimentos de xamã foram 

aprendidos “bebendo o sopro de vida de meus antigos com o pó de yãkoama”14 (KOPENAWA 

E ALBERT, 2015, p.76). A floresta é sentida pelos sonhos e esses conhecimentos transmitidos 

por Omama e pelos xapiris. As palavras de Omama são muito antigas e protegem as florestas e 

seus habitantes, palavras que não foram escritas em livros, “mas nem por isso irão desaparecer, 

pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte”. (KOPENAWA E 

ALBERBERT, 2015, p.75).  As palavras nesse sentido, como afirma Davi, foram fixadas 

“dentro de nós” por Omama, mas para que o não-indígena escute a sua voz é preciso desenhá-

las como as suas palavras gravadas em peles de papel (KOPENAWA E ALBERBERT, 2015, 

p.77). As palavras, para o povo yanomami, são antigas e se expandem em várias direções, já 

que elas vêm de seus antepassados, e isso não faz o povo yanomami menos inteligente 

(KOPENAWA E ALBERBERT, 2015, p.75). Ao contrário, nos ensina o papel da oralidade 

nessas sociedades e, da mesma forma, nos auxilia a enxergar como essa modalidade é rica para 

produção e transmissão de conhecimentos. A escrita, nesse sentido, é entendida como uma 

ferramenta necessária para que a sociedade não-indígena entenda as lutas pela sobrevivência 

                                                 
13 Davi Kopenawa utiliza “peles de papel” para fazer referência à escrita. 
14 Davi Kopenawa foi iniciado no xamanismo, processo no qual o pó de yakoanamuu é inalado? Esse pó é fabricado 

a partir de uma casca da ávore chamada Virola elongate. (KOPENAWA E ALBERT, 2015, p.612) 
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dos povos indígenas, para contar ainda a importância da cosmovisão do povo yanomami, não 

desconectada do seu existir no mundo e, principalmente, para a defesa pela vida humana e dos 

seres da floresta. No dia 17 de outubro de 2018, quando Davi Kopenawa estava no Núcleo 

Takinahakỹ, para uma palestra sobre saberes indígenas e a universidade, pude receber seu 

autógrafo e a mensagem que acompanhava sua assinatura era justamente esta: “Flecha para 

tocar o coração da sociedade não-indígena”. Ele sabe que para ser ouvido precisava da escrita, 

por isso seu desejo de escrever junto com Bruce Albert um livro. A história e a cosmovisão do 

seu povo foram, portanto, registradas nas peles de papel para que através do livro elas fossem 

ouvidas pelo mundo afora, demonstrando para nós leitores que ele sabe como o letramento é 

importante para a sociedade não-indígena e, nas relações interculturais, também para as 

sociedades indígenas. 

 Assim como Davi Kopenawa, Daniel Munduruku, escritor e professor indígena da etnia 

Munduruku, em “A escrita e a autoria fortalecendo a identidade”15, destaca como sua leitura do 

mundo, no sentido de sentir e aprender a ler os sinais da natureza, faz parte de uma leitura que 

não se encontra em livros. O alfabeto da natureza foi ensinado pelo seu avô e assim ele aprendia 

o que o voo dos pássaros queria informar, ouvindo também a voz da Mãe-terra, a voz do vento, 

o murmúrio dos rios. Dessa forma, Daniel Munduruku nos ensina que a sabedoria dos povos 

indígenas vai além do entendimento das pessoas da cidade, tendo em vista que esses povos 

desenvolveram uma leitura do mundo que dispensou a escrita, já que em seu entendimento “o 

próprio mundo desenvolve um código que precisa ser compreendido” (MUNDURUKU, 2006, 

201). Mas é importante ressaltar que, para ele, há uma “forma de escrever nossa própria escrita”, 

a escrita da natureza, ignorada pelo homem ocidental, que promoveu o seu modo de escrita 

como a forma mais perfeita, em detrimento da escrita da natureza “infinitamente mais antiga”. 

(MUNDURUKU, 2006, p.201).  

Joel Cuxy, estudante indígena do Núcleo Takinahakỹ De Formação Superior Indígena, 

ao escrever sobre a imagética mehi16 e as imagens do povo Krahô, também destaca que a escrita 

serve para orientar e relembrar algum ritual, mas somente pela escrita não é possível reconhecer 

o todo, só alguns detalhes (JOEL CUXY E HERBETTA, 2016, p.21). Nesse sentido, para Joel 

Cuxy, o registro fotográfico, por meio de fotos e vídeo, auxilia no processo de aprendizagem e 

a filmagem complementa a forma de aprender e ensinar um dado aspecto da sua cultura. Essas 

                                                 
15 Referência: MUNDUKU, Daniel. A escrita e a autoria fortalecendo a identidade. s/a. A página foi modificada 

pela última vez em 18 de setembro de 2017. Disponível em: 

<https://pib.socioambiental.org/pt/A_escrita_e_a_autoria_fortalecendo_a_identidade>. Acesso em: 27 de outubro 

de   2017. 
16 Termo pelo qual o povo Krahô se autodenomina. 
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vozes nos ensinam que, para sociedades indígenas, a escrita não é suficiente para reconhecer o 

todo. Mesmo sem a escrita marcadas nas peles de papel, os conhecimentos são passados de 

geração em geração e o aprendizado pela natureza, considerada um corpo vivo e cheio de 

significado, faz parte de toda uma cosmologia que torna o saber ancestral vivo na memória das 

sociedades indígenas. 

As três visões indígenas sobre a escrita e sobre as formas em que os conhecimentos são 

construídos apresentadas anteriormente são importantes para começarmos  a tecer como 

minhas/meus interlocutoras/es entendem as práticas de letramentos, assim como as maneiras 

como elas/eles tecem relação com o mundo para construir os conhecimentos de seus povos, ou 

seja, a relação dessas práticas com a produção de conhecimento em  diálogo interepistêmico. 

Convém, no entanto, considerar que essas três visões, apesar de ter um ponto de convergência 

no que se refere ao fato de a escrita ser insuficiente para as sociedades indígenas, são 

provenientes de pensadores indígenas que constroem perspectivas do papel do letramento em 

distintos locus de enunciação. Davi Kopenawa é um porta-voz do povo yanomami, que nasceu 

em Maracana, na floresta tropical de Piemonte do alto rio Tootobi no Amazonas, situado 

próximo à fronteira com a Venezuela (KOPENAWA E ALBERT, 2015, p.45). Como uma 

liderança indígena representativa na defesa dos direitos dos povos indígenas brasileiros, ele 

vive na sua aldeia, mas tem a consciência necessária para “entrar no jogo político da “nossa” 

sociedade”, prova disso é que Davi é uma liderança indígena que tornou a demarcação da terra 

Yanomami uma realidade (BOCCHINI, 2012, s/p). Seu protagonismo e ativismo político 

representa uma articulação necessária com a sociedade não-indígena. Isso lhe concebeu o 

prêmio Global 500 das Nações Unidas devido a sua luta em defesa do meio ambiente 

(KOPENAWA E ALBERT, 2015, p.47).    

Daniel Munduruku, com uma trajetória diferente de Davi, é um escritor indígena, 

graduado em filosofia, licenciado em história e psicologia, doutor em educação pela USP e pós-

doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, sendo também diretor e 

presidente do Instituto UKA- Casa dos saberes ancestrais.17 A leitura do mundo e sua concepção 

de letramento está intricadamente ligada à sua trajetória como acadêmico indígena e, talvez por 

isso, representa uma clara visão do letramento ligada, em certa medida, ao pensamento do 

educador brasileiro Paulo Freire : “fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa,  à sombra 

das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais, O chão foi 

o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz” (FREIRE, 2011, p.15).  

                                                 
17 Informação disponível em < http://danielmunduruku.blogspot.com/p/daniel-munduruku.html>. Acesso em 03 

de outubro de 2018. 

http://danielmunduruku.blogspot.com/p/daniel-munduruku.html
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Joel Cuxy, com uma trajetória também distinta, quando escreveu o artigo citado 

anteriormente, era acadêmico indígena do Núcleo Takinahakỹ, fazia parte do Comitê Krahô-

Apinajé, vivia na aldeia Manoel Alves Pequeno e trabalhava com a produção de conteúdo 

audiovisual. Essas trajetórias guiam, assim, a forma em que esses três pensadores indígenas 

entendem as práticas de letramento na sociedade não-indígena e, também, nas sociedades 

indígenas, mostrando como nossas trajetórias de vida, inclusive das/dos minhas/meus 

interlocutoras/interlocutores, estão intrinsicamente conectadas às formas em que entendemos a 

realidade e, nesse caso específico, como a visão do letramento é guiada pelas nossas trajetórias. 

Essa consideração é importante, primeiramente, porque coloca em evidência o fato de que essas 

pessoas indígenas não estão desconectadas do mundo não-indígena, mas estão em constante 

trânsito intercultural e isso reflete na forma em que elas constroem e se apropriam da noção de 

letramento. São visões que ora se aproximam de uma visão de letramento ocidental, ora se 

distanciam dela para dar lugar à forma em que essas pessoas, a partir de um outro olhar não-

ocidental, dão significado às diversas formas de entender o mundo. Isso fica visível quando 

conversamos e ouvimos as/os acadêmicas/os indígenas ao longo desta pesquisa, com destaco 

mais adiante. 

O conjunto de pesquisadoras/as citadas/os nesta seção têm apontando a necessidade de 

uma mudança na universidade, principalmente em relação às padronizações que ditam 

convenções e excluem as diversas formas de produzir conhecimento no ambiente acadêmico. 

Essas perspectivas vão de encontro aos discursos universalizantes apregoados pelos manuais 

de escrita acadêmico que geralmente circulam na universidade. Ao contrário da perspectiva 

desses manuais, parto do pressuposto de que linguagens que envolvem as vidas e realidades das 

pessoas não são um tipo de linguagem “vaga” e com “baixo poder de crítica”, ao contrário, 

demonstram que a subjetividade, a identidade e a formas de produzir conhecimento estão 

constantemente imbricadas. Impor formas de produção de conhecimento eurocêntricas a povos 

que partem de outras epistemes para significar/explicar o próprio espaço, é, portanto, uma 

violência epistêmica que marca o desejo de universalidade e da supremacia da cultura 

dominante sobre culturas e povos que são considerados inferiores intelectualmente. Afirmamos, 

desse modo, que as literaturas focadas em metodologia do trabalho científico circulam no 

espaço acadêmico cotidianamente, reproduzindo discursos excludentes que descartam toda a 

pluralidade e formas de produzir conhecimento existente no mundo. 

A partir dessas colocações, é importante indagar se a universidade contemporânea está 

disposta a abrir suas portas tanto à pluralidade epistemológica que é produzida pelos povos 

colonizados como às formas de produção escrita que são produzidas por esses grupos 
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marginalizados pela geopolítica do conhecimento. Por isso, o grande desafio que deve ser 

enfrentado, principalmente pelas universidades latino-americanas, é, justamente, superar a 

hierarquização das formas de construção dos conhecimentos.  

Essa pesquisa, portanto, nasce como forma de fazer resistência com acadêmicos/as 

indígenas do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de 

Goiás às práticas hegemônicas de letramentos em contextos universitários. Por isso, teço redes 

de interlocuções com as/os pesquisadoras/os citadas/os nesta seção, como forma de contribuir 

para que os enunciados e os espaços de enunciação dessas pessoas sejam de fato consideradas 

como formas legítimas de produção de conhecimentos extremamente válidos. Nesse caminho 

que impõe inúmeros desafios, argumentarei que é preciso corazonar as práticas de letramentos 

acadêmicos, como forma de interculturalizar a ciência e, consequentemente, os usos das 

práticas de letramento em contextos universitário. A metáfora corazonar é utilizada aqui a partir 

das interlocuções com o pesquisador equatoriano Arias (2010). Longe de ser uma metáfora 

“romantizada”, é entendida como uma “expressão do pensamento fronteiriço, de uma 

geopolítica do conhecimento que sente e pensa a partir da ferida colonial, pois pode evidenciar 

esforços de pensamentos outros presentes na América Latina, que colocam a necessidade de 

construir um pensamento a partir da afetividade e fazem evidente a existência de outras lógicas 

diferentes da razão; ou a construção de comunidades sentipensantes. Mas, sobretudo, porque se 

evidencia que o sentir a partir do corpo, da afetividade, do falar desde o coração, tem um caráter 

político insurgente, que tem sido uma prática contínua dos povos submetidos à colonialidade 

(ARIAS, 2010, p.41). É um compromisso, como discutirei no próximo capítulo, com a vida das 

pessoas que estão fazendo resistências – com seus próprios corpos, com suas histórias e 

experiências de vidas e suas lutas – tanto na academia como fora dela. 

 Para isso, teço redes de aprendizagem e des (aprendizagem) com pessoas que em 

diversos espaços, principalmente localizadas nas margens do sistema colonial moderno, estão 

construindo em suas lutas pela justiça social espaços mais democráticos e sensíveis à vida das 

pessoas. Procuro problematizar e contestar, portanto, as relações de poder presentes nas práticas 

de letramento acadêmico, trazendo a lume uma discussão sobre o caráter epistemológico e as 

relações de poder que perpassam as concepções de conhecimento e escrita acadêmica e que 

excluem identidades e subjetividades e saberes outros. Nesse sentido, entendendo a escrita 

como uma ferramenta que sustenta e mantém fortemente a violência epistêmica na 

universidade, contesto como concepções de escrita acadêmica, cristalizadas pelo modelo de 

universidade eurocêntrica, buscam homogeneizar a produção do conhecimento (CASTILLO, 

2013; NASCIMENTO, 2014; ZAVALA E CÓRDOVA, 2010; ZAVALA, 2010; 
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CANAGARAJAH, 1991; 2015; para citar algumas pesquisas). Concomitantemente, 

problematizo o modelo de produção de conhecimento eurocêntrico moderno, que marginaliza 

outras epistemologias em nome da neutralidade e racionalidade instaurada pela geopolítica do 

conhecimento, que prima a hybris do ponto zero como requisito para a legitimidade do fazer 

científico (CASTRO GÓMEZ, 2005, 2007).  Nesse sentido, o diálogo com os estudos 

decoloniais é importante para a construção desta pesquisa, principalmente como forma de 

colocar em pauta como a violência epistêmica foi perpetuada (WASH, 2008, 2013; MIGNOLO, 

2010, 2008; LANDER, 2000).   

Essas pesquisadoras e pesquisadores, conjuntamente com as enunciações e os 

enunciados das acadêmicas e acadêmicos indígenas, como interlocutoras/es desta investigação, 

representam a luta pela construção da democratização dos espaços acadêmicos, não só na 

dimensão física, mas na luta epistemológica pela legitimação de saberes que, cotidianamente, 

ajudam as pessoas a tecerem a vida.  

 

 

2.6 Concepções de letramento na visão indígena: o que minhas/meus interlocutoras/es 

pensam sobre o letramento? 

 

 

É importante destacar, primeiramente, como já demonstrei nas seções anteriores, que a 

própria noção de letramento nasce de uma epistemologia ocidental. No entanto, isso não 

significa que acadêmicas e acadêmicos indígenas não se apropriam desse termo em suas 

práticas pedagógicas e acadêmicas, ou seja, minhas/meus interlocutoras/es são professoras/es 

indígenas que atuam em contextos escolares impostos, historicamente, por uma tradição 

ocidental, que, por sua vez, insere a perspectiva ocidental em livros didáticos e nos próprios 

cursos de formação  de professoras/es indígenas. Isso é fundamental para o entendimento de 

que essas pessoas não estão isoladas nas suas comunidades, mas estão em constante trânsito. 

 Assim, é fundamental compreender que essas/esses alunas/os não estão imersas/os no 

mundo da escrita somente nos espaços acadêmicos: são pessoas inseridas em uma sociedade 

letrada, principalmente quando estão construindo relações interculturais, como veremos nesta 

seção, e quando fazem uso das tecnologias digitais nas suas próprias aldeias, participando das 

práticas de letramento. Ou seja, como sujeitos históricos, os indígenas, participantes desta 

pesquisa, também fazem uso da escrita em diversas situações cotidianas, mesmo quando não 

estão na cidade.  Delineio esse quadro para compreender, também, como as próprias concepções 
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de letramento do tema contextual foram sendo construídas ao longo do período em que o tema 

foi estudado. 

Na manhã do dia 23 de janeiro de 2018, em uma segunda-feira, começaram as aulas na 

etapa do primeiro semestre letivo no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena. O 

tema contextual que foi estudado naquela semana era intitulado “Letramento Cultural e 

intercultural”. A sala, organizada em círculo, começava a acolher cada aluna e aluno que 

chegava, assim como as crianças, filhas e filhos de acadêmicas e acadêmicos ali presentes. 

 No primeiro momento da conversa, o André abriu um espaço para que todas e todos 

nós fossemos apresentados uns aos outros. A turma era composta por alunas e alunos que 

estavam na etapa final do curso, e eu percebi, logo de início, como uma rede solidariedade era 

construída entre povos diferentes, isso pode ser visto nas parcerias nos trabalhos em grupo com 

culturas diferentes, línguas diferentes e, também, quando, por motivos de falta de recursos 

financeiros, como aponto a situação no capítulo III, o lanche entre os intervalos era dividido 

entre amigas que não tinha meios para comprar comida durante os intervalos. 

Depois da apresentação da turma, André ressaltou o porquê da nossa presença, minha, 

da Karla e do Zé Pedro, durante as aulas, e em seguida apresentou cada tópico do programa, 

abrindo espaço para dúvidas, comentários e sugestões. Ao justificar a minha presença na sala, 

naquele momento, ele indagava como era a relação das/os alunas/os com a escrita acadêmica. 

Ele entende e apontava para a turma que essa discussão é importante, já que o curso de 

Licenciatura em Educação Intercultural tem um papel importante dentro da Universidade 

Federal de Goiás, tendo em vista a presença crescente de estudantes indígenas e quilombolas 

dentro da universidade, principalmente por ter um potencial de possibilitar outras práticas de 

conhecimento. No entanto, a discussão que o André empreende é justamente se a universidade 

tem dado atenção para as trajetórias de vida dessas pessoas, para a bagagem cultural e 

epistemológica que as pessoas trazem e como isso se relaciona com as práticas escritas.  Nesse 

ponto de discussão, ele frisava que meu objetivo era observar a relação das/os alunas/os com a 

escrita acadêmica, ou seja, como era a relação das/os estudantes e docentes indígenas com a 

escrita na universidade. 

Nessa conversa, o André chamava a atenção para a ideia de letramento como uma 

prática social e apontava a ideia de “letramento cultural” seria problematizada ao longo do 

estudo, frisando a necessidade da discussão em relação às características do letramento cultural 

e se essa forma de letramento estaria sendo trabalhada pela universidade, discussão com base 

na leitura dos capítulos, já citados no capítulo anterior, do livro “ A queda do céu: palavras de 

um xamã yanomami”, do xamã indígena Davi Kopenawa e do antropólogo francês Bruce 
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Albert. Assim, a questão levantada pelo André era a seguinte: O que é o letramento cultural? 

O que englobaria a noção de letramento cultural? Quais são as práticas e eventos de um 

letramento cultural? Ele está sendo implementado na universidade? A construção teórica do 

que são os letramentos e os eventos de letramento também foi colocada como necessária para 

discussão durante as aulas, mas foi ressaltado que, apesar do conceito de letramento ter surgido 

a partir de uma perspectiva ocidental, o termo poderia ser ampliado de acordo com a 

perspectivas das/dos acadêmicas/aos indígenas. Seguindo a sua fala, o André apontava a 

necessidade da discussão em relação aos letramentos interculturais, ou seja: O que é letramento 

intercultural? O que englobaria esse conceito de letramento intercultural? Quais são as 

principais práticas e eventos que compõem essa concepção? Naquela discussão, indagava 

como a escrita na universidade poderia se aproximar das visões indígenas.  

Toda essa discussão foi construída com o intuito de mostrar a nós os principais pontos 

de discussão que seriam construídos ao longo do tema contextual. Mas antes de iniciar as 

atividades previstas, o André queria saber o que as/os estudantes indígenas pensavam sobre o 

letramento e suas opiniões em relação ao tema contextual. Naquele momento, foi aberta ainda 

a possibilidade de as/os alunas/os apresentarem sugestões para as discussões ao longo do tema. 

Por isso, a questão que iniciou o primeiro momento de discussão era a seguinte: o que vocês 

pensam sobre o letramento? A pergunta foi feita depois do André perguntar se as/os alunas/os 

já ouviram, no contexto acadêmico, a palavra letramento. Alguns alunos balançaram a cabeça 

afirmando que sim, mas a primeira aluna indígena a se manifestar foi a Bruna Xerente. Ela nos 

diz que os tópicos do programa podem ser trabalhados ao longo da semana, já que quase tudo 

faz parte da nossa realidade, da nossa escola, da nossa comunidade. Naquele momento, eu 

percebi que, quando ela frisa que “quase” tudo é da sua cultura, fica marcado que há alguns 

aspectos do programa reconhecidos como diferentes da sua realidade. Para ela, quando a gente 

fala de letramento a maioria da sociedade não-indígena tem uma ideia de que letramento é só 

escrita. Para mim não é só escrita! O seu posicionamento, como acadêmica e professora 

indígena, é de que o letramento vai além da escrita, é uma concepção a mais do que só a escrita. 

desenvolve sua interlocução explicando para nós que, todos os conhecimentos tradicionais e 

culturais iniciaram-se com a oralidade, não é letramento, se formos pensar como os não 

indígenas, mas para nós é letramento, tendo em vista que é uma forma de passar a cultura, a 

sua língua, os seus cânticos, a sua organização social, como a pintura corporal. Ela pensa, 

nesse sentido, que o letramento intercultural tem mais o uso da escrita, tem mais essa 

semelhança de escrita. Na sua fala, ela marca que com a chegada da escola não-indígena nas 

comunidades indígenas, o letramento cultural pode entrar esses dois aspectos: escrita e não 
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escrita, que abrange vários campos e territórios culturais. Ao compartilhar a sua visão em 

relação ao seu modo de entender o letramento, e apontar a forma em que ela enxerga a 

perspectiva do letramento do não-indígena e indígena, ela finaliza a sua fala. O André, naquele 

momento, disse para a turma que a fala da Bruna apresentava elementos para que nós 

pensássemos no conceito de letramento. 

O acadêmico indígena Ricardo Canela, então, também compartilha conosco a sua visão 

de letramento. Aqui, faço uma breve interrupção para deixar registrada uma conversa que tive 

com Ricardo. Percebi ao longo da semana as suas ausências em muitos momentos da aula, então 

resolvi perguntar sobre suas ausências. Ele, gentilmente, me explicou que participava de 

algumas reuniões para que novas escolas fossem construídas em sua comunidade, já que o 

número de habitantes na comunidade estava crescendo, e isso exigia a luta para a construção de 

escolas. No primeiro dia de aula, no entanto, ele estava presente, e, para explicar o que é 

letramento cultural, diz que, antigamente, a gente já nasce com aquele conhecimento e 

atualmente estamos tentando aproximar essa visão de duas formas. Ele nos ensina que desde 

criança a aprendizagem era feita com as histórias contadas pelos seus avós antes de dormir, na 

cama, no jirau. Tudo isso ele chama de letramento cultural. O letramento intercultural, na sua 

visão, ocorre na universidade, onde várias etnias estão presentes. 

Após a sua fala, a sala ficou em silêncio. Naquele momento, a Bruna chama atenção da 

turma para a participação das/os aluna/ e o André reforça a importância de falar sobre suas 

experiências. Depois da fala da Bruna, Maria Timbira resolveu se pronunciar, concordando com 

seu colega de turma Ricardo Canela. Para Maria, as crianças de antes aprenderam o letramento 

cultural dentro da própria comunidade, mas hoje nós temos que mudar, porque hoje a gente 

não está no tempo de antigamente. Na sua visão, o letramento cultural e o letramento 

intercultural devem andar juntos, tem que ser na oralidade e na escrita. 

Seguindo a discussão, Caetano Xavante diz que o letramento cultural é tudo aquilo que 

nos representa: através de símbolos, grafismo, a cultura nossa, que não é escrita, só na 

oralidade. O letramento intercultural, na sua visão de mundo, é quando os símbolos que nos 

representam se tornam escrita, para passar para outros conhecerem o que tem dentro da 

cultura. Após a fala de Caetano, André entende que é importante pensar como o letramento 

cultural está associado às culturas indígenas, naquele contexto, e o letramento intercultural 

ligado à escrita desde uma concepção ocidental. A discussão, segundo ele, é fundamental, tendo 

em vista que há construções teóricas referentes ao letramento, mas ainda não há conceitos 

consolidados de letramento cultural e intercultural, aspectos que devem ser discutidos em 

contexto interculturais, onde há uma pluralidade epistemológica, que pode auxiliar na 
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conceitualização e reflexão dessas formas de letramento. Na mediação da discussão, o André 

acrescenta que é importante a reflexão que as/os alunos/as estavam construindo, porque era 

importante pensar na noção do letramento cultural como um conceito de letramento que está 

relacionado com as culturas indígenas, com símbolos, grafismos, pintura, e o intercultural como 

outra dimensão e como isso se transforma em escrita. 

 Para Hawarana Karajá, o letramento, para o povo Iñy, acontece com a aprendizagem a 

partir da música, com a dança, as crianças aprendem através da música e da dança. Na sua 

visão, as crianças passam a ler através do mundo. O letramento intercultural, para ele, é a 

forma de ensinar a escrita, uma forma de registrar para não perder o que está sendo ensinado, 

e isso é importante para o meu povo.  

Depois de um silêncio na sala, Tarabehi Karajá se posiciona brevemente. Ele nos diz 

que o letramento é muito importante, mas é interessante entender a visão de letramento que 

Tarabehi nos apresenta. Nesse primeiro momento de discussão, ele diz que através do 

letramento, antigamente, as pessoas contavam e mostravam as coisas. Ele conta que a gente 

vem entrando na escrita, a escola e a universidade, na sua perspectiva, levam livros, fotos e 

projetos para as comunidades. Na sua fala, ele diz que o letramento era o ensino do canto e do 

perigo, e na sua visão isso é letramento. 

  Continuando a discussão, Arawani Awagato Apyãwa aponta que o letramento cultural 

é quando algum símbolo representa nosso povo. Falando da sua experiência no curso de 

educação intercultural, ele conta para nós que foi a partir do curso que a gente faz o letramento 

cultural e intercultural. Como exemplo, Arawani cita a pesquisa extraescolar, em que faz a 

pesquisa oral e transforma a oralidade em escrita. Na sua visão, o letramento cultural e o 

letramento intercultural caminham juntos. A partir da sua fala, o André pergunta se a passagem 

da oralidade para escrita representa o letramento intercultural. Ele responde que sim, e 

argumenta que tanto no trabalho extraescolar como no estágio, a pesquisa é oral é transformada 

em aula prática, processo que já entra o mundo intercultural, o conhecimento indígena e não-

indígena. 

A resposta de Arawani foi importante para que o André levantasse uma questão 

relevante naquele contexto: Em um contexto de interculturalidade, essa escrita, que tem a 

função de registrar o conhecimento indígena, vai ter alguma característica específica, que 

mostra que se trata que o conhecimento vem de uma epistemologia indígena? Vai ser uma 

escrita igual a do não-índio? Essa questão trouxe horizontes outros que apontam como a autoria 

indígena é vista pelas/pelos acadêmicos indígenas, principalmente a partir da interlocução da 

Bruna Xerente, mas, tendo em vista a delimitação realizada para a construção desta seção, não 
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apresentarei todas as interlocuções que ocorreram na sequência em que a discussão foi sendo 

construída. Retomo essa resposta mais adiante, no capítulo IV, quando escrevo especificamente 

sobre o letramento acadêmico e identidade indígena, mas considero importante, nesse 

momento, ouvir, a partir do contexto da pergunta, como a acadêmica indígena Thaís Krahô 

enxerga as práticas de letramento. 

A fala da Thaís Krahô foi produzida quando o André comentava, a partir das discussões 

empreendida ali, que era interessante pensar a experiência da construção dos trabalhos 

extraescolares, que são produzidos dentro da comunidade com conhecedoras e conhecedores 

sobre a cultura das/os alunas/os indígenas. Ele discutia, naquele momento, que esses 

conhecimentos têm que ser passado pela escrita de alguma forma. Ao dialogar com a turma, 

ele diz ficar muito curioso para saber como se dá esse processo, quais dificuldades as/os 

alunas/os indígenas têm encontrado, principalmente para escrever um conhecimento que é 

produzido basicamente pela oralidade, que é visual, como o Caetano falou, são símbolos e 

grafismos.  A pergunta foi respondida por Bruna, mas trago essa fala no capítulo III, quando 

apresento como estudantes indígenas tem encontrado tensões e conflitos nas práticas de 

letramento acadêmico. Adianto que, na discussão, Bruna ressaltava que a cultura indígena é 

muito abstrata para a escrita, não pode ser traduzida e descrita, destacando a necessidade de 

usar o conhecimento intercultural da escrita de uma forma nossa, ou seja, a partir da forma 

indígena, pois há coisas não têm como explicar, só vivenciando ou conhecendo você vai sentir, 

você começa a entender aquilo. O André destacou que esse questionamento é muito importante. 

Um ponto importantíssimo que, na sua perspectiva, a gente tem conversado pouco no nosso 

curso.  A partir do posicionamento da Bruna, ele pergunta se a turma percebe que alguns 

conhecimentos são abstratos ou tão complexos para a escrita, se são difíceis para passar para 

escrita. Ele pergunta se alguém tem essa sensação ao desenvolver as pesquisas. 

Depois do seu questionamento, Thaís Krahô, movida pelas discussões anteriores, aponta 

seu posicionamento em relação ao letramento. Ao compartilhar sua visão em relação ao 

letramento, Thaís nos diz que, na sua concepção, o povo Krahô vê o letramento como uma 

forma de alfabetização, mas, no mundo indígena, o conhecimento é construído na oralidade e 

prática. Ela acha que as criancinhas têm que aprender as coisas pela oralidade e tem que 

praticar. Ela entende que as pinturas corporais ou em qualquer atividade que seja fora da 

aldeia, no mato, as crianças vão para lá observar tudo e praticar tudo o que está acontecendo. 

Para exemplificar, ela nos diz que quando uma criança pinta uma a outra ela está praticando 

e quando os adultos correm a corrida de tora na aldeia, eles fazem a tora pequenininha, eles 

estão praticando. Tudo é na prática. O aprendizado pela oralidade só tem sentido, desta forma, 



108 

 

pela prática. Não há uma ruptura. O aprendizado pela oralidade, como ela demonstra, não está 

desvinculado da prática. Esse posicionamento me faz pensar como a ideia de letramento para 

nossa sociedade ocidental está associada ao letramento como prática social, no mesmo sentido, 

para as sociedades indígenas, a oralidade também está associada à prática social construída a 

partir de outras experiências, com corpos que sentem de forma diferente o mundo. Ambas 

formas de conhecimentos perpassam a linguagem, mas não necessariamente a escrita.  Essa 

perspectiva e esse olhar para a prática é muito importante para os povos indígenas e leva a Thaís 

a um questionamento extremamente necessário:  Por que até agora os velhos, que não tinha 

nada escrito, têm o conhecimento vivo? Porque eles praticavam. Eles não aprendiam só na 

oralidade, eles aprendiam e praticavam. 

Na atividade escrita, realizada para uma reflexão sobre o letramento cultural e 

intercultural aplicada, também, a um plano de aula construído a partir da realidade indígena, as 

acadêmicas indígena Jualiana Krahô e Tais Krahô juntamente com o aluno Ricardo Canela 

dizeram que na nossa comunidade Krahô temos nossa própria forma de letramento cultural, 

onde todos os espaços específicos para cada modalidade de ensino e aprendizagem: pátio, 

pensão, rua da aldeia, mata, animais, pássaros. Porque vivemos no espaço cultural, e todos os 

conhecimentos repassamos pelos nossos pais, cantores, historiadores, avós, anciões e de 

acordo como eles atprenderam, através do letramento oral. Através da observação e da 

prática. Todos os espaços nos ensinam como devemos comportar em tal lugar.  Em relação ao 

letramento intercultural, o grupo nos diz que ele é a interação e convivência social, a prática 

quando duas ou mais culturas se encontram. Nos ensinam ainda que nesse caso a cultura 

indígena é complexa. Quando finalizamos um ritual que dura anos para finalizar, convidamos 

nossos parentes de outras aldeias. Porque praticamos a mesma cultura. Porém, as atividades 

e a organização são diferentes, no entanto, tem certos processos de rituais que não batem um 

com outro. As músicas de finalização são diferentes, dali entra o processo de letramento 

intercultural, o outro grupo acompanha tal grupo e se torna um. Acrescentam ainda que hoje 

elas/ele entendem o letramento cultural é ensinar a ler e escrever, leitura e escrita, que 

entendem como uma forma em que as pessoas se tornam letradas. Mas pontuam que, na nossa 

concepção (dos povos indígenas que compunham o grupo), aprendemos a nossa cultura e não 

precisa ler e escrever e sim praticar. 

 Mas, na sua interlocução oral, Thaís menciona que a falta de conhecimentos escrito é 

também um desafio para a construção da sua pesquisa. Situada em contexto acadêmico, ela diz 

sentir muita dificuldade na hora de fazer o trabalho extraescolar, porque não tem nada escrito 

sobre o tema que ela pesquisa. Essa dificuldade, segundo ela, ocorre quando a gente não 
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encontra o ancião. Ela, por exemplo, pesquisa, com a ajuda da sua irmã, um ritual que acontece 

até agora, mas é difícil muitas vezes realizar o processo de pesquisa, justamente por causa da 

distância física que impede/dificulta o contato com a fonte do conhecimento, no caso, as/os 

anciãs/anciãos. Ela cita também, como exemplo, a pesquisa da sua irmã Juliana, também aluna 

e participante do tema contextual que vivenciamos naquele período, que desenvolve uma 

pesquisa sobre um ritual que há mais de trinta ou quarenta anos não é praticado.  Ela enxerga, 

nesse sentido, que a carência de uma documentação escrita dificulta no momento da pesquisa, 

mesmo entendendo que que muitos conhecimentos aprendidos pela oralidade ainda 

permanecem vivos. A partir dos seus discursos fiquei inquieta em relação a isto: ao mesmo 

tempo em que pessoas mais velhas, que aprendiam pela oralidade, não perderam seus 

conhecimentos, há certos rituais que não são praticados. As próprias pesquisas, como a pesquisa 

da sua irmã, tentam resgatar rituais esquecidos, conforme Thaís nos disse. O que levaria ao 

esquecimento? A falta da escrita ou outras interferências, como o contato com a sociedade não-

indígena? Lembro que durante uma atividade Thaís me contava como sua vida e a própria vida 

das crianças foram afetadas com o contato com a sociedade não-indígena. Ela me contou que 

um desses impactos foi a escola não-indígena, que obrigou as crianças a deixarem o modo de 

vida que ela teve a oportunidade de vivenciar, como as brincadeiras na mata e na beira do rio, 

relato que farei no capítulo IV. Não pretendo tentar entender/esmiuçar aqui os fatores históricos 

que levaram ao esquecimento, até porque esse não é o objetivo desta interlocução, mas é 

importante destacar que a própria fala da Thaís é representativa no que se refere ao fato de que 

seus antepassados não tinham uma escrita, o aprendizado era construído pela oralidade e pela 

prática. E essa construção ainda é responsável pela vitalidade de muitos conhecimentos que 

atravessam anos, alimentando a cultura do seu povo. 

O André, novamente, fala da sua curiosidade de entender como é este processo de 

transformar o que é oral em escrita. Ele indaga se nesse processo alguma coisa se perde, alguma 

coisa de transforma. Ele diz que imagina essas dificuldades, pois além da questão da língua, 

porque algumas coisas são difíceis de traduzir, como a Bruna já mencionou, há uma mudança 

de modalidade. Retomo essa questão no próximo capítulo. 

 Essa primeira roda de conversa foi finalizada com uma reflexão importante, construída 

pelo André, em relação ao papel da escrita nas sociedades indígenas, principalmente o papel do 

letramento acadêmico. Ele indaga, fazendo referência aos nossos interesses de pesquisa, se a 

universidade está preparada para a diversidade de conhecimentos, se é possível trazer todos 

esses conhecimentos para escrita e quais as relações de poder estão envoltas nessa relação. Na 

sua interlocução, em um pensamento crítico, indaga por que na universidade o conhecimento é 
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produzido e transmitido só através da escrita. Questiona, ainda, nesse momento, se as práticas 

de letramento acadêmico têm levado em conta essas questões, principalmente considerando, 

em um exercício autocrítico, que sua própria prática e de outras/os colegas privilegiam a escrita 

para a construção do conhecimento, como a leitura de um artigo, de um capítulo de livro, uma 

reportagem. Ele finaliza a sua fala indagando se não haveria outras possibilidades para que 

esses conhecimentos fossem construídos, questionamentos previstos e discutidos ao longo de 

tema.  

Naquele mesmo dia, depois do intervalo, no segundo momento da aula, apresentamos o 

projeto desta pesquisa, como descrevo no capítulo I, e as/os alunas/os realizaram a primeira 

atividade e discussão relacionadas às trajetórias e experiências indígenas a partir das práticas 

escritas, atividade que foi realizada na tarde do dia 23 de janeiro, que será detalhada no capítulo 

IV. 

Na manhã do dia 24 de janeiro, no segundo dia de aula, antes da leitura prevista do texto 

“Práticas de Letramento” de Barton e Hamilton (2000) e da atividade e mapeamento das 

práticas de letramento das/os alunas/os, o André queria saber o que as/os alunas/alunas estavam 

entendendo como letramento. No início da aula, depois da pergunta do professor, que indagou 

se o silêncio significava nada, a sala fica silenciosa, e Bruna diz para a turma que o silêncio 

também é uma prática de letramento. Rimos da situação, mas em seguida ela começa a se 

posicionar respondendo à pergunta. O letramento, na sua visão de mundo, é também a forma 

em que cada um de nós aprendemos e também ensinamos, pode ser individualmente ou não, ou 

coletivamente.  Ela nos diz que dentro da sua aldeia a gente aprende e ensina coletivamente 

dentro do letramento. O letramento, na sua perspectiva, são formas e aspectos de ensino e 

aprendizagem. Mas há uma ressalva na sua fala, representada pelas características desse 

letramento, as ferramentas, como ela mesmo pontua. Como a gente discutiu ontem, para o 

mundo não indígena o letramento só é considerado quando existe a escrita, a leitura de letras, 

de palavras, para os povos indígenas acho que é totalmente diferente. 

 Faço uma breve pausa aqui para sinalizar que apresento com mais detalhe as/os 

interlocutoras/es que tive mais contato durante a realização desta pesquisa ao longo deste texto, 

no entanto, aqui convém começar a deixar mais explícito quem é a Bruna Xerente. Bruna é uma 

acadêmica e professora indígena que tem atuado na educação de crianças indígenas. Desde 

quando a conheci, em 2017, observei como seu desejo por expressar seus pensamentos 

representava sua luta pela palavra, que em muitos momentos diz muito sobre seus sonhos de 

construir uma sociedade mais igualitária, principalmente no que se refere ao bem-estar das 

comunidades indígenas. Consciente das lutas políticas que marcam a sua história do mundo, 
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uma história de violência física e simbólica, ela vê a importância do protagonismo das pesquisas 

realizadas por indígenas, principalmente das mulheres indígenas, assim como a presença das 

mulheres indígenas na universidade. Seu grande sonho: continuar seus estudos em um programa 

de pós-graduação. É uma leitora de Paulo Freire, referência bibliográfica recomendada pelo 

professor Elias Nazareno, que, segundo ela, deu um livro do autor para que ela lesse. Desde 

quando ouvi seus enunciados, sempre vinculava seu posicionamento à figura de Paulo Freire, 

mas, apesar desse intertexto, comecei a duvidar de que sua visão de olhar a aprendizagem e o 

letramento estava somente vinculada a uma visão freiriana. Hoje, como procuro demonstrar ao 

longo deste texto, as vozes que ouvi parecem me convencer de que, na verdade, a visão de Paulo 

Freire (2001) é muito parecida com as formas em que as comunidades indígenas lidam com o 

conhecimento. 

 Se antes minha inquietação era saber por que as pessoas pensam como pensam e como 

concepções ocidentais influenciam a forma como elas compreendem seus próprios mundos, 

esta pesquisa tem me ajudado a me interessar mais em como as pessoas dão significado aos 

seus próprios mundos interpeladas ou não por concepções ocidentais. A forma em que 

concepções ocidentais são ressignificadas e/ou fraturadas pelo olhar não-ocidental me ensina 

muito mais sobre formas de resistência do que tentar entender as influências de um dado pensar 

sobre o mundo. Talvez esse caminho seja um passo importante para a desessencialização do 

meu olhar para as sociedades indígenas. Talvez esse caminho seja um passo para entendimento 

mais maduro de que todo ser humano é interpelado pelo mundo que habita e isso não significa 

que é um olhar “menos indígena”, como eu pensava antes, quando tentava detectar como se 

dada visão era “mais indígena” ou “menos indígena”, quando tentava verificar como a ideia de 

“letramento intercultural” e “letramento cultural” influenciava o modo em que essas pessoas 

entenderiam a produção dos seus próprios conhecimentos. Na realidade, passo a entender que 

essas pessoas possuem múltiplas visões sobre o letramento, que ora se aproximam, ora se 

distanciam das concepções ocidentais, ora se aproximam, ora se distanciam das próprias visões 

indígenas, que são plurais e heterogêneas, não passíveis de uma categorização única, mas que 

representam um olhar indígena sobre determinados temas, construído a partir de atores sociais 

que pensam de forma crítica o mundo ao seu redor. 

 Voltando à fala da Bruna, é importante a sua compreensão em relação às formas de 

aprender e o letramento. Ela faz uma clara definição de letramento ligada às formas de aprender 

e ensinar, visão mais próxima a das/dos demais colegas da turma.  Para ela, existe hoje essa 

forma da gente aprender através da leitura do texto, só que existe as outras formas mais 

complexas ainda. E muitas vezes fica muito difícil da gente transcrever ou então descrever um 
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aspecto de letramento, como a gente estava discutindo ontem, é muito abstrato. No seu olhar, 

é difícil tentar descrever isso para a escrita. 

 Ao convidar o Caetano Xavante para a discussão, o André cedeu espaço para que 

Caetano se posicionasse sobre o tema. No seu ponto de vista, o letramento é uma forma da 

gente trabalhar o que já sabemos do nosso do conhecimento dentro de cada povo indígena e 

trabalhar na escola nossos conhecimentos, ou seja, colocar em forma de letra, o nome das 

coisas que desde os antepassados chega até a ele, como os símbolos, as pinturas. 

 André chama atenção de que essa discussão é importante para a definição de letramento 

cultural e intercultural. A sua fala, baseada no pensamento da Bruna, aponta novamente para o 

fato de que a noção do letramento nasce a partir de um pensamento não-indígena. Daí a 

importância de entender o que o não-indígena pensa sobre o letramento. Ele recorda que o termo 

está muito relacionado às práticas escritas, seja relacionado à leitura seja relacionado à leitura 

de textos. Dá ênfase, nesse sentido, à noção de que o letramento está muito ligado à prática, às 

nossas ações e como a escrita faz parte das nossas interações no nosso dia a dia. Ao apresentar 

a visão ocidental de letramento, ele lembra que esse processo é importante para que depois fosse 

feita uma reflexão do conceito a partir das epistemologias dos povos indígenas que estavam 

presentes na aula. Para isso, ele iniciou uma discussão apresentando a diferença entre 

letramento e alfabetização. Ao explicar sobre letramento, pergunta a turma em quais situações 

nós temos escrita no nosso cotidiano, no contexto do lar.  Maria diz que para fazer comida, 

cuidar da casa e dos filhos. Bruna contesta a resposta da colega e diz que a escrita não faz parte 

desses domínios. Maria, então, concorda que é pela oralidade que as relações que ela citou são 

feitas. Nesse momento, André fala que o objetivo é pensar como a escrita faz parte, se é que 

faz parte, da realidade das/os alunas/os, pois estamos partindo do pressuposto que pode não 

corresponder à realidade de muita gente. No primeiro momento, não há um entendimento da 

pergunta, então o André exemplifica como utiliza a escrita nas suas situações cotidianas, como 

para fazer uma receita. Naquele contexto, Maria diz não precisar disso (fazendo referência à 

escrita) quando está na aldeia, só quando está na cidade, no comércio, no supermercado. No 

decorrer dessa aula, foram colocados em discussão vários contextos em que as/os alunas/os 

usam a modalidade escrita, como na farmácia, no banco, no supermercado. Na medida em que 

as ideias estavam sendo construídas, André anotava no quadro cada informação trazida 

pelas/peloso alunas/as.   

Chama minha atenção que, a partir da discussão, Bruna diz que tudo que foi citado está 

mais relacionado ao letramento intercultural, porque, na sua perspectiva, se a gente for analisar 

o contexto sociocultural dificilmente vamos precisar da escrita (fazendo referência à sua 
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cultura). Há vários domínios, em contrapartida, na sua perspectiva, em que a escrita está 

presente, se a gente for pensar o domínio é muito amplo tem o  shopping, tem a universidade, 

tem o cinema, tem a escola, tem a rodoviária, tem a  feira hippie, tem os mercados e tudo isso 

requer a prática da escrita e da leitura, nem que seja um pouquinho você tem codificar, tem 

que ler e saber se virar. E seu discurso evidencia a consciência de que a escrita é muito 

necessária em contextos interculturais, principalmente no contexto da cidade, onde é preciso 

saber se virar para estabelecer relações com o um dado contexto sociocultural. André chama 

atenção para o fato de que algumas pessoas não são alfabetizadas, mas transitam no mundo do 

letramento, sabendo se virar com algum conhecimento. Para Bruna, é preciso ter a noção de 

chegar em um espaço e entender pelo menos um pouco o que está ali à sua volta.  Para ela, isso 

é o letramento intercultural para nós.  

Ao longo da discussão, o André pergunta sobre exemplos de usos da escrita na aldeia, 

porque apesar dos exemplos relacionados ao contexto da cidade, ele diz que não está 

convencido de que na aldeia elas/eles não usam a escrita. Bruna diz que é muito difícil pensar 

nos exemplos, porque só consegue enxergar os trabalhos que ela faz como prática de letramento 

dentro da aldeia. Naquele momento, André contestou em tom de dúvida. Arawani também 

pergunta se a escrita pode ser considerada na língua indígena, e André responde que sim. Para 

ajudar a construir os exemplos, o André pergunta se todas as aldeias das/dos alunas/os ali 

presente possuíam energia elétrica. A maioria respondeu que sim, porque, como alguns alunos 

disseram, se a conta não for paga, a energia é cortada.  Ele dá então o exemplo do talão de 

energia e sua função social. Mas ao longo da conversa, a Thaís cita a utilização diária do 

WhatsApp, a Maria a sua lista de telefones e de recados escritos à mão, a Bruna cita a escola e 

a farmácia. Nesse espaço de interlocução, André pergunta se no pátio da aldeia, nas reuniões, 

há o uso da escrita. Maria diz que sim, principalmente nas assembleias, quando alguém de fora 

da comunidade quer fazer algum tipo de projeto, há uma espécie de ata para fazer o registro. 

Em seguida, algumas/alguns alunas/os se manifestaram, mostrando como em cada comunidade 

essa organização social é diferente, principalmente no que se refere às formas em que a 

comunicação sobre determinados eventos e/ou festas são anunciados dentro das aldeias, sendo 

algumas delas anunciadas pela escrita, outras pela oralidade, representada pela figura de um 

mensageiro que leva a informação, como a Bruna nos diz. 

Esse diálogo levou o André a interrogar qual seria o papel da escrita para as/os jovens 

indígenas que são alunas/os dos acadêmicos que estavam presentes. Isso lhe levou a perguntar 

sobre a relação da escrita e o mundo do trabalho. Seu posicionamento, naquele momento, era 

de pensar o que é ensinar línguas. Para ele, o caminho mais produtivo é trabalhar com as 
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práticas. Nessa discussão, Maria diz que os povos indígenas não podem ficar só na oralidade, 

seu posicionamento é de que nós não podemos ficar mais sem a prática escrita, não adianta 

querer ficar só na oralidade. O André, naquele momento, diz que até nos domínios do lar, 

como nos domínios institucionais a escrita está presente. Retoma, como exemplo, a menção que 

as/os alunas/os fizeram em relação ao uso da televisão nas aldeias e como o uso das tecnologias 

da informação criaram outras práticas. Outro exemplo citado por ele são trâmites relacionados 

ao contexto escolar. Ao finalizar essa discussão, as/os alunas/os foram levadas/as a realizar uma 

atividade para o mapeamento das práticas de letramento, ilustrada nas Figuras 2 e 3 a seguir. A 

sala foi dividida em grupos e atividade foi realizada tanto dentro de sala como em outros 

espaços Núcleo Takinahakỹ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Mapeamento das práticas de letramento produzido por Maria Timbira, Marcélia Gavião e Torricele Javaé 

Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 
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A produção do mapeamento das práticas de letramento foi importante para entender 

como as comunidades indígenas fazem uso, principalmente em contextos interculturais, das 

práticas de letramento. Como sujeitos contemporâneos, são interpelados pelos recursos 

tecnológicos e pela própria organização sociocultural, em certa medida, das sociedades não-

indígenas, como os próprios cartazes demonstram, com a chegada da escola, dos hospitais, das 

igrejas dentro das aldeias, por exemplo. A atividade foi apresentada para a turma e cada domínio 

dos usos da escrita foi explicada oralmente. 

Durante esse tema contextual, uma das questões que me deixava inquieta era justamente 

o conceito de letramento cultural. As sociedades indígenas precisariam desse conceito? Haveria 

Figura 3- Domínios sociais da escrita em espaços diferentes - Por Bruna Xerente 

Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 



116 

 

um nome específico para dar sentido às práticas culturais dessas sociedades? Resolvi perguntar, 

informalmente, durante intervalos, sobre o tema. Torricele Javaé e Maria Timbira me 

responderam que para os sinais da natureza, por exemplo, há um nome específico na língua. 

Resolvi guardar a pergunta e tentar entendê-la no decorrer das aulas. Tive oportunidade de 

confirmar meus pressupostos em uma roda de conversa conduzida pela Bruna Xerente.  

Uma das atividades previstas pela ementa do tema e realizadas pelo programa foi a 

reflexão sobre o conceito de Letramento Cultural, em que foi sugerida a discussão sobre a sua 

definição, o que englobaria, quais seriam as principais práticas e eventos? Estaria sendo 

implementado na universidade? No mesmo sentido, foi sugerida uma reflexão sobre o conceito 

de Letramento Intercultural, assim como as práticas e eventos que compõem essa concepção. 

Nesse sentido, foi proposta a elaboração de sequências didáticas para abordagem de práticas de 

letramento nas escolas indígenas a partir dessa discussão. O André sugeriu que a atividade fosse 

pensada em grupo e apresentada para a turma. 

 Essa discussão foi realizada no dia 26 de janeiro de 2018. Naquele momento, muitas/os 

alunas/os saíram da sala para organizar seus trabalhos e construir suas reflexões, enquanto um 

grupo permaneceu na sala de aula (Figura 4). Nessa atividade específica, fiquei dentro da sala 

acompanhando o grupo que estava ali. Observei que a Bruna mediava a organização do grupo, 

composto por seis integrantes, sendo ela a única mulher. O grupo era composto por Bruna 

Xerente, Torricele Javaé, Amutu Waurá, Autaki Waurá, Ricardo Canela.  Quando as cadeiras 

estavam sendo colocadas em forma de círculo, pedi permissão para sentar com o grupo e 

durante o debate a mestranda Karla Alessandra pediu permissão para acompanhar a discussão. 
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Antes de começar qualquer reflexão, Bruna pegou a caneta e seu caderno e disse que 

iria anotar o que seria discutido. Desde o início, admirei a forma como ela conduzia 

democraticamente a discussão. Ela disse que, devido a diversidade de povos que compunha o 

grupo, era necessário ouvir cada uma e cada um, para que depois fosse feito um resumo com as 

experiências compartilhadas. Então, abriu espaço para que cada integrante do grupo fosse 

apresentado e falasse sobre o tema discutido.  

Torricele começou a falar das suas experiências culturais, para ele o letramento cultural 

está relacionado à oralidade, com a dança, com a pintura corporal. Na discussão, Bruna pede a 

ele um exemplo de letramento intercultural. Ele cita o contexto de saúde indígena, quando 

médicas/os e enfermeiras/os vão até à aldeia e precisa traduzir as palavras para a língua 

portuguesa. Bruna pede um exemplo mais específico e confirma comigo a ideia de que 

letramento pode ser tanto em língua indígena como em língua portuguesa. Naquele momento, 

Torricele fala do contexto escolar, em que ele precisa fazer diários escolares e atividade. 

Aproveitando a conclusão da sua fala, perguntei se eles acham que precisam da palavra 

letramento cultural para falar das práticas que vocês vivenciam dentro da aldeia? Alguns 

alunos falam que não. Bruna diz que não necessariamente. Naquele momento, eu disse que a 

nossa percepção ocidental parte mais da ideia do letramento ligado à escrita. Ela diz que para 

Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 

Figura 4- Roda de Conversa organizada por Bruna Xerente para realização de uma atividade coletiva 
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nós não há necessidade da gente colocar essa palavra para definir nossos saberes. 

Aproveitando a oportunidade de problematizar o tema, perguntei qual seria a palavra que eles 

dariam para fazer referência a esses conhecimentos e práticas em que não há a necessidade da 

escrita. Bruna me diz que chamaria saberes, conhecimentos. Arawani diz que chamaria saberes 

indígenas, não precisaria colocar letramento. Na sua língua, Arawani disse que há uma 

palavra, mas no momento não lembrava. 

 Depois dessa breve discussão, Ricardo Canela exemplifica o letramento cultural 

mostrando como uma determinada festa ocorre na sua aldeia, mostrando como o povo canela 

possui um próprio calendário e a festa narrada ocorre especificamente em março e termina no 

mês de setembro. Ele fala também como ocorre reuniões de manhã e à tarde e como a festa não 

atrapalha a cultura de trabalhar na roça. Na sua concepção, o letramento intercultural acontece 

quando ocorre seminários na universidade, quando há culturas de muitos povos, e assim ele 

aprendeu um pouco de xavante e de tapirapé.  

 Arawani também chama atenção para o fato de o letramento cultural estar relacionado 

à oralidade. Ele cita o exemplo da educação/aprendizagem das meninas e dos meninos. Para 

ele, as meninas são letradas a partir da oralidade e prática dentro da própria família, onde as 

meninas vão aprendendo as coisas da vida e a função da mulher na sociedade, enquanto os 

homens são letrados na Casa dos Homens, local onde somente homens podem frequentar. Ele 

diz que a Casa dos Homens é como um tipo de universidade para o povo apyãwa, já que são 

passados vários conhecimentos através daquela casa dos homens, arte, dança, pinturas 

corporais, entre outros. Essa Casa dos Homens também é chamada na sua língua de Takãra. 

Arawani nos explica que quando um homem leva o filho para caçar ele ensina vários 

conhecimentos que vão ser passados através da sua prática e a gente não aprende através da 

escrita, a gente sempre aprende através da prática. A gente ouve os mais velhos falarem e 

observamos como os mais velhos fazem e depois praticamos, com isso a gente aprende. E isso 

também é uma aprendizagem, e não é na escrita que a gente aprende esse tipo de coisa. Como 

ele nos diz, para caçar, pescar, para plantar tudo tem regra, e a regra a gente aprende a partir 

da convivência com pais, tios, parentes, tia, a partir do trabalho da comunidade. Na sua visão 

de mundo, essa é a parte mais cultural, o letramento cultural, um conhecimento que representa 

nosso ser como um povo. Nessa fala, ele diz ficar triste por não carregar a marca do seu povo. 

Ele diz que está pensando em mudar o tema do seu estágio para pesquisar mais sobre esses 

conhecimentos. Nessa interlocução, ele destaca como o povo Karajá tem uma marca que a 

gente identifica, os cortes de cabelo xinguanos. Ele diz que é preciso trabalhar esses 

conhecimentos da marca como identidade. 
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A sua visão de letramento intercultural, em contrapartida, está muito associada aos 

estudos, na parte da escola, da universidade, em que a gente vai misturando esses 

conhecimentos. Arawani cita o trabalho extraescolar para exemplificar essa mistura, para falar 

do letramento intercultural, em que é gravado o que os anciões/anciãs vai falar ou narrar 

alguma história e a gente vai transcrever. Para ele, essa é a parte intercultural, porque a parte 

escrita não é da nossa cultura. Como ele mesmo frisa, antigamente, seus pais não precisavam 

da escrita para repassar esses conhecimentos para frente, era através da oralidade que eles 

conheciam a história do nosso povo, porque nunca precisaram da escrita para manter esses 

conhecimentos vivos, ferramenta usada, na sua perspectiva, a partir do contato. 

A reflexão feita por Arawani – juntamente com outras interlocuções que apresento no 

decorrer deste diálogo – me faz inferir que a concepção indígena do letramento está relacionada 

ao “fazer algo”, muito associada às ações desenvolvidas dentro das suas culturas. Como a 

escrita, apesar de fazer parte do contexto contemporâneo dos povos indígenas, não faz parte 

dos “modos de fazer” em contextos específicos culturais, não é vista por algumas/alguns 

alunas/os como uma prática. A noção da escrita como uma prática individual em relação às 

práticas produzidas em coletividade e a noção da oralidade como prática social mais utilizada 

para transmissão dos conhecimentos nas sociedades indígenas me levam a entender o porquê 

de muitas vezes a escrita aparecer em seus discursos a partir de uma concepção que considero 

muito próxima ao letramento autônomo, enquanto a oralidade está muito associada à concepção 

da prática social.  Na concepção do Arawani, por exemplo, a oralidade está relacionada coma 

prática. Mas isso não significa que essas pessoas não tenham o conhecimento de que escrever 

é agir sobre o mundo, por isso, como demonstro ao longo deste texto, querem “aprender 

português”, “registrar a cultura”, “produzir texto acadêmicos”, mas isso no nível estratégico, já 

que compreendem que as relações de poder definem o jogo da (in)visibilidade.  

Durante a conversa ele explica, brevemente, em tom de brincadeira, como o processo 

de nomeação ocorre no seu povo e troca esses conhecimentos com suas/seus colegas. Logo em 

seguida, Autaki manifesta seu interesse de falar, mas antes de apresentar seu posicionamento, 

o grupo faz perguntas em relação à sua cultura e manifesta curiosidade de saber sobre a cultura 

do povo que habita o Xingu. Autaki Waurá inicia falando que a noção de letramento cultural 

para o povo Waurá e para os povos indígenas está muito ligado à oralidade e prática. Na sua 

visão de mundo, a aprendizagem ocorre através dos elementos da natureza, dos sinais da 

natureza. Ele pontua que hoje em dia os povos indígenas incorporaram o letramento não-

indígena. O letramento cultural, para ele, é aprendido na natureza, na aldeia, no letramento 

intercultural, a gente pesquisa e escreve. 
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Arawani, depois da fala de Autaki, retoma o seu posicionamento em relação ao trabalho 

extraescolar. Na sua comunidade, quando ele vai fazer entrevista na aldeia, as pessoas dizem o 

conhecimento que deve ser colocado no papel, mas não deve ficar lá guardado, pois o 

conhecimento não vai ser passado. Ele diz que isso é muito cobrado, e nós como acadêmicos 

devemos refletir sobre isso. A indagação dos mais velhos é justamente esta: Do que adianta 

vocês colocarem no papel se vocês não vão praticar? Para Arawani, a gente não pode só 

transcrever o conhecimento no papel e deixar nas escolas guardado nas bibliotecas, porque os 

conhecimentos ficarão ali parados. Ele aprendeu com sua comunidade que o conhecimento 

deve ser documentado, mas é preciso praticar. 

Ao longo da discussão Arawani conta como sua comunidade já produziu documentários 

para serem divulgados na escola, realizados com o próprio celular. Ele leva alguns alunos para 

filmar no mato e depois o vídeo é editado para ser repassado. Karla pergunta se esse material é 

utilizado em sala de aula. Ele responde que sim. Nesse diálogo, a Karla, como professora de 

história da rede pública, fala da importância desses trabalhos audiovisuais produzidos por 

indígenas, principalmente porque ela não encontra bons materiais para passar para seus alunos. 

Arawani se posiciona falando que ainda há um preconceito em relação aos indígenas porque os 

não-indígenas não conhecem a sua realidade, já que estudam mais o conhecimento ocidental, 

que está no papel. Nesse sentido, ele argumenta que a divulgação da realidade indígena seria 

importante. Karla acrescenta, ainda, que esse movimento seria um letramento cultural 

importante para as escolas públicas não-indígenas, pois as pesquisas indígenas deveriam ser 

melhor divulgadas nesses espaços escolares. 

Depois dessa discussão, após um breve silêncio, Karla pergunta quais questões estavam 

sendo discutidas. Para situá-la, Bruna diz que queria ouvir o posicionamento de cada aluno, 

pois as experiências são diferentes, para construir um resumo. Ressalta que a discussão também 

estava perpassada pela problematização de que não há necessidade de chamar nossos saberes, 

conhecimentos originários, conhecimentos indígenas, de letramento cultural. No seu ponto de 

vista, esse conceito de letramento é ocidental. Se a gente continuar assim, só estaremos 

aceitando. Karla, então, refaz a pergunta que fiz no início da discussão, indagando se existe na 

língua uma palavra para essa ideia. Naquele momento, eu falo que, para Arawani, há uma 

palavra na língua. Mas é interessante ouvir como Arawani responde: ele nos diz que se nós 

chegássemos na sua comunidade e perguntássemos sobre o conceito de letramento, 

principalmente para as/os que não tem acesso à escola ou à universidade, eles não iriam 

responder. Eles vão falar que é escrita, não vão falar que a gente também tem letramento na 

nossa cultura. 
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 Em seguida, Amutu nos diz que esses dias ficou pensando sobre o que é letramento 

cultural. Segundo ele, não percebia que a gente (povos indígenas) tinha um letramento cultural, 

mas começou a percebê-lo ao lembrar das reuniões culturais dentro da sua aldeia, onde a 

comunidade se reúne. Ele também cita a casa dos homens, local em que ocorre atividades e 

planejamentos relacionados aos dias em que determinadas tarefas devem ser feitas. Esse 

planejamento, na sua visão de mundo, é o letramento cultural, assim como as festas que ocorrem 

dentro da aldeia, esse é o nosso letramento. Ele usa seu trabalho de estágio para exemplificar o 

letramento intercultural, um trabalho que envolve aspectos da sua cultura, como entrevistas aos 

anciãos e temas relacionados à sua visão de mundo, que depois serão aplicados na sua sala de 

aula. Para Amutu, é intercultural porque você vai transformar aquilo em escrita. A partir do 

trabalho, as/os alunas/os irão escrever, na escola, uma história e desenhar, para ele esse 

movimento é o letramento intercultural. 

 Ficamos a manhã inteira discutindo sobre o tema, que envolveu outros temas políticos 

que diz respeito à realidade dos povos indígenas, mas, com o intuito de finalizar esta seção, 

acreditei ser necessário apontar como foi a apresentação e o resumo elaborado coletivamente 

pelo grupo. A partir das anotações feitas, Bruna apresentou, na mesma tarde daquele dia, o 

resumo grupo.  

 No início da sua apresentação, ela explica sobre a diversidade do seu grupo, 

representada por quatro povos diferentes, com línguas diferentes. Ela avisa que vai ler um 

pouco, mas que os outros componentes do grupo poderiam complementar. É interessante ouvir 

e perceber que, logo no início da sua fala, é pontuada a vontade de construir um conceito próprio 

para o conceito do letramento, que é do não-indígena. Ela diz que quando nós, povos indígenas, 

ouvimos a palavra letramento cultural já nos direciona a ter uma ideia sobre letramento 

cultural, posicionamento que marca como a categoria letramento, imposta pelo nossa visão 

ocidental,  já direciona um olhar em relação à concepção de letramento e impõe a essas pessoas 

a pensarem suas realidades a partir de categorias acadêmicas ocidental. 

  A partir das discussões construídas no período da manhã, ela nos diz que uma 

característica semelhante entre os componentes do grupo é o papel da oralidade, a oralidade 

está visível, ela está sendo um dos primeiros aspectos e não é à toa,  já que é uma característica 

muito forte, que, como ela cita, apareceu também no trabalho das/dos outras/outros colegas que 

já haviam apresentado naquele dia. A oralidade, portanto, recebe um protagonismo, pois é 

através dela que são passados os nossos costumes, as nossas danças, os nossos cânticos, a 

nossa realidade, nosso histórico de vida.   

 Antes de iniciar o seu texto, ela lê o título: A concepção indígena do letramento. Para 
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ela, essa é a nossa ideia, é o nosso pensamento, o que a gente define. Naquele momento, ela 

fala para suas/seus colegas que se a gente for continuar com a ideia do não-indígena, com as 

concepções de letramento do não-indígena, não vamos chegar a uma definição nossa. 

 Na sua perspectiva, o plano de aula apresentado pelo grupo é voltado para a 

alfabetização. Ela entende que a alfabetização é a base para todas as crianças, tanto indígenas 

como não-indígenas. Nesse processo, ela nos ensina que a criança deve ser ensinada a ser 

sociável, a respeitar as diferenças, período em que ela começa a ver o que é bom para si, o que 

é bom para a sociedade. Por considerar a etapa de alfabetização como complexa, ela aponta 

que é preciso ter um carinho especial para saber o melhor caminho para a alfabetização das 

nossas crianças indígenas. Ela destaca que primeiro deve ter uma contextualização, o círculo 

de formação sociocultural e sociolinguístico, porque, para ela, esses dois aspectos estão 

conectados, estão juntos, não tem como a gente dividir. Na sua interlocução, ela destaca que é 

importante ensinar conhecimentos originários e conhecimentos ocidentais do não-indígena. O 

seu posicionamento é de que a alfabetização deve estar conectada com natureza, com a cultura, 

com a língua, três campos que são essenciais para que nossas as crianças se manifestem 

através da sua realidade, do seu próprio ponto de vista. Ao longo da sua fala, ela diz que muitas 

vezes pensamos que as crianças não têm condições de fazer uma interpretação, mas nos 

enganamos com elas. Seu posicionamento é de que a oralidade também é importante para as 

sociedades indígenas, assim como ensinar a cultura dentro e fora da sala de aula. É preciso, na 

sua visão de mundo, iniciar a alfabetização a partir da oralidade, alfabetizar cantando, com 

movimento e alegria, estimular a criatividade e curiosidade da criança, incentivando a busca 

por outros conhecimentos, com leitura, com desenhos, pinturas corporais, artesanatos etc.  É 

preciso, na sua perspectiva, alfabetizar formando palavras, que para ela é o letramento 

intercultural, alfabetizar com saberes da família, alfabetizar a partir saberes ancestrais, 

ilustrando as letras. A criança também deve sentir os conhecimentos.  

Como podemos verificar, ela faz um resumo sobre concepções de ensino, não de forma 

inconsciente. Ela nos disse que o objetivo da atividade era aprimorar as formas de ensinar fora 

e dentro da escola par reconhecer outros espaços educativos. Ela frisa a importância de os 

conhecimentos estarem conectados uns com outros, promovendo também um letramento 

voltado para a oralidade, assim como para a criação de novas ideias. O objetivo específico, na 

sua perspectiva, é aprimorar as visões de mundo da criança, a leitura das letras, a leitura dos 

desenhos, os conhecimentos tradicionais, o saber da oralidade, promover a alfabetização 

conhecendo o território, a alfabetização da natureza, pesquisa de documentação de saberes 

originários. Bruna destaca, a partir da discussão construída durante a manhã, que os 
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conhecimentos produzidos pelas/pelos acadêmicas/os indígenas, como pesquisa, trabalhos de 

estágio e extraescolares devem ser ensinados para as crianças. Para ela, é preciso ensinar desde 

cedo o que é a pesquisa, despertar essa vontade de ser pesquisadora/pesquisador, porque isso 

faz diferença no nosso trabalho e na nossa visão social étnica. A fundamentação do seu 

trabalho, como ela aponta, estava pautada na perspectiva da valorização dos saberes 

originários, na ideia do letramento como registro da identidade e do patrimônio cultural, na 

concepção do letramento vinculado à vitalidade das línguas indígenas, na noção da 

alfabetização como formação política. 

 Essas visões de letramentos, como já apresentei anteriormente, são frutos de trajetórias 

diferentes e representam em parte como minhas/meus interlocutoras/es entendem o letramento. 

Em certa medida, esses olhares estão conectados com as três visões sobre a escrita apontadas 

no início desta seção, pois consideram que a escrita não é suficiente para passar dados 

conhecimentos, mas ao mesmo tempo ela é uma ferramenta importante não só para estabelecer 

relações interculturais, mas por fazer parte do cotidiano de muitas/muitos acadêmicas/os nas 

suas aldeias. Apesar de contestar a própria noção de letramento ocidental, como observamos o 

posicionamento da Bruna Xerente, ela é interpelada por outras leituras ocidentais que guiam 

muitas vezes seu olhar para o entendimento da aprendizagem da escrita, ao mesmo tempo em 

que ela parte de um olhar indígena para entender e problematizar como seus conhecimentos são 

produzidos tanto na aldeia como no contexto da universidade.  O letramento como uma prática 

social dos usos da escrita passa a ser entendido como forma de aprender, com uma forma de ler 

o mundo, que muitas vezes não perpassa a escrita, como Daniel Munduruku destaca. Nessa 

perspectiva, há uma outra leitura de mundo, uma leitura dos sinais da natureza, que dispensa a 

leitura do código escrito, talvez uma leitura de mundo que dispense o conceito de letramento 

para dar lugar para outros termos, como saberes e conhecimentos ou outros conceitos, que 

poderão ser trazidos e problematizados por pesquisadoras/es indígenas. 

 As experiências que apresento nesta seção refletem as variadas formas do entendimento 

do letramento, concepções que são enriquecidas pelas diferenças experiências de vida que 

atravessam minhas/meus interlocutoras/es. Essas experiências e a relação que elas/eles 

estabelecem com a escrita, assim como as formas de produção de conhecimento construídas 

dentro de suas culturas, que definem, no entanto, um quadro de tensões e conflitos que 

encontram quando estão no contexto acadêmico, no espaço da diferença colonial. Isso significa 

que é nas práticas de letramento intercultural que essas tensões emergem tanto no contexto de 

sala de aula como nas relações que essas pessoas estabelecem quando estão em Goiânia, longe 

das suas comunidades. Por isso, quando falo de letramento intercultural, principalmente no 
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contexto que vivi para construir esta pesquisa, não posso desconectar as práticas de letramento 

acadêmico das relações que essas pessoas estabelecem com a própria cidade e seus habitantes, 

relações que, como apontarei no próximo capítulo, refletem nas próprias relações que 

acadêmicas/os indígenas constroem no espaço acadêmico intercultural.  

No conjunto dessas tensões e conflitos, enquadro também o letramento acadêmico 

intercultural como luta política, em que a universidade, ao ser habitada por corpos 

historicamente excluídos dos seus espaços, passa a ser o local importante para reivindicar 

direitos e para  construir práticas de letramentos acadêmicos que vai muito além de uma 

concepção de letramento voltada somente para escrever para  comunidades científicas, em uma 

prática de letramento intercultural que é um atuar ativamente sobre o mundo. Toda essa 

complexidade de tensões e conflitos é também acentuada quando essas/essas acadêmicas 

precisam construir suas pesquisas em um contexto intercultural que, apesar de abrir portas para 

os múltiplos conhecimentos que essas pessoas produzem, ainda possui inúmeros desafios a 

serem colocados sobre a mesa, principalmente quando o nosso compromisso é interculturalizar 

a ciência.  Colocar em pauta essa discussão e trazer à tona esses desafios é, portanto, o objetivo 

principal do próximo capítulo, como forma de tentar semear aqui, posteriormente, alternativas 

para que esses desafios possam ser repensados, não somente no contexto das licenciaturas e 

universidades interculturais, mas no contexto mais amplo que envolve e expõe o racismo 

epistêmico da universidade ocidental. 
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CAPÍTULO 3- LETRAMENTOS ACADÊMICOS DE RESISTÊNCIA: CONFLITOS E 

TENSÕES EMERGENTES NO CONTEXTO DE FORMAÇÃO SUPERIOR DE 

PROFESSORAS E PROFESSORES INDÍGENAS 

 

 

 

O colonialismo visível te mutila sem disfarce: te proíbe 

de dizer, te proíbe de fazer, te proíbe de ser. O 

colonialismo invisível te convence de que a servidão é um 

destino, e a impotência, a tua natureza: te convence de 

que não se pode dizer, não se pode fazer, não se pode ser. 

(Eduardo Galeano) 

 

 
 

3.1 Construindo saberes em fronteiras: a ferida colonial como práxis de resistência e 

insurgência 
 

 

A possibilidade de construir horizontes outros de vida e de pesquisa deve representar 

uma forma de aprender com as pessoas. No caso específico desta pesquisa, minhas/meus 

interlocutoras/interlocutores são acadêmicas e acadêmicos indígenas cuja própria existência 

representa um movimento contra-hegemônico e suas vozes materializam a resistência, mesmo 

em um momento político conturbado e caótico em que estamos inseridos, em que seus direitos, 

conquistados a partir de duras lutas históricas, estão ameaçados. Essas vozes são marcadas por 

diversas formas de violências físicas e simbólicas que são constitutivas da colonialidade e 

marcam as enunciações que foram construídas ao longo desta pesquisa e, da mesma forma, me 

auxiliam a começar a entender a interculturalidade e a decolonialidade. 

Como pessoas mais aptas a enunciar o que é de fato importante para suas vidas, as 

acadêmicas e os acadêmicos indígenas enunciam durante as aulas e durante nossas conversas 

fora da sala de aula, a partir das suas vivências acadêmicas e histórias de vida, enfrentamentos 

que encontram em mundo marcado por um sistema racista e excludente responsável por 

múltiplos desdobramentos, como o epistemicídio, iniciado com o projeto da missão 

colonizadora que foi responsável por homogeneizar o mundo e suas diferenças culturais, 

transformando experiências e saberes de povos colonizados em saberes locais utilizados como 

meras matérias-primas para avanços científicos (SANTOS E MENEZES, 2010, p.16-17). 

Compartilho aqui algumas experiências que vivi como monitora em dois temas contextuais 

específicos. Em alguns momentos, procuro narrar as discussões ocorridas em sala de aula, em 
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outros momentos faço menção às minhas conversas informais e entrevista com minhas/meus 

interlocutoras/es, em outros momentos narro às trajetórias de vida de algumas pessoas 

participantes desta pesquisa, como forma de retomar um caminho  ao encontro do letramento 

acadêmico marcado por tensões que, como veremos, não são iniciados na universidade, mas no 

próprio contato com um sistema perverso que impõe uma forma única de vida e de pensar sobre 

a vida para povos que foram colonizados. 

Eu enxergo que essas vivências são lições de resistência, e, sobretudo, formas de 

aprender sobre a colonialidade e suas múltiplas facetas. Mas esses enunciados estão 

constantemente ligados às dimensões macro contextuais que dizem muito de um quadro mais 

amplo em que essas violências são perpetuadas em diversos espaços. Seus discursos são lidos 

e entendidos por mim, nesta interlocução, como perspectivas críticas que surgem na ferida 

colonial, especificamente em um pensamento fronteiriço, que me auxilia a aprender como a 

luta legítima dessas pessoas é uma das formas de entender as múltiplas violências que a 

colonialidade opera em nossos territórios, principalmente porque a  decolonialidade é um 

pensamento que  exige uma forma de produção de conhecimento   “construída a partir de lugares 

outros com sujeitos outros, através de espaços e pessoas para que pensamento e práxis críticos 

sejam (e são) assuntos não somente de teorias, mas de luta em torno das condições e práticas 

de existência e vida” (WALSH, s/a, p.30). 

  Walter Mignolo (2001) me auxilia a compreender como a noção de pensamento 

fronteiriço é fundamental para um pensar/sentir decolonial que emerge na ferida colonial. A 

ferida colonial, como sublinha Mignolo, foi uma noção trazida pela mulher chicana, intelectual 

e feminista Gloria Anzaldúa, no seu livro “Borderlands/La fronteira: The New Mestiza” 

publicado em 1987, quando ela se posiciona e sente que “The U.S.-Mexican border es una 

herida abierta where the Third World grates against the first and bleeds” (MIGNOLO, 2008, 

p.253).  Dessa ferida aberta, que sangra, nasce o pensamento fronteiriço, como resistência, em 

movimentos contra-hegemônicos, a partir das experiências únicas e heterogêneas do ponto de 

vista cultural, epistêmico, linguístico e humano, que emergem nas fronteiras. A metáfora da 

fronteira, como nos ensina Arias (2010), fazendo referência à Anzaldúa, faz parte de uma 

mobilização política estratégica. Isso significa dizer que ela possui um profundo sentido político 

insurgente para os atores sociais historicamente subalternizado, discriminados e excluído pelo 

poder, como podemos citar negros, índios, gays, lésbicas, pacientes com HIV, etc., porque essa 

noção não atravessa somente uma questão geográfica, mas uma exclusão epistêmica, cultural e 

política, fazendo com que essas pessoas atuem recusando as barreiras sociais e culturais 

hegemônicas, habitando  em espaço no meio do caminho para atuar em sua capacidade tática 
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diante de discursos dominantes, para deformá-los e desestruturá-los (ARIAS, 2010, p. 93). Essa 

metáfora abraça, assim, a ideia as pessoas que habitam a fronteira sentem o alto custo da 

diferença, porque formam parte de uma “identidade descentrada, deslocada, nômada, 

excêntrica, mestiça”, mas que atuam conversando com outras diferenças e estabelecem 

processos de afirmação na diferença respondendo assim às política dominantes que ainda são 

excludentes (ARIAS, 2010, p.93). 

A existência desse pensamento fronteiriço é o próprio pensamento decolonial carregado 

de lutas cotidianas pela vida e pela luta por espaços, é a voz e existência da Bruna Xerente, da 

Maria Timbira, da Taís Krahô e das/dos demais estudantes que me ajudam a construir este 

diálogo. Compreendo com Walsh (s/d, p. 30) que um pensamento crítico fronteiriço nos faz dar 

ênfase nas agências de grupos que foram subalternizados, não para fronteirizar o conhecimento 

legitimado como hegemônico, mas como forma de enxergar como as pessoas se movem entre 

fronteiras de forma estratégica construindo alternativas contra o eurocentrismo (WALSH, s/d, 

p. 30). 

 Meu posicionamento é justamente que nesses espaços podemos aprender sobre 

desprendimento e desobediência epistêmica, pensando e construindo conhecimentos e sonhos 

a partir de espaços fronteiriços, em quehacer acadêmico sentipensante.  

Começo a entender mais claramente como o pensamento fronteiriço surge a partir da 

ferida colonial, especificamente a partir da minha experiência de campo, quando pude ver e 

sentir mais acentuadamente formas distintas de ver e sentir o mundo, principalmente a partir da 

vivência com pessoas com culturas, línguas, artes, conhecimentos outros. Esse habitar nas 

fronteiras me mostra como “o pensamento fronteiriço surge na diferença imperial/colonial de 

poder na formação das subjetividades” (MIGNOLO, 2008, p.260) e é justamente essas 

formações que são colocadas em pauta neste diálogo.  

Ao longo desta pesquisa, aprendi com acadêmicas e acadêmicos indígenas como uma 

rede de solidariedade é construída tanto para produzir conhecimentos como para lidar com as 

violências simbólicas que essas pessoas são vítimas quando transitam quando estão em espaços 

em que a diferença colonial é colocada em cena. Aprendi ainda que esperanças e sonhos ainda 

podem ser construídos, porque acadêmicas e acadêmicos indígenas continuam lutando pela vida 

e pela conquista de espaços, não sem tensões e conflitos, que são intrínsecos às relações 

interculturais, e nos ensinam caminhos outros de lidar, lutar e viver em um mundo que –  

especificamente em   um momento político conturbado e extremamente destrutivo – advoga 

pela exclusão de pessoas de vários espaços, principalmente de grupos racializados pela 

colonialidade. Todo esse cenário político representa para a mim uma configuração projetada 
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para a manutenção do racismo e das violências físicas e simbólicas que não formam parte 

somente da realidade indígena, por isso, ressalto, a construção desta pesquisa não é somente 

para indígenas e sobre indígenas. Construo esta investigação com acadêmicas e acadêmicas 

indígenas, mas nossos enunciados dizem e ajudam a contestar um contexto mais amplo de 

exclusão que perpassa territórios e vidas de pessoas que em diversas instâncias sofrem mais 

contundentemente os impactos do legado colonial. 

Quando realizei a disciplina “Interculturalidade crítica, decolonialidade e o enfoque 

ambiental”, já mencionada no capítulo anterior, ouvia muito, por parte dos discentes não-

indígenas, enunciados negativos em relação ao fato de que o curso era muito focado na realidade 

dos povos indígenas. Apesar de que naquele momento meu interesse era justamente entender 

as práticas de letramentos acadêmicos de alunas e alunos indígenas, eu compreendia que falar 

de povos indígenas não era excluir outros grupos, tampouco fugir das violências 

epistemológicas que os não-indígenas sofrem, tendo em vista que a nossa história, como latino-

americanas/americanos também é marcada pelo legado colonial, que é perpetuado nos nossos 

diversos modos de vida, assim como em nossas práticas de construir saberes. Passei, então, a 

compreender que determinados espaços marginalizados nos permitem aprender a construir uma 

nova forma de produzir saberes e, principalmente, de pensar caminhos outros de fazer 

resistências em locais legitimados para a construção e divulgação desses saberes. Por isso, 

ressalto aqui, que meu objeto de pesquisa não é acadêmico e acadêmicos indígenas, mas as 

próprias práticas marcadamente coloniais presentes nas formas de enunciar conhecimentos 

considerados científicos.  

Hoje, tenho plena consciência que aprender com essas práticas é, sem dúvidas, a melhor 

maneira para uma possível reconfiguração das universidades e dos sistemas de ensino ainda 

excludentes e esse posicionamento marca o meu processo de formação como pesquisadora. E 

ao longo deste diálogo, procuro caminhar ouvindo essas vozes e aprendendo como contestar a 

colonialidade e ao mesmo tempo como construirmos esperanças. 

Ao longo do processo em que essa pesquisa foi construída, mesmo longe das 

comunidades indígenas, fui intensamente tocada pelas inúmeras lutas, caminhos de resistências, 

dores, sofrimentos e alegrias que acadêmicas e acadêmicos indígenas compartilharam comigo 

neste percurso. Procuro marcar também minhas visões e as formas em que senti essas 

interlocuções. 

Construindo práticas de resistência com Catherine Wash (2013, p.29) e com minhas 

interlocutoras e interlocutores, entendo que “as lutas sociais são cenários pedagógicos onde os 

participantes exercem suas pedagogias de aprendizagem, desaprendizagem, reflexão e ação”.  
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Compreendo, assim, a própria pesquisa como uma luta social coletiva, que parte da 

inconformidade com a dominação e opressão para uma intervenção no mundo, principalmente 

para confrontar padrões de poder hegemônicos para construir outros horizontes possíveis a 

partir de práticas políticas, epistêmicas, vivenciais e existenciais (WASH, 2013, p.29). Para 

isso, neste capítulo, narro algumas interlocuções que foram produzidas por acadêmicos e 

acadêmicas indígenas no período em que esta pesquisa foi realizada com ênfase nos conflitos e 

tensões que elas/eles encontram em contexto acadêmico intercultural, sobretudo nas tensões e 

conflitos que emergem nas relações interculturais e interepistêmicas, perpassados e constituídos 

nas práticas e concepções de letramento acadêmico. Ao mesmo tempo, trago vozes de 

pesquisadores e pesquisadoras que estão, principalmente, engajadas/engajados nas lutas pela 

justiça social e também comprometidas/comprometidos com as enunciações que são produzidas 

por atores sociais que foram subalternizados pela metanarrativa racista eurocêntrica que 

funciona ainda como forma de silenciar o locus de enunciação dos povos que foram 

colonizados. Primeiramente, procuro trazer as vozes dessas pessoas para entender como a 

colonialidade é manifestada em ações cotidianas na nossa sociedade ocidental e, sobretudo, 

procuro trazer como minhas/meus interlocutoras/interlocutores sentem a colonialidade. 

 Em seguida, busco situar algumas interlocuções para mostrar como as próprias 

universidades, historicamente, foram construídas e estruturadas a partir de uma metanarrativa 

eurocêntrica, que excluiu de seus espaços os povos indígenas como sujeitos de conhecimento. 

Essa metanarrativa foi fundamental para inferiorizar as pessoas tanto pela raça como pelo 

próprio domínio da escrita. Sociedades que não possuíam escrita alfabética, por exemplo, foram 

consideradas como pouco desenvolvidas, por isso, a partir da colonização, a escrita foi imposta, 

não sem violência, como forma de dominação. Consequentemente, a escrita, na perspectiva 

eurocêntrica, teve supremacia em relação à oralidade. Nesse percurso, minhas interlocutoras e 

interlocutores nos ajudam a pensar como a própria escrita e a produção de conhecimentos ainda 

causam tensões e conflitos e reproduzem dimensões da violência colonial. 

 

 

3.2 “Não adianta fingir que a discriminação não existe, porque ela existe. A gente se sente 

um pouco excluída” 

 

 

 A acadêmica e professora indígena Bruna Xerente, como uma das minhas principais 

interlocutoras, é uma mulher com um discurso marcante de luta em defesa da causa indígena. 
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A partir dos seus enunciados, em diferentes momentos da pesquisa, ela nos apresenta caminhos 

decoloniais, principalmente porque sua voz e existência são materialização da resistência. Tive 

o privilégio de conhecê-la quando estava na etapa de pré-campo para a construção desta 

pesquisa e fui tocada pela sua luta, principalmente quando ela fazia um discurso extremamente 

político para suas/seus colegas indígenas chamando-as/os para a luta, em uma manifestação que 

ocorreu em Brasília, pela manutenção da bolsa permanência e contra o Marco Temporal, 

medida que visava limitar as demarcações das terras indígenas e quilombolas, que naquele 

período era uma pauta que seria votada pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro. Entendo, 

com o jornalista brasileiro Felipe Milanês, professor da disciplina “Descolonização do 

conhecimento, sociedade e ambiente”, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o 

marco temporal como um argumento racista que pode afetar populações racializadas na sua 

relação histórica e coletiva a partir da tomada/negação do direito aos territórios em que essas 

pessoas vivem e existem18. Para a cosmovisão indígena, a floresta e a natureza possuem estrita 

relação com o ser no mundo. Como nos ensina Davi Kopenawa, a floresta não é morta, é um 

corpo de espírito habitada por xaipiris19 “que brincam sem parar, dançando sobre espelhos 

resplandecentes” (KOPENAWA E ALBERT, p.65). A demarcação de terras como direito dos 

povos indígenas representa assim a garantia da manutenção da vida do planeta e negar esse 

direito é um risco irresponsável para as diversas formas de vida que habitam o nosso país. Davi 

Kopenawa nos alerta que o pensamento dos yanomami segue o caminho diferente da 

mercadoria, por isso: 

 

 

querem defender a sua terra porque desejam continuar vivendo nela como antigamente 

[...]. Se eles não a protegerem, seus filhos não terão lugar para viver felizes. Vão 

pensar que a seus pais de fato faltava inteligência, já que só terão deixado para eles 

uma terra nua e queimada, impregnada de fumaça de epidemia e cortada por rios de 

águas sujas!” (KOPENAWA E ALBERT, 2010, p.64-65) 

 

 

O marco temporal como medida anti-indígena e nitidamente voltada a atender às 

demandas ruralistas foi combatida por povos indígenas e por ativistas da causa, sendo barrada 

pelo Supremo Tribunal Federal. Quase um ano depois, o Brasil vive sob ameaças de um 

governo fascista de ultradireita, que assumirá o poder oficialmente em 2019, mas que já deixa 

                                                 
18 Faço aqui referência ao artigo de opnião publicado no jornal online “Carta Capital”, em 15 de agosto de 2017. 

Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/sociedade/marco-temporal-um-argumento-racista-para-

8legitimar-massacres>. Acesso em 11 de julho de 2018. 

 
 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/marco-temporal-um-argumento-racista-para-8legitimar-massacres
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/marco-temporal-um-argumento-racista-para-8legitimar-massacres
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marcas evidentes das intenções cruéis de dificultar/eliminar a possibilidade da demarcação de 

terras indígenas, já que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, mesmo antes das eleições, já alertava 

que em seu governo não haveria “ um centímetro demarcado para terra indígena ou para 

quilombola”20.  Passadas as eleições, sua declaração não mudou, mas foi intensificada por 

discursos de que “índios em reservas são como animais em zoológicos”21. Seu discurso 

neocolonial, ao apagar a história de luta dos povos indígenas pelo direito à terra, resgata ainda 

a ideia de que o índio (no singular como ele aponta em seu discurso), “quer o que nós queremos, 

e não podemos usar o índio, que ainda está em situação inferior a nós, para demarcar essa enormidade 

de terras, que no meu entender poderão ser, sim, de acordo com a determinação da ONU, novos países 

no futuro”. O que vimos na voz de Davi Kopenawa é que o povo Yanomami não quer comprar essa 

ideia de progresso de uma civilização que não respeita a natureza para gerar uma riqueza perene, pois 

“Na Floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, os xapiri, os 

animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol.” (KOPENAWA E ALBERT, 

2015, p.480). Resta indagar se “o índio está em situação inferior a nós” por dizer não à entrada dos 

agricultores, por dizer não ao extrativismo, por dizer não à mineração, por dizer não a um modelo de 

desenvolvimento que faz sangrar a floresta e seus habitantes, que faz virar lama nossos ecossistemas, 

nossas memórias. Esses discursos  são representativas de  práticas efetivas – a  exemplo das atribuições 

da Funai (Fundação Nacional do Índio) e do Ministério do Meio Ambiente serem agora transferidas 

para o Ministério da Agricultura –  do projeto capitalista/imperial que  desrespeitam a Mãe-Terra, pois 

não consideram, como reclama a poesia de Rayen Kvyeh, poetiza chilena de origem mapuche, que “a  

madre tierra de ondulante vientre día y noche engendra milenarias semillas/ brotan en ríos, se 

deslizan en cascadas estrellas luminosas, generando raíces ancestrales”22. 

 Durante o primeiro semestre de 2018, tive a oportunidade de ouvir (a Bruna?) 

novamente enquanto participava da monitoria do tema contextual “Letramento cultural e 

intercultural”. Durante sua participação nas aulas e também em nossas conversas fora do 

contexto de aula, Bruna Xerente se manifestava em relação às dificuldades encontradas e nos 

ajuda a situar também um quadro amplo em que violências simbólicas são praticadas em relação 

aos povos indígenas fora dos espaços da sala de aula. Numa destas situações, em uma roda de 

conversa em sala de aula, aberta para que o projeto desta pesquisa fosse apresentado para as/os 

                                                 
20 Faço referência a fala do presidente eleito Jair Bolsonaro disponível 

<https://www.youtube.com/watch?v=94bzcyLscu8> Acesso em 19 de novembro de 2018. 
21 Informação disponível em <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2018/11/30/indios-em-

reservas-sao-como-animais-em-zoologicos-diz-bolsonaro.ghtml> Acesso em 01 de dezembro de 2018 
22 Disponível no site do Festival Internacional de Poesía de Medellin em < 

https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Festival/28/News/Kvyeh.htm> Acesso em 01 de dezembro de 

2018.  

https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Festival/28/News/Kvyeh.htm
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acadêmicos/as indígenas, Bruna destacou como há várias dificuldades e barreiras que as/os 

alunas/as indígenas encontram quando estão na universidade, primeiro porque aquele local não 

é sua casa (fazendo referência também à cidade de Goiânia) e nesse trânsito entre universidade 

e sua comunidade ela encontra uma sociedade totalmente diferente, com costumes diferentes. 

Mas o fio condutor da sua enunciação é a discriminação, e ela frisa que não adianta fingir que 

a discriminação não existe, porque ela existe. A gente se sente um pouco excluída, sim! 

 Ao longo da sua fala, ela destaca que não adianta fingir que a discriminação não existe, 

pois ela vivencia essa discriminação quando é interrogada com perguntas carregadas de 

estereótipos por estudantes não-indígenas no espaço da universidade. No Restaurante 

Acadêmico (RU) da UFG, ela nos conta como alunas/alunos não indígenas tendem a perguntar 

se os indígenas falam uma única língua, como as/os professoras/professores ensinam a língua 

portuguesa aos indígenas e como as/os indígenas aprenderam a escrever. Essas pessoas 

pressupõem, segundo ela, que deve ser difícil para as/os acadêmica/os indígenas acompanharem 

os estudos, principalmente devido ao fato de as/os professoras/professores serem 

doutoras/doutores. Nessa linha de raciocínio, ela aponta que as/os não-indígenas tendem a 

pensar que os povos indígenas não sabem falar o português, fator que, para os não-indígenas, 

dificulta o aprendizado dessas/desses estudantes. Como Bruna ressalta, estudantes não-

indígenas, mesmo conversando em português com ela, perguntam se ela sabe português. Ela 

entende que são pensamentos que nos inferiorizam, mas estamos lutando pelo reconhecimento 

intelectual. Ela finaliza a sua fala destacando, ainda, que todas as sociedades são heterogêneas, 

todas as pessoas são diferentes e possuem costumes diferentes, mas a sociedade não-indígena 

enxerga que todos os povos indígenas são iguais e falam uma única língua. Sente-se um pouco 

excluída precisamente por causa dessas perguntas que, para ela, são perguntas que materializam 

a discriminação. 

Mas também associa o fato de estudantes não-indígenas passarem na frente das/dos 

estudantes indígenas, no sentido de cortar fila, como uma ação ligada ao fator racial e enuncia 

sentir medo da possível intervenção/ação do seu esposo, um militante indígena, também 

estudante do curso de Educação Intercultural, em relação a postura dos não-indígenas. Na sua 

visão, não é só o seu esposo deve liderar, já que os povos indígenas possuem o dom de liderar 

e os espaços devem ser conquistados com argumentação, prova disso, segundo ela, é própria 

presença indígena na universidade, que representa a luta pelo reconhecimento intelectual, 

presença vista, neste sentido, como uma forma de persistência. Somos persistentes! Assim, 

Bruna Xerente chama atenção da turma para o envolvimento na discussão porque ela considera 

importante o debate sobre letramentos acadêmicos em contextos interculturais, já que os 
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espaços são conquistados com argumentos, mas, muitas vezes, as/os indígenas são silenciados 

por medo de falarem “errado” a língua portuguesa.  

Tanto o discurso de Bruna em relação às interpelações de estudantes não-indígenas 

como o próprio silenciamento por medo de falar errado é entendido, neste texto, como fruto de 

ideologias linguísticas que foram construídas pelo projeto colonial/moderno e são perpetuadas 

pela colonialidade. Na perspectiva dos estudos que colocam em pauta as invenções das línguas, 

como vemos em Makoni e Pennycook (2005), fica nítida que essa construção do que é uma 

língua está entrelaça à própria invenção colonial e estruturação do mundo colonial/moderno 

que funcionou/funciona a serviço do exercício de poder. Makoni e Pennycook (2005) entendem 

que esse entrelaçamento está muito conectado com a observação das estruturas, sistemas e 

construções sociais, como por exemplo, da própria ideia da tradição, da história e de etnia que 

são invenções de um aparato ideológico específico, representada pelos próprios regimes 

metadiscursivos sustentados pelo pensamento europeu para produzir tanto histórias como as 

línguas imperiais dos Estados-nação. Produto dessa classificação são ideologias linguísticas 

recorrentes entre alunas e alunos indígenas, como demonstra Oliveira (2018), de não saber falar 

a língua portuguesa, situação que produz, como Bruna Xerente enuncia, silenciamento, 

problematização que retomo na seção 3.3 apresento com mais elementos de contexto os efeitos 

dessa ideologia. 

Todo esse cenário de discriminação fora do curso de Educação Intercultural foi também 

descrito pela acadêmica indígena Maria Barros Timbira. Tive o privilégio de conhecê-la e 

dividir suas alegrias também no trabalho de pré-campo e continuei a compartilhar interlocuções 

com ela no primeiro semestre de 2018, na mesma turma em que Bruna Xerente estava presente. 

Nos nossos intervalos de aula, enquanto discutíamos sobre os atrasos das bolsas permanência, 

Maria Timbira falava da dificuldade de conseguir um empréstimo no banco, que na sua visão 

acontece por causa da vontade das/os atendentes do banco. Ela argumentava que 

algumas/alguns colegas conseguiram fazer o empréstimo, contudo.   

Lembro-me, ainda, que, em nossas conversas, Maria Timbira destacava como a própria 

presença dos estudantes no campus e na cidade era fator de discriminação. Nos nossos diálogos, 

dizia como na Feira Hippie, localizada no centro da cidade de Goiânia, era anunciado em 

autofalantes, especificamente na rádio da feira, que indígenas estavam chegando naquele local. 

Ela associava esse fator à exploração no preço dos produtos que estavam à venda, 

principalmente, porque, para ela, os não indígenas pensam que indígenas recebem várias bolsas 

do governo. O seu posicionamento era, portanto, de reprovação diante da postura dos não-

indígenas. Na sua perspectiva, a chegada de índias e índios não deveria ser anunciada na rádio 



134 

 

da feira já que os povos indígenas são também pessoas comuns  

No conjunto dessas relações com a sociedade não indígena, o preço alto dos aluguéis ao 

redor do campus Samambaia da UFG também era visto como uma exploração financeira por 

muitos/as estudantes, que argumentavam que a/o locador/a sempre perguntava se a casa seria 

alugada para indígena. A acadêmica, professora e mãe Marineuza Krikati, em nossas conversas, 

especificamente antes de começar a aula, destacava como o fator financeiro era determinante 

na qualidade de vida no período em que estava na universidade. Durante sua última estadia em 

Goiânia, ela contou-me como passava frio durante a noite para ceder sua coberta ao seu filho, 

destacando ainda, como o alto preço dos aluguéis fazia com que estudantes indígenas se 

acomodassem em casas superlotadas. Essa realidade também foi mencionada por Bruna 

Xerente e Maria Timbira, que destacavam como essa exploração era constante ao redor do 

campus e como o atraso da bolsa permanência dificultava suas vidas naquele período. Lembro-

me que, em muitos momentos, muitas/muitos alunos/alunas, segundo seus relatos, não tinham 

recursos financeiros para comprar o próprio lanche, tampouco para comprarem as passagens 

para o regresso às suas comunidades ao final da etapa de estudos na universidade. 

Essas inquietações surgiram, mais fortemente, principalmente quando houve o atraso 

das bolsas no primeiro semestre de 2018. Os discursos em sala de aula eram constantemente 

vinculados a esse problema e as próprias paredes do Núcleo Takinahakỹ começaram a ser 

preenchidas por enunciados de protesto em relação ao problema e ao atual governo federal, 

como mostro na Figura 2. Esses cartazes foram produzidos por acadêmicas/acadêmicos 

indígenas no “Estudo Complementar: Inglês Intercultural”, demonstrando como as/os docentes 

do curso, em uma tentativa de construir práticas de letramento situadas e interculturais, estavam 

engajadas/engajados em trazer a realidade vivenciada pelas/pelos alunas/alunos para o universo 

da sala de aula. E são esses cartazes que mostram como os espaços possuem variadas funções 

sociais, como promover, informar, atrair, notificar, indexar, criar realidades e, da mesma 

maneira, afirmar identidades (SHOHAMY E WAKSMAN, 2009, p.315). 
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              Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 

 

 

 Esses cartazes, especificamente no período em que esta etnografia foi realizada, 

constituíam a paisagem linguística do Núcleo e mostram como sujeitos históricos, com 

trajetórias marcadas pelo racismo histórico, enunciam com recursos linguísticos heterogêneos, 

como o caso das línguas indígenas, o português e o inglês, além do recurso multimodal 

representado pela hashtag, denunciando uma das perversas formas em que a colonialidade atua: 

de negar, dificultar, negligenciar o direito à permanência dessas/desses alunas/alunos na 

universidade. Como nos ensina Rani Rubdy (2015), professor da Universidade Tecnológica de 

Nanyang, em Singapura, há uma estreita relação entre paisagem linguística, identidade, ordem 

social e poder. A paisagem linguística é, nesse sentido, “um local para a propagação e produção 

de determinadas ideologias através de artefatos textuais, linguísticos e semióticos” (RUBDY, 

2015, p.3), entendida, nessa perspectiva, como local de construção de identidade e 

representação.  

Da mesma forma, o linguista belga Jan Blommaert (2013; 2010) me auxilia a entender 

como as paisagens linguísticas são construídas por signos semióticos em que identidades 

linguísticas são manifestadas e encenadas, implicando, consequentemente, na própria 

semiotização do espaço, que carrega múltiplos efeitos sociais, culturais e políticos 

(BLOMMAERT, 2013, p.15).  Nessas paisagens linguísticas, portanto, línguas são ora 

marginalizadas ora ocultadas, mas também utilizadas como veículo de contestação social e 

impactam a comunidade (RUBDY, 2015, p.3). Entendo que a própria configuração da paisagem 

linguística chamou a atenção de uma pesquisadora não-indígena, como foi o meu caso, assim 

Figura 5- Manifestações de acadêmicos indígenas no Núcleo Takinahakỹ 
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como outras/outros estudantes indígenas, que publicaram em suas redes sociais a foto do cartaz, 

que, por sua vez, foi compartilhado também pelo André em suas redes sociais, impactando 

outros interlocutores.   

Essa paisagem linguística representa acentuadamente a exclusão e a resistência, 

principalmente, porque envolve intrinsicamente questões socio históricas, econômicas e 

políticas que se refletem em práticas de letramento, mas que ultrapassam as dimensões da 

linguagem, apontando para uma exclusão materializada por estruturas e processos 

sociopolíticos que, consequentemente, impedem que determinados grupos sociais, nesses caso 

específico pessoas indígenas, possam acessar determinados recursos fazendo com que esses 

grupos subalternizados utilizem esses espaços como ativismo político (RUBDY, 2015, p.3-4). 

Nesse sentido, como destaca Bloommaert (2013), as paisagens linguísticas são documentos 

históricos formados por diferentes histórias de pessoas, comunidades e atividades que estão em 

constante mutação, por isso, são crônicas informativas de complexidade. Para entender essa 

complexidade, portanto, é preciso entender que os espaços não são neutros (como podemos ver 

em BLOMMAERT, 2010; 2013; RUBDY, 2015; SHOHAMY E WAKSMAN, 2009), mas são 

uma arena em que conflitos, identidades e disputas então em jogo. Nesta etnografia, a 

configuração da paisagem linguística é importante porque diz muito sobre o posicionamento 

das pessoas indígenas que frequentam esse espaço, assim como o contexto das relações políticas 

do nosso país. Isso me leva a pensar como em espaços interculturais o letramento acadêmico 

não se limita às práticas de gêneros textuais canônicos. 

 Aqui compreendo que a própria hashtag “outtemer” representa uma expressão 

significativa de um momento histórico conturbado, que surge no contexto em que a presidenta 

do país, Dilma Rousseff, foi afastada de seu cargo, especificamente, no ano de 2016, quando 

houve um golpe político planejado e executado, principalmente, por movimentos políticos de 

direita, explicitamente anti-indígena. Esse próprio movimento político desencadeou, 

diretamente, movimentos/medidas políticas contra grupos minoritários, que afetou/afeta e 

ameaçava/ameaça seus direitos, como a próprio Marco Temporal, apontado anteriormente, e o 

próprio pagamento da bolsa permanência. Como uma prática linguística situada historicamente 

no tempo e no espaço, esses cartazes demonstram, a partir das vozes de acadêmicas/acadêmicos 

indígenas, as relações de poder representadas nos impactos que essas pessoas sofrem, mais 

acentuadamente, após essa configuração política. Nenhum direito a menos e respeite direitos 

indígenas, frases escritas também em línguas indígenas, ao mesmo tempo que reivindica uma 

luta histórica marca que historicamente esses direitos são desrespeitados. 

Todo esse cenário das discriminações sentidas pelas/pelos estudantes indígenas nos 
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mostra como a colonialidade ainda opera em nossos territórios. A discriminação sentida por 

Bruna, por exemplo, representa uma forma de exclusão fora de sala de aula, em que há 

pressupostos de que o indígena não sabe falar português, mas que reflete, na sua visão, nas 

ações e atuações das/dos estudantes na própria sala de aula, dado que muitas/muitos 

acadêmicas/acadêmicas, na sua perspectiva, são silenciadas/silenciados pelo medo de falar 

português.  

Mas todo esse quadro de violência possui história. Uma história marcada por sangue, 

sofrimentos, lutas e, principalmente, de resistência. O sociólogo peruano Anibal Quijano me 

auxilia a situar esse quadro de discriminações/exclusões no que ele compreendeu como 

colonialidade do poder. Construindo diálogos com esse intelectual latino-americano, 

compreendo que as vivências da Bruna, da Maria e da Marineuza, mulheres indígenas que lidam 

com explorações e exclusões, como manifestações da colonialidade que é um dos elementos 

que continuem o padrão de poder capitalista que foi construído, por sua vez, a partir de uma 

classificação racial/étnica das sociedades do planeta, que se manifesta em várias dimensões da 

vida e da existência cotidiana, especificamente a partir de 1492, com a conquista da América 

(QUIJANO, 2007, p.93). Essa configuração, extremamente racista,  construída a partir de uma 

hegemonia eurocentrada, surge com a ideia de América (Latina), quando o  capitalismo 

alcançou dimensões mundiais, e assim a colonialidade e a modernidade são instaladas e, como 

consequência disso, essa hierarquia racial foi representativa na  construção de identidades 

sociais, tais como índios, negros, amarelos, brancos, mestiços, bem como a configuração 

geocultural do colonialismo, que construiu a ideia de América, África, Oriente Médio, Extremo 

Oriente, Ocidente e Europa (QUIJANO, 2007, p.93). A ideia de raça é entendida aqui como um 

instrumento de dominação social em que foi fundado o poder mundial capitalista eurocêntrico 

a partir de uma configuração de poder que foi crucial para o processo a formação de Estados-

nações modernos (QUIJANO, 2017, p.17-18). Essas construções intersubjetivas criadas pelo 

projeto colonial europeu foram assumidas como categorias, inclusive de pretensão “científica” 

e “objetiva”, para construir a ideia de que essa nova configuração do mundo fosse vista como 

a-histórica e desvinculada de uma história de poder (QUIJANO, 1992, p.12). 

Compreendo, com o pesquisador Walter Mignolo, que a modernidade e a colonialidade 

são duas caras da mesma moeda, na medida em que a retórica da modernidade foi sustentada a 

partir da sua pressuposição como universal e global camuflando o lado escuro que a sustenta: a 

de reproduzir a colonialidade (MIGNOLO, 2010a, p.9). Essa reconfiguração moderna/colonial 

instala um padrão mundial, universal, global de poder que marca a organização colonial do 

mundo, mas em uma perspectiva universalista excludente, a partir de uma narrativa local, 
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particular e eurocêntrica, que impôs um modelo civilizatório, que exerce, portanto, domínio do 

tempo e do espaço, do sentido, das línguas dos conhecimentos, dos imaginários, das 

subjetividades, dos corpos, da natureza e da própria vida (ARIAS, 2010, p.25). 

A modernidade como processo histórico da Europa teve seu ponto de origem na 

colonização do espaço e do tempo construído no Renascimento europeu, tendo em vista que a 

invenção da Idade Média representou uma ruptura na história da Europa e, consequentemente, 

a ruptura espacial com sujeitos e povos que foram colonizados (MIGNOLO, 2010a, p.61). A 

colonização do tempo e a instituição da diferença colonial/temporal foi crucial para a 

modernidade como salvação, emancipação e progresso e, consequentemente, para a ideia de 

povos bárbaros, noção que funciona, ainda hoje, como forma da negação da contemporaneidade 

de povos colonizados (MIGNOLO, 2010a, p.61).  Nesse processo, línguas e saberes que não 

estavam baseadas no latim e no grego foram, portanto, descartadas, e as pessoas que não 

acreditavam no Deus cristão foram vistas como pagãs e bárbaras (MIGNOLO, 2010a, p.61).  A 

pesquisadora moçambicana Maria Paula Meneses (2010, p.136) me ajuda a compreender que 

essa invenção do arcaico e do bárbaro foi “uma forma elegante encontrada pelas metrópoles 

coloniais para justificar a imposição da necessidade do progresso, enquanto se mapeava e 

localizava o estágio superior do desenvolvimento – a civilização ocidental”.  E é justamente 

nesse processo que a modernidade começa a representar o presente no tempo e a ocupar o centro 

no espaço, ou seja, a Europa se afirma como presente e centro do planeta (MIGNOLO, 2010a, 

p.61). 

Esse projeto moderno/colonial buscou homogeneizar o mundo apagando as diferenças 

culturais e silenciando as experiências sociais dos povos colonizados reduzindo, então, a 

diversidade epistemológica, cultural e política do mundo. As experiências que sobreviveram a 

esse epistemicídio são submetidas à epistemologia dominante, sendo, muitas vezes, definidas 

como saberes locais, utilizados como matéria prima para avanços científicos (SANTOS E 

MENEZES, 2009, p.10). O epistemicídio é, dessa forma, não somente uma perda gnoseológica, 

mas uma perda ontológica, visto que os colonizados foram colocados como seres inferiores que 

produzem saberes, também, considerados inferiores (SANTOS E MENEZES, 2009, p.10). 

 E para mostrar suas múltiplas facetas, Mignolo (2010a, p.12) aponta, a partir de uma 

síntese conceitual utilizada pelo grupo Modernidade/Colonialidade,  que a matriz colonial do 

poder é constituída por uma estrutura complexa de níveis entrelaçados, como o controle da 

economia, da autoridade, da natureza e dos recursos naturais, do gênero e da sexualidade, do 

conhecimento e da própria subjetividade, e isso significa dizer que  colonialidade do poder faz 

referências a controles específicos como, a colonialidade do saber, do ser, do fazer, do ver, do 
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pensar e do ouvir. Nesse sentido, intrinsicamente conectada à colonialidade do saber acrescento, 

com o equatoriano Fernando Garcés (2009), o que eu entendo como colonialidade linguística, 

para fazer referência não somente a maneira em que a modernidade subalternizou algumas 

línguas, mas para discutir como  esse projeto moderno/colonial também colonizou a palavra e 

os conhecimentos dos falantes dessas línguas (GARCÉS, 2009, p.61). 

A colonialidade opera, nesse sentido, transformando as pessoas que foram 

marginalizadas e subalternizadas em “ninguéns”, apagando seus direitos de ocuparem espaços, 

explorando seus poucos recursos financeiros e inferiorizando suas próprias capacidades 

cognitivas de aprender, saber e falar uma língua, principalmente devido ao racismo ainda 

presente. A própria concepção de humanidade fundada pelo olhar eurocêntrico promoveu 

dicotomias excludentes para categorizar a população mundial em inferiores e superiores, 

irracionais e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e modernos (QUIJANO, 2007, 

p.95). Essa própria classificação racista é ainda hoje o alicerce que estrutura a nossa sociedade 

e invisibiliza e silencia quem mais foi/é massacrada/massacrado pelo mundo colonial/moderno, 

nesse caso específico, acadêmicas indígenas. 

O escritor uruguaio Eduardo Galeano, poeta que canta as feridas e dores da América 

Latina, em seu sentipensar, a partir de seus gritos escreve como a colonialidade, ainda presente 

nos nossos territórios, opera cruelmente.  Ele enuncia como muitos grupos sociais, 

marginalizados pelo mundo capitalista ocidental, foram desumanizados, denunciando um 

contexto geopolítico que, também, é histórico: 

 

As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguéns com deixar a pobreza, que em 

algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não chova 

ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu da boa 

sorte, por mais que os ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce, ou se 

levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos: 

Que não são embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não tem cultura, têm folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa 

local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. (GALEANO, 2017, p.71) 

 

Os “ninguéns”, lidos a partir de uma perspectiva associada à realidade indígena, revelam 

toda uma estrutura de poder que ainda é excludente e inferioriza os povos indígenas, como suas 
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línguas, suas religiões, suas artes, suas culturas e até a própria vida. Prova disso são os dados 

divulgados pelo Conselho Indígena Missionário (CIMI), que revelou que, no Brasil, houve, em 

2016, 735 óbitos de crianças indígenas menores de 5 anos, 106 casos de suicídios e 118 casos 

de assassinatos de indígenas brasileiros. Essas mortes também foram um assunto que 

perpassava algumas discussões das alunas e alunos durante a construção desta pesquisa – 

principalmente por causa de alguns assassinatos de pessoas indígenas brasileiras que ocorreram 

naquele período –  e representam para mim uma das formas mais nítidas de como o 

silenciamento e o apagamento desses povos demonstram como há uma estrutura de poder que 

transforma indígenas em “ninguéns”, principalmente porque não são convenientes para a 

engrenagem do sistema capitalista.  

O fator “ser índio” ainda gera a discriminação e a exploração que são sentidas com seus 

corpos, nesse caso específico, nos espaços da universidade e também em outros espaços sociais 

na cidade de Goiânia. A invisibilização adquire uma instância maior, que é o fato do governo 

negligenciar a permanência dessas/desses acadêmicas/acadêmicos na universidade, que gera a 

materialização de manifestações e cartazes em que vejo e ouço pelas paredes “nós precisamos 

estudar” e “respeite os direitos indígenas”, escrito em inglês, português e outras línguas 

indígenas, inclusive com a  hashtag “#outtemer”, escrita em inglês. O preço da negação da 

diferença é a destruição da vida humana, representada em silenciamentos e apagamentos. As 

mãos sujas de sangue do projeto colonial/moderno exalam o sofrimento de índios/índias, 

pobres, negros/negras, materializado nos preconceitos sociais sentidos por Maria, Bruna e 

Marineuza, mas também são ainda responsáveis pela negligência/omissão governamental 

neoliberal, representada por forças conservadoras anti-indígenas, que invisibiliza e tenta excluir 

indígenas dos espaços sociais, como os espaços educacionais.  

No período em que esta pesquisa foi realizada, passei por turmas que foram afetadas 

pelos atrasos da bolsa permanência e também por alunos, a exemplo do acadêmico Ricardo 

Canela, que esteve presente no tema contextual “Letramento cultural e intercultural”, que 

precisou se ausentar, precisamente, para lutar pela construção de escolas em sua comunidade. 

Mas esse quadro amplo de exploração, segregação e tentativa de silenciamento perpassa 

também o direito à terra, a exemplo do povo Gavião, como me relatou Maria, que sofre ainda 

com a ação invasora, violenta e ilegal de seus territórios por fazendeiros, que impedem seus 

povos até de utilizarem sementes de árvores para a confecção de artesanatos. Quando conheci 

Maria Timbira, enquanto fazia observações de pré-campo, ela me explicou que apesar de ser 

do povo Timbira vivia no território Gavião. Naquela ocasião, recebi dela, como presente, o livro 

“Pyhcop Cati Ji Jõ Pji: Território Gavião-MA” organizado pela professora Luciana de Oliveira 
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Dias (2017) e construído com o povo Gavião. A partir da sua leitura, entendi como a invasão 

dos fazendeiros para dentro do território Gavião tem avançando, mesmo depois da demarcação 

de terras. Se antes o povo Gavião usufruía dos recursos naturais da flora e da fauna para a sua 

própria sobrevivência, hoje o território é marcado pela ação de fazendeiros, madeireiros e 

caçadores responsável pelo desequilíbrio ambiental e seus múltiplos desdobramentos, como a 

extinção de animais e plantas, causada pela produção de plantações clandestinas, queimadas, 

extrações ilegais de madeira (DIAS, 2017, p.15). Todo esse contexto político não é alheio à 

construção desta pesquisa e representa também meu compromisso ético/político/sentipensante 

marcar esta luta que minhas/meus interlocutoras/es travam cotidianamente para a sobreviverem 

com dignidade. 

A colonialidade opera transformando as pessoas que foram marginalizadas e 

subalternizadas em “ninguéns”, apagando seus direitos de ocuparem espaços, explorando seus 

poucos recursos financeiros e inferiorizando suas capacidades cognitivas de aprender e saber 

uma língua.  Cada história de vida, cada violência sofrida, cada direito a menos marcam toda a 

trama da colonialidade que está impregnada no tecido social. Esses sofrimentos marcam a 

minha formação humana como pessoa e pesquisadora, pois não pude passar por esta pesquisa 

sem sentir e sofrer ao ouvir inúmeros relatos dessas violências. 

 Eu sempre me perguntava em que momento eu poderia colocar essas vivências que me 

marcaram e que pareciam tão desconectadas dos meus objetivos iniciais de pesquisa. Mas hoje 

consigo observar melhor como essas violências também estão ligadas também com as próprias 

violências epistêmicas que perpassam tanto às formas de produção de conhecimento, incluindo 

a própria escrita. Essa conexão pude sentir quando, no tema contextual “Letramento Cultural 

e Intercultural”, pode ser vista principalmente a partir das vozes de estudantes indígenas em 

um quadro de tensões e conflitos que perpassam as práticas de letramento acadêmico. 

Para construir esse diálogo, a próxima seção foi pensada como forma de situar um 

quadro de tensões e conflitos que emergem nas práticas de letramento acadêmicos em contextos 

interculturais, a partir do próprio posicionamento de acadêmicas e acadêmicos indígenas. É 

apresentado, neste texto, como essas pessoas se posicionam diante das práticas de letramento e 

como sentem e percebem as relações de poder que envolvem essas práticas. Para construir essa 

interlocução, parto da minha experiência como monitora, em etapa de pré-campo, no estudo 

complementar Português Intercultural 2 e no tema contextual Letramento Cultural e 

Intercultural. 
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3.3 Letramentos acadêmicos em contextos interculturais: entre tensões e conflitos 

 

 

  

 Diante do exposto, parto da assunção de que falar em letramentos acadêmicos em 

contextos interculturais é falar de tensões e conflitos. Estamos diante de um cenário em que a 

diferença está presente. Diferença cultural, linguística, ontológica, epistemológica. Quais são 

essas tensões e conflitos? Em quais situações eles emergem? Como acadêmicas/os indígenas se 

posicionam diante dessas práticas? Esta seção nasce com o propósito de problematizar essas 

questões. Mas para isso é preciso ter em vista que falar em letramentos acadêmicos em 

contextos interculturais é compreender também os processos de negociações em curso. Como 

elas ocorrem? Como as relações de poder determinam essas negociações?  Nesse caminho, é 

preciso compreender que essas tensões refletem uma trajetória de vida marcada pela luta de 

resistência em ambientes educacionais ocidentais, que negaram/negam e/ou 

silenciam/silenciam práticas outras de vida e, consequentemente, as formas de produção de 

conhecimento, daí a sua complexidade. Por isso, quando sentipenso essas tensões, não posso 

desconectá-las de um caminho que minhas/meus interlocutoras/es caminharam em suas lutas 

pela vida, pela qualidade de vida de suas comunidades. Como pessoas que há muito tempo 

caminham em trânsito, suas histórias de vida se refletem nos desafios que encontram na 

universidade hoje, e quando falamos da escrita percebo que sua imposição se inicia na 

imposição da escola do branco, uma escola que não dialogou com esses grupos para a 

construção de sociedades mais justas, harmoniosas e felizes, como apresento nesta seção. 

Escuto, não só em suas falas, nas suas próprias atividades realizadas, principalmente no tema 

contextual letramento cultural e intercultural, um pouco da história dessas tensões, porque toda 

prática de letramento também é história, é uma história de uma relação com a escrita, de uma 

relação com a palavra escrita. Por isso, de acordo com os meus registros de interlocuções, 

apresento, na medida que narro alguns acontecimentos que considerei como tensões, essas 

vivências. Na tarefa de caminhar recortando e conectando acontecimentos, faço breves 

interrupções para fazer conexões com esses registros e para isso faço menção a acontecimentos 

passados, especificamente no “Estudo Complementar: Português Intercultural 2”, como forma 

de mostrar também a dimensão política das vozes que me interpelam.  Ao longo desse caminho 

também realizei algumas entrevistas, não com todas as pessoas que participaram desse tema 

específico, principalmente por causa do tempo curto que tive oportunidade de ouvi-las fora do 

contexto de sala de aula. Trago para essa interlocução esse conjunto de vivências e procuro 

fazer as conexões que considerei importantes para desenhar um caminho perpassado por tensões 
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e conflitos vivenciados pelas/os estudantes indígenas. Possuo informações em maior quantidade 

das/dos interlocutoras/es que mais me aproximei durante o período em que realizei a pesquisa 

e por esse motivo, em alguns momentos, as vivências de algumas pessoas são aqui mais 

alongadas e destacadas. 

No tema contextual “Letramento cultural e intercultural”, na primeira roda de conversa, 

na primeira discussão sobre letramento cultural e intercultural, que apresento no capítulo 2, 

tensões e conflitos começaram a ser trazidos para a discussão. Quando o acadêmico indígena 

Arawani falava sobre seu entendimento sobre o letramento cultural e intercultural, ele dizia que 

seu trabalho extraescolar era feito oralmente e depois era transformado em escrita23. Naquele 

momento, uma discussão sobre essa mudança de modalidade foi construída.  Como acontece 

esse processo de mudança de modalidade? Para Arawani a gente, fazendo referência à prática 

de pesquisa indígena, faz a pesquisa oral e transforma a oralidade em escrita, duas 

modalidades que caminham juntas no mundo atual. O André, naquele momento, pergunta se, 

no contexto de interculturalidade, essa escrita, que tem a função de registrar o conhecimento 

indígena, vai ter alguma característica específica, que mostra que esse conhecimento vem de 

uma epistemologia indígena. Ele pergunta se vai ser uma escrita igual a do não índio. Bruna 

nos diz que seria a construção de uma autoria originária em todos os aspectos, social, cultural, 

linguístico. Naquela reflexão, o André perguntava sobre o aspecto linguístico do texto, que é 

um ponto que, como ele disse, chama a sua atenção. O questionamento apontado por ele era se 

haverá uma marca que mostra que aquele conhecimento vem de uma tradição, uma 

epistemologia indígena, ou vai ser igual a um texto que a gente lê, como o acadêmico não 

indígena. Bruna nos diz que não, porque o contexto que ele (o texto) está sendo construído ali 

é totalmente diferente do contexto não-indígena. Então o André pergunta se isso estaria 

marcado de alguma forma.  

Bruna sorri alto e nos diz que acha que sim. Ela diz, na sua reflexão, que é uma das 

características que nós docentes lá na aldeia e discentes aqui (fazendo referência à 

universidade) devemos ter esse olhar, ter essa sensibilidade, de talvez nós não nos deixarmos 

de se enganar, porque a escrita é do não indígena, mas os conhecimentos tradicionais, sociais, 

culturais, linguísticos e territoriais são nossos, já nascemos com aqueles conhecimentos 

originários.  Ela reflete sobre a importância de as/os estudantes indígenas não nos (fazendo 

referência às/aos alunas/os indígenas) deixarmos levar sem nenhuma percepção, sem nenhuma 

reflexão, em qual momento a escrita do não-indígena ela é interessante e ela serve para nós e 

                                                 
23 Faço referência a esse contexto apresentado no capítulo 2, especificamente na seção 2.6. 
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até em que momento ela deixa de não ser mais, de não exercer aquele papel que é só escrita. 

Bruna argumenta que a escrita é algo concreto que tem poder de reivificar, mas de uma forma 

nossa (fazendo referência aos povos indígenas), nós que trabalhamos e efetivamos. Ela diz que 

assim a gente vai só duplicando aquele conhecimento da escrita, mas destaca que em certos 

momentos ela (a escrita) é do não-indígena, mas até certo momento é nossa. A gente tem que 

se apropriar.  Nesse diálogo, ela começa a trazer questionamentos importantes: se por um lado 

ela enxerga a escrita como uma do não-indígena, reconhece também que a necessidade de 

apropriação, mas não uma apropriação passiva, ao contrário, uma apropriação que reflita de 

certa maneira os conhecimentos originários. Ao mesmo tempo, reconhece que a escrita não lhe 

pertence, apesar de que em alguns momentos, a escrita pode ser interessante. 

Naquele momento, o André relembra que anteriormente as/os alunas/os mencionaram 

suas experiências no processo de construir os trabalhos extraescolares. Ele diz para a turma que 

fica pensando muito nessa trajetória. Ele acha que todas/todos seguem o mesmo caminho de 

pesquisas na comunidade, com os conhecedores, as conhecedoras, mas esses conhecimentos 

devem ser passados para a escrita de alguma forma. Ele fica muito curioso para saber como tem 

se dado esse processo, por isso ele pergunta se a turma tem enfrentado dificuldades para trazer 

os conhecimentos que são basicamente orais, visuais, como o Caetano apontou na roda de 

conversa, são símbolos, são grafismos, para a escrita24.  

Bruna responde nos dizendo que tem momentos que a gente não tem como traduzir, 

porque têm conhecimentos nossos (dos povos indígenas) que em certos momentos você não tem 

como descrever na escrita. Ela disse que esse não é um problema, mas é um fenômeno, talvez 

um aspecto que a gente tem dificuldade sim.  Ressalta que falta uma palavra para definir, prefere 

falar em fenômeno ou aspecto. Essa relação que ela tece com a escrita é complementada com a 

ideia de que a nossa cultura (fazendo referência à cultura indígena), em certos momentos, é 

abstrata para a escrita, ela não tem como ser traduzida, ela não tem como ser descrevida. Na 

sua reflexão, nos diz que é hora da gente (povos indígenas) usar o nosso conhecimento 

intercultural da escrita de uma forma nossa. Há coisas, para ela, que não têm como explicar, 

só vivenciando e conhecendo que você vai sentir ou então você começa a entender aquilo.  

A voz da Bruna começa, de certa maneira, a delinear um contexto que confronta a 

produção de conhecimento legitimada pelo mundo ocidental. Há conhecimentos, como ela 

mesma aponta, que não podem ser traduzidos para escrita, tampouco descrevido. Ela nos diz 

que a escrita não é um problema, mas aponta a dificuldade, justificada, naquele momento, pela 

                                                 
24 Situação já mencionada no capítulo 2, especificamente na seção 2.6. 
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abstração da sua cultura. A incompletude da escrita é, portanto, um aspecto que ela começa a 

apontar. Ao mesmo tempo, o conhecimento intercultural da escrita deve ser usado, na sua 

perspectiva, para a tessitura de uma escrita indígena, que não é igual a do não-indígena, porque 

é preciso vivenciar e conhecer para sentir e entender. Seus relatos são importantes porque 

confrontam, de certa maneira, os próprios manuais de escrita do trabalho científico, que tendem 

a legitimar, como vimos anteriormente, a modalidade escrita como instrumento mais hábil para 

registrar o conhecimento abstrato.  

Sua voz nos ajuda a começar construir aqui uma crítica ao grafocentrismo como uma 

ideologia que guia a produção de conhecimento no mundo ocidental, uma ideologia que forma 

parte da colonização linguística, que, por sua vez, possui intrínseca relação com a 

racionalização linguística e epistêmica ainda projetada de diversas maneiras, como já disse ao 

longo deste texto, nas formas de produção e veiculação do que é legitimado hoje como 

conhecimento científico. Essa crítica é importante para pensar como as tensões vivenciadas por 

minhas/meus interlocutoras/es são, em parte, resultado da ideologia grafocêntrica (que não se 

desvincula de ideologias moderno/coloniais mais abrangentes) que perpassa as formas de 

produção do conhecimento na academia em geral, inclusive em contexto de uma universidade 

intercultural, como é o caso do contexto em que esta pesquisa foi desenvolvida.  

A colonização, no início do século XVI, como destaca Mignolo (2003, p.23), foi um 

período no qual missionários espanhóis começaram a julgar e hierarquizar a inteligência dos 

povos colonizados a partir do critério do domínio da escrita alfabética de base latina, primeiro 

critério que impôs a construção da diferença colonial. A ausência de alfabeto escrito foi, nesse 

sentido, uma forma que os missionários usaram para justificar a ideia de que os povos 

colonizados não possuíam história, tendo em vista que para “para o homem do século XVI, a 

história estava indissociavelmente vinculada à escrita e ao alfabeto da tradição greco-romana” 

(MIGNOLO, 2010, p.39). Como argumenta Garcés (2009, p.34), a partir do imaginário colonial 

a escrita alfabética assume sua posição de universalidade e outras formas de registro, como o 

Khipus25, passam a ser entendidos como uma proto-escrita ou uma pré-escrita.  

Como fruto dessa construção do imaginário colonial, essa geopolítica interfere 

diretamente nas formas em que os estudos sobre a escrita foram sendo produzidos, esses que 

foram responsáveis, desastrosamente, por representações valorativas atribuídas à escrita e à 

oralidade, sendo a última vista como uma modalidade de menor prestígio em relação àquela. O 

historiador Charles Higounet (2003),  por exemplo, em História concisa da escrita, livro 

                                                 
25 Khipus, também conhecida como quipus, é  um instrumento utilizado pelos incas para fazer seus registros. 
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publicado pela primeira vez em 1955, apesar de trazer uma historiografia relevante no que se 

refere à escrita, aponta que nos sistemas alfabéticos a  “escrita latina, que se tornou o 

instrumento definitivo do pensamento ocidental e o meio de excelência do mundo moderno” 

(HIGOUNET, 2003, p.15). Seu posicionamento é de que a escrita é mais que um instrumento, 

visto que, para ele, “ela não apenas guarda, ela realiza o pensamento que até então permanece 

em estado de possibilidade” (HIGOUNET, 2003, p.9). A escrita, nessa perspectiva deficitária: 

 

não é apenas um procedimento destinado a fixar a palavra, um meio de expressão permanente, 

mas também dá acesso direto ao mundo das ideias, reproduz bem a linguagem articulada, 

permite ainda apreender o pensamento e fazê-lo atravessar o espaço e o tempo. É o fato social 

que está na própria base da nossa civilização. Por isso a história da escrita se identifica com a 

história dos avanços do espírito humano (HIGOUNET, 2003, p.10). 

 

O pensamento de Higounet (2003, p.13) é de que a mentalidade do primitivo “não lhe 

permite desenvolver a decomposição da frase, que postula a reprodução gráfica, para além da 

sucessão que ela contém”. O estado mais elementar da escrita, portanto, é, para Higounet, 

aquele em que sinais serviram para sugerir uma frase inteira ou as ideias presentes em uma frase 

(2003, p.13).  

As representações depreciativas em relação à oralidade, intrinsicamente ligada à crença 

da inferioridade das sociedades orais, também são evidenciadas no pensamento de Walter Ong, 

especificamente em “Oralidade e cultura escrita:  a tecnologização da palavra” (1982). Seu 

pensamento é criticado com propriedade por Street (2014), que destaca como as equivocadas 

ideias de Ong, pautadas na “grande divisão”, entre oralidade e letramento, guiaram visões 

deficitárias no que se refere ao letramento. Isso em razão de que Ong, ao realizar essa dicotomia, 

distingue duas grandes formas culturais do desenvolvimento humano, em que postula a ideia 

de que sociedades orais são “verbomotoras” e as sociedades letradas são sociedades de “alta 

tecnologia” (STREET, 2014, p.164). Essa ideia é reforçada quando Walter  Ong faz uma 

diferença entre som e visão, diferenciação, no entanto, valorativa, visto que defende que  “as 

marcas sobre superfícies visuais, externas (isto é, a escrita) são isoláveis, dissecáveis, analíticas, 

associadas a outros sentidos, diferentemente do som, e parecem capazes, sobretudo, de “fixar” 

impressões de um modo que o som é incapaz de fazer” (STREET, 2014, p.164).  

Como consequência desse pensamento, circulou/circula a perspectiva fragilizada de que 

“o letramento possibilita “linguagem livre de contexto”, “discurso autônomo” e “pensamento 

analítico”. Ele é essencial para a realização de potencialidades humanas mais complexas, 

interiores, que permanecem irrealizadas no mundo oral (STREET, 2014, p.164).  A ideia de 

que a escrita é um sistema que “permite”, “facilita”, “promove” uma mudança de mentalidade 

compreendida como “pré-lógica” é responsável, consequentemente, para a “distinção entre 
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mito e história, o florescimento da ciência, da objetividade, do pensamento crítico e da 

abstração” (STREET, 2014, p,165).  Pensamentos, portanto, que ajudam a fundamentar a 

utópica superioridade da sociedade ocidental, por isso não é possível negar que essa concepção, 

na voz de Street (2014, p.165), “são desenvolvidas popularmente em termos políticos e 

ideológicos que supõem o poder de definir e moldar o mundo”. Essas visões possuem, 

sobretudo, implicações diretas para a supremacia da escrita como ferramenta mais eficaz para 

produção do trabalho considerado científico, prova concreta são os manuais de metodologia do 

trabalho científico. Ao dizer que sua cultura é abstrata para escrita, em diversos momentos do 

tema contextual, Bruna confronta todo um discurso político, científico e ideológico de que a 

escrita é uma ferramenta superior e mais completa para produzir conhecimentos, perspectiva 

que vai ao encontro dos questionamentos trazidos e mencionados neste texto pelos autores 

indígenas Davi Kopenawa (2015), Daniel Mundurucu (2006) e Joel Cuxy (2016). 

O projeto moderno colonial desconsiderou, portanto, as formas de produção de 

conhecimento de sociedades consideradas “ágrafas”, assim como a própria oralidade. Castro-

Gómez (2007), fazendo uma crítica ao trabalho do economista francês Anne Robert Jacque 

Turgot, aponta como a visão de Turgot era de na primeira época da humanidade os seres 

humanos estavam imersos no caos de sensações, pois sua linguagem não era capaz de articular 

ideias abstratas, capacidade que seria aprimorada quando a linguagem estivesse em um nível 

mais complexo e, portanto, só com a escrita, as ciências e artes eles poderiam sair desse estágio 

primitivo. Nesse sentido, a própria ideia de progresso da humanidade estava associada à noção 

de que a implantação das faculdades racionais estava associada ao trânsito do mito para o 

conhecimento científico (CASTRO-GÓMEZ, 2007, p.36), e nesse processo a própria escrita 

foi considerada como uma ferramenta representativa da evolução cognitiva dos seres humanos. 

Isso significa dizer que além da repressão cultural, do genocídio massivo de populações 

indígenas e a própria colonização do imaginário, conduzidas pelo projeto colonial, as culturas 

da América foram vistas como subculturas campesinas iletradas que não tinham padrões 

próprios de expressão formalizada, intelectual, plástica ou visual (QUIJANO, 1992, p.13).  Por 

isso, penso, com o sociólogo latino-americano Marcello Sarzuri-Lima, que o uso de uma escrita 

foi essencial para a consolidação da colonialidade do poder, tendo em vista que a própria 

hierarquização das línguas foi fundamental para a sustentação do discurso da dominação 

colonial, que desastrosamente construiu a ideia de que as línguas indígenas não possuem uma 

escrita alfabética, posicionando-as na base da classificação linguística, já que isso implicava a 

ideia de que os índios, não possuindo escrita, só tinham dialetos, sendo considerados pessoas 

analfabetas, pois acreditava-se que eram pessoas sem letras e sem palavras (SARZURI-LIMA, 
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2012, p.67).   Por isso acredito que “esta redução mecânica da escrita (alfabética e com base 

textual no papel) invisibiliza a natureza ampla e plural da escrita” (SARZURI-LIMA, 2012, 

p.67) e é responsável hoje pela supremacia da escrita alfabética nos espaços acadêmicos. 

Nessa crítica à universidade latino-americana, a pesquisadora argentina Zulma Palermo 

crítica como as universidades em localizadas no macroespaço do que foi chamado América 

Latina vivem atualmente em uma reativação do universalismo (modelo global/mundial), 

sobretudo porque esse espaço foi objeto de dominação imperial e desde as independências até 

hoje, por causa de uma colonização interna, consolidada pelos criolos, que já haviam 

naturalizado o modelo hegemônico da modernidade/colonialidade. Esse modelo foi responsável 

por gerar processos de colonização que se consolidaram e se naturalizaram até os dias atuais,  

sendo responsáveis pelo controle epistêmico, mas que na crítica analítica da 

modernidade/colonialidade, em uma opção decolonial, convoca um desprendimento na 

América Latina do paradigma da modernidade, para a criação do seu próprio poder em todas as 

ordens, em um processo de desprendimento da colonialidade, processo permeado por 

amalgamas, contradições e des/encontros, como já frisada o pensador latino-americano Anibal 

Quijano (2005) (PALERMO, 2010 P.46).  Nesse movimento de reativação do universalismo, é 

preciso ter em vista que “a fala, a escrita e os sistemas de signos de distinto tipo, tanto em sua 

conceituação como na distribuição disciplinar do saber que as formalizam, integram um 

conjunto de relações pelas quais a colonização se torna efetiva” (PALERMO, 2010, P.48). 

A partir dessa crítica, é importante ter em vista que  a dicotomia entre a oralidade e a 

escrita é mais um construto ideológico do que uma realidade, para Arias (2010, p.291) isso 

significa que  a escrita funciona em uma lógica imperialista que é sustentada a partir da ideia 

de que as palavras se desvanecem com o tempo ao serem pronunciadas , já que a palavra, na 

perspectiva colonial, só possui validade quando enunciada pelo poder, por isso, para negá-la, 

foram construídos discursos de verdade para legitimar seu exercício. O poder, no entanto, tem 

a consciência do poder da insurgência da palavra, por isso desde o momento da colonização a 

palavra, usurpando a enunciação e estabelecendo somente o poder de dizer através da escrita, 

movimento responsável pela busca de silenciar os povos que sempre tiveram o seu imaginário 

simbólico sustentado pela palavra (ARIAS, 2010, p.291). Como consequência disso, os povos 

colonizados, ao serem vistos como incapazes de sentir, de pensar e falar por si mesmos, 

começaram a ser falados pelas pessoas que têm o poder da enunciação e , desastrosamente,  esse 

processo de  usurpação e colonização da palavra foi responsável pela  colonialidade do ser, 

porque o poder, ao retirar dos seres humanos da “força construtora da palavra”, também retirou 

a sua humanidade (ARIAS, 2010, p.291). 
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Depois da resposta da Bruna, o André fala que esse ponto é muito importante e que a 

gente tem conversado pouco sobre isso no nosso curso (fazendo referência ao seu campo de 

trabalho como docente). Ele pergunta se as/os outras/os colegas também percebem essa tensão 

de que alguns conhecimentos são tão abstratos, ou tão complexos, que são difíceis de passar 

para escrita. Ele pergunta se alguém mais tem essa sensação ao desenvolver as pesquisas. A 

Taís Krahô retoma a discussão sobre sua percepção sobre o letramento, concepção que já 

apresentei no capítulo 2, quando expus algumas concepções de letramento que minhas/meus 

interlocutoras/es apresentaram em alguns momentos. Na sua interlocução ela fala das 

dificuldades materiais de produzir uma pesquisa, principalmente quando as pessoas que 

participam dela não moram na sua comunidade. Naquela discussão, ela falava que seu trabalho 

seria escrito todo na língua indígena Krahô, porque quando você quer traduzir uma palavra ou 

uma ideia para o português já não vai ser igual você quer explicar ali. Taís nos diz que alguma 

coisa vai mudar, ela não sabe se vai fazer a introdução para o português para os professores, 

que são não-indígenas, entenderem. Ela nos disse que não sabia, naquele período, o que iria 

fazer. 

Dialogando com a turma, André diz que essas são decisões que elas/eles, acadêmicas/os 

indígenas, têm que tomar constantemente na produção do trabalho extraescolar. Decisões que, 

como aponto mais a frente, geram tensões, principalmente quando falamos do processo de 

traduzir esses conhecimentos. Na sua visão como professor e pesquisador, ele imagina essas 

dificuldades, diz para a turma que pensa sobre as dificuldades de descrever um ritual que é tão 

complexo, as dificuldades de passar através da escrita o significado de um grafismo. Ele diz 

que essa questão é pouco discutida, mas é um caminho para pensar outras possibilidades. Por 

isso pergunta por que na universidade tudo tem que ser escrito. Ele pergunta se a turma já 

pensou sobre isso. 

Bruna diz que há outra coisa: ela conta para a turma sobre a escolha do seu tema de 

pesquisa. Diz que a partir da sua pesquisa descobriu elementos da história da sua cultura que 

são segredos e não poderiam ser contados, experiência que ela narra com mais detalhe no 

decorrer do tema contextual, como discorro posteriormente. Ela nos diz que esse curso nos 

(fazendo referência aos povos indígenas) dá a oportunidade, que é a pesquisa, de você entender 

melhor a cultura. Ela disse que por causa do segredo, a pesquisa dela estava parada. Resolveu 

então mudar de tema, utilizando seus trabalhos de estágios. Na sua reflexão, diz para suas/seus 

colegas que é muito importante fazer estágios diversificados, de vários campos da nossa 

cultura, porque ela é riquíssima. Para ela, depende de nós (povos indígenas) ter a vontade de 

pesquisar, porque é única a nossa cultura. São conhecimentos que você talvez, como indígena, 



150 

 

você pensa que sabe, mas você se engana. Ela finaliza falando que a nossa cultura (dos povos 

indígenas) é muito complexa e a gente pensa que a do branco que é a melhor, que a do não-

indígena é melhor de todas, mas não é bem assim. André concorda com ela sobre o fato da 

cultura do branco ser supervalorizada em detrimento das outras culturas, assim ele diz como é 

fascinante trazer essa discussão para o tema que estávamos vivenciado. Ele finaliza a sua fala 

deixando uma pergunta para ser pensada ao longo do tema: Será que a universidade está 

preparada para essa diversidade de conhecimentos? Será que é possível trazer todos esses 

conhecimentos para a escrita? Ele discute então sobre as relações de poder envolvidas nessas 

práticas, convidando a turma a pensar por que na universidade o conhecimento é produzido e 

transmitido só através da escrita. Sua reflexão leva em conta que as/os estudantes estão 

inseridas/os em contexto intercultural, mas indaga se os letramentos acadêmicos têm dado 

atenção para isso. Ele pergunta sobre qual meio os principais conhecimentos chegam até as/os 

estudantes na universidade. Nessa discussão ele incluiu suas próprias práticas e as práticas 

das/os outras/os professores/as, que levam a maioria dos conhecimentos através da escrita. 

Finaliza sua fala indagando se haveria outras possibilidades para rever essas práticas, reflexão 

que poderia ser ampliada durante o tema contextual. 

Quando conversei, em situação de entrevista, com a Bruna, quis saber sobre sua fala em 

relação à sua decisão de abandonar o tema do seu trabalho. Ela me disse que se tratava do choro 

ritual, que é uma das práticas, vamos dizer assim, mais respeitada, porque elas são lamentações 

através de música e ao mesmo tempo choro. Com frases que você descreve os seus sentimentos 

que são ensinados através da vó materna ou paterna ou então de sonhos. Essas três maneiras. 

Por ela ser tão restrita, vamos dizer assim, sentimentalmente, é uma questão que é muito íntima 

do povo ali eu cheguei a um ponto da minha pesquisa que eu percebi que não era pra mim 

fazer. Eu podia fazer, mas ficar comigo só. Eu não quero um trabalho que fica comigo só. Eu 

quero fazer um trabalho que o indígena, os próprios aquéns, os indígenas, todo mundo tenha 

acesso e possa ler e entender a nossa realidade. Naquele momento, indaguei se era um tipo de 

segredo. Ela disse que sim, é uma prática que chega certo momento que você interpreta assim 

num espaço abstrato. Você não consegue. Perguntei sobre a possibilidade de fazer o trabalho 

oralmente, me dize que seria mais fácil porque aí eu não ia detalhe botar detalhe.  Na escrita 

você precisa colocar detalhes por detalhes para o leitor entender aquilo que está escrito. Eu 

fazeria um resumo das minhas pesquisas e ia falando ali. Mas também sem gravação, porque 

pelo que eu entendi é uma prática restrita. 

Antes de relatar outras experiências de tensão vivenciadas em campo, a dinâmica da 

aula descrita anteriormente me convida a retomar a voz da estudante indígena Marineuza 
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Krikati, uma experiência que ela compartilha conosco no Estudo Complementar Português 

Intercultural 2. Essa retomada é importante, porque Marineuza encontra em muitos momentos 

as vozes da Bruna e da Taís, nos mostrando como ela percorre um caminho permeado de tensões 

quando produz seu trabalho extraescolar, ou seja, nos indica que muitas tensões e conflitos são 

comuns nas experiências das/as estudantes indígenas na universidade 

 No primeiro dia de aula, no segundo semestre de 2017, enquanto procurava a sala em 

que nos reuniríamos para vivenciarmos o Estudo Complementar: Português Intercultural 2, tive 

o privilégio de conhecer a indígena, acadêmica e professora Marineuza Krikati. Ela estava com 

seu filho, que naquele momento a acompanhava em algumas aulas. Depois de ler a lista de 

horário fixada nas paredes do Núcleo Takinahakỹ De Formação Superior Indígena, 

descobrimos que ficaríamos na mesma sala e a nossa pequena aproximação cresceu durante 

aquele período curto de aulas, que durou uma semana. Desde então, conheci um pouco das suas 

dificuldades, dos seus medos e também das suas alegrias, tanto nas suas viagens do Maranhão 

para Goiânia, como nas suas próprias experiências e desafios como acadêmica no período em 

que ela estava na universidade. Ela, naquele período, era acadêmica e professora da escola 

indígena Cõhmxiirỹ, da aldeia Jerusalém, localizada no município Sítio Novo, no Maranhão. 

Era a última etapa em que ela estaria no Núcleo Takinahakỹ De Formação Superior Indígena e 

depois daquela etapa específica, de fato, nunca mais a vi. Deixou comigo, como pessoa gentil 

e amável que é, a cópia dos seus trabalhos, como o projeto extraescolar e o material produzido 

no seu estágio, trabalho que retomo ao finalizar o texto que sintetiza esta aprendizagem, 

especificamente no capítulo IV.  

O posicionamento da Marineuza é construído a partir de um contexto específico em que 

as aulas foram construídas. Procuro delinear esse percurso primeiro para recuperar a dimensão 

política dos discursos que considerei pertinente para mostrar a relação que acadêmicas/os 

indígenas tecem com a escrita, segundo para delinear como um caminho de tensões e conflitos 

emergem nas vozes dessas pessoas.  Desde o início das aulas, André destacava que naquele 

estudo específico a atenção seria dada à escrita, não só praticando a escrita, mas pensando um 

pouquinho sobre isso aqui, fazendo referência à palavra “escrita” grafada no quadro, entendido 

como uma prática social. Mas permeava a discussão proposta por ele a ideia da escrita como 

uma prática social intercultural, como forma de trazer e pensar a escrita para o contexto de 

vida das pessoas que estavam ali presentes.  Na discussão, o André também chamava atenção 

de como linguistas foram responsáveis por criar uma escrita das línguas indígenas, frisando 

que de certa forma as universidades também desempenharam esse papel de levar a escrita para 

dentro das comunidades indígenas, seja em português, mas principalmente descrevendo as 
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línguas indígenas.  

 Seu posicionamento como professor era de a escrita como prática social 

contextualizada foi levada de fora para dentro das comunidades indígenas e nem sempre foi 

um processo tranquilo, um processo pacífico, um processo que as comunidades pediram para 

isso. Em meio a essa discussão, ele ressalta como em situações mais antigas a escrita chegou 

junto com outros tipos de violências. Uma das alunas, Adelina Bororo, cita a ditadura.  André, 

concordando com ela, complementa falando sobre os internatos e as escolas de transição como 

instituições representativas desse tipo de violência. 

 O André destacava que é importante ter em mente essa trajetória das práticas escritas, 

porque ela faz parte da história de um povo, de uma comunidade, são práticas situadas 

historicamente. Ele frisava que é importante entender o que representa nas comunidades 

indígenas hoje a escrita como prática social. Domingos Guajajara entende que ela representa 

um avanço, porque antigamente a gente não tinha como reivindicar alguma coisa através da 

escrita, era sempre oralmente, mas hoje, com a escola, começamos a escrever e a ler e assim 

hoje em dia nossas reivindicações também são por escrito, ele exemplifica apontando a  

necessidade da utilização de documentos. Dando sequência à sua fala, Dalva Gavião, como 

quem concorda com seu colega, diz que as coisas que a gente consegue é através da escrita, 

dentro da nossa aldeia a gente não consegue mais as coisas através da fala, tudo é através do 

documento, tudo na escrita. Aqui, Domingos e Dalva chamam atenção, na minha perspectiva, 

para uma violência epistêmica que impõe o uso da escrita para as comunidades indígenas e 

argumentam que a imposição da escrita é uma realidade que impacta suas vidas. A 

reivindicação de direitos, como aponta Domingos, era feita oralmente, mas hoje, como 

complementa Dalva, não se consegue as coisas só pela fala. Mas, nesse cenário, Domingos 

ainda aponta a escrita como um avanço. 

 Lauro lembra que o André falou sobre autorepresentação no tema anterior, vivenciado 

no semestre anterior, ele acha, respondendo à pergunta do André, que seria a autorepresentação 

(seria o que? Faltou coesão aqui para situar a fala do Lauro), considerando que os missionários 

e linguistas não representariam mais os povos indígenas, mas a gente mesmo que vai se 

representar para os órgãos governamentais, municipal, estadual. O André pergunta se as/os 

alunas/os lembram dessa discussão que aconteceu na etapa anterior. O Domingos responde que 

é ser independente.  O André então pergunta se elas/eles concordam se a escrita nos dias de 

hoje pode colaborar com a autorepresentação e com a autonomia das comunidades dos povos 

indígenas. Algumas/alguns alunas/os dizem que sim ao mesmo tempo. Lídia diz que sim e 

completa dizendo que os mais velhos sempre falam que a luta de hoje em dia não é mais com 
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arco e flecha, a luta hoje em dia é através da escrita, através do próprio português, que envolve 

o português. A gente defende os próprios direitos, o que vale mais é o escrito. Essas 

representações são importantes para o entendimento de como a escrita tem um lugar na vida 

das/os acadêmicas/os indígenas, ao mesmo tempo em que delineia um espaço de contradição, 

uma contradição fruto da colonialidade, tendo em vista que se por um lado a escrita representa 

um avanço, por outro também representa um instrumento de luta. Mas essa escrita, como Lídia 

ressalta, é a língua portuguesa. Quando os mais velhos retomam a ideia de que a luta não é mais 

com arco e flecha há um resgate de um passado histórico, uma luta histórica, quando a luta pela 

resistência era feita com arco e flecha, mas a colonialidade, no entanto, reconfigura os processos 

de opressão, pois a própria burocracia, a exemplo do uso de documentos, do Estado impõe a 

necessidade do uso da escrita como forma de garantir acesso a determinados recursos. Lembro 

que em uma situação em que auxiliava as/os alunas/as a preencherem a documentação da 

PROCOM (Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária) para o acesso à bolsa 

permanência, havia vários conflitos e choque culturais no preenchimento do termo, como em 

relação a categoria “parentes” e a própria ideia do casamento, isso porque, para as comunidades 

indígenas que participavam dessa discussão, a categoria “parentes” era mais ampla do que a 

noção adotada pela cultura não-indígena. Da mesma forma, ser casado, como Domingos me 

explicou, não significa ter realizado o registro formal em cartório. Na voz de Lídia, a luta ainda 

continua, mas agora a luta é através da escrita, reconhecendo o papel da língua portuguesa nesse 

processo. 

Houve então uma discussão em torno da autorepresentação e autonomia indígenas no 

que se refere à escrita, que Adelina Bororo aponta que no começo foi assim estúpido, foi uma 

coisa imposta, mesmo que eles não queriam, eles enfiaram ali. Ela nos diz que hoje não, hoje 

nós buscamos isso, hoje nós corremos atrás disso, e também é um direito, é um direito de 

estudar. Ela conclui sua fala com um sorriso, quase em uma gargalhada, dizendo que hoje, em 

tom de exclamação, a escrita é importante. Lauro seguindo o sorriso de Adelina complementa 

a ideia da colega, que é sua esposa, nos dizendo que seria uma luta cultural, apropriar de uma 

cultura externa para poder também fazer parte da nossa cultura.  Domingos complementa 

afirmando que mesmo que a gente (fazendo referência aos povos indígenas) não queria, a gente 

precisa da língua portuguesa.  

Durante essa discussão houve uma problematização sobre o papel dos missionários no 

que se refere à escrita dos conhecimentos indígenas. E é justamente nessa discussão que a 

Marineuza nos explica o que é a autonomia indígena na sua visão de mundo. Para ela, qualquer 

comunidade indígena tem autonomia, mesmo que tenha o contato com a tecnologia, como a 
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televisão, que qualquer aldeia tem, mas tem essa autonomia que a liderança tem nunca vai 

acabar a identidade indígena, porque mesmo  que tenha duas culturas, porque hoje para nós 

a cultura não indígena é importante também, porque na escrita você tem que ter o domínio da 

escrita no português para defender os direitos e a identidade do indígena na luta. Agora você 

tem que ter a cultura viva, tem que ter a valorização, porque através da autonomia sempre vai 

ter a valorização.  Então ela pergunta: Quem vai dar essa autonomia?  Responde que é a 

liderança da aldeia. A liderança tem autonomia a identidade indígena não morre, mesmo que 

envolvida em duas culturas diferentes, a cultura do cupẽ. Porque nós não temos como sair, mas 

nós temos que valorizar o que temos na nossa cultura: a festa, a cultura, a festa tradicional, a 

pintura, a dança, a cantoria, tem que ter para manter a identidade.  

Essa fala da Marineuza foi contexto chave para a discussão sobre como a autonomia 

gera a identidade, especificamente se e como a identidade é passada para a escrita indígena, 

discussão mediada pelo André. A Marineuza se pronuncia dizendo que identidade indígena 

significa que eu sou indígena, mesmo que eu estou com a roupa do cupẽ,  ela diz que sua 

identidade e suas características serão indígenas, não vai mudar, não muda, mesmo que estou 

falando em português, mesmo que eu domine a escrita, a minha identidade é indígena, eu não 

vou mudar.  Nesse caminho, construído pela fala da Marineuza, chegamos a um questionamento 

importante construído também a partir da mediação do André: como identificar a autoria 

indígena em um texto em português?  Takakpe Caiapó diz que é através da pintura porque 

quando a gente pinta a gente está registrando a nossa escrita. Ele nos diz que esse é apenas 

um exemplo, para ele, há características que vão registrar a identidade de um povo, trazendo 

um elemento importante para discussão: Como pensar a pintura como uma forma de registrar 

uma escrita indígena? Nessa interlocução, ao entender a pintura como uma forma de escrita 

indígena, Takakpe também confronta a ideologia grafocêntrica, desconstruindo a ideia de que 

povos indígenas não possuíam outras formas de “escrita”, (ou representação gráfica de 

conhecimentos?). 

Dentro desse quadro de problematizações, as práticas escritas na universidade ganham 

atenção. André delineia uma discussão perpassada pela crítica do porquê de a maioria dos textos 

acadêmicos, inclusive dos trabalhados na educação intercultural, serem em grande parte de 

autoria não-indígena e a indagação principal era se no contexto geral, os textos, os artigos, os 

capítulos de livro representam o conhecimento indígena. 

Marineuza chamava atenção para o fato de que havia artigos e livros produzidos pela 

antropologia sobre determinados povos. Ela diz que através da escrita você lê e você conhece 

sobre algumas culturas, que são trabalhos feitos por não-indígenas, que pesquisaram um povo 
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e escreveu de acordo com sua pesquisa sobre ele.   Para Marineuza, nós aqui acadêmicas 

estudamos e vemos através da escrita outra cultura, nós acadêmicos e acadêmicas também 

através da faculdade aqui (fazendo referência à universidade) nós produzimos um texto, o nosso 

conhecimento, com o conhecimento que nós temos de acordo com a nossa realidade. Ela diz 

para a turma que na universidade as/os acadêmicos indígenas produzem textos na escrita com 

o próprio conhecimento do povo que eles/elas possuem.  Ela entende o texto acadêmico como 

tudo que nós escrevemos, tudo que a gente estuda aqui (na universidade). Mas no seu discurso 

também nos alerta que tudo é escrito em português, mas é justamente através da escrita que ela 

diz ler sobre a cultura indígena e não-indígena. Ela nos diz que quando a gente lê faz uma 

reflexão de uma cultura diferente. Como exemplo, nos diz que já leu um texto sobre o grupo 

macro-jê que ela não tinha ideia que tem oito línguas parecidas. Ela indaga de forma retórica 

quem escreveu e responde que foram os antropólogos. Ela diz que passou a saber que havia 

outras línguas parecidas, mas só ficou conhecendo sobre elas através do texto, que é da 

faculdade. Assim ela aprendeu também que há outras etnias que ela desconhecia. Ela diz para 

a turma que não sabia que existia o povo Caiapó, o povo Tapuia, através da prática social 

intercultural eu conheci outras etnias. 

André nos diz que a Marineuza mencionou um ponto importante, que não é só a leitura 

dos textos acadêmicos, mas também de escrever esse tipo de texto. Ele pergunta então se 

elas/eles percebem a diferença de escrever textos acadêmicos e outros tipos de textos e quais 

seriam essas diferenças. Naquela reflexão, Hélio Javaé lembra da discussão que ocorreu meses 

atrás, no português intercultural I. Fazendo menção ao que o André disse, ele diz que na 

cosmologia do não indígena ele escreve e dita do jeito que ele escreve, e nós que somos 

indígenas nós temos o conhecimento de falar e registrar. Ele fala também do desejo de aprender 

português como forma de escrever seus conhecimentos. A gente vai aprender a escrita 

português, e a gente vai escrever como o texto acadêmico. Ele diz que é bom a gente aprender 

português, já que a gente tem o conhecimento de falar e escrever. Ao mesmo tempo nos diz 

que nós (povos indígenas) não vamos deixar os não indígenas escrever nossos conhecimentos. 

As vezes eles escrevem do jeito deles e a gente tem conhecimento de escrever, às vezes a gente 

não consegue escrever. A outra pessoa escreve do jeito que ela quer. 

Guiado pela reflexão do Hélio, André pergunta por que elas/eles não conseguem 

escrever e convida a turma a refletir sobre isso. Lauro, naquele momento, fala que, infelizmente, 

como a nossa colega testemunhou (fazendo referência à Marineuza), ela conhece outros 

parentes, outras etnias, pela escrita. Agora, infelizmente, escrito por autores não-indígenas. 

Ele conclui naquele momento que nós, povos indígenas, teríamos um trabalhão de uma ação. 
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Ele diz que se trabalha com tese, seria necessário então fazer uma antítese, se a gente ver algo 

diferente, que não é igual a realidade da gente, a gente tem que fazer a antítese. Nessa reflexão 

sobre a produção de conhecimento, ele critica as verdades absolutas da ciência, porque o que 

está aqui na biblioteca da universidade seria considerado verdade absoluta, mas as vezes essas 

verdades absolutas são equivocadas. André pergunta em uma reflexão crítica se essas verdades 

são absolutas para quem, a partir do ponto de vista de quem. Ele diz que esse questionamento 

é importante para que elas/eles, acadêmicas/os indígenas, comecem a pensar em outra 

dimensão: as relações de poder, que infelizmente ainda continua organizando a produção de 

conhecimento. Uma voz baixa, de um aluno que não consegui identificar, cita os colonizadores. 

O André diz que é exatamente isso, com a mesma ideia da colonização, que é só o homem 

branco sabe pensar, tem conhecimento, domina os instrumentos para isso, e um desses 

instrumentos seria a escrita acadêmica. Para o André, isso responde à pergunta sobre o porquê 

a maioria dos textos que circulam na academia é de autoria não-indígena. Ele diz que a 

universidade também vem de uma tradição colonial, representando um tipo de produzir 

conhecimento.  

Foi diante dessas reflexões construídas coletivamente que Marineuza nos disse que há 

muito texto produzido pelos pesquisadores da antropologia, mas quando a gente lê, nós 

achamos um pouco errado. Durante sua fala ela marca a importância de estar ali, na 

universidade, e se posiciona como uma aluna que está finalizando o seu curso. Ela fala para 

suas/seus colegas que elas/eles farão o estágio e nesse processo vão ter que fazer um projeto 

extraescolar. Nas suas palavras, ela diz que escolheu o seu tema pensando a realidade do meu 

povo. Ela nos diz que vai registrar na escrita os conhecimentos do seu povo, vou registrar na 

escrita o conhecimento do meu povo, do ancião, da anciã, tudo que está na aldeia eu estou 

registrando. Mas ela também se posiciona como acadêmica tendo a escrita como referência, 

Marineuza nos diz através do texto acadêmico eu estou produzindo, então eu acadêmica.  Ela 

diz que vai produzir o meu trabalho como um texto e vai ser como artigo, eu vou registrar. Ao 

fazer essa afirmação pede a confirmação do André, que responde que é isso, confirmando o que 

ela disse.  

Ao longo do seu discurso, Marineuza nos diz que o trabalho vai ser como artigo que 

ela vai registrar. Ela diz que o tema de seu trabalho, não é uma festa cultural, não é um 

artesanato, eu escolhi a palmeira de buriti. Porque eu escolhi a palmeira de buriti? Perguntou 

de forma retórica. Responde que escolheu porque conhece a palmeira.  Ela nos diz que podemos 

ver a palmeira de buriti em qualquer canto do nosso país, o Brasil, mas e para o nosso povo 

Krikati? Qual é a sua importância? Perguntou ela. Ela responde que para o povo Krikati tem 
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essa importância, porque através da palmeira sua comunidade faz os artesanatos usados nas 

festas tradicionais e realiza a corrida de tora. A palmeira é utilizada como matéria-prima para a 

produção de várias atividades dentro da sua comunidade. Ela diz que somos acadêmicos e nós 

vamos registrar o conhecimento que nós temos na nossa comunidade, ela afirma que entende 

o texto acadêmico dessa forma. Naquela interlocução, ela nos dizia que estava falando do seu 

trabalho, mas ficou muito triste porque por falta de dinheiro não conseguiu apresentá-lo no III 

Congresso Internacional de Formação em Educação Intercultural e Práticas de Descolonização 

na América Latina, que tinha acontecido há poucos dias na nossa universidade. Ela me disse 

que não conseguiu o dinheiro para viagem para chegar a tempo para apresentar no evento. Em 

seguida ela retoma a discussão sobre sua relação com a produção do texto acadêmico. Nos 

explica que quando nós produzimos o texto tem que ter diálogo com o ancião, ela afirma que é 

oralmente, você vai apresentar falando oralmente, tem que ter diálogo, tem que ter 

compreensão quando a pessoa fala, você tem que dar muita atenção quando pesquisa. Nessa 

reflexão sobre produção de conhecimento, ela também nos explica como entende a sua relação 

com a escrita. Seu posicionamento é de que domina um pouco a escrita: acho que nós já 

dominamos um pouco a escrita, eu não sei escrever, eu não sou dominante na escrita da língua 

materna, porque algumas palavras eu posso errar, porque eu estudei um pouco a minha língua. 

Agora o que está me incentivando é praticar a escrita da língua materna Krikati. Ela nos diz 

que esse incentivo veio através de um curso, na Faculdade de Educação Santa Teresinha, uma 

faculdade do seu município, que foi responsável por incentivar muito, como ela afirma, os 

professores indígenas Krikati. Ela nos diz que quando chegou na universidade, a minha visão 

voltou para aldeia, porque tudo que eu tenho na cultura eu tenho que valorizar. Nesse processo, 

ela diz que entende que o texto acadêmico é que nós vamos produzir o texto com o conhecimento 

nosso e dos nossos anciões da aldeia. 

Ao finalizar sua fala, o André diz que esse é um ótimo depoimento. A partir da fala da 

Marineuza, André anotou alguns pontos no quadro que parece descrever, segundo ele, de 

maneira geral, o a gente chama de conhecimento indígena. Ele pede para a turma ver se 

concorda com esses pontos. Ele afirma que o conhecimento é muito vinculado à oralidade, e 

pergunta se a turma concorda. Na reflexão, ele aponta que o conhecimento é transmitido a partir 

da observação, da prática e que os gráficos têm papel importante na difusão, na transmissão 

dos conhecimentos, porque não são só desenhos, eles representam uma visão de mundo, 

representam as histórias, representam um conjunto de mitologias dependendo de cada cultura, 

tem um papel importante na transmissão do conhecimento, representam a cosmovisão 

indígena. A partir do exemplo da Marineuza, ele indaga o que a palmeira de buriti representa 
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para aquele povo específico e nos diz que o seu olhar para essa planta é diferente. Ele indaga 

quais histórias, por exemplo, estão por trás do povo Krikati, assim como qual é a significação 

cultural e cosmológica. Ele destaca também o diálogo dos anciãos como uma transmissão 

intergeracional dos conhecimentos que também é importante e chama atenção para as línguas 

indígenas. Ele pergunta ao finalizar a sua fala se a turma concorda com os termos e expressões 

que ele usou e nos diz que provavelmente têm outras palavras que a gente poderia colocar. 

Naquele momento, Marineuza interrompe a reflexão e inicia uma discussão que parece muito 

com uma continuidade da sua fala anterior. Ela nos diz que a Universidade Federal de Goiás é 

um avanço para nós, porque para essa, para mim, é uma oportunidade de nós registrarmos o 

que temos, o que queremos. Marineuza diz que queria eles, povos indígenas, queriam isso, mas 

nunca aconteceu: o tanto que nós queríamos e nunca aconteceu, mas essa é uma oportunidade 

de  contar o nosso conhecimento da aldeia, e a aquilo que você acha que é importante para a 

sua comunidade você vai escolher para registrar na escrita. Assim ela retoma o contexto de 

escrita do seu trabalho extraescolar. Ela nos diz que queria fazer sua pesquisa somente na língua 

Krikati, mas o seu professor orientador falou para não fazer, como eu vou entender? Perguntou 

o professor. Era esse o argumento usado pelo professor. Naquele momento houve risos na sala. 

Ela continuou contando que concordou com o professor, eu vou escrever em português, mas 

algumas palavras eu vou registrar na língua Krikati.  O professor disse que ela poderia registrar 

na língua, mas depois seria necessário colocar em português a tradução para que ele pudesse 

entender. Marineuza nos explica que no seu projeto há nomes de artesanatos escritos na nossa 

língua Krikati e os artesanatos também. Ela diz que o que não quer colocar em português, 

coloca na língua Krikati, é isso que vai ser registrado. Finaliza sua fala dizendo que é um 

avanço a faculdade abrir essa porta para nós.  

A pesquisa da Marineuza Krikati parte de um conhecimento que nasce a partir das suas 

vivências na aldeia, ela mesma demonstra como seu olhar sobre a palmeira de buriti reflete um 

conhecimento situado, produzido de forma oral que é passado para a escrita. Como ela enuncia, 

o pensamento do seu povo não foi passado pela escrita ou pela leitura, mas pela oralidade, mas 

a universidade ocidental ainda considera a escrita como forma mais legitima de produzir esse 

conhecimento.  Sua tentativa de escrever em língua indígena Krikati é freada por uma 

geopolítica de conhecimento, que se associa a uma geopolítica de línguas de conhecimento. A 

lógica da racialização que definiu e configurou o mundo foi categórica em reforçar as línguas 

dos conhecimentos, a língua Krikati não foi/é considerada como língua para a construção de 

um conhecimento racional e científico tampouco outras línguas indígenas. Nesse processo, as 

seis línguas superiores e consideradas racionais para produzir conhecimento, como o inglês, o 
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francês e alemão, após o Iluminismo, e o italiano, espanhol e português, durante o 

Renascimento (MIGNOLO, 2010), configuraram a geopolítica do conhecimento. Mas é 

importante ter em vista que, a partir do século XX, o inglês passa a ocupar uma posição 

hegemônica para a comunidade científica, como uma língua hiper-central e globalizada 

(HAMEL, 2013, p.322) e, consequentemente, a excluir outras línguas consideradas periféricas 

da produção do conhecimento. Para Hamel (2013), esse posicionamento pode apresentar riscos 

teóricos-epistemológicos de um monolinguismo para a criatividade nas ciências, 

principalmente quando se considera o inglês como língua universal que pode expressar todo o 

conhecimento científico. No caso brasileiro, em um colonialismo interno, o português ocupa a 

posição hierárquica racial de superioridade e, em espaços educacionais, é privilegiado o seu 

uso. 

 É visível que a Marineuza, no mundo acadêmico, está em  fronteira por ser uma mulher 

indígena e rejeitar as barreiras sociais e culturais hegemônicas, ao mesmo tempo em que 

desenvolve a capacidade contra discursos dominantes para deformá-los e desconstrui-los, e essa 

postura  diz muito sobre as formas em que as pessoas estabelecem alianças estratégicas para 

construir processos de afirmação a partir da diferença e, da mesma forma, produzem respostas 

políticas em relação à ordem dominante (ARIAS, 2010, p.93). Ela é uma mulher indígena que 

se posiciona como uma acadêmica ao escrever textos, mas ao mesmo tempo seu conhecimento 

é produzido oralmente através do contato com anciãs e anciãos. Ela precisa seguir um modelo 

de texto escrito, mas não pode escrever na sua língua porque seu professor não-indígena, que 

naquela situação desigual de poder representava e ocupava a posição do homem branco, não 

entende a sua língua. Não podemos deixar de reconhecer, no entanto, um espaço de negociação 

que foi construído: ela disse que algumas palavras seriam registradas na sua língua. 

 O seu posicionamento de reclamar espaço para a sua língua e o caminho que ela 

encontra para mediar essa negociação são representativas para o entendimento de que “as 

línguas são usadas para atuar sobre si mesmas e sobre outras línguas em função de mudar o 

imaginário e o status social-simbólico em que elas se movem” (GARCÉS, 2009, p.102). E o 

espaço em que ela está inserida, mesmo considerando que ela foi coibida ao dizer que iria fazer 

somente na sua língua, abriu a possibilidade para que ela pudesse apresentar uma alternativa ao 

orientador: de caminhar entre línguas. Nesse processo, a alternativa de caminhar entre línguas, 

prática chamada por Mignolo (2010) de linguajamento, expressão que representa o pensar e 

escrever entre línguas, é um movimento fundamental e uma escolha contra-hegemônica usada 

por Marineuza como afirmação da sua identidade indígena, que confronta também visões 

monolíngues de entender a língua, nesse caso específico, nas práticas de letramento acadêmico.  
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Pensando com Anzaldúa (2016), passo a compreender que as pessoas que tiveram suas 

línguas vistas como inferiores sempre precisam fazer o primeiro movimento para traduzir seus 

textos para os grupos dominantes, prática que Marineuza, em uma relação de poder desigual, 

tem que fazer quando transita no mundo acadêmico. A escritora chicana Anzaldúa (2016, p.32), 

em Borderlands / La Frontera: The New Mestiza, opta por escrever em vários idiomas,  inglês, 

espanhol castellano, usando o dialeto do norte do México, o náhuatl, por exemplo, para mostrar 

o que ela chama de “seu idioma”, entendida como uma mistura de todos essas línguas, que 

nasce em terras fronteiriças. Ela mostra como se mover utilizando uma língua bastarda, como 

o espanhol chicano, nunca foi aprovado por nenhuma sociedade, mas que as/os chicanas/os 

nunca pensaram criticamente que sempre devem fazer esse primeiro movimento para fazer 

traduções para os povos anglos, mexicanos e latinos, por isso ela reivindica um encontro no 

meio do caminho (ANZALDÚA, 2016, p.32), uma alternativa para que as pessoas que habitam 

a fronteira possam ser escutadas a partir das suas línguas, das suas práticas de   linguajamentos, 

a partir de uma concepção de língua não-ocidental, abrindo espaços para que as pessoas possam 

habitar entre línguas assim como nas diversas formas de expressão que reflitam suas formas de 

sentir/estar/pensar/ viver o mundo. 

A discussão sobre a relação de poder que perpassa as práticas de letramento na 

universidade também foi problematizada no tema contextual letramento cultural e intercultural. 

Para conhecer a realidade e as práticas de letramentos das/dos acadêmicos indígenas, foi feito 

um mapeamento das práticas de letramento que eram comuns dentro nas suas comunidades. 

Essa atividade permitiu que essas/esses alunas/alunos apresentassem à turma, a partir de 

cartazes, suas realidades. As/os alunas/alunos fizeram, então, o trabalho em grupo e 

muitas/muitos acadêmicas e acadêmicos resolveram fazer fora da sala de aula. Acompanhei 

diretamente os grupos que estavam fazendo a atividade fora da sala e tive a oportunidade de 

conhecê-las/conhecê-los melhor naquele contexto.  Na tarde do dia 24 de janeiro de 2018, a 

atividade foi finalizada, e o André, depois da apresentação, começou uma discussão muito 

importante, inclusive, para esta pesquisa, sobre as relações de poder que envolvem as práticas 

de letramento. A partir da atividade, André ressaltou que as práticas de letramento são práticas 

sociais padronizadas por relações de poder e alguns letramentos são mais dominantes e mais 

legitimados socialmente do que outros, fazendo referência ao texto de Barton e Hamilton 

(2000), traduzido por ele para o trabalho com a turma e lido coletivamente durante a aula. 

Durante a leitura do texto, sempre havia pausas para discussão sobre partes do texto lido 

e em uma dessas reflexões o André explicava que as práticas de letramento são padronizadas 

pelas instituições sociais, pelas relações de poder e alguns letramentos são mais dominantes 
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visíveis e influentes do que outros. Ele recorda a turma de que esse tema veio à tona nas 

primeiras aulas, quando houve uma discussão sobre as relações de poder e o letramento. O que 

significava dizer que uma prática de letramento é padronizada por uma instituição foi uma 

indagação que moveu uma discussão, que foi importante no que se refere às tensões vividas por 

minhas/meus interlocutoras/es. Essa pergunta foi importante para uma discussão que, mediada 

pelo André, fez com as/os acadêmicas/acadêmicos indígenas refletissem sobre as relações de 

poder que perpassam a escrita, inclusive no espaço acadêmico. 

Ao responder a indagação do André, Maria Timbira opina que é quando você faz um 

documento para mandar para o Estado, ou então quando você faz um relatório, quando você 

pede alguma coisa para a sua escola. Ele então concorda com Maria e acrescenta que esse 

documento vai ter um formato específico, vai ter uma linguagem específica, muito 

provavelmente se você não fizer daquela forma aquela instituição pode até não aceitar o 

documento.  Ele complementa a ideia apontando que isso quer dizer uma prática de letramento 

padronizada por uma instituição. O exemplo da escola e da secretaria e sua demanda por 

documentos oficiais são colocadas por Maria e André como exemplo de práticas de letramento 

que são padronizadas. Como afirma André, existem práticas de letramento que são altamente 

padronizadas. 

Então, ao complementar a fala do André, depois dessa conclusão, Bruna nos diz que são 

características do letramento que é da ideia colonizadora. Ela exemplifica nos dizendo que 

muitas vezes nós, acadêmicos, estudantes indígenas, temos esse desafio de tentar de pelo menos 

acompanhar e saber qual é a escrita padronizada no campo universitário, que muitas vezes a 

gente tem dificuldade, mas como é padronizada a gente deve ter um pouco daquele 

conhecimento. Acho que muitos de nós têm dificuldade de fazer um documento, um ofício. Para 

ela, a produção desses conhecimentos requer um conhecimento do letramento padronizado.  

 A fala da Bruna foi importante para uma discussão, construída em coletivo, sobre as 

experiências que essas/es alunas/os enfrentaram/enfrentam nas suas relações com a escrita na 

universidade. Depois de ouvi-la, André pergunta como é essa experiência na universidade. 

Naquele momento, Bruna, em tom de indignação, indaga se quanto de nós (fazendo referência 

às/aos acadêmicas/os ali presente) temos a ideia do que é uma dissertação? Eu acho que isso é 

uma coisa mais concreta. Todo nós temos dificuldade e a universidade não entende que nós 

povos indígenas temos um contato novo com a escrita, que é um tipo de letramento. A sua voz 

foi importante para o André convidasse as/os alunas/os indígenas para um diálogo sobre as 

dificuldades encontradas por elas/eles. A pergunta era se elas/eles sentiram a dificuldade 

quando entraram na universidade. 
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 Bruna responde que com certeza e acrescenta que a dificuldade é de produzir, de fazer 

um artigo, de você tentar escrever uma dissertação, que é o texto acadêmico. Muitos de nós, 

eu tenho certeza disso, temos dificuldade. Tarabehi Karajá, logo de impulso, imediatamente 

disse: concordo com ela! Ele diz que vai falar sobre sua experiência e inicia dizendo que quando 

chegou na universidade pensei em desistir, ouvi diferente, muito difícil, mas com o tempo com 

a gente se esforçando… Diz então que está aqui (na universidade), ele está conseguindo se 

Deus quiser. Então ele compartilha a experiência de alunos novatos, na sua perspectiva, eles 

estão apanhando muito. Um aluno disse a ele “pensei que era fácil”. Mas ele disse para seu 

colega que “as coisas aqui não são fáceis não”. As coisas são muito difíceis. Nunca as coisas 

são fáceis, mas eu estou aqui, mas estou achando difícil. O André pergunta a ele se essa 

dificuldade percebida por ele está relacionada com o tipo de escrita específica. Tarabehi 

confirma: Escrita. Ele disse que um exemplo é o próprio trabalho feito em sala sobre letramento 

cultural e intercultural, ele nos diz que mesmo que você vai explicar explica, mas não entende.  

Não entende. Não vai entender. Mas ele também nos diz que uma possibilidade para esse 

entendimento poderia ser uma explicação na língua indígena, ele diz que a não ser na língua, 

na língua você vai entender, tem gente que entende um pouquinho, mas tem gente que não 

entende. Mesmo que explica, explica, mas não entende. 

 André pergunta de as/os alunas/os concordam com o Tarabehi, com essa sensação, com 

essa dificuldade.   Nelson Karajá chama atenção do André, diz que na verdade eu tenho uma 

dúvida, desde que comecei a acompanhar o letramento, porque nas   outras aulas eu entendia 

o letramento de outra forma, o letramento tinha haver mais com a escrita.  Então agora estou 

vendo aqui, nesse ponto que marquei, fazendo referência ao texto que estava na sua mão, que 

o letramento tem a ver com a prática, eventos e   texto. Então para mim as coisas que 

aconteciam na nossa aldeia é um letramento, só que lá é intercultural. André nos diz que é 

importante compreender melhor essa noção e ressalta que há dois elementos importantes nessa 

conversa: a dificuldade com gêneros textuais que circulam na universidade e como o trabalho 

com esses gêneros são também dificultados pela língua. Nessa explicação de que se fosse em 

língua indígena facilitaria o diálogo facilitaria a compreensão.  

Bruna nos diz que talvez o nosso intelectual (fazendo referência às/aos indígenas) não 

acompanha tecnicamente alguns ensinos padronizados é aonde que está a escrita. Ela chama 

atenção para o fato de que todas as áreas perpassam a escrita. Ela diz que traz isso assim para 

a gente começar a discutir isso. Ela reflete que muitos de nós, povos indígenas, temos 

dificuldades até de fazer um documento, porque a linguagem que é usada naquele espaço, 

muitas vezes, a gente não conhece. Dificuldade de interpretar. As vezes a gente lê só que não 
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consegue, a gente não entende. Ela finaliza afirmando que precisa de outras leituras para 

entender melhor.  

 Tarabehi diz que concorda com ela, porque tem vezes mesmo que tem muita gente que 

tem dúvida de perguntar, mas com medo de perguntar. Ele diz que tem colega, ali mesmo na 

sala, que fica com a dúvida, fica pensando “como eu vou falar, como eu vou entender?”. André 

diz que isso está inevitavelmente relacionado às relações de poder. Para André, quando a 

Bruna fala que isso é uma consequência da colonização, ou da colonialidade, é exatamente 

porque essa relação surge nas relações de poder.  Ele convida a turma a pensar sobre um 

exemplo dentro dessa relação de poder.  

Isso acontece, para ela, porque primeiro é a língua, a língua portuguesa é a língua 

dominante, nós somos minorias, segundo é a cultura do não-indígena que é dominante.  Então 

isso torna, fortalece o poder dominante em todos os aspectos. Se você for pensar imaginar tá 

dominando. É aí que eu vejo que é hora da gente discutir mesmo, argumentar, ver quais seriam 

os meios viáveis de ter realmente um ensino onde você se libertasse. Muitas vezes eu sinto que 

os meus colegas que não se libertaram. Não tem uma visão crítica, não tem uma ideia crítica. 

É um medo porque a gente está no espaço dominante. Ela diz que essa é uma questão muito 

séria e importante para ser discutida, quando fala assim ela diz se arrepiar todinha:  quando eu 

falo assim eu me arrepio todinha, não sei por quê. 

A discussão da Bruna me faz lembrar como ela entende o espaço da universidade como 

espaço no não-indígena. Bruna, quando perguntei se ao longo do seu curso ela tinha  lido mais 

textos de autores indígenas, em uma entrevista,  me responde que na licenciatura intercultural 

leu vários textos de autores indígenas e esses textos, que partem  de uma realidade parecida,  

são um grande incentivo, principalmente por que a gente acaba acreditando que está 

escrevendo para isso, para ter a oportunidade de escrever. Ela exemplificou, naquele 

momento, que ler textos de indígenas alimentava a esperança que podia escrever livros e artigos 

e ressalta que os povos indígenas possuem essa capacidade. Ao mesmo tempo, na mesma 

entrevista, quando discutíamos sobre o problema relacionado à dificuldade que estudantes 

indígenas da licenciatura formarem na data prevista, por causa de mortes de familiares, 

problemas de falta de dinheiro, doenças etc., ela destaca que esse problema só poderá ser 

resolvido com argumentos, porque, na sua visão, o espaço a gente conquista com argumento, 

principalmente quando se trata de espaço do não-indígena e nós estamos nesse espaço. Na sua 

perspectiva, o próprio espaço da universidade, mesmo na licenciatura intercultural, é um espaço 

do não-indígena. 

Mas esse cenário delineia também como as relações de poder nos espaços institucionais, 
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como é o caso da universidade, também veicula a ideia do padrão. Bruna, por exemplo, destaca 

a necessidade de “pelo menos” acompanhar a “escrita padronizada”. Chamei atenção, no 

capítulo 1, para o fato de a colonialidade construir um padrão moderno/colonial de 

conhecimento que segue uma ordem e lógica que é racializada e ainda nesta seção apontei como 

a ideologia do grafocentrismo foi fundamental para uma das violências epistêmicas que causam 

tensões e conflitos na relação que minhas/meus interlocutoras/es tecem com o letramento 

acadêmico. Não posso deixar de observar, no entanto, que essa estrutura de poder foi 

responsável pela invenção das línguas e, consequentemente, pela construção da ideologia do 

padrão que, articulada com a racionalização epistêmica, nos tornam reféns da escrita acadêmica, 

não somente nos espaços universitários, mas nos espaços escolares de forma geral, em uma 

visão mais ampla de letramento acadêmico. A dimensão dessa violência epistêmica e linguística 

é reflexo da colonialidade do poder e está intrinsecamente conectada à colonialidade do ser, 

principalmente quando ouvimos que para Bruna talvez o intelectual das/os indígenas não 

acompanha tecnicamente ensinos padronizados, dando ênfase à escrita. Relato representativo 

de uma violência dolorosa, pois faz com que a/o colonizada/o tenha muitas vezes a ideia de que 

é inferior por não acompanhar/saber uma norma padrão imposta. O medo de falar também é 

destacado por ela e por Tarabehi, que é uma ideia reforçada quando Bruna nos diz que a língua 

e a cultura do não-indígena fortalecem a cultura dominante. 

Makoni e Pennycook (2007, p.137) destacam que os efeitos da noção de língua como 

inventam são concretos e determinam como as línguas foram entendidas, assim como as 

políticas linguísticas que foram construídas ao longo dos anos com base na noção de língua. 

Essa constatação é importante para a compreensão da língua como um artefato ideológico, uma 

construção sociocultural, desconstruindo, portanto, a noção de língua como uma entidade pré-

dada. Por isso, é importante problematizar como a noção de correção linguística é vista em 

muitas ocasiões como “algo a-histórico e absoluto, definitivo e eterno, funcionando como ponto 

de referência que determina quem é falante legítimo da língua e quem não é” (LAGARES, 

2011, p.9). A pesquisadora feminista Joana Plaza Pinto (2013, p.133) ao discutir sobre as 

prefigurações da identidade e as hierarquias linguísticas na invenção do português, aponta como 

os critérios utilizados para definir a “norma culta” , “norma popular”, “norma vernácula” são 

critérios geopolíticos, tendo em vista que essa noção foi fundamental para uma prefiguração 

identitária definida por grupos sociais que supostamente falam a língua portuguesa que importa, 

aqueles grupos que pertencem a uma classe que possui um acesso privilegiado à escolarização, 

ideologia, portanto, que ganha força a partir da noção de que a homogeneização escrita e o 

acesso à escrita padronizada por esse grupo é uma prática exclusivas das classes sociais 
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prestigiadas. A exigência de uma escrita padronizada marca também como estudantes 

enxergam a entrada na universidade, especificamente o vestibular, como forma de ingresso às 

universidades brasileiras. 

Conversei com Amutu Waurá e Autaki Waurá sobre essa questão e pude saber como a 

exigência da escrita como condição de acesso à universidade tem sido uma barreira para eles. 

Autaki é um professor indígena que atua, desde 2006, nas salas de aulas de escolas indígenas. 

Mas sua história também é marcada por reprovações em processos seletivos das universidades 

públicas. Autaki me disse que tanto ele como seu amigo Amutu tentaram fazer um curso de 

pedagogia na Universidade Federal do Mato Grosso, mas não conseguiram passar em dois 

processos seletivos. Naquele momento, eu perguntei por que ele achava que tinha sido 

reprovado, ele responde: por causa da redação, eu não sei. Eu poderia ter, naquele momento, 

contestado o fato das instituições de ensino imporem um determinado padrão de escrita ou 

talvez dizer que a culpa da reprovação não era deles, mas eu continuei a conversa sem nenhuma 

interferência nesse sentido. Autaki me contou que em 2014 eles receberam o resultado da 

aprovação no curso da licenciatura intercultural. Perguntei se ele estava gostando do curso e ele 

me disse que sim, principalmente porque estava aprendendo muito. Mas ressaltou que no 

começo era muito difícil porque ele tinha muita dificuldade. Perguntei, então, quais eram essas 

dificuldades, e ele me disse que era de entender a língua portuguesa e de escrever também: a 

gente não entende a língua técnica, é difícil para a gente entender no texto. Mas agora ele diz 

que está entendendo um pouco, tirando as dúvidas com os professores.26   

Amutu Waurá também retoma, na nossa conversa, como foi reprovado em alguns 

processos seletivos. Naquele momento, eu disse que eles falaram que o problema era a redação 

e perguntei qual seria a forma que a universidade deveria fazer para facilitar a entrada de 

estudantes indígenas, já que eles possuem direito de ingressar na universidade. Amutu responde 

que, eles, estudantes indígenas, devem melhorar na escrita, estudar e ler muito. Eu coloco o 

meu ponto de vista interrogando se a universidade deve procurar outros meios para esses 

estudantes entrarem na universidade, mas Amutu retoma a ideia de que para entrar na 

universidade é preciso saber a redação e ele acha que para entrar na faculdade tem que estudar 

na língua portuguesa para melhorar a sua redação na hora de fazer uma prova.  

 Naquele momento, perguntei o que ele espera aprender na licenciatura intercultural. 

Ele responde falando que ficava preocupado porque não sabia a língua portuguesa, apesar de 

ter feito vários cursos. Apesar de ter feito vários cursos ele diz que aprendeu pouquinho só para 

                                                 
26 Enquanto eu estava na fase de produção deste texto, recebi uma mensagem de Autaki Waurá comemorando sua 

aprovação no programa de pós-gradução em antropologia da UFG. 
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escrever e apresentar. Por causa da dificuldade, ele diz ter escolhido a área de linguagem como 

matriz específica. Ele diz que tem que aprender as palavras porque nas reuniões da comunidade 

com os não-indígenas tem que entender as palavras técnicas para traduzir as palavras para o seu 

povo, principalmente porque há palavras que não tem tradução para sua língua e essa é a sua 

preocupação. Mas ele diz contente que foi bem na prova da licenciatura intercultural, quando o 

resultado saiu era inacreditável, ficou pensando se era verdade! Amutu me disse ainda que no 

começo também sentiu muita dificuldade de entender o que a professora falava, e agora fica 

triste porque começou a aprender, mas já está saindo do curso. Mas ele pensa em continuar seus 

estudos fazendo especialização ou mestrado. Perguntei a ele sobre o trabalho extraescolar. Ele 

me disse que em relação à escrita não foi tão difícil. Fez seu trabalho tanto em língua indígena 

como em língua portuguesa. 

Essas experiências relatas por Bruna, Amutu e Autaki são importantes para que 

possamos compreender a dupla articulação da colonialidade do poder e do saber quando 

pensamos nas tensões e conflitos que perpassam as práticas de letramento acadêmico. Isso se 

deve a duas colocações importantes em relação à escrita: a primeira é a ideia de que talvez os 

povos indígenas não possuem um intelecto para acompanhar a “escrita padronizada”, discurso 

que Bruna retoma no relato que apresento ao final desta seção; a segunda é a forma em Amutu 

me responde sobre as formas em que a universidade poderia facilitar a entrada dos alunos na 

escola, em que ele aponta que  é preciso melhorar na escrita, estudar e ler muito. Experiências 

e relatos que me tocam devido a dimensão da violência epistêmica vivenciadas por essas 

pessoas, que em determinados momentos se veem com uma menor capacidade intelectual e 

consideram que o problema são delas, não de uma estrutura hierárquica de poder que as 

posicionam como inferiores. 

A fala da Bruna Xerente sobre suas dificuldades também move o discurso de Maria 

Timbira, que compartilha naquela interlocução conosco sua experiência com as práticas de 

letramentos. Quando chegou à universidade, Maria pensou que seria fácil e que só iria para a 

universidade estudar, não pensava que teria um trabalho extraescolar escrito:  quando eu entrei 

aqui, como o colega Tarabehi falou, a gente achava que “eu passei eu vou lá”. Eu mesma, na 

minha visão, achava que seria só vim estudar, não pensava na dissertação27, como seria fazer 

o trabalho.  

Ela não via dificuldade, pensava que era só ir para universidade. Maria nos diz que é aí 

                                                 
27 Em muitos momentos da aula, minhas/meus interlocutoras/es utilizam o termo dissertação para fazer referência 

ao projeto extra-escolar, associando o termo ao texto acadêmico. Faço essa associação depois de escutá-las/los ao 

longo dos temas contextuais que relato neste diálogo. 
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aonde a gente se engana, pela experiência que eu tinha, eu achava que tinha experiência, mas 

aqui eu adquiri mais. E eu senti dificuldade de escrever minha dissertação. Essa dificuldade, 

no seu ponto de vista, se deu porque ela não dominava a escrita: eu não estava dominando muito 

a escrita. Teve um dia que eu fiz seis páginas de ... escrevi e todas as seis estavam erradas, aí 

eu chorei, porque eu achava que estava sa... Todas estavam erradas! Desabafou ela. Então eu 

perguntei: Quem disse para você que estava errado? Ela responde com um sorriso, 

acompanhada pela turma que também sorri naquele momento. Mas ela continuou nos dizendo 

que levava (o trabalho) e a professora dizia “não é assim”, “não é assim” aí eu rasgava, 

rasgava.  Ela mesma achava que já sabia que não iria passar por essa situação.  E aqui eu 

consegui.  São aprendizados que vou levar para vida e eu posso contar, que eu passei que eu 

estou passando o que eu aprendi. Mas ainda ressalta que tem dificuldade ainda de escrever 

uma dissertação: meu projeto extraescolar está na metade porque as duas pessoas que eu 

entrevistei se foram (morreram) então eu vou recomeçar da onde eu parei de novo.  Ela nos diz 

que vai começar a pesquisa, continuar a pesquisa, mas é muito difícil, por conta de muitas 

palavras que a gente quer colocar e não pode colocar. 

O André pergunta se o professor quem fala que não pode. Maria nos responde que é 

porque a gente tem que ser mais claro, “ah tem que ser mais claro, não pode”, diz ela 

simulando como sua interlocutora pede para que ela seja mais clara. Nesse momento a voz da 

Bruna se sobressai, ela diz sorrindo: Tem que ser mais objetiva. 

Maria concorda com Bruna, diz que é isso aí. Acrescenta chamando atenção para a parte 

da justificativa do trabalho, ressaltando novamente a expressão seja bem mais claro, como algo 

que ela ouve quando escreve seu trabalho.  Na sua fala nos diz que fez um trabalho extraescolar 

e ela (a professora) disse “não! está muito pobre, tem que continuar! Então isso são coisas que 

a gente tem que se aprofundar. E para quem acha que aqui “eu vou passar, eu vou fazer”, a 

gente sente dentro da gente que não. Eu vou terminar eu vou ter que me aprofundar e fazer a 

gente quer apresentar um trabalho bem feito e melhor. Então requer muita escrita. Se você não 

dominar mesmo a escrita, você não vai conseguir. Finaliza sua reflexão falando que isso que a 

Bruna disse é muito sério, principalmente porque no seu ponto de vista a dissertação é um 

trabalho que você vai apresentar para o teu povo, não é só eles… se você fazer uma coisa 

errada, claro que você vai ser criticado. Tem que se aprofundar. Naquela discussão André 

ressalta que é muito importante que as/os alunas/os apresentassem outras possibilidades para 

apresentar seus trabalhos. 

Nesse momento que relato aqui, tocada pela experiência da Maria Timbira, 

principalmente pelas inúmeras violências simbólicas/físicas que fazem parte da sua história de 
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vida e também pela violência epistêmica na sua trajetória no mundo escolar e acadêmico. Dada 

a proximidade que estabelecemos naquele período, convidei-a para participar de uma entrevista. 

Combinamos de nos encontrar depois da aula, almoçamos juntas e depois conversamos sobre 

sua experiência na universidade. Em uma das minhas perguntas, retomei a sua experiência de 

fazer o trabalho extraescolar.  Perguntei se ela teve dificuldade nesse processo. Me disse que 

no primeiro momento sim, porque a gente pensa que já sabe das coisas, mas quando eu entrei 

aqui na matriz específica que eu fui pesquisar, fazer minha justificativa, minha metodologia 

mesmo, na prática, eu senti dificuldade. Ela fala que antes não tinha essa preocupação de fazer 

o objetivo, a metodologia o modo de vocês... acontecia no dia a dia, oralmente e agora tinha 

que fazer escrito. Então pela escrita que eu me senti um pouco desorientada, mas depois eu 

consegui. Ela também compartilha que sua pesquisa estava em aberto, já tinha feito a metade, 

mas faltava pesquisar mais. Quando perguntei sobre o tema da sua pesquisa, me disse sua 

pesquisa extraescolar é da situação sociolinguística do povo timbira, que perdeu a sua língua, 

e no meu projeto estou pesquisando como se deu essa perda. Então está sendo muito 

interessante porque agora eu vou apresentar meu projeto extraescolar meu estágio 

apresentado por mim mesma, por uma índia. E esse meu povo foi considerado quase extinto, 

mas hoje eu estou vendo que não foi, ele não foi simplesmente deixou de fortalecer a cultura, 

mas continua vivo. Ela me diz que esse trabalho tem ajudado muito na valorização da sua 

cultura: eu valorizo mais, valorizo mais a cultura do meu povo, a língua a fala. Quando 

pergunto se ela escreve em língua indígena e traduz depois para o português, me diz que sim, 

isso porque eu também sou falante de uma língua que ela tem empréstimo do Krikati, do gavião 

e um pouco do timbira. Então, eu junto as duas, alguns nomes são iguais. 

Na nossa conversa também perguntei sobre sua dificuldade com a escrita, retomando o 

contexto de sala de aula em que ela apontava essa questão. Ela respondeu que essa dificuldade 

ocorre porque às vezes a escrita ela veio com muitos… aqui mesmo a gente não pode errar 

muito, porque as vezes, as pessoas dizem " você está fazendo uma faculdade tem que escrever 

certo”.  Naquele momento ela diz que a língua está em constante mudança, exatamente o 

português, e não é da nossa cultura falar muito em português, escrever bem certo. A dificuldade 

foi por conta disso, porque a gente só falava diariamente o português, mas na escrita é bem 

difícil você botar mesmo na escrita. Acrescenta ainda que é difícil para qualquer um que entrar 

(no curso) e achar que sabe escrever bem não é verdade, você tem ver que falar oralmente é 

fácil, mas escrever colocar no papel mesmo você tem que saber mesmo colocar o que você quer 

naquela escrita. Quando retomo uma experiência compartilhada em sala em que ela relata ter 

chorado e rasgado o trabalho, me diz que a culpa não é de nenhum dos professores, é da gente 
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mesmo, porque não é da nossa cultura está repassando na escrita.  Essas experiências de 

tensões vivenciadas por Maria possui uma história amarga no seu contato com o letramento 

não-indígena. Em uma atividade escrita, realizada para que as/os alunas/os relatassem sobre 

suas histórias com a escrita, Maria nos mostra como o seu primeiro contato com a escrita 

também foi uma experiência de sofrimento:  

No ano de 1973, com uma professora não-índia, esposa do chefe de posto, na época 

SPI- Serviço de Proteção ao Índio, hoje a FUNAI, tive contato com a escrita. Naquele ano eu 

tinha 13 anos e eu vi a cartilha do ABC pela primeira vez. Fiquei com medo não do ABC, mas 

da professora, com medo dela brigar porque eu não sabia nada de nada. Recebi o ABC, o lápis, 

a borracha e o caderno e fiquei muito alegre apesar do medo. Ela apontou o lápis e disse: 

“Não é para quebrar a ponta e a borracha não é para comer”. Ela deu mais ou menos um mês 

de aula e foi embora para a cidade, mas antes de viajar ela disse “vai chegar outra professora 

que é daqui mesmo ela é monitora bilingue que vai dar aula para vocês” e me olhou e disse 

“Maria, você já está na idade avançada e ainda não sabe o que é um “a”. Espero que você 

aprenda alguma coisa”. Aquilo foi muito forte. Lembro-me até hoje, por isso não falo para 

meus alunos, porque marca e dói de verdade. 

No ano de 1976, já estava com 15 anos e estava na terceira série, lia e fazia ditado. Eu 

já me via dando aula vendo as figuras da cartilha. Fiz o quarto ano na aldeia mesmo e por 

sinal muito bem, aprendi a tirar conta, somar, dividir. Passei de ano e tinha que ir estudar na 

cidade, porque não tinha o ginásio na aldeia. Fui para a cidade, triste mas foi o jeito, lá eu 

não abria nem a boca com vergonha e a professora era muito malvada, toda sexta feira era um 

argumento. Ela reunia toda a turma e fazia pergunta de matemática. Quem errasse ela 

mandava o que respodia certo dá bolo com a palmatória. Eu sofri muito, porque mesmo eu 

sabendo, só de medo, eu respondia errado. Consegui terminar o ginásio com muita luta. 

O normal (fazendo referência a modalidade do curso) era a única opção naquela época, 

passei mais 5 anos na cidade. Agora mais longe da capital do Maranhão (São Luís) sofrendo 

de saudade dos meus pais e da aldeia onde morava, já não falava mais a língua materna. 

Achava que não era importante falar a minha própria língua. Tinha um pensamento muito 

diferente do de hoje. […] A escrita atualmente é de suma importância para as nossas escolas 

e comunidades e através da escrita que transcrevemos as histórias do nosso povo, dos rituais, 

alguns já em desusos e escrevemos nossos estágios, preparamos nossas aulas. Enfim, a escrita 

não pode sair do nosso convívio. E estamos muito contentes e felizes de poder estar escrevendo 

a nossa própria história com a escrita. 

 Botar na escrita rendeu lágrimas à Maria tanto quando tentava escrever o ABC como 
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quando rasgava o seu trabalho. Sua experiência de vida reflete assim tensões que ela vivencia 

na produção do seu trabalho extraescolar. Pinto (2018, p.710) me ajuda a compreender a 

experiência da Maria, quando a professora pede para que ela seja mais “clara”, como uma 

ideologia da clareza, responsável por uma regulamentação dos gêneros discursivo 

intrinsecamente ligada às hierarquias raciais construídas a partir das categorias de “razão” e da 

“argumentação”. Ela discute como as relações no Brasil é violentamente ocultado, quando na 

verdade “as conexões indexicais entre signos linguísticos e fatores contextuais são 

regimentadas para o estabelecimento de diversas hierarquias” (PINTO, 2018, p.710). Essa 

relação é importante para o entendimento de como as representações referentes à língua, à fala 

e ao corpo são fundamentais para o estabelecimento dessas hierarquias raciais, principalmente 

quando entendemos que a ideologia da homogeneidade variável regulamenta a fala a partir de 

categorias de “classe” e “região”, e da mesma forma, quando colocamos em pauta a ideologia 

da competência, responsável pela regulamentação de saberes e corpos, construída a partir das 

categorias de “educação” e “cultura” (PINTO, 2018, p.710). Nesse sentido, é importante 

compreender que a voz que a Maria escuta, “seja mais clara”, é a mesma que lemos quando 

problematizamos os manuais de metodologia do trabalho científico, especificamente no 

capítulo 2.  A “clareza” é uma metáfora utilizada para fazer referência à boa retórica e, 

consequentemente à regulamentação dos gêneros discursivos, que é reconhecida pela 

sobrevalorização de modelos retóricos considerados “mais racionais”, a exemplo da 

argumentação, em relação aos modelos considerados “menos racionais”, a exemplo da narrativa 

(PINTO, 2018, p. 712). Mas é preciso ter em vista que a metáfora da clareza também é uma 

metáfora de cor, metáfora que representa o controle dos gêneros discursos (PINTO, 2018, 

p.712). Isso significa que a ideologia racializada veiculada pela noção da clareza, 

principalmente quando falamos em escrita acadêmica, de quanto mais “claro”, mais “branco”, 

isso porque, como destaca Pinto (2018, p.712), citando Bauman e Briggs (2003), “essa 

regulamentação também informa que a legitimidade da fala e do modelo retórico é regulada por 

padrões de identificação racial”. Como também discute Zavala (2011, p.55), quando falamos 

em escrita acadêmica se pressupõe que ela seja compreendida por todas e todos, ideia que 

acentua a suposta “transparência” dos letramentos acadêmicos, responsável, por exemplo, pela 

ideologia de muitas/os estudantes peruanos de que a escrita acadêmica é mais “formal”, sendo 

caracterizada pela “escrita clara, precisa e concreta”, em que são utilizados termos “claros” 

ausentes de subjetividade, concepções que naturalizam as convenções do letramento 

acadêmico, escondendo que as convenções são discursos construídos socialmente e que nem 

todas/os têm acesso. 
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 Juntamente com a ideologia da “clareza”, outro aspecto importante para a discussão de 

raça e escrita acadêmica é a ideia, como aponta Maria, de que há domínios proibidos, em que 

determinadas palavras não podem ser usadas. Nesse sentido, é importante considerar que 

quando ela diz que há palavras que quer colocar, mas não pode usá-las, é um exemplo de como 

a higiene verbal funciona como uma forma de regular a linguagem, nesse caso específico a 

escrita acadêmica. As práticas de letramento acadêmico foram construídas e são perpetuadas 

com base em hierarquias raciais, aspectos que não podem ser desconsiderados nas relações 

construídas no espaço acadêmico. A higiene verbal coloca em pauta o domínio do que é 

proibido nessas práticas e convoca um olhar para essas práticas que tendem a regular gêneros 

discursivos. Córdova e Zavala (2010, p.52) chamam atenção de como a higiene verbal atua 

como controlando práticas sociais de determinados grupos sociais sobre outros em relação a 

assuntos raciais, morais e políticos, sendo responsáveis pela ideia de “melhorar” ou “limpar” a 

linguagem, prática que camufla conflitos relacionados à raça, à classe, à cultura e ao gênero,  

para que as linguagem seja vista como “neutra” e “técnica”. Essas práticas são, portanto, 

fundamentais para a construção de ideologia e são responsáveis por crenças em relação à 

linguagem, esta que posiciona os sujeitos em ordem sociais hierárquicas marcadas por amplas 

relações de poder (CÓRDOVA E ZAVALA, 2010, p.52). Essa higiênico verbal é, portanto, 

racializada e marcada no discurso de que é preciso dominar a escrita, dominar a linguagem 

técnica. Esse termo, usado e definido pela pesquisadora Camaron (1995), é utilizado para fazer 

referência de uma tentativa de melhorar ou “limpar” a linguagem, processo muito comum nas 

nossas sociedades, mas que perpassa uma prática prescritivista e normativa dos usos da 

linguagem, sendo, portanto, práticas regulatórias dos usos da linguagem, realizadas, por 

exemplo, pela gramática normativa e pelos dicionários. Por isso, nessa perspectiva, as regras 

linguísticas não são naturais, mas normativas e, consequentemente, são produto de ideologias 

conservadoras, elitistas e autoritárias. Essas práticas regulatórias não escapam do que é 

entendido hoje como escrita acadêmica, como demonstrei no capítulo 2 quando abordo as 

perspectivas sobre linguagem veiculadas nos manuais de metodologia do trabalho científico.   

 Há todo um conflito, relatado por minhas/meus interlocutoras/es, que perpassa uma 

“tradução” do conhecimento que é produzido oralmente para uma estrutura de trabalho que 

possui uma estrutura moderno/colonial que é legitimada pela universidade. A dificuldade de 

traduzir esses conhecimentos perpassa a língua, que em alguns momentos deve ser traduzida, 

como nos conta Marineuza, para que um grupo dominante, como professoras/professores, 

entenda seu significado. Mas essa tradução não está ligada, como a Bruna discutiu, à simples 

tradução linguística, é uma tradução no nível epistêmico, que como Maria ressalta é o “modo 
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de vocês”, aquele modo imposto por uma geopolítica, em que os povos colonizados não tiveram 

a chance de participar do processo de configuração e legitimação. Ao mesmo tempo, essa 

estrutura e a dificuldade com a escrita causa um sofrimento na vida dessas/desses 

acadêmicas/acadêmicos indígenas, não porque são incapazes de utilizar essa ferramenta, mas 

porque há toda uma configuração não-indígena, que parte de outra ordem de conhecimento, que 

é imposta nos espaços acadêmicos. Apesar dessas tensões e embates, a escrita é uma ferramenta 

que, na voz da Bruna, reivivifica sua cultura, que na voz da Maria é uma ferramenta para a 

construção da história, mesmo nos dizendo dos seus sofrimentos passados e presentes em 

relação à escrita. 

 Nas vozes que encontrei e escutei ao longo deste percurso, como relato aqui, é visível a 

ideia de que é preciso se apropriar da escrita para conquistar direitos, para lutar por direitos. 

Não é possível, no entanto, invisibilizar o fato de que a apropriação está relacionada à violência 

epistêmica, responsável, por sua vez, por um cenário de tensão. Sousa Santos (2010, p.37-38) 

destaca que o paradigma da apropriação/violência tem ganhado força em relação à lógica da 

regulação/emancipação, esta que, na sua perspectiva, está encolhendo e ficando contaminada 

pela lógica da apropriação/violência. Nesse sentido, é importante ter em vista que: 

 

a apropriação envolve incorporação, cooptação e assimilação, enquanto a violência 

implica destruição física, material, cultural e humana. Na prática, é profunda a ligação 

entre a apropriação e a violência. No domínio do conhecimento, a apropriação vai 

desde o uso de habitantes locais como guias e de mitos e cerimônias locais como 

instrumentos de conversão até a pilhagem de conhecimentos indígenas sobre a 

biodiversidade, ao passo que a violência é exercida mediante a proibição do uso das 

línguas próprias em espaços públicos, a adoção forçada de nomes cristãos, a 

conversão e a destruição de símbolos e lugares de culto e a prática de todo tipo de 

discriminação cultural e racial (SOUSA SANTOS, 2010, p.37-38) 

 

 No plano da escrita acadêmica, as negociações em curso flertam com o paradigma da 

apropriação/violência, no sentido de que determinadas opções, como, por exemplo, o fato de a 

escrita em língua indígena pode ser barrado em algumas situações, mesmo em um contexto de 

uma educação intercultural, como aponta Marineuza. No mesmo sentido, quando Maria diz que 

possui dificuldade na escrita, quando é advertida para ser mais “clara”, quando enfrenta um 

sistema escolar branco desde criança, quando chora ao rasgar as páginas escritas do seu 

trabalho, quando diz que a culpa é sua pelo sofrimento e dificuldade que sentiu, nos demonstra 

que essa apropriação não foi/é pacífica, mas envolve violências simbólicas. 

Hoje, a partir das vozes dessas pessoas, passo a compreender melhor como essas tensões 

estão diretamente conectadas com a própria inserção da escrita em suas vidas que, em muitos 

casos, foi imposta de forma cruel, por isso representa um processo doloroso. No segundo dia 
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de aula, em uma conversa direcionada à reflexão sobre as formas em que a escrita passou a 

fazer parte da realidade das minhas/meus interlocutoras, foi realizada uma breve conversa para 

o compartilhamento dessas experiências e, posteriormente, o André, como professor que 

ministrava as aulas, pediu que as/os estudante construíssem  uma reflexão, que poderia ser 

realizada de forma oral ou escrita, como forma de registrar essas experiências individuais. A 

escrita chega de diferentes formas em suas vidas, Ricardo Canela, por exemplo, não foi letrado 

na escola. Ele diz que o letramento não foi na escola, mas por um tio que deitava debaixo da 

mangueira e estudava os números, a matemática. Amutu Waurá, também nessa discussão, diz 

que na época, quando era criança, não tinha a escola na minha comunidade, eu sempre 

acompanhava minha vó dentro da comunidade, ela ensinava oralmente, letramento cultural. O 

André pergunta sobre a concepção que tem de letramento cultural, ele exemplifica fazendo 

referência aos sinais da natureza e sua relação com as atividades que acontecem na aldeia, como 

a leitura do tempo para fazer a roça, para identificar períodos chuvosos, principalmente a partir 

da leitura das estrelas, aspecto que trago para o capítulo IV a partir do seu próprio trabalho 

extraescolar. 

Bruna, no entanto, naquela conversa, compartilha sua vivência sofrida com o 

letramento: Não fui motivada em momento algum a ir nas aulas todo dia, é assim que ela 

começa a contar como seus pais nunca se importaram com esse aspecto, como no mundo não 

indígena, em que a criança tem que levantar cedo, escovar, tomar o café da manhã e ir para 

escola, comigo não foi assim. Eu ia mais quando chegava a merenda. Ela disse que não era só 

uma prática dela, mas da maioria das crianças. Quando começou a ler o código das letras, fui 

me interessar, aprendi meu nome em português e na língua (fazendo referência à língua 

indígena). Ela diz que ficou oito anos sem aprender a ler, mas começou esse processo quando 

foi morar com uma pessoa não-indígena na cidade, tinha que levantar cedo e ir para a escola. 

Assim ela percebeu a dificuldade de ser uma criança com 8 e 9 anos em uma turma com crianças 

menores, que sabiam falar com as pequenas, mas ela só sabia o próprio nome. Foi um pouco 

perturbador para mim, um pouco ruim, é assim a sua forma de descrever essa experiência na 

escola. Ela nos diz que foi assim que foi percebendo o quanto era necessário aprender a ler e 

a escrever, que para ela, são dois aspectos, que são modalidades diferentes na sua visão. Ela 

nos diz que a gente pensa que quando começa a escrever você já lê e não é bem assim. Há na 

sua comunidade, pessoas que leem, mas não escrevem. São dois aspectos que complica para o 

mundo da criança, principalmente para o indígena, porque é um impacto ali. Eu sinto que é 

um impacto muito grande quando a criança começa a viver esse mundo da escrita e da leitura. 

Eu como professora acho que isso faz parte de um histórico do povo que não é negativo, mas 
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é a realidade do povo. O André diz que fica pensando no que se passava na mente dessas 

crianças. Para Bruna, a escola era só aquela casinha branca ali, que tinha uma sala quadrada 

e umas cadeiras com professor na frente, como sempre. Ela diz que essa é a ideia colonizadora, 

o aluno tem norma e regra para seguir aquilo, chegando na escola você tem que aprender a 

ler e a escrever. Para as crianças da sua aldeia, principalmente na minha, dizia ela, aquilo não 

fazia o maior sentido, pela falta de alimentos, porque naquela época as coisas eram difíceis, 

foi aumentando a população na minha aldeia, com certeza os peixes foram diminuindo e até 

hoje as caças ficaram escassas. Ela ressalta que eles viam que a única coisa que tinha naquela 

casinha branca era na semana que tinha merenda. A sala enchia e não tinha cadeira para 

sentar, os alunos sentavam no chão. 

 Na atividade realizada para que as/os alunas/os contassem sobre suas experiências de 

vida com a escrita, ela, utilizando recurso audiovisual, grava sua história, retomando essa 

situação. Nos diz que quando ela iniciou a produção textual, a leitura de pequenas produções 

de texto foi tudo muito perturbadora, porque primeiro é feita com a língua portuguesa, porque 

já é um fator que nos deixa com dificuldade de ler e aprender porque a língua portuguesa não 

é nossa, ela não é nossa primeira língua. Isso a deixa um pouco aflita, pois a gente não sabe o 

que fazer com aquilo ouvindo aquelas palavras que você não sabe nem o que significa. Na sua 

visão, nos livros didáticos havia desenhos que ela nem sabia o que significava. Os livros 

didáticos, como ela conta, já tinham da cidade e até hoje vêm da cidade e os livros chegam na 

aldeia com coisas que você nunca sonha, que você não sabe nem o que significa aquilo. Bruna 

também destaca que é preciso mostrar também para os colegas e professores que temos essa 

capacidade sim intelectual, somos indígenas, mas todos nós temos a capacidade e a gente está 

se desenvolvendo, o nosso intelectual a gente está tentando desenvolver ele. Ela frisa que temos 

(os povos indígenas) outras maneiras de tentar mostrar as coisas referentes ao nosso cotidiano 

indígena, como a nossa língua, nossas práticas feitas, nossas práticas que costumamos 

praticar, nossas práticas culturais mesmo, não só através da escrita, mas da oralidade. Ela 

fala que a oralidade é um fenômeno, porque todo o nosso sociocultural, a nossa maneira de 

falar, a nossa maneira crer nas coisas, a nossa maneira de dançar, a nossa maneira de contar 

história, a nossa maneira de nos organizar socialmente referente aos clãs são feitas a partir da 

oralidade. Na sua visão de mundo, a organização dos clãs nos coloca no lugar que eu sou aquilo 

e eu tenho que ser aquilo. Minha pintura é daquela forma, ela vai continuar até quando eu 

morrer. Então a gente tenta passar tudo isso através da oralidade, a oralidade ela é um 

fenômeno que está presente desde os nossos antepassados até nos dias de hoje e que a escrita 

ela chegou depois, não foi antes da oralidade. 
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 A oralidade como um fenômeno é uma concepção que comecei a enxergar, a partir dos 

meus encontros com a Bruna, também no exercício de escutar  as/os demais interlocutoras/es 

desta pesquisa em um exercício de escutá-la, como uma ação que vai além do encontro face-a-

face, além da tarefa do diálogo, pois representa um dialogar com a vida, com toda uma 

cosmovisão representativa das identidades das/dos indígenas, que tive a oportunidade de 

encontrar durante o meu caminho. A oralidade passa a ser vista por mim como uma forma de 

estar no mundo, pois como Bruna nos ensina, a organização dos clãs a coloca no lugar que ela 

é, uma organização que é passada pela oralidade, um fenômeno fundamental, porque reflete 

todo o sociocultural da sua comunidade. Em meio a tensões e conflitos que emergem nas 

práticas de letramento e considerando que as/os alunas/os participantes desta pesquisa têm um 

posicionamento de que as suas lutas hoje são travadas também a partir do acesso à escrita do 

não-indígena, há uma forma indígena de produção de conhecimento que representa uma luta 

contra-hegemônica pela conquista de espaços, pela visibilização das suas lutas pela vida e, 

principalmente, para a legitimação das suas práticas e formas de produção do conhecimento. E 

se as práticas de letramentos não estão desvinculadas da pessoa que somos, é preciso criar 

alternativas, aprender daquelas que já existem, para que juntas/os nós, atores sociais 

localizadas/os nas margens do sistema mundo colonial moderno, possamos confrontar e fraturar 

a geopolítica do conhecimento que nos foi imposta. 

Esse caminho delineado aqui foi importante para entendimento de que  no espaço da 

diferença colonial as práticas de letramento acadêmica nunca são pacíficas, pois as experiências 

vivenciadas pelas pessoas que sofreram diretamente os impactos negativos da colonizadas não 

foram consideradas como legítimas na produção do conhecimento, por isso tensões e conflitos 

são recorrentes, mas são importantes para uma reflexão e ação maior para repensar alternativas 

viáveis para descolonizar as práticas de letramento acadêmico a partir das experiências vividas 

pelas pessoas localizadas na ferida colonial. Foi com este compromisso que o próximo capítulo 

foi pensado: aprender com experiências produzidas nas margens do sistema colonial moderno 

formas outras de enunciar conhecimentos, especificamente com estudantes indígenas, assim 

como compreender como essas formas de enunciar não são alheias à construção das identidades 

indígenas. Como destaca, Souza Santos (2010, p.41), não há justiça social sem a possibilidade 

de uma justiça cognitiva, por isso, para isso ocorra, é preciso um descentramento, que só será 

possível a partir de um esforço coletivo para construir as Epistemologias do Sul, movimento 

que nasce a partir de um contra movimento subalterno. Contar essas experiências é o nosso 

movimento contra-hegemônico. 
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CAPÍTULO 4- PERSPECTIVAS E ALTERNATIVAS PARA DESCOLONIZAR AS 

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS ACADÊMICOS A PARTIR DO LOCUS DE 

ENUNCIAÇÃO INDÍGENA: MARCAS IDENTITÁRIAS PARA OCUPAR O 

TERRITÓRIO DO CAMPO ACADÊMICO 

 

 

 

Podemos pensar un mundo donde quepan todos los 

mundos, en cualquier idioma, con cualquier 

epistemología. Pero este mundo será mejor si está hecho 

por muchos mundos. (Fernando Coronil) 

 

 

 

4. 1   Perspectivas sobre identidades e seu papel na construção dos letramentos acadêmicos 

 

 

 

Bruna nos dizia, como destaco no capítulo III, que a escrita indígena seria a construção 

de uma autoria originária em todos os aspectos, social, cultural, linguístico. Consideração 

importante quando parto de uma visão de que as práticas de letramentos acadêmicos que 

construímos ao longo da nossa vida não estão desconectadas das nossas vivências, das nossas 

identidades, das nossas subjetividades, por isso os aspectos sociais, culturais e linguísticos, que 

constituem as nossas identidades, não são alheios às formas em que construímos  

conhecimentos, sobretudo quando pensamos que as práticas de letramentos são formas de 

atuar/agir sobre o mundo, por isso nas práticas de letramentos acadêmicos são reproduzidas um 

conjunto de representações sobre a realidade, assim como emergem novas representações por 

causa da agência dos sujeitos (ZAVALA, 2011, p.55). Os textos acadêmicos nunca, nessa 

perspectiva, são neutros, já que estão associados a algum tipo de identidade, a uma forma de 

ser, muito além da técnica de ler e escrever (ZAVALA, 2010, p.82). Pensando na construção 

dos letramentos em contexto acadêmico intercultural, procuro trazer para essa discussão 

práticas de letramentos acadêmicos que nascem na ferida colonial, práticas essas que mostram 

como alunas/os indígenas do Núcleo Takinahakỹ de Formação de Professores Indígenas, 

juntamente com seus as/os professoras/es, em produções colaborativas, por exemplo, têm 

construídos alternativas que considero importantes para a descolonização das práticas 

acadêmicas ocidentais que nos são impostas. Essas produções também são representativas para 

pensarmos como essas pessoas, a partir do locus de enunciação indígena, têm se apropriado das 

práticas de letramento acadêmico ressignificando-as de acordo com suas próprias identidades, 

recriando metodologias e  confrontando, inclusive, com suas práxis de vida e pesquisa, não 
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somente os manuais de escrita do trabalho científico, mas toda uma estrutura colonial/moderna 

neoliberal ocidental que guia as nossas vidas e as nossas maneira de construir o conhecimento 

científico. Isso me leva a pensar a escrita acadêmica produzida por estudantes indígenas 

também como uma práxis de pesquisa para resistência. 

Em diálogo com a intelectual aymara Silvia Rivera Cusicanqui (2010, p.7), compreendo 

que “o índio não deve ser colocado em termos de uma identidade rígida, mas não pode ser 

incluído no discurso fictício da hibridização”, concepção importante para o entendimento de 

que habitamos várias identidades, não existe uma identidade fixa tampouco um olhar ingênuo 

de uma total hibridização. Inclusive, é uma perspectiva importante para entendermos como 

essas pessoas, mesmo seguindo os padrões imposto pela academia, constroem por meio das 

suas identidades um outro modo de fazer o texto acadêmico.  

É importante considerar que as identidades são extremamente políticas e a construção 

de autoria indígena e das práticas de letramentos acadêmicos reforçam esse movimento de luta 

e resistência. A pesquisadora brasileira Diana Araujo Pereira (2017, p.264) entende que as 

identidades, a partir da perspectiva de Silvia Rivera, passam a adquirir a metáfora de um tecido, 

composto por vários fios coloridos, sendo que é essa textura identitária que permite com que 

cada fio tenha sua particularidade, mesmo produzindo algo novo e próprio. As identidades, 

portanto, são discursos e práticas que nos interpelam e nos convocam na tarefa de assumir 

nossos lugares como sujeitos sociais em discursos particulares, ao mesmo tempo em são 

processos que produzem subjetividades (HALL, 2000, p.11).  

É importante, portanto, ter em nossos horizontes que as identidades não devem ser vistas 

como essências imutáveis e ahistóricas, já que são construções sociais situadas e construções 

dialéticas, pois as identidades mudam, são transformadas constantemente, são ainda carregadas 

de historicidade, sendo, portanto, um sistema de relações e representações que emergem a partir 

de interações, negociações e trocas materiais e simbólicas por sujeitos sociais que estão 

historicamente situados, isto é, dão sentido a construção simbólica do mundo social (ARIAS, 

2002, p.101). Isso é importante para o meu entendimento de que a identidade nunca é construída 

no vazio, mas envolve uma situação relacional que está em constante dialética com a alteridade, 

sendo nessa relação de alteridade que construímos o processo de pertencimento que passa a 

construir outros processos de diferença (ARIAS, 2002, p.102). Por isso, é importante entender 

que “a identidade não é uma peça de museu, quietinha na vitrine, mas a sempre assombrosa 

síntese das contradições nossas de cada dia” (GALEANO, 2017, p.123). 

  Além disso, é fundamental entender, principalmente no contexto político nacional 

atual, que o carácter multidimensional das identidades, compreendidas como múltiplas e 
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diferenciadas, é fundamental para a desconstrução da ideia falsa da suposta “identidade 

nacional”, nascida de uma visão essencialista e homogeneizante, construída pelo poder, que 

passa a instrumentalizar ideologicamente os setores dominantes, principalmente com o intuito 

de anular a diversidade e a diferença, construindo, portanto, discursos uniformizantes (ARIAS, 

2002, p.108). As relações de poder que fazem funcionar a colonialidade são representativas, no 

plano linguístico, epistemológico, cultural e político, do desejo dos grupos dominantes de 

uniformizar as práticas sociais e identitárias dos grupos colonizados eliminando o direito à 

diferença, relações de poder que não são alheias ao jogo discursivo que rege as práticas de 

letramentos acadêmicos ocidentais. 

Conforme aponta Maher (1998, p.117), entendo que é na “relação no tempo e no espaço, 

com diferentes “outros” que o índio constrói cosmovisões específicas e “modos de ser” 

particulares que terminam por constitui-los”. A identidade é entendida, então, como construto 

sócio-histórico em constante mutação, sendo, portanto, um fenômeno intrinsicamente político 

e ideológico, já que, como nos ensina Zavala (2010, p.81), o letramento não está somente 

associado às diversas formas de pensar, mas de sentir e valorizar a si mesmo.  

Maher (2010, p.37) tem destacado que falar em identidade indígena é sempre falar de 

uma representação, “já que aquela não implica em essência alguma: trata-se, antes, de uma 

construção discursiva permanentemente (re)feita a depender da natureza das relações sociais 

que se estabelecem, ao longo tempo, entre sujeitos sociais e étnicos”.   A representação, nesse 

sentido, é entendida como processo discursivo e de significação que sempre é culturalmente 

determinado e sempre é sócio-historicamente construído (MAHER, 2010, p.37). Nesse sentido, 

considero que a identidade é interacional, contrastiva e social (MAHER, 2010, p.38). É 

importante, também, destacar que, nessa perspectiva, Maher (2010, p. 38), citando Brubaker 

(2002), aponta que a etnicidade é considerada “em termos de categorias práticas, idiomas 

culturais, esquemas cognitivos, molduras discursivas, rotinas organizacionais, formas 

institucionais, projetos políticos e eventos contingenciais (Brubaker, 2002, p.167)”, que para o 

autor não são coisas que existem no mundo, mas perspectivas que existem no mundo social. 

Com veremos, ao projetar suas identidades e ao subverter práticas de letramentos 

consideradas universais,  as/os estudantes indígenas nos ensinam que a  academia deve estar 

aberta às formas alternativas de escrita, não somente no sentido de aceitar essas práticas, mas 

com o propósito de legitimá-las, sobretudo, devido ao fato de haver nos sistemas de ensino 

dispositivos de poder que legitimam práticas acadêmicas eurocêntricas – excluindo e 

controlando saberes, subjetividades, imaginários, corpos e afetividades (ARIAS, 2010, p.83). 

 Dada essa concepção de identidade, continuo a minha crítica em relação a produção do 
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conhecimento, apontando, como destaca a mexicana Xochitl Leyva Solano (2010, p.371), que 

as instituições e comunidades acadêmicas de que formamos parte são nascidas das estranhas do 

Ocidente e da Modernidade. Com sua longa história colonial, priorizam textos escritos e sua 

publicação, sendo eles o que verdadeiramente “valem” e “contam” no mundo acadêmico, 

movimento que demonstra como historicamente a academia e as ciências sociais funcionam 

como espaços de poder hierarquizados, sistêmicos e institucionalizados. A língua escrita 

expressada nas línguas coloniais/imperiais está envolta em relações de poder excluindo outras 

línguas, como as línguas mayas – acrescento as línguas indígenas em geral – e diante delas a 

linguagem oral, visual e audiovisual, são vistas como inferiores, sendo, portanto invisibilizadas, 

a exemplo das produções vídeo-visuais, fotográficas e radiofônicas, que são consideradas como 

simples “material de divulgação”, de segunda categoria (SOLANO, 2010, p.372). Solano 

salienta, nesse sentido, como essas produções acabam sendo vistas como opcionais, já que a 

produção individual, como livros, artigos, palestras, resenhas, por exemplo, é privilegiada 

(SOLANO, 2010, p.371). Também nos ajuda a pensar como embarcar no campo audiovisual 

representa um risco, muitas vezes a perda de recursos financeiros, prestígio, status, além de 

exigir um esforço para aprender a se expressar com uma linguagem diferente do escrito e, 

consequentemente, estar interessada/o a tecer diálogo com um outro público, não somente com 

estudantes e a comunidade científica (SOLANO, 2010, p.371).  

 Soma-se a isso o fato de que, como aponta pesquisadora brasileira Diana Araujo, 

citando a mexicana Diana Taylor, com a conquista da América a escrita não descolocou a 

prática incorporada, já que vemos que os jesuítas trouxeram as práticas incorporadas para os 

nossos territórios, mas legitimou a escrita em detrimento de outros sistemas epistêmicos e 

mnemônicos, sendo que práticas não verbais, a exemplo da dança, ritual e culinária responsável 

historicamente por preservar o senso de identidade, bem como a memória comunitária dos 

povos colonizados, não foram legitimadas como forma de produzir conhecimento  (TAYLOR, 

2013, p.47-48, apud PEREIRA, 2017, p.257). Por isso é importante considerar que houve um 

controle dos significados e do pensamento, em que as culturas construídas por uma memória 

incorporada foram reduzidas ao vazio existencial, quando foi retirada sua autonomia e 

reduzidas as suas capacidades de criar seus próprios sentidos do real, principalmente porque, 

com a colonização, essas culturas foram consideradas como a infância da humanidade, 

representando o pré-humano, sendo impedidas, nesse sentido, de ritualizar a vida de uma forma 

própria, sobretudo  quando entendemos que a cosmovisão ocidental reduziu a ação do pensar a 

ação racional restrita à mente, materializada somente por arquivos, com maior destaque para a 

figura do livro (PEREIRA, 2017, p.257). 
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A escrita, como já apontei anteriormente, foi vista como superior em relação à oralidade, 

visão construída a partir de uma concepção ocidental que criou a ideia de que a capacidade 

crítica do pensar parte de uma metodologia reflexiva da escrita (CASTRO-GÓMEZ; SHIWY; 

WASH, 2002, p.13), concepção que deve ser “repensada tanto a partir da desconstrução e 

descolonização dos processos de reflexão crítica como também a partir do uso de sistemas 

semióticos alternativos, visuais, audiovisuais e das tecnologias da informação (CASTRO-

GÓMEZ; SHIWY; WASH, 2002, p.13).  Como já apontei anteriormente, fazendo referência à 

discussão construída por Kafle e Canagarajah (2015), os multiletramentos, aqui ainda são 

poucos discutidos quando pensamos no contexto da academia, já que o letramento acadêmico 

ainda é visto como uma atividade comunicativa de alto risco. A discussão proposta pelos 

autores é importante porque traz à tona a importância para a natureza multimodal da escrita e, 

consequentemente, aponta para a necessidade de um olhar mais sensível em relação a como 

estudantes estão negociando seus repertórios quando escrevem (KAFLE E CANAGARAJAH, 

2015, p. 242).  Além disso, coloca sobre a mesa o fato de que usar esses repertórios, sejam eles 

compostos por recursos visuais ou orais, línguas e linguagens não hegemônicas, pode ser visto 

como radical demais no campo acadêmico. Essa consideração é importante quando entendo, 

com Canagarajah (2004, p. 267-268), que a voz é uma manifestação da própria  agência no 

discurso através dos meios da linguagem, ou seja, no nível da voz podemos ganhar o 

agenciamento para podermos negociar as categorias do eu, ao mesmo tempo permite adotar 

uma consciência reflexiva delas, assim como encontrar, por sua vez, formas de coerência e 

poder que possam atender aos nossos interesses. Canagarajah (2004, p.268) destaca que essa 

manifestação do eu é construída com base na negociação com nossas identidades históricas, 

com os papéis institucionais que assumimos e com a subjetividade ideológica, construções que 

são em certa medida macro-sociais, enquanto a voz é manifestada em contextos micro-sociais 

de comunicação pessoal, no nosso cotidiano e nas nossas interações linguísticas, onde podemos 

resistir, modificar e negociar estruturas sociais. Isso ocorre porque a linguagem é caracterizada 

pela sua heterogeneidade, hibridez e polivalência, que nos fornece recursos para resistir às 

imposições (CANAGARAJAH, 2004, p.268).  

Construindo diálogo com as pesquisadoras Souza e Sito (2010, p.37), passo a 

compreender que as práticas do uso da escrita envolvem os processo de construção identitária 

construídas a partir da vivência com modelos culturais de ação do mundo, que são apropriados 

e produzidos com e a partir da escrita quando os sujeitos estão engajados nessas práticas, 

processos esses formados a partir de uma estrutura de poder em que incidem os valores 

desiguais do jogo social em que as pessoas estão inserida. A partir desse jogo, construímos 
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negociações possibilidades para assumir diferente posições, disputando espaços e legitimidade 

a partir do uso da linguagem (SOUZA E SITO, 2010, p.37). 

O que venho demonstrar é como estudantes indígenas têm utilizado esses recursos, ainda 

pouco valorizados e considerados nas esferas acadêmicas hegemônicas. Como forma de 

compartilhar essas vivências e experiências de pesquisa, as próximas seções foram construídas 

para:  apresentar como algumas/os alunas/os indígenas que participaram desta pesquisa 

entendem a escrita acadêmica indígena, concepções que podem ser fundamentais para a 

promoção das práticas interculturais de letramentos acadêmicos, por serem representativas na 

luta pelo direito à diferença, a partir das vozes, ouvidas no meu trabalho de pré-campo, dos 

alunos indígenas Lauro Bororo, Takakpe Caiapó e Domingos Guajajara; para mostrar, a partir 

dos trabalhos extraescolares dos  indígenas Amutu Awará, Torrecele Hatunaka Javaé e da 

Marineuza Krikrati, como essas produções acadêmicas são representativas de um movimento 

contra-hegemônico proveniente do locus de enunciação indígena; e, finalmente, para conectar 

essas vivências às experiências e alternativas que o Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior 

Indígena, como espaço contra-hegemônico de produção de conhecimento, tem construído, 

fraturando a geopolítica de conhecimento que nos foi imposta, a partir da colaboração com 

estudantes indígenas, em iniciativas para a promoção da produção acadêmica indígena. 

Movimento que considero como forma de corazonarmos a escrita acadêmica, pois, como nos 

ensina Arias (2010), é uma forma de expressão que nasce do pensamento fronteiriço, colocando 

em evidência pensamentos outros que nascem na América Latina, pensamentos fundamentais 

para lutar pela construção de outros mundos possíveis.   Um pensar importante para uma 

reflexão construída pela pensadora Rivera Cusicanqui (2010), quando, ao mencionar Gayatri 

Chakravorty Spivak e seu questionamento: “podem os subalternos falar?”, nos convida a 

inverter a pergunta: “podem as elites dominantes escutar o que os subalternos falam? Eu 

acrescento neste diálogo: pode a academia colonial/moderna se abrir a possibilidades para 

receber as formas contra-hegemônico de produção de conhecimento construídas a partir das 

identidades indígenas? 

 

 

4.2 Práticas de letramentos acadêmicos interculturais a partir de olhares indígenas: 

processos e marcas identitárias para ocupar o território do campo acadêmico. 

 

 

Daniel Munduruku (2006), em “A escrita e a autoria fortalecendo a identidade”, destaca 
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que muitos programas de educação indígena têm considerado que é preciso fortaceler a autoria 

como uma maneira de fortalecer a identidade étnica, consideração positiva se essa autoria 

implicar que futuramente esses povos possam criar uma nova pedagogia a partir do seu modo 

próprio, “seu modo único de trafegar pelo universo das letras e do letramento” 

(MUNDURUKU, 2006, p.201). Daniel chama atenção para que essa autoria deve ser fortalecida 

para autonomia intelectual, para a livre expressão do pensamento produzido, o que de fato abre 

espaço para as manifestações culturais, artísticas, políticas, lúdicas e religiosas que compõem 

as formas de vida dos povos indígenas. Sem essa pauta, essas políticas educacionais estarão, 

segundo ele, “levando nossa gente para o mesmo buraco em que o pensamento quadrado 

ocidental se meteu e, neste caso, estarão sendo piores que o regime ditatorial que almejava 

exterminar as identidades transformando-as numa única e cínica identidade nacional brasileira” 

(MUNDURUKU, 2006, p.201). Posicionamento extremamente necessário, quando entendo 

que a escrita, como nos disseram Marineuza Krikati e Maria Timbira, no capítulo anterior, 

representa hoje uma forma dos povos indígenas brasileiros escreverem a sua própria história, 

mesmo considerando a relevância que pesquisadoras/es não indigenas têm representado em 

relação ao registro das suas culturas e as tensões que esse processo envolve. 

 O indígena colombiano do povo Nasa Juan Carlos Piñacué Achicué (2014, p.163) 

também chama atenção  para o fato de que as culturas nativas possuem especificidades e formas 

diferentes de ver o mundo, lógica diferente da lógica científica eurocêntrica,  tendo em vista 

que essas diferenças emergem “dentro de um sistema de sentido-pensamento fundamentado na 

leitura da natureza, de um acervo de crenças-saberes e práticas rituais que constroem o corpo 

do saber indígena” (PIÑACUÉ ACHICUÉ, 2014, p.163). Esse conjunto de práticas culturais 

marcam não só as temáticas que estudantes indígenas trazem para suas pesquisas, mas as formas 

de enunciar seus conhecimentos culturais, históricos e cosmológicos, processo que tem sido 

incentivado pela perspectiva intercultural que fundamenta o projeto de curso de Educação 

Intercultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena. Mas antes de me ater a 

essas especificidades, compartilho algumas considerações que alunas/os do Estudo 

Complementar: Português Intercultural 2 têm pensado em relação à escrita e a autoria indígena. 

 Nesse estudo, como já contei no capítulo anterior, houve uma discussão sobre a escrita 

e identidade indígena. Após essa discussão, houve uma leitura coletiva do texto, já aqui citado, 

do autor indígena Daniel Munduruku, intitulado “A escrita e a autoria fortalecendo a 

identidade”. Com base na leitura e na conversa anterior, já relatada no capítulo 3 deste texto, o 

André pediu para que as/os alunas/os construíssem uma reflexão sobre o tema da escrita e 

identidade indígena. Essa reflexão foi realizada de forma escrita durante a aula, movida pela 
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pergunta apresentada pelo André: como transformar a escrita acadêmica em uma escrita com 

identidade indígena? 

 Lauro, indígena do povo Bororo, nos diz que a escrita acadêmica deve receber o saber 

tradicional de cada etnia, conforme as suas práticas de aprendizagem cultural, a transmissão 

da oralidade pela autoria indígena, a sua cosmologia, também carregar consigo termos 

sagrados, até sem tradução, na própria língua, a fim de ocupar o território do campo 

acadêmico. Pela visualidade, ele nos diz que é preciso revelar o grafismo em sua diversa forma 

de dar significado ou simbologismo, conforme a prática de cada etnia. Também destaca que 

faz jus trazer a voz do intelectual tradicional (ancião, anciã, pajé e outros), para o campo 

acadêmico, a fim de que seja reconhecido e também se torne uma ferramenta de manutenção 

e manejo cultural científico indígena. Finaliza sua reflexão crítica dizendo que soma-se ainda 

as práticas pedagógicas de cada etnia e evitar a armadilha de se reproduzir uma prática 

europeia, apontando a importância de analisar esta ação de escrita do ser indígena no campo 

da ciência, a fim de conhecer e reconhecer as autorias e o processos próprios tradicionais.  

 Na sua reflexão, portanto, a escrita acadêmica deve receber o saber tradicional de cada 

etnia, conforme os modos de aprender de cada povo, destacando o papel das cosmologias 

indígenas, através de termos sagrados, o uso da oralidade e das línguas indígenas, que, para ele, 

não precisariam ser traduzidas, elementos esses que nos ajudam a pensar nas marcas identitárias 

que perpassam a produção indígena acadêmica. 

Pensando com Lauro, eu entendo que esses aspectos mencionados por ele são 

fundamentais para que as/os acadêmicos indígenas brasileiros ocupem o território da academia. 

Para isso, também passo a entender que as vozes dos intelectuais dos seus povos sejam ouvidas 

na escrita acadêmica como discursos de autoridade, pois são a principal fonte de sabedoria, 

responsáveis, por sua vez, pela produção dos conhecimentos indígenas tanto nas comunidades 

indígenas como na academia, vozes que são entendidas como fontes necessárias, na voz de 

Lauro, para o manejo científico indígena. 

Ele ainda destaca o campo da visualidade como uma característica que marca uma das 

formas da escrita indígena, aspecto que  Takakpe Caiapó chama atenção durante as aulas,  

quando nos diz, como já registrei no capítulo anterior, quando a pergunta do André estava 

associada às formas de identificar a autoria indígena em um texto em português, que a escrita 

indígena também é representada por grafismos. Na sua voz, a escrita indígena é representada 

através da pintura, porque quando a gente (fazendo referência às/aos acadêmicas/os indígenas) 

pinta a gente está registrando a nossa escrita, concepção de escrita que desconstrói a ideia de 

que somente pela escrita alfabética é possível construir conhecimentos. 
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Isso foi importante para que eu lesse algumas produções indígenas como uma marca 

identitária indígena presente nas formas de construir os letramentos acadêmicos. 

Especificamente no Tema Contextual Letramento Cultural e Intercultural, na atividade pensada 

para que as/os alunas/os fizessem, na modalidade escrita, uma reflexão sobre o letramento 

cultural e intercultural, atividade já mencionada no capítulo 2 deste diálogo, o trabalho do grupo  

composto por Juliana krahô, Tais Krahô e Ricardo Canela chamam atenção pelas formas em 

que ele é apresentado: com grafismo e desenhos, reproduzidos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 

 

 

Figura 6- Arte produzida em contexto de atividade realizada por Juliana krahô, Tais Krahô e Ricardo Canela 
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O trabalho foi entregue juntamente com outra atividade dedicada à elaboração de 

sequências didáticas para abordagem de práticas de letramento nas escolas indígenas. O grupo 

nomeia o tema contextual que seria aplicado na escola como Tep mẽ Têêre, nome que vem 

acompanhado da tradução em português, entre parêntese, como peixe e lontra. Como 

justificativa para aplicação da proposta, o grupo diz que o ritual do Peixe e Lontra e os demais 

rituais praticados atualmente nas comunidades Krahô são fundamentais e necessários para 

serem trabalhados dentro da sala de aula pelos professores indigenas junto com o dirigente 

daquele ritual e ser praticados através da pesquisa, na escrita e nas apresentações, porque 

estes rituais envolvem muitas atividades, a organização social do povo Krahô e Canela, as 

regras principalmente. E conhecer qual são as origens dos rituais, das cantorias etc. A maioria 

dos rituais de iniciação dos jovens quem deu origem foi os animais, pássaros e plantas. Nesse 

plano de aula, o grupo delimitou que as habilidades a serem desenvolvidas seriam quatro: saber 

que as origens dos rituais de iniciação dos jovens vieram dos animais, pássaros e plantas; 

entender o valor dos rituais para praticar com amor; transmitir os conhecimentos adquiridos 

para as crianças; transcrever a origem dos rituais, para serem estudados nas aulas mẽhῖ e 

 

Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 

 

 

 

Figura 7- Arte produzida em contexto de atividade realizada por Juliana krahô, Tais Krahô e Ricardo Canela 
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cupẽ. 

A construção da visualidade como uma marca identitária indígena delineia as suas 

produções acadêmicas, não somente no sentido ilustrativo, mas registram um corpo de saberes 

indígenas, que é construído com uma intrínseca relação com elementos que fazem parte de seus 

mundos, como o caso dos elementos da natureza. A brasileira Janice Cristine Thiél (2006), ao 

discutir sobre a construção da identidade do índio nas literaturas brasileira e norte-americana, 

tanto a partir dos olhares da perspectiva ocidental europeia como  a partir dos olhares indígenas,  

compreende que a textualidade indígena “pode ser fundada no bi/plurilinguajamento, mesmo 

em textos escritos em apenas um idioma” (THIÉL, 2006, p.201). Isso acontece porque a 

textualidade indígena é construída por multimodalidades discursivas que são fundamentais para 

uma reflexão sobre as negociações presentes nos textos extraocidentais, construídos também a 

partir da tradição alfabética, oral e pictoglífica, e o cânone ocidental (THIÉL, 2006, p.201). 

Abraço sua perspectiva porque passo a entender que, apesar do encontro com o colonizador, as 

comunidades indígenas não foram silenciadas, mas suas vozes de resistência foram 

manifestadas há séculos a partir das multimodalidades discursivas que constituem 

representações da identidade indígena (THIÉL, 2006, p.xi).  Prova disso são as suas escritas a 

partir das pinturas, representadas por grafismo, pela pintura corporal, conhecimentos passados 

de geração em geração pela oralidade, como minhas/meus interlocutoras/es já apontaram. 

A noção de linguajamento (bilinguajamento) foi desenvolvida a partir dos estudos de  

Mignolo (2003) em um movimento de problematizar a colonialidade do poder e seus 

desdobramentos epistêmicos, principalmente com o intuito de descentralizar conceitualizações 

de língua modernas/coloniais que, não podemos esquecer, como já apontei aqui, foram 

construídas com base em um sistema de representação do  modelo ocidental dos Estados 

nacionais, com ênfase na escrita alfabética. Essa noção ganha espaço nesta interlocução porque 

coloca em cena a noção do linguajamento como um ato de pensar e escrever entre línguas, nos 

afastando da ideia de que a língua pode ser reduzida a um sistema de regras sintáticas, 

semânticas e fonéticas, indo ao encontro da perspectiva de que “a fala e a escrita são estratégias 

para orientar e manipular os domínios sociais de interação” (MIGNOLO, 2003, p.309). Nesse 

sentido, o bilinguajamento, que não pode ser confundido com bilinguismo, não é somente uma 

questão gramatical, mas política (MIGNOLO, 2003, p.315). Essa perspectiva nos ajuda a 

ampliar nossos olhares para a produção acadêmica indígena, marcada, como poderemos ver, 

por  recursos multimodais, como desenhos, a fotografia, grafismos, pelos recursos da oralidade 

etc., mesmo em textos escritos em português, horizonte que nos ajuda a pensar como as pessoas 

situadas na diferença colonial navegam não somente entre línguas, mas entre multimodalidades 
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discursivas, em práticas de letramento híbridas, que representam os seus próprios modos de 

habitar e dar sentido ao mundo, contestando as suas próprias produções escritas. Essas 

características, que perpassam os modos de letramentos acadêmicos indígenas, são 

representativas da ideia de  que essas pessoas  transportam seus conhecimentos sobre seus povos 

para construir o território indígena em qualquer outro lugar, mesmo quando precisam se 

locomover para o mundo urbano com propósitos acadêmicos etc., sobretudo quando 

compreendemos o território como móvel, sendo o corpo indígena considerado território 

(PIÑACUÉ ACHICUE, 2014, p.165). 

A visualidade compõe outra produção da Taís Krahô quando ela escreve sobre sua 

trajetória e experiência indígena a partir das práticas escritas. Nomeia o seu texto de “A minha 

trajetória com a prática da escrita mẽhi e do cupẽ jarkwa”. Começa a sua narrativa falando da 

sua experiência quando criança, na beira do rio Manoel Alves Pequeno, quando não estudava 

na escola do cupẽ, mas quando ficava acampada na roça para colher alimentos. Ao iniciar sua 

narrativa ela relata: Quando eu era criança, meus pais e meus avós, tias e meus primos e as 

demais parentes da minha comunidade, na época da seca e da colheita das frutas, 

acampávamos na beira do rio Manoel Alves Pequeno, ou a gente ficava acampado na roça 

para colher alimentos, como milho, arroz, mandioca etc. Porém, nessa época, já tinha escola, 

e havia aula, mas a gente não tinha vontade de estudar, para onde meus pais iam a gente 

acompanhavam. Engraçado! Quando a gente ficava acampado na beira do rio Manoel Alves 

Pequeno, todos os dias passava a professora para ir dar aula na aldeia, ela ia de bicicleta, 

atravessava de canoa, mas quando a gente via ela atravessar o rio, a gente se escondia dela. 

Contudo isso, meus pais nunca nos obrigaram a estudar. Durante a narrativa, ela conta como 

sua experiência com a escrita foi muito dolorosa, a ponto de chorar quando era a época das 

provas, porque não sabia ler o livro de ciências. Após contar inúmeros desafios que encontrou 

no seu caminho, ela conclui que quando a gente quer conquistar aquilo que queremos para 

nossa vida, para o nosso povo, é com dificuldade e sacrifício, isso faz parte da nossa vida.  O 

conhecimento que adquiri até aqui para sempre será só meu e quando nós morremos levamos 

tudo o que aprendemos. Por isso é importante registrar em audiovisual, fotografia, na escrita, 

para ser um material de uso na sala de aula pelos professores indígenas e não-indígenas, as 

histórias, os rituais, os costumes, os resguardos e as demais atividades realizadas na 

comunidade Krahô, para fortalecer a escrita e a cultura mẽhῖ. 
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Figura 8- Desenho produzido por Taís Krahô retratando sua infância na beira do rio Manoel Alves Pequeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 

 

 

 A figura 8, apresentada logo acima, é um desenho produzido por Tais Krahô, em um 

trabalho acadêmico, em que ela expressa como era a sua vida antes de frequentar a escola, 

quando as crianças ficavam ao redor do rio, vendo a professora chegar à aldeia de bicicleta. O 

desenho foi realizado após a sua narrativa de vida e anexado às folhas da atividade após a 

finalização do texto. Hoje entendo que, mesmo terminando de escrever utilizando a escrita 

alfabética, seu texto não estava finalizado: era necessário contar a partir da imagem o início da 

sua narrativa.  Como os outros desenhos que apresentei nesta seção, esse também é 
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representativo da opção por recursos multimodais para a construção dos textos, que nunca são 

aleatórios, mas contam algo, complementando a narrativa. O linguajamento presente na prática 

de letramento da Tais, devido principalmente ao teor da atividade solicitada, focada na história 

da sua vida e sua relação com a escrita, resgata ainda a memória, não somente a memória 

individual, mas a memória coletiva dos impactos da escola em sua comunidade28. Lembro-me 

que, quando estava acompanhando as atividades realizadas em grupo, especificamente quando 

foi construído o mapa dos usos do letramento em suas comunidades, ela me contava como as 

crianças da sua comunidade não eram incentivadas a irem à escola, mas passavam a infância 

no mato, em contato com a natureza. Hoje, as pessoas da comunidade, segundo ela, já têm 

consciência da importância da escola e por isso desde cedo as crianças frequentam a escola. 

 Além disso, os desenhos apresentados aqui, sem exceção, estão conectados com o 

mundo indígena, em que é dada ênfase à convivência com a natureza, um dos elementos que 

considero, portanto, uma marca identitária indígena. As figuras 6 e 7, por exemplo, representam 

grafismos construídos a partir de formas e cores que caracterizam os povos Timbira, que inclui 

os povos Krahô e Canela, povos das/os estudantes que produziram o trabalho citado. Esse 

registro é entendido como uma forma de trazer para a produção acadêmica indígena a cultura e 

a visão de mundo desses povos e, portanto, representa uma forma de se posicionar no mundo 

como indígena. 

Gunther kress e Theo Van Leeuwen (2001, p.20) têm entendido a multimodalidade 

como vários modos semióticos de um evento semiótico, construídos a partir de uma combinação 

desses modos que podem reforçar o que está rescrito, ou seja, dizer a mesma coisa de formas 

diferentes, funcionar como complementários ou estar hierarquicamente ordenados. Nesse 

sentido, as estruturas visuais são representativas de interpretações particulares da experiência e 

das formas de interação social, isso porque os significados pertencem à cultura: as formas em 

que as coisas são ditas visualmente ou verbalmente, ou apenas visualmente, são culturalmente 

e historicamente específicas, já que a própria escolha entre classe de palavras e das estruturas 

das orações em uma comunicação visual e a escolha de cores e de estruturas composicionais 

afetam a construção do  significado, provando que expressar alguma coisa seja verbalmente ou 

visualmente faz diferença (KRESS, 2006, p.2). Isso me ajuda a pensar que o conhecimento 

muda a sua forma quando é construído a partir de diferentes recursos modais, ou seja, o uso da 

multimodalidade produz efeitos epistemológicos profundos, pois está associada à escolha 

modal, às decisões tomadas nesse processo e às construções de caminhos de leitura (KRESS, 

                                                 
28 Essa experiência é narrada pelo Comitê Krahô, composto pelos estudantes indígenas do Núcleo  
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2003, p.39). Ampliando o horizonte de pensamento para entender esses processos de escritas 

multimodais, passei a compreender os recursos multimodais como constitutiva de uma 

identidade e epistemologia indígenas na escrita acadêmica, isso porque, como as experiências 

das/os minhas/meus interlocutoras/es me dizem, os recursos multimodais contam e narram 

processos, narram a vida, a história, os rituais  desses povos, como destaco nas próximas seções. 

A narração, por sua vez, possui intrínseca relação com a oralidade e a opção por esses recursos 

me induz a compreender seus usos como uma forma de mostrar a ação a partir de um olhar para 

a prática. 

 No entanto, em uma discussão focada em denunciar e contestar a geopolítica da escrita 

acadêmica, é fundamental ter em vista que o uso de desenhos e de recursos multimodais foram 

considerados inferiores em relação à produção escrita alfabética. Kress (2006, p.18) tem 

destacado como o domínio do verbal e do escrito sobre outras formas de construções visuais é 

sustentado pela trajetória ocidental das convenções de escrita, já que a fala foi considerada 

como um fenômeno natural comum às sociedades humanas, enquanto a ação de escrever foi 

vista como conquista de apenas algumas culturas. Em consequência disso, durante séculos uma 

das conquistas e valores mais importantes da cultural ocidental e objetivos mais fundamentais 

da educação é  a escrita, marcada por uma dicotomia, criada pela cultura ocidental, carregada 

de valores responsáveis pela hierarquização das culturas “letradas” consideradas como 

avançadas e as culturas “não-letradas” caracterizadas como orais e primitivas, sendo essas 

representações também responsáveis da ideia de que os  novos letramentos baseados na imagem 

e no desenho visual podem ser ameaçador, sinônimo de decadência da cultura, sendo vistos 

como uma ameaça ao domínio atual do letramento verbal para os grupos elitizados (KRESS, 

2006, p.17). O brasileiro Menezes Souza (2011, p.174-175), citando Scolon e Scolon (1995), 

questiona como circula a ideia de que um texto “bem escrito” deve estar amparado nos ideais 

de clareza, brevidade e sinceridade, ideologia que perpassa a ideia de que o que é dito deve ser 

escrito de forma direta, concisa, sem meandros estilísticos, em um modelo anti-retórico que 

prioriza concepções positivistas empíricas, em que tudo deve ser sustentado e comprovado a 

partir da lógica de causa e efeito, materializado em gêneros, normas e convenções estabelecidos, 

que valoriza a originalidade e a criatividade da expressão do indivíduo. Características que 

sustentam a falácia de concepções de escrita presentes nos manuais de escrita do trabalho 

científico, como já apontei no capítulo 2 deste texto. Essas ideologias fazem com que prevaleça 

a visão da cultura dominante de que os desenhos são elementos secundários, produzindo a 

concepção equivocada de que o texto visual funciona somente para ilustrar, complementar, 

parafrasear, apoiar o texto escrito, sendo vistos como algo em excesso, já que não atendem os 
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ideais de brevidade, clareza, sinceridade impostos pela visão ocidental e, em consequência 

disso, perpetua a noção de que textos visuais são lúdicos, funcionando como meros enfeites 

(MENEZES SOUZA, 2011, p.177-178).  

 Adelina Bororo, também mergulhada na reflexão que participou ativamente durante as 

aulas do Estudo Complementar Português Intercultural 2, escreve que nos dias de hoje, têm 

muitos indígenas nas faculdades do Brasil e, infelizmente, tendo suas aulas ministradas de 

acordo com o que prega os não indígenas, sem terem a troca de conhecimento. Digo; sem se 

preocupar o que esse processo de ensino (palavra ilegível) dentro dos indígenas, como por 

exemplo: seus conhecimentos e crenças adquiridas com seus ancestrais. Mas hoje temos um 

objetivo e procuramos convencer todos que já tem graduação ou que estão fazendo ainda de 

que o conhecimento adquirido fora seja uma arma, uma autoria, autorepresentação, para 

buscarmos fazer o nosso próprio processo de ensino que possamos ter nossa própria escrita 

nosso modo de repassar para as gerações futuras o nosso próprio conhecimento. Quero que 

traga coisas da cultura da história e mitologia de cada povo. 

 Como exemplo, ela cita a organização da sua aldeia e começa o exemplo utilizando um 

desenho. Posso citar também a organização social de cada aldeia: por exemplo, vou fazer um 

desenho de como teria que ser feita na minha aldeia. 

 

              Fonte: Acervo de Naiara Cristina Santos de Souza. Janeiro de 2018 

 

 

 Depois de apresentar seu desenho (Figura 9), Adelina nos diz através da escrita que 

essa organização é muito importante, se não for repassada para as crianças e jovens acabará, 

Figura 9- Organização social do povo Bororo- Desenho produzido por Adelina Boro 
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então é feita desta maneira. Ela explica que a aldeia redonda divide entre o norte e o sul, nascer 

do sol e pôr do sol. E é dividida entre dois clãs: Tuganege, que fica do lado do sul, e os ecenae, 

que fica do lado Norte e ainda é dividido em 8 sub clãs que 4 e do lado das Tuganege que são 

eles aroroe, iwagudo, apibonege e paiwoe. E mais 4 que fica do lado dos ecenae que são eles: 

Badojeba, kie, bokoro e Bogodori. E do lado do nascer do sol se localiza o auje muga, que são 

espíritos, e do pôr do sol mano pá, onde fica a roda grande que corremos com ele, que presenta 

os espíritos e também um tipo de competição que prova a força, a resistência. E no meio da 

baimana gejewu que é a casa dos homens, dos espíritos, onde são feitas todas as atividades 

culturais tradicionais nossas, e ao lado o Bororo, que também é um lugar onde reunimos tanto 

com coisas alegres e coisas tristes. Isso é uma de tantas outras coisas que devem ser ditas, não 

só na minha cultura tradicional, como de outros povos. Por isso vemos o tamanho da 

importância que tem de termos nossos próprios métodos de ensino. 

A reflexão construída por Adelina é importante porque, novamente, vemos como a sua 

explicação da organização social do seu povo é feita por uma composição que parece não ser 

sustentada apenas pela língua escrita; ela desenha para explicar sobre a organização social do 

seu povo, desenho que vem antes de qualquer explicação por escrito, sendo que, mesmo com 

uma descrição detalhada, o desenho é fundamental para a construção do conhecimento na 

escrita. 

Domingos Guajajara também nos diz, respondendo à pergunta sobre a escrita e 

identidade indígena, que para o povo tentehar, seria uma melhor informação clara e específica 

é ter uma escrita de fácil entendimento, ze’egete rupi29. Com palavras indígenas em vez de 

palavras técnicas e formais. Também seria uma escrita visual, com imagens, fotos, desenhos 

etc., visando os meios específicos, com conhecimentos tradicionais de cada etnia e assim 

especificando a maneira de estudar sua própria cultura para o fortalecimento da sua 

identidade indígena, para que possa melhorar o pensar dos “karaiw”30 sobre a escrita, na 

maneira de aprender e ensinar em relação à educação acadêmica indígena no modo atual. 

Nesse sentido, seu posicionamento pode ser lido como crítica à linguagem hermética e 

altamente disciplinar da ciência que, partindo de uma outra epistemologia, diverge da visão de 

mundo holística e situada dos povos indígenas. 

 Takakpe Caiapó também diz que de acordo com a cosmologia do seu povo 

mebengokre/kayapó é importante levar e registar as características da cultura, da tradição, do 

costume e das religiões, transformar esses elementos rituais em escrita na universidade para 

                                                 
29 O povo guajajara chama sua língua de  ze’egete, que significa “ a fala boa”. 
30 Karaiw faz referência aos não-indigenas. 
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valorizar a cultura no processo em escrita, na cultura dos “kubens” não-indígenas. Essa 

transformação escrita acadêmica é um dos tópicos muito importante para todos os indígenas 

acadêmicos (as), onde nós temos autonomia para registrar a identidade tradicional da nossa 

comunidade. A partir desse registro da cultura e dos conhecimentos, de modo geral, 

mostraremos como nós indígenas nos relacionamos com a natureza e com a espiritualidade. 

Ele cita o exemplo da prática de um velho indígena ao ensinar as crianças e a contação de 

história, a partir da concepção indígena, como uma forma de aprender, cumprir e respeitar a 

escrita indígena, que eu interpreto, nesse sentido, como uma escrita não alfabética. Na sua voz, 

se um velho indígena ensinar as danças ou uma história contada conforme com a nossa 

concepção, as crianças estão respeitando e cumprindo a nossa escrita (fazendo referência ao 

seu povo). O processo de aprendizado indígena começa pelo ensino básico, depois ficamos 

adultos temos mais conhecimento e muita capacidade para registrar as nossas ideias sobre os 

conhecimentos tradicionais. 

 Essas perspectivas sobre a escrita acadêmica indígena, situadas em um contexto e locus 

de enunciação específicos de pessoas indígenas na universidade, são importantes quando 

pensamos em como essas pessoas se colocam nos seus textos. O movimento contra-hegemônico 

do que-hacer acadêmico indígena convoca, por sua vez, um olhar mais sensível em relação às 

formas em que o conhecimento indígena é produzido, isso porque como sujeitos sociais devem 

ocupar o território da academia não como meros receptores dos saberes e formas de produção 

da academia ocidental, mas como atores do processo de construir conhecimentos, de acordo 

com suas maneiras de sentir-pensar-atuar sobre o mundo. 

 

 

4.3 Práticas de letramentos acadêmicos interculturais a partir do locus de enunciação 

indígena: experiência construídas a partir da produção de trabalhos extraescolares 

 

 

 Durante o período de pesquisa de pré-campo e de campo, tive acesso a algumas 

produções acadêmicas. Apresento nessa seção, portanto, três delas: a primeira, da acadêmica 

indígena Marineuza Krikati, intitulada “A importância da palmeira de buriti para o povo 

indígena Krikati” (2016)31; a segunda, do acadêmico indígena Torrecele Hatunaka Javaé, 

intitulada “ A confecção do remo” (2017); a terceira produzida pelo acadêmico indígena Amutu 

                                                 
31 O trabalho ainda estava em fase de finalização. 



194 

 

Waura, intitulada “A importância das estrelas na cosmologia do povo Wauja” (2018). As três 

produções foram apresentadas a mim durante o processo em que esta pesquisa estava em 

construção. A partir das perspectivas indígenas discutidas também na seção anterior, apresento 

alguns elementos que considerei importantes nessas produções acadêmicas para pensarmos a 

identidade indígena na escrita e as alternativas descolonizadoras que desestabilizam a 

geopolítica do conhecimento. Nesse sentido, destaco que as multimodalidades discursivas são 

representativas de uma performance indígena na escrita. Eu entendo com Pereira (2017, p.258), 

que  a negação das performances nativas, entendidas como práxis e como episteme, como 

movimentos discursivos, de pensamento e memória, foi representativa do encobrimento do 

conhecimento indígena e de seus conteúdos, assim como o encobrimento das suas formas 

próprias de produzir conhecimento a partir de uma linguagem diferenciada para pensar e 

produzir sentidos coletivos, marcando o encobrimento do pensamento que é produzido e 

expressado por seus corpos. 

Amutu Waurá (2018), em “A importância das estrelas na cosmologia do povo Wauja”, 

produz seu trabalho acadêmico focado na importância das fases das estrelas e as fases da lua na 

sua cultura, conhecendo o nome das estrelas e seu significado na cultura Waurá, registrando os 

conhecimentos dos anciões, para que as futuras gerações possam conhecer esse aspecto da sua 

cultura, ao mesmo tempo, buscando fortalecer os conhecimentos para que eles não sejam 

perdidos (AMUTU WAURÁ, 2018, p.1-2).  Para construir essa pesquisa, ele faz uso das vozes 

dos anciões da sua comunidade, que logo na seção de agradecimentos são nomeados, por 

Amutu, como historiadores. Assim, Awaulukumá Waura, cacique, Ysautaku Waura, cacique, 

pajé, Akari Waura, liderança, e Malalo Waura são reconhecidos como referências da sua 

pesquisa. A importância do seu trabalho é o de trazer como a história do povo Waurá possui 

uma valiosa cosmologia que diz muito sobre as formas em que as pessoas da sua comunidade 

direcionam suas práticas. Amutu Waurá (2018) nos ensina que desde a  existência do seu povo, 

sua comunidade utiliza os astros, o céu, o sol, a lua, as estrelas como forma de marcar o tempo, 

prática importante porque é possível marcar as estações do ano, sendo importante para a 

construção dos calendários, produzidos atualmente por professores do Parque Indígena do 

Xingu, para integrar aspectos do calendário astronômico associado às atividades sociais de 

produção agrícola dos povos que ali habitam. Esse calendário tem muitas funcionalidades, 

inclusive é usado para programar as atividades escolares e orientar as/os alunas/os que não 

conhecem a história das estrelas, além de ajudar na resolução de situações-problemas que 

envolvem datas, idades e prazos, ou seja, tem um papel importante nos estudos das ciências e 

da geografia, contemplando temas transversais que envolvem a sustentabilidade, a terra e a 
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biodiversidade (AMUTU WAURA, 2018, p. 2). 

 Ao escrever a história do seu povo, Amutu nos diz que seus antepassados usavam as 

estrelas para saber quando era o tempo de fazer roça, assim como para saber o tempo da seca. 

Ao aparecer a  estrela Amuwaitsí, as pessoas preparavam a roça para começar o ritual de 

arranhar os braços, sendo esses curados por uma planta medicinal responsável para a formação 

de bons pescadores, no caso dos homens, e as mulheres participavam do ritual de arranhadura 

para fabricar um bom polvilho (AMUTU WAURA, 2018, p.7-8). Ele sinaliza que com a 

chegada dos não-indígenas, a cultura do povo Waurá começou a mudar e os jovens não 

conhecem mais os nomes das estrelas, tampouco sabem quando elas aparecem (AMUTU 

WAURA, 2018, p.8). No percurso metodológico da sua pesquisa, disse que entrevistou todos 

os historiadores, gravando as histórias e utilizando a câmera fotográfica, posteriormente 

transcreveu as informações e realizou a tradução (AMUTU WAURA, 2018, p.8). Ao contar a 

história da cosmologia do povo Waurá, ele nos guia por um percurso marcado pela narração, 

com a presença dos discursos direto e indireto, dando voz aos seus antepassados e aos outros 

elementos da cosmologia do seu povo, como as estrelas. Em um percurso permeado pela 

narrativa, uma sequência de desenhos, produzidos pelas/os alunas/os da aldeia do ensino médio, 

dá forma a uma história contada por uma outra ótica, por um olhar não-eurocêntrico, que chama 

atenção para a construção de uma pesquisa comunitária, feita por várias mãos. 

Amutu Waura (2018) nos conta como a partir do povo Kiyagaluwá surgiram as 

estrelas, em uma época em que as estrelas eram como seres humanos. Kahamamaká era um 

homem que não sabia pescar e por isso era zoado pelas pessoas da comunidade, inclusive pela 

pessoa que estava namorando a sua esposa. Ao longo da narrativa, ficamos sabendo, Amuwaitsí 

o ajuda a pescar muitos peixes, também o ajuda a planejar uma espécie de vingança ao seu rival, 

fazendo o engasgar com um pedaço de beiju, situação que, pela narração, resgata um domínio 

até então pouco explorado quando falamos de letramentos acadêmicos: o humor, 

“Kahamamaká riu dele demais e comentou: -Viu, aquela pessoa que não sabe pescar, o peixe 

dele deixou você engasgar. Kkkk” (AMUTU, 2018, p.9). Ao longo da narrativa, ficamos 

sabendo que Amuwaitsí apresentou a sua aldeia a Kahammaká, mostrando que na sua 

comunidade tinha muito polvilho e rama de mandioca, mas “as pessoas da aldeia não 

respeitaram as regras, elas foram roubando as ramas e Amuwaitsí não queria que fosse assim, 

teria que pedir para o dono da roça” (AMUTU WAURÁ, 2018, p.12). Então Amuwaitsí pega 

de volta a rama de mandioca. Chateado com os acontecimentos, por ser traído e zoado pelas 

pessoas da sua comunidade, Kahammaká decide morar no céu com Amuwaitsí como uma 

estrela junto com seu filho, assim eles viraram estrelas no céu e as estrelas foram incorporadas 
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no calendário e aos marcadores do tempo da estação na sua comunidade (AMUTU WAURÁ, 

2018, p.13). 

Nesse espaço da narrativa, a oralidade se faz presente e ajuda na dinamicidade da 

história narrada32, que é contornada por recursos visuais que dão sentido ao texto escrito e vice-

versa: 

 

O povo Kiyagaluwá (Figura 1), eram como nós, seres humanos, eles tinham uma 

aldeia eles falavam, faziam suas atividades, produziam seus alimentos, eles 

festejavam, eles brincavam, eles tinham esposa, tinham os filhos, eles trabalhavam no 

dia a dia. Através desse povo Kiyagaluwá surgiu às estrelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Figura 1. Aldeia do povo Kiyagaluwá. Desenho Tapiyuwa-2017.  

 

Era uma vez uma pessoa chamada Kahamamaká (Figura 2), ele não sabia pescar, ele 

saiu para pescaria sozinho, mas não obteve êxito em sua pescaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Kahamamaká está pescando sozinho.  Desenho 

Kagapakumá Waura-2017. 

 

Quando chegou da pescaria, as pessoas o viram chegando sem nenhum peixe (Figura 

3) e as pessoas começaram a sacanear ele, principalmente aquela pessoa que estava 

namorando a esposa dele e disseram para a esposa dele: 

- Procura mujupá (esteira) para ele colocar os peixes, ele pegou muitos peixes.  

Ela respondeu. 

- Sei que ele não pegou nenhum peixe, o deixe em paz. 

 

 

 

                                                 
32  Ao fazer referência ao texto de Amutu Waura cito as imagens juntamente com os textos por considerar que na 

sua produção acadêmica as imagens fazem parte da construção de sentido da narrativa. Removê-las é 

descaracterizar a sua produção. 
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Figura 3. Kahamamaká está chegando sem   peixe.  

Desenho Kagapakumá Waura-2018. 

 

Assim que acontecia com ele toda vida. 

Certo dia Kahamamaká combinou com seu colega para ir pescar junto. No centro da 

aldeia, onde as pessoas se juntam toda a tarde e onde sempre a comunidade se reúne, 

eles combinaram a hora de saída para pescaria. Mas Amuwaitsí estava ouvindo a 

combinação deles e a hora que iriam sair para pescaria. Amuwaitsí é uma pessoa boa 

de pescaria e bom de flechar os peixes, ele é muito inteligente, Amuwaitsí estava 

vendo Kahamamaká que não está pegando os peixes, ele ficou com pena do 

Kahamamaká, ele quis ajudar ele para que as pessoas da aldeia parassem de zoar ele. 

Disse.  

-Vamos pescar amanhã. Disse Kahamamaká. 

-Tá bom. Disse colega dele.  (AMUTU WAURA, 2018, p.10-11). 

 

 

 

A narrativa adquire aqui uma outra dimensão de contar sobre os conhecimentos 

produzidos na cultura Waurá, portanto, diferente do que o mundo ocidental tem considerado 

como forma mais “legítima” de contar a História. O que é a História senão uma narrativa? Aqui 

temos uma narrativa contra-hegemônica, uma outra forma de narrar que fratura as formas de 

enunciação em que a história ocidental foi consolidada. Isso porque, ao contrário da História 

considerada universal, contada pelo “olhar neutro”, entendido por Castro Goméz (2007) como 

a hybris do ponto zero, essa narrativa está situada e produzida por um corpo indígena, marcada 

por uma identidade indígena inscrita no texto: a pesquisa é feita pelos olhares indígenas. Sua 

produção chama atenção para toda uma cosmologia que faz parte de uma produção que seria 

eliminada do projeto moderno colonial cientificista, sendo considerada, por sua vez, como 

literatura ou mito. Aqui seu posicionamento é claro: narrar a origem das estrelas segundo a 

cultura do povo Wauja. Chama atenção ainda para o contato com seres, para nós ocidentais 

inanimados, como as estrelas, mas que para a cosmologia do povo Waurá também reflete nas 

formas de organizar a vida das comunidades. Por isso, há duas dimensões importantes na 

construção da sua narrativa tanto no que se refere às formas de enunciar, pela visualidade e pelo 

recurso narrativo, assim como o teor da enunciação.  

Amutu (2018), como pesquisador indígena, não passa para sua escrita um saber 
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descorporizado; ao contrário, utiliza vários recursos para marcar a sua identidade indígena, 

construindo um saber geo e corpo-político situado. Um desses aspectos é a construção da sua 

pesquisa, que ganha forma a partir de um coletivo, que vai desde a parceria com os anciões da 

aldeia e seus alunos do Ensino Médio, responsáveis pela construção dos desenhos. É uma 

narrativa, portanto, construída a partir de um coletivo, por várias mãos das pessoas da sua 

comunidade, que o ajudam a tecer e a registrar uma parte da história de seu povo, uma 

característica do fazer indígena, marcado pelo fazer a partir de práticas comunitárias. As formas 

de produção de conhecimento comunitárias refletem não somente uma autoria coletiva, mas 

uma forma de viver entre práticas comunitárias, um viver passado também para as formas de 

produzir o conhecimento. Mignolo (2008) já nos ensinava que o pensamento colonial na 

América do Sul, na América Central e no Caribe vive na mente e nos corpos dos povos 

indígenas e afrodescendentes e suas memórias, gravadas em seus corpos, foram passadas de 

geração em geração. Por isso, sempre é preciso ter em vista que o produtor de conhecimento 

sempre está corpo e geopoliticamente no que é produzido, mesmo que a epistemologia moderna 

tenha ao longo dos anos buscado esconder essas dimensões, criando a figura do saber 

descorporificado representado na figura de um observador que busca verdades e objetividades 

(MIGNOLO, 2010b, p.14).  

Hoje eu entendo com Arias (2010, p.61), pesquisador que tem feito uma distinção entre 

epistemologia e sabedoria, que as epistemologias ainda reproduzem as dicotomias criadas pelo 

dualismo cartesiano, que buscou separar razão/sujeito/corpo, no entanto nos conhecimentos 

produzidos a partir da sabedoria dos povos colonizados não é possível construir um 

conhecimento distanciado do corpo, pois ele é instalado no corpo e através desse corpo que ele 

fala , sendo, portanto, um pensamento descorporizado que não somente pensa e reflete sobre o 

mundo, mas que produz saberes constituídos por sensibilidades, abrindo espaços  para que 

possamos corazonar  as epistemologias existentes no mundo e as nossas vidas. 

O antropólogo indígena nasa Piñacué Achicue (2014, p. 164-165) ao construir uma 

reflexão sobre as formas de pensamento indígena e a academia, destaca que esse pensar não é 

enunciado sem uma conexão com os fenômenos da natureza, já que o mundo é considerado 

como um corpo com espíritos, sendo a palavra responsável por condensar o poder-pensar-decir-

hacer através da ação de falar/dizer as palavras a partir das visões indígenas.  Nesse sentido, ele 

nos ajuda a entender que o indígena, como sujeito, carrega um pensamento coletivo que é 

múltiplo, que sintetiza em uma palavra diversa construída pela coletividade, que é construída a 

partir da experiência (PIÑACUÉ ACHICUE, 2014, p.165). A coletividade é, nesse sentido, 

construída pela experiência do território-crença-saber como princípio de um conhecimento 
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coletivo que nasce não por um eu individual, mas de um eu coletivo, prova disso é que o 

pensamento das pessoas mais velhas, como os anciões, é sempre retomado pelas/os jovens 

indígenas (PIÑACUÉ ACHICUE, 2014, p.165).  Isso porque “o narrador que conta a memória 

coletiva está todo brotado de pessoinhas” e está cheio de “gente que sai pelos poros” 

(GALEANO, 2017, p.18). A perspectiva de escrita, a partir desse olhar, rompe com a concepção 

individualista da tradição ocidental, que tem ao longo do tempo criados “os donos do 

conhecimento”, em que categorias e termos teóricos são vistos como propriedade dos 

indivíduos, não como produto coletivo de um conhecimento que é construído em comunidade 

ou a partir de várias vozes. Na perspectiva indígena de fazer pesquisa, as vozes contam juntas 

e a comunidade constrói com a/o narradora/o pesquisadora/o colorido mosaico da memória 

coletiva.  

 A escrita nunca suprirá o poder e a força simbólica da tradição oral, visto que o ato de 

escrever é falar sobre a vida, enquanto narrar implica uma forma de vivê-la, processo pelo qual 

múltiplas linguagens e vozes se juntam, nesse sentido, narrar implica, portanto, um discurso 

que só pode ser construído com outras pessoas (ARIAS, 2010, p.297). Na escrita indígena, a 

tradição oral parece ser a mola que impulsiona as práticas de letramentos acadêmicos indígenas 

na escrita, pois nesse processo o eu coletivo marca, como veremos, essas produções. 

Após a narrativa que remonta um tempo passado, vemos em Amutu (2018) um processo 

de reconstrução dos meses do ano a partir da orientação das estrelas, em que ele reúne 

informações para mostrar como a cosmologia do povo Waurá tem guiado as práticas da sua 

comunidade na contemporaneidade, construindo um calendário nos mostrando como as estrelas 

orientam as atividades dentro da sua comunidade. Trago aqui a descrição do mês de janeiro e 

fevereiro, quando as estrelas Amuwaitsí e Kahamamaká aparecem: 

  

 
Janeiro e fevereiro, Amuwaitsí e Kahamamaká aparecem 

Na época em que as pessoas veem a estrela (Amuwaitsí) elas começam a fazer o ritual 

das estrelas, sabendo que todos os jovens, meninos e as meninas terão que arranhar 

para que os meninos se tornem bons pescadores e bons de flecha e as meninas se 

tornem boas trabalhadoras e para que possam ter boa qualidade de polvilho. Nesse dia 

todo mundo vão passar remédio nos braços e fumaçar suas mãos (Figura 11), pedindo 

ajuda para estrela Amuwaitsí, para que dê sorte para eles. Eles usam resina de jatobá 

e resina de uluta, porque jatobá e a uluta tem muita resina por isso tem que queimar 

para o cheiro poder dar sorte para todos, tanto para os homens quanto para mulheres. 

Assim que amanhecer, bem cedo, todas as mulheres vão buscar mandioca com seus 

maridos, para elas ralarem mandioca o no mesmo dia e até a tarde tem que estar pronto 

e enquanto isso os homem estão festejando. As mulheres não podem buscar mandioca 

à tarde, terão que buscar mandioca bem cedo, e assim acontecia com nossos 

antepassados, hoje não está acontecendo mais.  
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Figura 11. O dia de se fumaçar as mãos.  

Desenho: Tapiyuwa Waura 2017. 

 

Ao aparecer esta estrela Amuwaitsí a comunidade prepara suas ferramentas para que 

eles comecem fazer suas roças (Figura 12 e 13), sabendo que já está no tempo de 

atividade cultural, assim começa o trabalho coletivo e individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 12. Tempo da roçada. Foto: Amutu Waura, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Começa a derrubada. Foto Amutu Waura, 2017. 

 

Nesse dia, toda a comunidade tem que comemorar, mostrando como funciona a festa 

Hapuhapuwa (dono de mandioca) (Figura 14). Nesse caso as mulheres buscam 

mandioca para animar e festejar o dia do Amuwaitsí. 
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Figura 14. Comemoração no dia que a estrela aparece.                                                                                                                                 

Foto: Amutu Waura. 

 

 

 

Nesse segundo momento da sua pesquisa, outro recurso multimodal é utilizado: a 

fotografia. Como sujeitos contemporâneos que são, as/os acadêmicas/os indígenas têm utilizado 

da fotografia, com o uso celulares e câmaras, para registrarem o conhecimento produzido. Essas 

práticas me ajudam a pensar, tecendo encontros com a autora brasileira Thiago (2007, p.163), 

que a escrita como sistema de significação não é restrita ao que está registrado ou inscrito, 

porque ela se realiza a partir do diálogo com outros sistemas de significação, a exemplo das 

práticas de danças, rituais, cantos e da narração oral de histórias, que ao meu ver são importantes 

para a construção das formas de produção do texto acadêmico indígena, representadas nas 

multimodalidades discursivas compostas por elas/eles. 

Marineuza Krikati, por sua vez, em “A importância da palmeira de buriti para o povo 

indígena Krikati” (2016), narra sua pesquisa em tom pessoal, mostrando as práticas culturais e 

coletivas desenvolvidas a partir do consumo e uso da palmeira de buriti. Fala para o leitor sobre 

sua trajetória de vida destacando que queria fazer um curso na área de educação para melhorar 

a qualidade de ensino e aprendizagem na escola onde leciona, a Escola Indígena Cõhmxiirỹ. 

Sua pesquisa é dividida na estrutura de: resumo, introdução, justificativa, problema geral ou 

problemas específicos, objetivo geral e específico, metodologia, cronograma e referências 

bibliográficas, que formalmente representa um modelo hegemônico. 

A partir da sua vivência no curso, percebeu que a convivência da cidade é muito 

diferente da sua aldeia, porque é muito difícil quando ela não tem dinheiro, porque o que ela 

precisa aqui, na cidade, é comprado, além disso, nesse período ela sente saudades da família 

(MARINEUZA KRIKATI, 2017, p.8). O tema da sua pesquisa, como diz durante as aulas, é a 

importância da palmeira de buriti, que surgiu com o interesse de fazer com que os jovens tenham 

conhecimento sobre a palmeira fêmea e a palmeira macho, porque além de consumir a matéria 
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prima, inclusive na fabricação de artesanatos, é preciso, segundo ela, preservar as palmeiras 

que habitam às proximidades da aldeia do território Krikati, sem prejudicar as regiões, além de 

manter o conhecimento a partir da experiências das/os anciãs/anciãos (MARINEUZA 

KRIKATI, 2017, p.9). Chama atenção como ela aponta o uso dos artesanatos e das festas 

culturais, em que a palmeira é utilizada, como forma de “sustentabilidade para o povo Krikati” 

(MARINEUZA KRIKATI, 2017, p.9). Ela observou durante a sua pesquisa que a geração mais 

nova não tem conhecimento da importância da palmeira de buriti, o que gera um problema, pois 

as palmeiras fêmeas estavam sendo usadas na corrida de tora, prática que não é permita, já que 

que a palmeira fêmea é responsável pela produção de frutos que vão servir de alimentos para 

as pessoas e para os animais (MARINEUZA, 2017, p.11). Como pesquisadora, ela entende que 

poucas pessoas da comunidade estão confeccionando com o olho de buriti, que é  uma palha 

que fica na ponta da palmeira, responsável pela confecção do esteirão, da esteira, do mocó, das 

tranças do pacará; tampouco fazendo o suco da fruta de buriti, sem contar que nem todos sabem 

tirar o azeite da fruta, que é medicinal (MARINEUZA, 2017, p.11).    

 Sua produção acadêmica é feita a partir de entrevistas com anciãs e anciãos da aldeia, 

suas principais referências para a escrita sobre o conhecimento aprendido. Ela apresenta um 

texto acadêmico com diversas fotos e desenhos para ilustrar o percurso que tece ao pesquisar 

sobre a palmeira de buriti. Durante a pesquisa, ela escreve como o uso do tronco é utilizado 

pelo povo Krikati, mostrando a partir de imagens como a corrida de tora é realizada, como a 

fruta do buriti é usada para preparar suco, como é feito o óleo de buriti e seus usos medicinais, 

o uso do talo de buriti para confecção de artesanatos, incluindo o uso do grafismo do pacará na 

confecção dos artesanatos, além de apresentar os animais que consomem a fruta de buriti 

(MARINEUZA KRIKATI, 2017). 

 A partir da leitura do texto podemos perceber que seu trabalho foi feito majoritariamente 

na língua portuguesa. Isso não significa que sua língua não esteja presente. Como já demonstrei 

anteriormente, no processo negociação com seu professor orientador, ela coloca algumas 

palavras, relacionadas à sua cultura, em língua Krikati, colocando também a tradução. Como 

exemplo, ao exemplificar como ocorre a corrida de tora, nos diz que na sua comunidade há 

sempre dois partidos que disputam a corrida de tora, que participam tanto homens como 

mulheres, sendo que “tem o nome específico que identifica as pessoas que pertencem a cada 

partido. Na nossa língua Krikati; Cyj que significa partido de cima e Harỹ que significa partido 

de baixo.” (MARINEUZA KRIKATI, 2017, p.17). 

Para algumas festas tradicionais, que ocorrem na corrida de tora, ela também registra na 

sua língua cada nome, colocando algumas em português: “As festas que são realizadas na 
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corrida de tora são: Wy’ty; Ẽhjcreere (Ceveiro); Ruurut (Esteira); Pýr pej (Visita tradicional); 

Wy’ Crevre; A’pỹnre. Todas essas festas têm diferentes cerimônias (MARINEUZA KRIKATI, 

2017, p.20). 

 O que me chama atenção no seu fazer acadêmico é a forma em que o conhecimento é 

produzido muito conectado com o fazer, com o atuar sobre mundo. Nessa produção, para 

mostrar como o suco e a polpa de buriti é feita, por exemplo, apresenta cada etapa da prepação 

da bebida, se valendo do tipo textual injuntivo para mostrar como a ação deve ser realizada: 

 

Para preparar o suco de buriti fazemos da seguinte maneira, primeiro é coletada a fruta 

do pé, e em seguida é colocada de molho numa panela grande ou bacia com água e 

deixada no sol. Se colocar água morna não precisa expor ao sol. No dia seguinte estará 

pronto para preparar o suco. O suco deve ser preparado da seguinte maneira: 

- Escorrer a água que ficou de molho; 

- Lavar bem o buriti com água limpa; 

- Amassar com garrafa de vidro dentro de uma panela grande; 

 - Colocar água para sair o suco; 

 - Tirar os caroços e cascas; 

O suco está pronto para o consumo, dependendo se preferir mais forte ou mais fraco 

poderá colocar mais ou menos água, se quiser, poderá adoçar. O povo Krikati consome 

o suco com farinha de puba ou farinha branca, colocando a farinha dentro do suco de 

buriti, comendo com ajuda de uma colher. O povo Krikati gosta de consumir o suco 

de buriti com farinha quando prepara alguma carne moqueada e assada. 

(MARINEUZA KRIKATI, 2017, p.22) 

 

 A sua pesquisa é fundamental porque aponta como a alimentação saudável e natural 

produzida culturalmente pelo seu povo deve ser preservada, já que o contato com a alimentação 

industrializada do não-indígena trouxe várias doenças para sua comunidade. No seu trabalho 

de estágio, por exemplo, ela explica que, no passado, as pessoas da sua aldeia se alimentavam 

só de carne moqueada, farinha, beiju, grolado, paparuto, frutas de buriti, bacaba, juçara, etc., 

em que os alimentos eram produzidos sem sal, óleo, açúcar, por isso algumas pessoas têm perfil 

físico para a corrida de tora, para o uso da flecha, na cantoria, na dança cultural, mas hoje o 

alimento comercializado mudou a saúde do seu povo, sendo recorrentes doenças como diabetes 

e colesterol alto, situação que deve ser mudada a partir do consumo do alimento tradicional, 

para que as pessoas da sua comunidade tenham uma vida longa (MARINEUZA KRIKATI, 

2017b, p.30). 

 Essa dimensão da escrita acadêmica indígena tem me ensinado a olhar para essas 

práticas de letramento muito ligadas à ação, conectadas, a exemplo da pesquisa de Marineuza 

Krikati (2017), com a recuperação de práticas que foram silenciadas pela forma de vida 

neoliberal. São práticas que, no entanto, não morreram, mas estão ainda na memória das pessoas 

mais velhas, por isso, como principais guardiãs do conhecimento, são protagonistas no processo 
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de recuperar as práticas tradicionais. O letramento acadêmico científico indígena passa, então, 

a ter esse compromisso com o resgate das tradições, como vemos também em Amutu (2018), 

ao mesmo tempo em que marca um compromisso político com o seu tempo, pois a recuperação 

da memória e da prática cultural demonstra a resistência que esses povos constroem no espaço 

da diferença colonial. Nesse sentido, ocupar o território acadêmico também é a forma 

encontrada para dar visibilidade a essa luta e a construir espaços de resistência nas sociedades 

não-indígenas. 

 Ao longo do trabalho de campo, Torrecele Hatunaka Javaé me entregou seu acervo de 

pesquisa repleto de fotos que mostrava o processo em que sua pesquisa foi realizada e seu 

trabalho escrito. O tema, a confecção do remo, foi escolhido junto com a sua comunidade da 

aldeia São João, localizada no estado de Tocantins, na Ilha do Bananal. O registro fotográfico, 

que capturava cada movimento do evento da confecção do remo, foi o meu primeiro contato 

com seu trabalho, que me fascina pelo cuidado atento com cada movimento com que aquela 

prática era construída, movimentos que constroem uma sequência narrativa que conta sem 

palavras escritas como o remo é construído, em uma narrativa fotográfica que não aparece em 

sua totalidade no trabalho escrito. Hoje eu enxergo que trazer esses registros em sua totalidade 

seria uma das alternativas para descolonizar as práticas de letramentos acadêmicos centradas 

na escrita alfabética. 

A pesquisa de Torrrecele (2016) foi apresentada tanto em língua indígena como em 

língua portuguesa, sendo uma demanda das pessoas das suas comunidades que “pediram 

também, para documentar em língua do povo Javaé e produzir vídeos e fotos, para que a 

comunidade tenha acesso, futuramente. No final da reunião terminaram com muitas palmas” 

(TORRECELE HATUNAKA JAVAÉ, 2017, p.12). A primeira parte do trabalho foi realizada 

toda em língua indígena, um processo que, como podemos ver, não acontece nas pesquisas 

citadas anteriormente, o que pode refletir no direcionamento que cada orientadora/o do curso 

direciona o trabalho. Em um contexto que caminha para o monolinguismo da ciência, 

representada pela hegemonia do inglês em âmbito internacional, entendo que incentivar a 

produção em línguas que foram descartadas pelos centros hegemônicos de produção do 

conhecimento é fundamental. Compreendo com Hamel (2013) que é preciso reforçar o uso de 

outras línguas consideradas periféricas no cenário da ciência, visto que o monolinguismo na 

ciência pode empobrecer em vários aspectos a produção científica. A escrita em língua indígena 

como uma marca identitária étnica dos povos indígenas representa na contemporaneidade uma 

ferramenta de afirmação da diferença e seu uso uma forma de resistência aos padrões 

monolíngues que ainda nos são impostos pelas relações de poder, provando que a colonialidade 
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ainda funciona cotidianamente nas práticas acadêmicas ocidentais. Cito aqui uma seção do 

trabalho de Torrecele Hatunaka Javaé (2017), para demonstrar como esse processo tem sido 

construído: 

 

 

Justificativa 

Narihi bèdènyynana, iòròtòbò hãwa, retètèrenyre, berobiawa ki riki roire, hauteheky 

ki. Dèlèmy raèrykere aõtyhy rare iny mahãdu- ò, txikemy dàri iny labiè reny dèbòna 

rare, aõtxiroikere ki hyda aõriorykereki hèè, òwòru, nõbò aõtxile aõbo idi ka-

naòryke.hyyna mahãdu bero di ahu di iti rexiõhinymy ryiramyhy, tai tahe, iny mahãdu 

narihimy raõtyhynymy ryiramyhy.  Tai tahe reosinyykeremy, Tulesy ijõ ixyju mahãdu 

ò tori mahãdu ò reòsinyykeremy narihi bèdènyynana timybò iny boho 

riùherenymyhyre. Tasy widina bodu mahãdu-ò reòsinyykeremy, timybo narihi 

relemyhyre, tibo òworu tuù ratxiemyhyre rièryrenykeremy, taijoi-ò 

riteosinymy,ryirarakeremy narihi bedenyynana rusaheny. 

Txikemy dàri tori bèra heoty, iny mahãdu narihi ratyre awimy iny mahãdu tai rahã-

myhyre, ijaratèrè-ò, tasy itybytère-ò, taihè iny mahãdu tanarihi winyy ribi rusamy 

bede namyhyde.  

Iny narihireny aõtxi idi koirenykere-ki, bede irehemy  riwymyhyre rehemynykere-

ki.kakyny hãwa ribi manake-ki, ijõ hãwa-ò irehemy bede bidiwyke, behemynykere-

ki,txikemy dàri itxõmomy iny ramyhyre-ki, taihè iny mahãdu tori bèra heotymy,iny 

mahãdu reòrarimy ryimyhyre tiùkõnahãkyle.tai tahè projeto extraescolarmy tori rini-

nimyhyre-ki narihi bèdenyynanamy aritetere ibedeyynanamy arewyyke-

remy,arityyritinykeremy,txikemy tyyriti-ki roimyrarekeremy,iny wijina bodo mahãdu 

ibedenyynanadi ratyyritinymy, ryirakeremy iny boho tyyritina heto mynamyna. Iuse 

tori mahãdu tabedenyynanadi rityyritimy rihyrenyre usèmy. Narihi heka abule ri-

winymyhyre,bederahyy-ò ramymyhyre, òwòru rioromyhyre amariki òwòru nire nari-

hiò,abu narihiò rioromyrahudita ityadi ritxuatxuamyhyre womati desedi,irahudita 

taheto-ò riwymyhyre, taheto ki riwinymyhyre,iribita hãwyy riyrinymyhyre iny 

riuhekeremy, hydà borotyremy aõbo rawahikeremy,kawidina bodo mahãdu idi 

rohonymyhyre tori mahãdu-ò. 

 

Justificativa 

O tema foi escolhido junto com a comunidade da aldeia São João, Ilha do Bananal-

TO, para reconhecerem a importância do remo e como eram confeccionados pelos 

nossos ancestrais, mostra também por outras nações brasileiras, que o remo é uso do 

nosso dia-dia. Como por exemplo, para buscarem algumas coisas é preciso utilizar o 

remo e canoa para facilitar levar as cargas como, lenha, madeiras, palhas e etc. 

Principalmente para fazerem viagem fluvial, até mesmo pescarem no rio e nos lagos. 

Reforçar a maneira de construção de remo para as novas gerações, conscientizar a 

comunidade Javaé. A construção de remo, o principio um grupo, desloca até floresta 

e caça a madeira essencial para fazer o remo é Tarumã. Depois derruba árvore, parte 

a madeira pelo meio em vários pedaços em forma de taba, para facilita a carregar 

madeira nas costas, até chega à aldeia. Chegando na aldeia, cada individuo 

confecciona o remo com cuidado para não errarem, ou se não saber fazer leva para a 

pessoa que entende de fazer o remo. E também a pessoa leva madeira tarumã, pede 

para especialista ensinar a ele ou aprendem observando, depois terminarem de fazer 

o remo é só reutilizarem e realiza atividades. 

Atualmente como nós estamos vivendo no mundo tecnologia avançado, a novas 

gerações está quase deixando de uso do o remo, eles utilizam mais motor de popa com 

a canoa de alumínio, evidente de outro lado até que é bom, facilita a viajem fluvial, 

mais rápido e tranquilo, mas de outro lado, enfraquece o uso do o remo, que nossos 

ancestrais deixam a herança para usarem o remo, tempo indeterminado, honrarem 

nosso símbolo e identidade. (TORRICELE HATUNAKA JAVAÉ, 2017, p.9-10) 
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O uso das línguas indígenas é, portanto, importante para se repensar sobre as políticas 

linguísticas no cenário acadêmico. Historicamente, as línguas indígenas não foram 

consideradas como meios para a produção de conhecimentos e colocá-las no cenário de 

produção acadêmica é um movimento que busca descentrar a hegemonia do português como 

língua, no contexto nacional, superior para construir conhecimentos, mesmo considerando que 

o português, como minhas/meus interlocutoras/es destacaram no capítulo três, representa hoje 

uma maneira de adquirir conhecimentos e transitar no mundo do não-indígena. Isso é 

fundamental quando entendemos sobre a importância da ecologia de saberes, entendida por 

Sousa Santos (2010, p.54) como o reconhecimento de que existe uma diversidade 

epistemológica no mundo que produz uma pluralidade de formas de conhecimento que vai além 

do conhecimento científico.  

O objetivo de Torricele Javaé (2017) era mostrar a importância do remo, uma prática 

realizada pelos seus ancestrais, assim como mostrar como o remo é utilizado para facilitar a 

vida da sua comunidade no carregamento de lenha, madeiras, palhas entre outros (TORRICELE 

HATUNAKA JAVAÉ, 2017). Para a realização do seu trabalho foi feita uma reunião com a 

comunidade e com a liderança da aldeia para uma discussão sobre a importância do remo. Em 

seu percurso metodológico, ele documenta os acontecimentos a partir de vídeos e fotos sobre a 

confecção do remo. Para a descrição narrativa dos eventos, no texto escrito, ele narra como as 

ações acontecem, optando pelo relato em primeira pessoa: 

 

A construção de remo, o principio um grupo, desloca até floresta e caça a madeira 

essencial para fazer o remo é Tarumã. Depois derruba árvore, parte a madeira pelo 

meio em vários pedaços em forma de taba, para facilita a carregar madeira nas costas, 

até chega à aldeia. Chegando na aldeia, cada indivíduo confecciona o remo com 

cuidado para não errarem, ou se não saber fazer leva para a pessoa que entende de 

fazer o remo. E também a pessoa leva madeira tarumã, pede para especialista ensinar 

a ele ou aprendem observando, depois terminarem de fazer o remo é só reutilizarem e 

realiza atividades (TORRICELE HATUNALA JAVAÉ, 2017, p. 15-16). 

 

Depois de decidir o tema participei da produção do remo como relatado a seguir. 
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Figura 1- Saída para encontrar o Tarumã. Foto; Iago Abahaja Javaé, 2016 

 

 

Saímos por volta das 08hs 00min horas da manhã, eu, juntamente com cinco pessoas. 

O ancião Alcides Maluaré Javaé foi o artesão, o qual nos orientou durante todo o 

processo de fabricação do remo. O ancião explicou que é preciso encontrar a árvore 

adequada, pois não se pode usar uma madeira que já esteja no chão na fabricação do 

remo, isso é importante porque a madeira utilizada não pode inchar ou rachar quando 

entra em contato com a água.  

De acordo com o ancião, o processo de confecção do remo é importante por se tratar 

de uma ação comunitária, feita em grupo, precisa de união. Isso foi observado, pois 

foi necessária a ajuda de todos para manusear as toras de madeira (TORRICELE 

HATUNALA JAVAÉ, 2017, p. 12). 

 

 

 

Assim como nas pesquisas que citei anteriormente, seu trabalho acadêmico demonstra 

um conhecimento que é produzido na coletividade, com uma forte presença da necessidade de 

relatar processos e ações, mediadas, por sua vez, pelos conhecimentos do ancião Alcides 

Maluaré Javaé, com registros escritos que marcam o carácter multimodal, como vemos na 

produção da sua pesquisa: 
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Figura 2 – Início da derrubada da árvore. Foto; Iago Abahaja Javaé, 2016 

 

 
 

Depois que a árvore é cortada em pedaços, é preciso abri-la ao meio, para isso são 

necessárias duas ferramentas: a marreta e a cunha (TORRICELE HATUNALA 

JAVAÉ, 2017, p. 13-14) 

 

 

Quando leio as produções acadêmicas indígenas entendo que essas pessoas como 

produtoras de conhecimentos trazem para o território da academia um corpo de saberes 

indígenas não desconectado das suas formas de sentir-pensar suas realidades. Suas 
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manifestações socioculturais representativas de uma identidade indígena marcam suas 

produções. Isso porque a maneira como atuam na escrita, a partir da visualidade, da descrição 

de cunho narrativo, da construção de desenhos e do uso da fotografia, do uso do grafismo, do 

conhecimento construído no coletivo representam uma forma de marcar na escrita suas 

identidades e a partir desse movimento constroem suas agências, demonstrando que as práticas 

de letramento é um ato de conhecimento, um ato criador e um ato político 33(FREIRE, 2001). 

Não podemos esquecer, no entanto, que essas produções são produzidas em um contexto 

muito específico de uma licenciatura que possui um projeto educativo comprometido com a 

interculturalidade, práticas poucos aceitas em outros contextos universitários. Essas práticas de 

letramento acadêmico intercultural são importantes, nesse sentido, para que a academia se 

reconstrua com base nos saberes que habitam nossos territórios, saberes que habitam em nossos 

corpos. Isso é fundamental quando pensamos em alternativas para descolonizar as práticas de 

letramentos acadêmicos, principalmente porque na configuração do mundo colonial/moderno 

povos indígenas foram eliminados do processo de produção de conhecimento. Nós como povos 

latino-americanos não tivemos voz na construção da formulação do saber acadêmico, não 

fomos atores das “convenções” que descartaram nossas visões de mundo e as nossas formas de 

enunciar o conhecimento acadêmico. Essas experiências que emergem no cenário intercultural 

podem nos auxiliam a descolonizar nossos olhares em relação às práticas de letramento 

acadêmico, para que em coletividade, como as comunidades indígenas nos ensinam, possamos 

construir universidades e sociedades cada vez mais abertas às diferenças. 

Um dos grandes desafios do nosso século é a promoção da interculturalidade que, assim 

como a decolonialidade, é um processo em curso. A universidade eurocêntrica nunca conseguiu 

atender às demandas de uma sociedade que sempre foi plural e que, cada vez mais, está presente 

nos espaços acadêmicos. Isso me faz pensar que a inclusão de grupos que sofreram de forma 

mais perversa os impactos da colonização, a exemplo dos povos indígenas brasileiros, deve ser 

repensada e colocada em pauta não a partir da interculturalidade funcional (multiculturalismo) 

que, conforme Tubino (2014), invisibiliza as assimetrias sociais existentes em relação a grupos 

que são subalternizados pelo poder hegemônico, perpetuando a estrutura colonial sem 

questioná-la.  É fundamental considerar, nessa lógica, que garantir o acesso à esfera acadêmica 

não garante o diálogo interepistêmico, ou seja, um diálogo de saberes. 

 A interculturalidade passa a ser entendia por mim, a partir das reflexões de Walsh 

                                                 
33 Apesar de não fazer uso da palavra “letramento”, mas de fazer referência ao termo “alfabetização”, como já 

apontei no capítulo 2, Paulo Freire possuía uma concepção muito próxima ao que é entendido hoje como 

letramento. 
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(2006) como um projeto alternativo de carácter político-social-epistêmico-ético e como 

pedagogia decolonial que propõe-se como um pensamento “outro”  que está comprometido com 

as diferentes formas de pensar,  constituindo-se como um “pensamento, prática, poder e 

paradigma de e desde as diferenças, desviando-se das normas dominantes e, ao mesmo tempo, 

desafiando-as, abrindo, assim, a possiblidade para a descolonização” (WALSH, 2006, p.21). O 

pensamento decolonial e a interculturalidade são, nessa perspectiva, indissociáveis, não podem 

ser desconectados, pois não há pensamento decolonial sem interculturalidade tampouco 

interculturalidade sem lutas decoloniais. Isso não significa que haverá a possibilidade de uma 

descolonização completa, já que a história colonial jamais será apagada. Mas podemos agir a 

partir de movimentos descentralizadores e decoloniais para reconstruir a vida que o sistema 

colonial moderno tem nos foi imposto; é preciso fraturar a geopolítica do conhecimento. 

Somente a partir da promoção da interculturalidade poderemos construir um horizonte social, 

ético, estético, político, para que possamos construir sonhos, lutas, esperanças e lutas para que 

juntas/os consigamos tecer outros horizontes de existência (ARIAS, 2010, p.13). Por isso é 

importante ter em vista que, nessa perspectiva, a interculturalidade não é uma tarefa somente 

da universidade, mas de todas as pessoas e instituições sociais e governamentais que têm um 

compromisso ético com a vida da humanidade e com o planeta.  

Entendo, nesse sentido, que as produções acadêmicas indígenas possuem um potencial 

epistemológico e criativo que demonstra como essas pessoas, localizadas na fronteira, criam a 

re-existência.  Acredito, com o colombiano Adolfo Albán Achinte (2013, p.455), que as 

comunidades indígenas criam dispositivos todos os dias para reinventar a vida para confrontar 

a realidade imposta pelo poder hegemônico que até nos dias de hoje tem silenciado, 

inferiorizado a voz tanto de indígenas como de afrodescendentes. Nesse sentido, essas práticas 

de re-existência são estratégias de visibilidade ao mesmo tempo em refletem as formas em 

grupos humanos interpelam as práticas de racionalização (ACHINTE, 2013). E é através dessas 

práticas que podemos, como me ensina Wash (2017),  construir outras maneiras de ser, estar, 

pensar, saber, sentir, existir e viver-com, a partir das brechas, que são espaços de negação, de 

criatividade rebelde, de transgressões, ao mesmo tempo em que representam espaços para 

resistir re-existindo e re-existir resistindo a partir de outros modos de fazer, ser, sentir, viver de 

investigar e teorizar. Por isso, tenho lido as produções indígenas, que tive acesso durante esta 

pesquisa, como fruto de suas lutas político-epistêmicas. 

A partir desses encontros textuais com produções acadêmicas indígenas, compreendo 

com Arias (2010, p.296) que descolonizar a escrita é um processo que requer nutrir de vida as 

palavras escritas, e isso implica fazer com que os textos reflitam a vida dos contextos, recuperar 
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a escrita como um instrumento utilizado não para congelar o que a/o narradora/narrador faz 

possível, mas para recriar, para nutrir de um diferente sentido. Isso porque foi graças à força 

simbólica das palavras que essas pessoas continuam falando e construindo horizontes de futuro 

mesmo após mais 500 anos de violência, expropriação e morte (ARIAS, 2010, p.296). Nesse 

sentido, não pretendemos negar o papel da escrita como recurso importante para conseguir e 

produzir conhecimentos, mas é preciso ter a compreensão de ela é apenas um outro recurso 

usado para produzir conhecimento, por isso acredito que a tarefa das/os escritoras/es e 

acadêmicas/os indigenas e negras/negros não é negar a escrita, mas descolonizá-la para que ela 

possa ser vista e utilizada como um instrumento insurgente na luta contra o poder dominante 

(ARIAS, 2010, p.296), processo que tem sido apresentando nas produções indígenas que cito 

neste diálogo. 

Tenho consciência que o Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena ainda 

precisa criar outras alternativas que mais se aproximem das visões de suas/seus alunas/os 

indígenas e que isso só será possível a partir do diálogo e das negociações criadas em coletivo, 

movimento fundamental para que povos indígenas possam ocupar e participar da construção de 

um novo território acadêmico.  Já mostrei ao longo deste percurso que, mesmo em um contexto 

específico de uma licenciatura intercultural mais sensível às diferenças culturais, ainda há um 

modelo e práticas eurocêntricas que muitas vezes impõem uma visão do fazer científico, como 

a configuração do trabalho extraescolar – em alguns casos ainda influenciado por um modelo 

científico eurocêntrico – e o uso da língua portuguesa, em alguns casos, como a única forma de 

produzir pesquisas , mesmo considerando que conforme a política interna do curso, há a 

liberdade para que a escrita dos projetos extraescolares seja em línguas indígenas e não há um 

modelo textual definido para sua elaboração, prática que pode estar associada às orientações 

das/os professoras/es do curso e suas trajetórias acadêmicas disciplinares. 

 Essas estruturas, como discuti no capítulo anterior, são representativas de um cenário 

de tensões e conflitos que emergem nesse contexto. No entanto, devemos reconhecer os ganhos 

que a licenciatura intercultural representa não só para Universidade Federal de Goiás, mas no 

cenário global da geopolítica do conhecimento, por isso situo esse espaço como um local de 

fronteira, em que experiências interculturais são construídas em um movimento de contra-

hegemônico.  Essas práticas nos dizem muito da tarefa e dos desafios que professoras/es e 

pesquisadoras/es que ali atuam enfrentam no contínuo trabalho de reinventar suas práticas em 

um processo de (des) aprendizagem constante. 
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 A professora Rita Segato, na comunicação34 intitulada “Brasil: Colonialid, elites y 

universidad: inversión, gestión, evaluación y la reproducción de uma universidad que no da sus 

frutos”, critica o sistema de avaliação do sistema de publicação de revista imposto aos  

programas de  pós-graduação no Brasil. Segato destaca nessa interlocução como a classificação 

de revistas e programas de pós-graduação começaram a priorizar a quantidade de pesquisas 

publicadas, o nível de impacto e a internacionalização em detrimento da qualidade das 

pesquisas publicadas. Nós duas pensamos que o modelo imposto faz com que pesquisadoras/es  

e docentes não indígenas calculem, antes de escrever pelo autêntico interesse, qual tipo de artigo 

pode ser aceito em uma revista que tenha uma boa pontuação, ou seja, escrevem tendo em vista 

não os seus interesses de problematizações, mas a partir de ideias que podem ser aceitas em 

revistas científicas com maior nota. Nós duas entendemos que o modelo imposto para 

divulgação das pesquisas, seguindo o modelo das ciências exatas e naturais, que prioriza o 

gênero artigo, fez com que o ensaio, gênero clássico do pensamento latino-americano, 

caracterizado pela escrita de ideias, seja abandonado pelas/os investigadoras/es. Baseados na 

discussão empreendida por Segato, podemos afirmar que, tal estruturação, focada em um olhar 

sempre do Norte e nas línguas hegemônicas, distancia-nos das redes de interlocuções locais, 

reforçando o caráter mercadológico a que a empresa “universidade” tem servido.  

  O quadro delineado por Segato é muito importante quando compreendo que algumas 

experiências do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior têm construído políticas do que-

hacer acadêmico que confrontam tais práticas acadêmicas neoliberais. Um dos meios em que 

isso tem sido feito é pela revista Articulando e Construindo Saberes (figura 10), criada em 2016, 

a partir do conjunto de ações do programa “Saberes Indígenas na Escola” (MEC/SECADI), 

com a iniciativa das professoras Maria do Socorro Pimentel da Silva e  Mônica Veloso Borges 

que nasce com o intuito de divulgar, principalmente, os conhecimentos produzidos por 

alunas/os indígenas que estudam e realizam suas pesquisas no contexto da licenciatura 

intercultural em um diálogo entre suas comunidades e universidade, partindo, dessa forma, da 

perspectiva de que “ os elementos que compõem o conhecimento novo são sempre um tesouro 

a ser revelado, e abrem espaço para um pluralismo epistemológico que pode conferir outros 

sentidos à vida e à educação” (REVISTA ARTICULANDO E CONSTRUINDO SABERES, 

2016, p.9).  No conjunto das suas produções, essas pesquisas se destacam pela temática indígena 

e, sobretudo, pelo diálogo com outras formas de conhecimentos que são descartadas pelo fazer 

                                                 
34 Comunicação apresentada na Universidade Andina Simón Bolivár, no evento intitulado “Educação superior 

latino-americana e a geopolítica do conhecimento: Universidade democrática e autônoma versus universidade 

colonial, disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=lXOuANRVpsc> Acesso em: 05 de maio de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=lXOuANRVpsc
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científico da ciência ocidental, sendo elas importantes porque trazem aspectos essenciais para 

se pensar em formas de interculturalizar a universidade, como a narração de rituais, os processos 

de educação indígena, a narração de histórias, o conhecimento sobre a natureza etc. Em uma 

tentativa de valorizar a cosmovisão indígena, são produções que são construídas também por 

desenhos e fotos, que, ao não serem eliminadas pela revista tampouco serem vistas como 

arquivos que poderiam estar presentes em anexo, abre espaço para a valorização do quehacer 

acadêmico indígena.  

 

  

 

 A revista, dentro da geopolítica acadêmica ocidental, no sistema qualis, é avaliada hoje 

como B2, representado uma boa avaliação, principalmente considerando que seu formato 

consegue fraturar a formatação de revistas que seguem formatos mais tradicionais, dentro das 

convenções hegemônicas euroanglocêntricas. Isso fica muito evidente quando encontramos em 

seus conteúdos pesquisas tanto em línguas indígenas como em língua portuguesa, em relações 

diversas, ora em traduções, ora em justaposições, apresentando pesquisas, muitas vezes, 

somente em línguas indígenas. Chama atenção ainda pela abertura para uma escrita mais 

próxima à realidade indígena, em que as/os anciãs/anciões das comunidades indígenas são 

entendidos como referências orais para a construção das pesquisas. Essa iniciativa pode ser uma 

das alternativas necessárias para que outras revistas estejam mais abertas a um diálogo 

interepistêmico, para que a comunidade científica veja as/os acadêmicas/os indígenas não 

Figura 10- Edições da Revista Articulando e Construindo Saberes 

Fonte: Disponível em < https://www.revistas.ufg.br/racs> Acesso em 20 de dezembro de 2018. 

 

https://www.revistas.ufg.br/racs
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somente como participantes de pesquisas, mas como pessoas que também produzem 

conhecimentos, inclusive dentro da universidade, inclusive numa revista acadêmica.  O formato 

das suas publicações também chama atenção devido à escrita coletiva, marcada na escrita, em 

que professoras/es e alunas/os escrevem suas pesquisas a partir de parcerias e são fundamentais 

para divulgação, por exemplo, das pesquisas realizadas durante o estágio e o projeto 

extraescolar. 

 Como vimos até aqui, há na universidade um processo de colonialismo em curso. Essa 

política foi responsável não somente pela violência sobre os corpos e suas vozes (língua e 

sistema de escrita), mas teve papel para a violência em relação às outras formas de conhecer, 

principalmente quando vemos que as universidades ocidentais têm descartado outras formas 

possíveis de explicação sobre a vida e sobre mundo assim como as formas de processar a 

memória histórica e as maneira outras de interação com a natureza (PALERMO 2010 P.48).  

Essa violência epistêmica foi responsável, portanto, pela transformação dos grupos “diferentes” 

em objetos de conhecimento, eliminando a possibilidade de que eles fossem capazes de se 

constituírem como sujeitos no processo da sua produção de saber. (PALERMO, 2010, p.48). 

Por isso, para a construção de uma universidade “outra”, é preciso reunir esforços para abrir 

possibilidades de falar sobre mundos “outros” e sobre os conhecimentos “de outro modo” 

(PALERMO, 2010, p.48). 

 Durante este  período, também tive acesso a uma iniciativa de construção de um trabalho 

audiovisual representativa de um movimento contra-hegemônico a partir de uma produção 

intitulada “A cultura do beiju: povo Waura” (Figura 11) produzida por alunos do povo Waura 

Kamaiura, Kuikuro e Juruna, dentre eles Amutu Waura e Autaki Waura, alunos já mencionados 

nesse texto, em parceria com a professora Lorena Dall'ara Guimarães e com o professor Arthur 

Angelo Bispo, ambos professores do Núcleo. Recebi esse vídeo através do meu contato com 

Autaki Waura. O vídeo, publicado na plataforma youtube no ano de 2017, no período em que 

visualizei pela última vez, contava 11.351 visualizações. Nessa produção, que não deixa de ser 

acadêmica, ouvimos a voz de membros da comunidade, como as vozes de Kamo Waura e 

Apulata Waura, que nos explicam o processo e a importância da cultura do beiju para a 

comunidade Waura.  
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A construção do trabalho audiovisual rompe de certa maneira com a produção 

acadêmica hegemônica centrada e sempre apoiada pela escrita grafocêntrica, apresentando-se 

como uma alternativa profícua para registrar os conhecimentos indígenas também nos espaços 

 
Fonte: A cultura do beijú - Povo Waura. Produção de Amutu Waura, Hukai Waura, Autaki Waura, Maurício 

Mattar Kamayura, Kaianakú Fogaça Kamaiura, Maiuri Mehinako Kamaiura, Amuneri Kamaiura, Amuneri 

Kamaiura, Trukumá Rui Kuikurp. Coordenação de Lorena Dll'ara Guimarães Arthur Angelo Bispo. Aldeia 

Piyulaga: Ufg, 2017. (41 min.), P&B. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=QbNTOArNeUk>. Acesso em: 01 dez. 2018. 

 

Figura 11- Produção audiovisual: A cultura do beijú - Povo Waura 
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acadêmicos. Além disso, ao ser publicado em ambientes virtuais, como a plataforma youtube, 

os conhecimentos produzidos ganham um movimento distinto das publicações acadêmicas 

prestigiadas no mundo acadêmico, que no cenário acadêmico atual estão sustentadas pela 

hegemonia das revistas e periódicos acadêmicos. Penso com o colombiano Valencia (2017, 

p.54) que nós somos influenciadas/os  historicamente por uma metodolatria dos grandes acervos 

teóricos e do monopólio do grafocentrismo, muito bem representados por parâmetros 

enciclopédicos e das revistas indexadas e dos rankings internacionais, que, para nós dois, são 

arquétipos representativos de um fenômeno paranoico responsável por reduzir o conhecimento 

ao texto escrito não observando suas outras formas de produção, apresentação e representação. 

Essa política acadêmica euroanglocêntrica convoca a necessidade de pensar em saídas e 

alternativas para a “construção de léxicos, linguagens, imagens, conceitos, meios, nominações, 

ativismos, concepções, categorias, representações analíticas” (VALENCIA, 2017, p.57-58), 

principalmente quando entendemos que que essas práticas deixam de lado a riqueza das 

sabedorias das culturas orais, que utilizam o poder da palavra como uma arma insurgente em 

relação às palavras do poder, por isso em um pensamento decolonial engajado no processo de 

descolonização epistêmica é preciso descentrar o papel do livro como único referente capaz de 

dizer sobre a verdade do conhecimento, para que possamos enxergar que os referentes de 

sentidos não estão presentes somente nos livros e nas universidades, mas na vida (ARIAS, 2010, 

p.67). 

Nesse sentido, considerando o caminho que escolhi trilhar até aqui, eu e Palermo (2010, 

p.52) entendemos que as universidades latino-americanas precisam construir um pensamento a 

partir de outros lugares, através de outras linguagens, que estão sustentadas por outras lógicas 

de pensamentos nascidos a partir das fronteiras do sistema mundial moderno/colonial, para que 

possamos construir uma crítica ao eurocentrismo a partir nas fronteiras do sistema mundo 

colonial/moderno. As práticas de letramentos acadêmico de estudantes indígenas têm 

apresentado pistas que nos ajudam a pensar como podemos fraturar a geopolítica do 

conhecimento a partir dos nossos corpos, das nossas paisagens, em práticas de letramentos 

acadêmicos, por exemplo, abertas às práticas de linguajamento, englobando tanto o uso das 

línguas indígenas como de outras discursividades indígenas, marcadas pelos recursos 

multimodais, assim como práticas de letramentos que valorizem a oralidade como ferramenta 

capaz de produzir e veicular os conhecimentos construídos pelas sociedades que habitam o 

planeta. 
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Caminhos trilhados e (des) aprendizagens em curso 

 

 

 

 

 
[...] Um pouquinho de trabalho que um acadêmico faz, 

outro ali, outro ali, vai chegar um momento que isso vai 

fazer não a diferença, mas vai ter um impacto. (Bruna 

Xerente) 

 

 

 

 

Desde o início deste caminho, as minhas inquietações moviam esta pesquisa, por isso 

as tensões e conflitos que perpassam as práticas de letramento não são alheias ao meu que-hacer 

acadêmico e hoje eu ainda sou habitada por elas. Todas/os estamos em fronteira quando estamos 

no território da academia e somos, da mesma maneira, reféns da geopolítica do conhecimento, 

que dita as regras do jogo que devemos seguir nos espaços da universidade, instituição 

educacional – não a única – que alimenta a colonialidade na sua estruturação e funcionamento. 

Ao longo deste diálogo, a minha voz, as vozes das/os acadêmicas indígenas, a voz do André e 

as vozes das/os pesquisadoras/es que apresento neste diálogo constroem essa crítica e, na 

esperança de construir uma ciência aberta à interculturalidade, elas movem-se para mostrar e/ou 

apontar caminhos necessários para que possamos pintar a universidade com diversas 

epistemologias, com as mais variadas formas de expressão de linguísticas  das pessoas  que 

estão (re) construindo a academia com seus corpos, com suas agendas, com suas vozes de 

resistência.     

E foi nesse percurso que – em parceria com André – pude também andar procurando e 

construindo meu caminho, não para achar respostas, não para ditar outras regras a serem 

seguidas, mas para travar um diálogo de (des) aprendizagens comigo mesma, para construir a 

pesquisadora que eu sou hoje. Por isso, o que eu escrevo aqui é uma (des) aprendizagem em 

curso e meu interesse foi apontar caminhos e falar de encontros que impulsionam o meu sentir 

decolonial. Ao longo desta trajetória, considerei importante iniciar este diálogo com uma 

metarreflexão crítica sobre o ato de fazer pesquisa como forma de refletir sobre o meu que-

hacer acadêmico. Naquele momento eu estava envolvida na pergunta sobre a pesquisadora que 

eu queria ser. Qual pesquisadora eu queria ser? Quais aproximações faziam parte do meu senti-

pensar? Mas também era um momento de aflição: Eu conseguiria materializar neste texto a 

pesquisadora que eu sou? Conseguiria fazer das minhas inquietações processos que seriam 

concretizados nesta pesquisa? Ao finalizar este texto, percebo que minha visão totalizadora 
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ainda estava muito presa a meros resultados, quando, na verdade, uma pesquisa comprometida 

com um pensar-sentir decolonial deve, mesmo consciente das suas limitações, ir além da 

materialização dos resultados na busca de construir e apontar caminhos de luta, que no caso 

específico desta pesquisa são caminhos representativos de uma luta política epistêmica. 

Neste momento, quando finalizo este texto, tenho a consciência que descolonizar a 

academia e/ou as práticas de letramentos acadêmicos implicaria a tarefa de apagar a história 

colonial que ainda insiste em bater em nossa porta, movimento que nunca será possível, pois a 

história não pode ser apagada, mesmo que vivamos em momento histórico-político marcado 

pela tentativa de silenciá-la. No entanto, hoje entendo que movimentos podem ser feitos para 

fraturar a geopolítica do conhecimento, para que assim possamos verdadeiramente ocupar o 

território do mundo acadêmico, com nossas histórias, com nossos corpos, com as nossas 

paisagens. Como Bruna Xerente nos disse, um pouquinho de trabalho que um acadêmico faz, 

outro ali, outro ali, vai chegar um momento que isso vai fazer, não a diferença, mas vai ter um 

impacto. E é semeando pedacinhos de descentramentos que poderemos, um aqui, outro ali, 

produzir um impacto, e essa é a consciência da transformação que só poderá ser realizada em 

coletivo, como tem me ensinado minhas/meus interlocutoras/es. 

Logo no início deste caminho, aprendi que faz parte do meu sentir-pensar procurar falar 

e refletir sobre as margens a partir das margens, movimento que ainda me anima a caminhar e 

a falar a partir das fronteiras. Considerei nesta trajetória que o paradigma indígena de 

investigação pode ser uma alternativa para construirmos nossas pesquisas, principalmente 

quando nosso compromisso político é com os grupos que mais sofrem os impactos da 

colonização. Nesse sentido, tenho aprendido que um paradigma não pode ser visto como uma 

caixa de ferramentas fechada em si mesma, mas deve estar aberto à negociação com os 

grupos/comunidades que nos ajudam a construir nossas investigações. O paradigma indígena 

de investigação foi visto por nós como um caminho pertinente para pensarmos investigações 

mais colaborativas, que apesar de reconhecermos os limites desta investigação, foi trazido para 

este texto como forma de mobilizar também pesquisas futuras. Nesse cenário, passo a 

compreender o paradigma indígena de investigação como uma forma de me aproximar mais 

das investigações acadêmicas realizadas por acadêmicas/os indígenas, por exemplo, que, ao se 

localizarem em um espaço de fronteira, confrontam a partir das margens dos grandes centros 

de produção de conhecimento os paradigmas de investigação dominante. 

 Ao desenvolver uma pesquisa focada em letramentos acadêmicos – campo de estudos 

que nasce por meio de uma epistemologia ocidental – um passo importante para pensamos esta 

pesquisa foi um levantamento de literatura sobre o tema, para que pudéssemos ter uma visão 
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ampliada das pesquisas publicadas tanto no Brasil como fora do país. Aprendi com elas que 

houve ganhos significativos que mudaram nossos olhares em relação ao letramento e à 

alfabetização, principalmente a partir das produções realizadas na perspectiva dos Novos 

Estudos do Letramento, que foram responsáveis pelo entendimento de que o letramento  é uma 

prática social dos usos da leitura da escrita, que variam no tempo e no espaço e estão envoltas 

por relações de poder (STREET, 2003).  A noção de escrita acadêmica, portanto, nesse campo 

teórico, passa a ser entendida como prática social que oferece uma forma de ligar a linguagem 

com o que os sujeitos, atores socialmente situados, fazem no contexto em que os textos são 

construídos, bem como no nível da cultura (LILLIS E SCOTT, 2007, p.13). No entanto, apesar 

desses avanços, considerei que há poucas literaturas da área focadas na diferença 

epistemológica que perpassa a construção das práticas de letramento, principalmente em 

contextos interculturais, constatação que convoca um olhar mais atento a uma reflexão sobre a 

imposição de modelos e convenções que regulam as práticas de letramento na universidade, 

com grandes impactos, sobretudo, no espaço latino-americano em que estamos inseridas/os.  

Essa constatação nos convida a pensar e a questionar como os manuais de metodologia e escrita 

do trabalho acadêmico têm perpetuado e legitimado as convenções universalizantes tanto da 

produção escrita como da produção acadêmica, funcionando como materiais que fazem 

funcionar a colonialidade do poder dentro das instituições educacionais. 

 A história dessas convenções, como apontei no decorrer desse diálogo, possui estreita 

relação com o nosso passado histórico, marcado pela invasão e colonização da América no 

início do século XVI. A noção de raça, portanto, está no centro dessa estruturação e, 

consequentemente, a partir da conquista da América, corpos foram racializados, assim como as 

paisagens habitadas por esses corpos e, nesse sentido, os próprios saberes produzidos por esses 

corpos (SEGATO, 2016). Nesse sentido, isso implicou também a racialização das línguas, 

responsável pelo processo da hierarquização linguística, que transformou as seis línguas 

imperais, consideradas as mais racionais para produzir o conhecimento, o inglês, o francês e 

alemão, após o Iluminismo, e o italiano, espanhol e português, durante o Renascimento 

(MIGNOLO, 2010; 2003), como línguas da ciência. Houve, portanto, um epistemicídio que não 

se reduz somente à subalternização dos conhecimentos produzidos por esses povos, mas 

engloba a subalternização das suas línguas, que, mesmo em um contexto de licenciatura 

intercultural, em algumas situações, não possuem o seu protagonismo. Essa lógica eurocêntrica 

também é responsável pela estruturação dos trabalhos extraescolares que, como apontei ao 

longo deste diálogo, é responsável por tensões e conflitos, principalmente porque 

acadêmicas/os indígenas partem de outras epistemologias para produzirem seus conhecimentos 
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e ao chegarem aos espaços acadêmicos se deparam com modelos e gêneros discursivos que, 

muitas vezes, não fazem parte de suas realidades, como exemplo a construção da metodologia, 

que a aluna Maria Timbira chama de “modo de vocês”. 

 A partir do quadro de concepções de letramento acadêmico que apresento, construídas 

pela epistemologia dominante, entendi que seria importante trazer para essa discussão como 

pensadoras/es e acadêmicas/os indígenas entendem o letramento. Ao ouvi-las/os entendi que há 

uma apropriação diversa dessa concepção, em que, muitas vezes, o termo é desconstruído, pois 

a ênfase dada ao letramento nem sempre está associada à leitura da escrita grafocêntrica, mas à 

leitura da natureza. Essa reflexão também foi importante para a compreensão de que o 

conhecimento indígena está muito associado à prática, à ação, à oralidade, que reflete os modos 

em que os conhecimentos também são produzidos nas epistemologias indígenas e acentua o 

potencial criativo que as comunidades indígenas têm encontrado para caminhar resistindo ao 

poder dominante.  

 Como  pessoas situadas na fronteira, passo a compreender que estudantes indígenas  

têm a plena consciência de que a escrita funciona como um dispositivo de poder, por isso 

querem, como apresento ao longo da pesquisa, “aprender português”, “registrar a cultura”, 

“produzir textos acadêmicos”, posicionamento que interpretei como uma forma estratégica e 

política de se apropriar da escrita tendo em vista as relações de poder que definem o jogo da 

(in) visibidade também no espaço acadêmico. Mas essa apropriação, como defendo no capítulo 

3 e 4, não é construída sem tensões e conflitos, tampouco em um processo passivo. Passei a ler, 

então, tanto os discursos produzidos pelas/os acadêmicas/os indígenas como suas produções 

acadêmicas como formas contra-hegemônico de luta e resistência tanto no que se refere à escrita 

como às práticas capitalistas que guiam as nossas vidas. Isso ocorre, sobretudo, porque, quando 

escrevem, as pessoas projetam suas identidades. Nesse sentido, é  preciso ter em vista que as 

práticas de letramentos acadêmicos que construímos ao longo da nossa vida não estão 

desconectadas das nossas vivências, das nossas identidades, das nossas subjetividades, por isso 

os aspectos sociais, culturais e linguísticos, que constituem as nossas identidades, não são 

alheios às formas em que construímos  conhecimentos, sobretudo quando pensamos que as 

práticas de letramentos são formas de atuar/agir sobre o mundo. Nessa trajetória, passei a 

compreender que as/os acadêmicas/os indígenas ao marcarem suas identidades na escrita 

também estabelecem como sujeitos sociais suas agências.  

Entendendo as práticas de letramentos como um ato de conhecimento, um ato criador e 

um ato político (FREIRE, 2001), tanto os discursos indígenas relatados aqui como suas 

produções acadêmicas que apresento nesse diálogo demonstram como essas pessoas em um 
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exercício criativo conduzem as práticas letramento em um movimento político de luta e 

resistência. Em razão disso, a academia também é terreno de luta e resistência, principalmente 

quando compreendo, com Piñacué Achicue (2014), que o território indígena é móvel e, por isso, 

o corpo também é território, isto é: quando essas pessoas se movem, mesmo distantes de suas 

comunidades, carregam consigo a paisagem que habitam, e quando engajadas nas práticas de 

letramento acadêmico deixam essas marcas nas suas maneiras de produzir o conhecimento. 

 A partir dessas práticas de letramentos interculturais, nascidas em um contexto 

específico de licenciatura intercultural, marcadas pela presença de diversas formas de 

linguajamentos, com o uso das línguas indígenas, dos desenhos, da fotografia,  utilizados como 

formas de registrar e falar sobre conhecimentos indígenas – como as memórias, os rituais, as 

narrativas orais, a organização social das comunidades – acadêmicas/os corazonam  a academia 

no sentido de descentrar modelos hegemônicos e nos oferecem caminhos para que possamos 

desestabilizar a geopolítica do conhecimento que nos foi imposta e da mesma forma convocam 

a urgência de um movimento nosso, que nasce no coletivo, de interculturalizar os espaços 

acadêmicos – que  ainda são marcados pelo racismo epistêmico – a partir da opção decolonial. 

Ao longo da minha experiência etnográfica, um dos  compromissos políticos que passou 

a mover o meu que-hacer acadêmico  e que também passou  a ser parte fundamental da escrita 

deste trabalho foi o de conversar e registrar  o contexto histórico que massacra a vida das/os 

povos indígenas brasileiros – principalmente com ameaças e ações concretas de um governo de 

ultra-direita empenhado abertamente em investir em políticas anti-indígenas. Quando iniciei 

este caminho, no meu olhar individualista de pesquisadora que procurava seus “dados”, não 

enxergava as lutas indígenas como parte das minhas perguntas de pesquisa, em muitos 

momentos também não enxergava essas pessoas como interlocutoras desta pesquisa, pois eu 

tinha uma preocupação intensa de querer fundamentar suas falas, sempre com um discurso de 

autoridade, como se suas falas não bastassem por si só.  

 Depois do contato com essas pessoas, de escutar seus gritos estampados, muitas vezes, 

nos muros do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena e nas suas histórias de luta e 

resistências, não pude deixar de enxergar esse conjunto de violências inicialmente alheias a esta 

pesquisa. Isso ficou mais nítido depois de encontros, principalmente depois daqueles encontros 

que nos desestabilizam.  Ao entrar no banheiro de um dos prédios da universidade, uma 

funcionária comparava o cheiro do branco e o cheiro do índio de forma depreciativa e racista 

em relação às estudantes indígenas. Naquele momento, sufocada pelo meu silêncio eu era 

cúmplice do seu discurso, porque eu não tive ação de dizer, de desconstruir, de contestar. E foi 

a partir desses encontros que eu aprendi que enunciar as lutas indígenas contemporâneas, que 
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atravessam minha experiência etnográfica, também era um objetivo que movia minha pesquisa, 

movia as minhas inquietudes, movia as minhas ânsias de construir um mundo melhor e mais 

justo.  É a partir desse movimento que esta experiência etnográfica, juntamente com minha 

interlocução com Catherine Walsh35 me ensinam cotidianamente a pensar que o pensamento 

decolonial não é somente uma teoria, paradigma ou ideologia, mas também representa “uma 

ferramenta para luta política e sobrevivência para atuar contra o sistema 

capitalista/racista/heteropatriarcal/antropocêntrico/moderno/colonial e seu projeto de guerra e 

para a construção de algo diferente” (WALSH, 2018). 

Assim passo a entender o pensamento decolonial como uma forma sentir e a 

decolonialidade como “ação, insurgência e proposição, como verbalidade e projeto, como 

pedagogia e práxis que aponta a esperança e para isso requer gritar, tomar posição, atuar” 

(WALSH, 2018), o que convoca um atuar a partir de brechas. Diante de um cenário caótico que 

marca a América Latina, que sempre caminhou com as mãos quebradas, com ossos destruídos, 

a esperança surge justamente da práxis de vida das pessoas que habitam a fronteira assim como 

nos espaços de luta construídos por pessoas comprometidas – mesmo em distintas áreas do 

conhecimento – com a luta pelo direito à diferença, como é o caso do espaço do Núcleo 

Takinahakỹ de Formação Superior Indígena.  A socióloga ayamara Silvia Rivera Cusicanqui36, 

em contexto de entrevista para a rádio “Bajo al mismo sol”, ao se posicionar sobre o contexto 

latino-americano e sobre as lutas de reexistências , nos diz que não vê saída imediata no nível 

macro – o imediatismo, para ela, é um sentimento da classe média, marcada  pela impaciência, 

enquanto a resiliência e  a paciência emergem das populações mais pequenas e mais valentes e 

muito mais sábias, que nos podem mostrar outro caminho. Ela nos ensina que as nossas ações 

como sujeitos não vão significar grandes mudanças, mas acentua a necessidade do exercício da 

micropolítica, a partir da criação de redes e comunidades de vida com aproximações de ordem 

emocional e racional para sobreviver a essa conjuntura (CUSICANQUI, 2016). Na sua voz, 

“tudo está dado por ciclos e vivemos atualmente em um mal ciclo, mas isso não é o fim do 

mundo: temos que manter a brasa viva para que possamos ascender novamente o fogo, quem 

sabe nas próximas gerações!” 

 

                                                 
35 O que é a Pedagogia Decolonial ? Rio de Janeiro, Brasil: I Seminário de formação política do Grupo de Pesquisa 

em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Culturais, 2018. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pw8MqYauzc0 >Acesso em: dezembro de 2018 

 
36 Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui: Seguir mirando a Europa es apostar por un suicidio colectivo. Córdoba, 

Argentina: Bajo al mismo sol, 2016. Disponível em:<https://blognooficial.wordpress.com/2016/09/18/entrevista-

a-silvia-rivera-cusicanqui-en-bajo-un-mismo-sol/> 

https://www.youtube.com/watch?v=pw8MqYauzc0
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