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Resumo 

  

 Afirmar a importância de valorizar os estudos antropológicos sobre a criança é o 

objetivo que percorro. Através da pesquisa que realizo com crianças Iny da aldeia de Ibutuna 

na Ilha do Bananal em Tocantins, busco compreender suas formas de significação, 

apropriação e aprendizado nos contextos que as circundam. Compreender como os estudos 

no campo da Antropologia da Criança podem ser contributivos e profícuos para a etnologia 

indígena no Brasil é a maior defesa do ensaio que reconhece a necessidade de ampliar as 

investigações sobre os mais variados pontos de vista para que as pesquisas antropológicas se 

tornem cada vez mais contemplativas. 

 Percorrer os caminhos enfrentados pela inserção da escola nas comunidades 

indígenas brasileiras é lançar-se ao desafio de compreender diversas e contraditórias 

expectativas e realidades resultantes dessas experiências. Outro objetivo proposto no 

presente trabalho é refletir teoricamente e etnograficamente os avanços e desafios que a 

educação escolar motivou nas aldeias indígenas, através da minha experiência na Escola 

Estadual Indígena Hariana. Entre o Kube (pátio da aldeia) e a escola, espaços que as crianças 

circulam em grande parte de seus dias, guio minha pesquisa. 

Palavras-chave: Criança Indígena, Educação Indígena, Antropologia da Criança. 
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Convenções sobre a grafia da língua indígena 

       As referências aqui utilizadas são fruto do trabalho dos linguistas do SIL. 

 

Explicação não técnica dos Sons. 

(A descrição linguística segue entre parênteses) 

A língua Inŷrabe apresenta um alfabeto de 26 letras. 

Consoantes: b d h j k l m r s t tx w x 

Vogais: a ã à e i ĩ o õ ò u y ŷ 

Lê-se a língua inŷrabe seguindo mais ou menos a pronúncia das letras  

correspondentes em português, notando-se as seguintes exceções: 

Consoantes: 

H se pronuncia como o r inicial do dialeto carioca (fricativa glotal surda) 

J se pronuncia como d antes da letra i como em ‘dia’ (africada palatal sonora) 

K se pronuncia como c antes a, o, u ou como qu antes de i, e (oclusiva velar surda) 

R se pronuncia como r em ‘cara’, mesmo no princípio das palavras (vibrante simples) 

S se pronuncia com a língua entre os dentes (fricatica alveolar surda) ou  

(fricativa interdental surda) dependendo do dialeto Iny. 

T é o que mais difere de qualquer som d português, é pronunciado com o ar entrando pela boca,  

ficando a língua na mesma posição em que forma o d. (implosiva alveolar sonora) 

W se pronuncia mas ou menos como o u em “uai” 

X tem apenas um som como ch na palavra “chá” 

Tx é um som só que se pronuncia como o t antes de i na palavra “tio” (africada palatal surda) 

                                                                                                                                     vii 



    As Vogais 

O acento grave indica que a vogal é de qualidade diferente 

À é uma vogal neutra formada no centro da boca (central médio) 

E se pronuncia como e na palavra ‘pé’ ou ainda mais acerta no fim dos verbos, onde se 

pronuncia como a palavra ‘dê’ em português, mas sem acentuação. (anterior médio) 

O se pronuncia como o da palavra ‘ou’ (posterior médio fechado) 

Ò se pronuncia como o na palavra ‘só’ (posterior médio aberto) 

Y representa uma vogal que é articulada entre i e u, pronunciada com o meio da língua 

elevada e com os lábios não arredondados (central alta). 

Ÿ se pronuncia como ã na palavra ‘lã’. No início das palavras não leva til. (central baixa 

nasalizada) 

 

Nas palavras o acento cai na última sílaba a não ser nos verbos, que se acentuam normalmente 

na raiz. O hífen se escreve antes das posposições que funcionam como as preposições em 

português. O acento cai na sílaba que precede ao hífen. 
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Introdução 

 

(...) quando um etnógrafo aceita ser afetado, isso não implica identificar-se com o 

ponto de vista nativo, nem aproveitar-se da experiência de campo para exercitar seu 

narcisismo. Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu 

projeto de conhecimento se desfazer. Pois se o projeto de conhecimento for 

onipresente, não acontece nada. Mas se acontece alguma coisa e se o projeto de 

conhecimento não se perde em meio a uma aventura, então uma etnografia é 

possível. (FAVRET-SAADA, 2015, p. 160) 

  

 Foram muitas as expectativas que me moveram até a descoberta e a realização de 

minha etnografia. Quando em Santa Terezinha do Tocantins, pela primeira vez, em 

novembro de 2013, descendo do ônibus, após uma cansativa viagem de dois dias pelo 

interior do centro oeste brasileiro e algumas trocas de ônibus, senti que as dores corporais, a 

solidão e o cansaço de carregar tanta bagagem sumiram quando vislumbrei o Rio Araguaia. 

Não poderia prever o que do outro lado de sua margem a perder de vista, na Ilha do Bananal, 

me esperava: os encontros e desencontros que os próximos dias me povoariam estariam além 

de tudo o que poderia imaginar. Antropologia, para esta pesquisadora aspirante à 

antropóloga, pode ser entendida como a ciência dos encontros e desencontros consigo 

mesma e com os outros. A experiência etnográfica me proporcionou para além dos 

vislumbramentos e empreendimentos teóricos, a compreensão de ser e estar, experimentando 

encontros de diferenças e igualdades, mesmo com pessoas geograficamente distantes e 

culturalmente distintas. 

 Ao deixar a Rodoviária de Brasília, primeiramente em 13 de Novembro de 2013 e 

posteriormente em 18 de Março de 2015, o mesmo frio na barriga me acompanhou quando a 

porta do ônibus se fechou e o arranque do motor me informou que a partir dali a viagem 

rumo ao desconhecido - na segunda vez embora mais conhecido, ainda assim desconhecido - 

começava ou recomeçava. A primeira ida à Aldeia de Ibutuna, da comunidade Iny durou 

pouco mais de uma semana e a segunda aproximadamente trinta dias. Faço a opção pelo 

termo “Iny” como autodenominação desse grupo étnico, conhecido como Karajá nas 

relações interétnicas. Os dias que passei na aldeia me ofertaram uma vastidão de descobertas 

pessoais, antropológicas e emocionais, todas elas juntas: 
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Hoje eu estava pensando no quanto que com o passar do tempo, eu fui me 

humanizando em campo. Fui me deixando ser e sentir. Fui admitindo para mim 

mesma o afeto. Fui me permitindo, dando conta e despertando. Compreendendo 

que o pesquisador não é robô. Ri, chora, sente raiva... Quando eu me dei conta que 

eu podia abrigar minha personalidade em minha pesquisa, acho que respirei. 

Assim, aproximei não somente a mim, mas as pessoas que aqui estão comigo, os 

ambientes e animais. Fui afetada e afetei. Talvez antropologia seja um tipo de 

ciência que experimenta o afeto sem proteção ou bolha, sente de perto. Se tiver 

doença, a gente fica doente. O laboratório é a vida, sem isolantes. Com lupa 

artesanal a gente constrói o microscópio social limitado a nosso arcabouço pessoal. 

Tecemos a etnografia com nossas linhas de pensamento, observamos enquanto 

observados. O caderno, meu maior bem, ora é bom por perto, ora é bom longe. A 

saudade de casa e a curiosidade são forças que em sequência alternada permitem a 

experiência. Às vezes o olhar está claro, às vezes está embaçado. E assim, a 

antropologia se torna o mesmo que a própria vida, e não sê-lo, não é mais questão 

de escolha. (Fragmento do meu caderno de campo 03/04/2015). 

 É nesse contexto dos afetos, encontros e desencontros que minha pesquisa foi 

construída na comunidade Iny de Ibutuna. Acredito que o maior desafio dessa trajetória 

cursada por mim e por todos aqueles que na aldeia moram e me acolheram foi a superação 

dos desencontros comunicacionais. Poucos são os que falam português, normalmente os 

falantes da língua portuguesa são os professores e àqueles que assumem postos 

institucionais, como o cacique, que é piloto da FUNAI. E apesar de a maioria ao menos 

entender parcialmente esta língua colonial, muitos não gostavam de se comunicar através 

dela, o que é compreensível, visto que esta forma comunicacional está presente 

predominantemente em todos os meios que exercem dominação sobre essas pessoas.  Como 

pesquisadora mulher, meu espaço de convívio e de interação social estava também já 

delimitado pelo meu gênero. Embora, como em muitos contextos sociais as regras de 

comportamento e convivência não estejam explícitas, com o tempo fui entendendo quais 

lugares eu poderia e não poderia estar e quais seriam as minhas companhias durante a estadia 

na aldeia. 

 Antes de chegar à aldeia de Ibutuna, muitas foram as trajetórias experimentadas por 

mim que me levaram a tal lugar. A sensibilidade já se manifestou no contato com o primeiro 

campo: a Antropologia. A dúvida sobre a escolha entre Antropologia e Ciência Política antes 

de entrar na Universidade, foi embora logo, de fato, parecia que eu estava no lugar mais 

adequado aos meus anseios. A antropologia foi uma das certezas mais ligeiras e cruéis da 

minha vida, afinal estava finalmente estudando e vivendo o que eu gosto. Ao mesmo tempo, 

a disciplina sempre foi um pesar para mim, uma alegria e uma perturbação. Talvez uma 

herança familiar de uma antropóloga próxima, minha irmã, que não poupava em me colocar 

os fatos em questão. Ou a memória das histórias de meu tio, irmão de minha mãe, que 

sempre que vinha à Brasília do Belém do Pará, tinha novas e boas histórias do seu trabalho 
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como delegado da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) em Altamira. No fundo eu queria 

estar lá vendo e participando de tudo: mas um dia eu iria mesmo, era a certeza distante. 

  Afinal, era eu e era a antropologia, e a certeza de que a primeira nunca entenderia de 

fato, a segunda, a sina então seria o difícil e prazeroso convívio. A afeição pela etnologia 

indígena também parecia um assunto antigo que me rondava novamente, mas com muito 

mais proximidade e abertura para as compreensões. Eu não podia escapar, esse era o 

sentimento: estava definitivamente no lugar que me identificava. A grande oferta teórica que 

as disciplinas do curso nos ofereceram gerou um desconforto com o distanciamento prático, 

e logo veio um trabalho etnográfico próximo e distante ao mesmo tempo. A pesquisa no 

Laboratório de Línguas Indígenas, situado no Instituto Central de Ciências da Universidade 

de Brasília, sanou as vontades mais imediatas de interação e ajudou a conhecer e afinar mais 

o olhar. Ainda perseguindo um campo de pesquisa mais pontual, em uma reunião de 

orientação no Departamento de Antropologia com o Professor Stephen G. Baines e mais 

quatro colegas, em mais uma das muitas inquietações e expondo as dificuldades de se 

encontrar um lugar para a pesquisa, uma das colegas presentes, Ana Lívia falou-me sobre ir 

aos Iny, na Ilha do Bananal. Falou-me que tinha estado lá e tinha contato com as pessoas, e 

que poderia me passar esses contatos após consultar as possibilidades de minha pesquisa 

com Jurandir1, um dos líderes da comunidade. Jurandir mostrou-se então favorável sobre 

minha pesquisa à Ana Lívia, e esta me encaminhou seu telefone, onde o mesmo aguardava 

contato. Quando liguei para ele tivemos uma longa conversa, ele permanecia desconfiado e 

ao mesmo tempo receptivo com meu interesse. 

 No entanto, fui surpreendida por um nervosismo e uma falta de tato imensa para o 

primeiro contato foram duas semanas até encorajar-me e ligar para Jurandir. Para minha 

felicidade, de fato a oportunidade era certa e fez-se a possibilidade de concretizar minha 

primeira viagem ao campo. Jurandir é professor da escola da comunidade e também muito 

engajado politicamente, fala bem português e conseguimos manter uma conversa em que os 

interesses meu e dele dialogavam buscando um acordo mútuo. Ele pediu que eu levasse 

brinquedos para a “criançada” e roupas que a Ana mandaria às “velhas”, explicou-me que eu 

iria à época de uma festa, na segunda semana de novembro de 2013 e que haveria a 

lamentação e passagem das crianças. Minha felicidade não poderia ser maior: perseguia já há 

um tempo a temática de estudo sobre antropologia da criança, e a oportunidade então surgiu. 

                                                           
1 Farei uso de nomes fictícios para me referir às pessoas com que construí este trabalho. A fim de resguardar suas 

identidades. 
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E assim veio a experiência etnográfica: por meio de contatos, de articulações e revelando-se 

aonde eu não esperava que a pudesse encontrar. A procura é parte da trajetória, onde a 

intenção da busca já desenha e produz o caminho perseguido. 

 No momento em que as expectativas se concretizam, tem-se a certeza de que quase 

nada é como se pensa, a condição para estar preparado é a experiência e a coragem de se 

preparar, sendo que a realidade em si é condicionada por forças que vão além de nossa 

vontade. Eu não poderia e não conseguiria me esquecer de que a antropologia é que me 

levara até ali, no entanto, a teoria consolidava-se ainda como um eco distante. Nunca irei me 

esquecer da ansiedade na primeira chegada a Santa Terezinha - tratava-se da minha primeira 

viagem sozinha - e a dúvida sobre se as pessoas iriam lembrar-se de mim e me buscar na 

praça. Fui então surpreendida por duas crianças e um rapaz que foram as primeiras pessoas 

que conheci e me levaram com muita timidez - presente em todas as partes - até o cais, 

subimos então na rabeta e dali a pouco a travessia do rio, mais intimamente, sentida como 

uma travessia de mundos abria definitivamente as portas (ou as margens) para esta pesquisa. 

 As crianças foram minhas maiores anfitriãs, quando chegamos à aldeia, elas vieram 

correndo para a beira do rio com olhares muito curiosos, cerca de dezesseis meninas e 

meninos, eles falavam muito, já foram pegando minhas malas, não me deixaram segurar 

nada, me pegaram pelas mãos e braços, muito disputados, e me levaram até o pátio da aldeia, 

onde estavam os adultos. A minha alegria ao vivenciar tal recepção era o conforto que eu 

tanto esperava depois de uma longa de viagem. Na segunda visita também não foi diferente, 

mas com o bônus de já conhecer a maiorias daquelas carinhas e estar com muita saudade de 

todas, assim como também das pessoas com que fiz amizade. 

 Antes de conhecer o local em que faria minha pesquisa, já havia me interessado pelo 

campo teórico na etnologia indígena sobre a antropologia da criança. O estudo sobre as 

crianças e as diferentes infâncias, me levou a leituras na área da antropologia da criança 

indígena, e o fato de ter me afeiçoado e ter tido um bom convívio com elas na aldeia, além 

de ter participado da festa Ijasó Aruanã2, em minha primeira viagem, vivenciando a 

passagem dos meninos para homem, consolidou os rumos de meu interesse de pesquisa. Ao 

perserguir as literaturas sobre o tema das infâncias e crianças, deparei-me com a relação 

deste campo com a educação indígena, uma vez que a experiência da infância é cada vez 

mais inerente a fase de escolarização. 

                                                           
2 Posteriormente o tema da festa aparecerá novamente no trabalho e será mais especificamente abordado. 
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 Lembro-me do conselho de um professor ao prevenir-me sobre a temática da 

educação indígena ser um assunto muito delicado e espinhoso, por envolver muitas 

complexidades e desafios. Pude vivenciar, através de minha vivência na escola da aldeia, que 

ele estava certo sobre suas desconfianças. Consciente de esta ser uma temática que envolve 

dimensões muito complexas pretendo nesta experimentação teórica e etnográfica abordá-la, 

mas sem esquecer-me de minhas limitações de graduanda ao lidar com uma área tão densa 

em debates e estudos. Assim, este trabalho objetiva a luz de um projeto etnográfico, refletir 

sobre a criança Iny e seus processos de escolarização. 

Metodologia 

 

O método etnográfico apresenta-se como o mais efetivo para a realização da pesquisa 

proposta. Para a apreensão dos sentidos das crianças sobre as diversas representações e a 

dinâmica escolar na aldeia, é de suma importância a presença da pesquisadora e a 

observação participante em campo. Para tanto, como abordado anteriormente realizei duas 

viagens à aldeia para a efetivação da pesquisa, somando ao todo aproximadamente quarenta 

dias de vivência na comunidade.3 Através das metodologias acima referidas, que são formas 

clássicas do fazer antropológico, é permitido ao pesquisador capturar os modos como as                         

crianças se relacionam, cumprem suas obrigações e se inserem na comunidade. Entender 

essas peculiaridades só é possível com a aproximação a esses contextos. No campo da 

antropologia da criança, a etnografia constitui um método particularmente útil, pois permite 

que a criança participe e que tenha voz mais direta no trabalho que é feito. 

 Também como estratégia em campo explorei ferramentas como desenhos, fotografias 

e brincadeiras, a fim de me aproximar das compreensões e relações que as crianças 

produzem, transformam e constroem seus mundos. Assim, busquei construir um projeto de 

etnografia que também abrangesse a participação dos colaboradores, permitindo que 

diversos atores tivessem voz na pesquisa e não apenas a pesquisadora como autoridade em 

campo. Embora entenda as dificuldades de dividir a autoria do trabalho teórico, busquei 

inserir as crianças, os professores e outros atores no desenvolvimento etnográfico. Para 

tanto, a sensibilidade e a prática disciplinada durante a pesquisa devem sempre estar 

presentes assim como também a atenção às diferentes formas de conhecimento. 
                                                           
3 Faço o uso do termo comunidade, por ser este utilizado pelos moradores de Ibutuna, ao se referir ao local que 

habitam. 
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 A língua foi o maior obstáculo para a realização da pesquisa. Na segunda ida ao 

campo, já esperavam que eu soubesse mais da língua materna inyrybé4, por isso a 

comunicação na língua portuguesa foi mais evitada ainda. Embora tenha aprendido a falar 

algumas palavras e frases, não tenho o domínio sobre o idioma e também não tinha a ajuda 

de tradutores. Recebi um nome indígena, o que consolidou minha pesquisa e aumentou a 

necessidade de conhecer e dominar a língua local. Assim, as entrevistas que realizei foram 

mais em formato de diálogo, uma vez que havia muitas dificuldades de compreensão de 

minha parte. 

 Como brevemente capitulei anteriormente, sendo mulher houve restrições e aberturas 

que as questões ligadas ao gênero ofereceram durante a pesquisa. O meu acesso foi ao 

mundo feminino da aldeia, minhas companheiras e companhias eram também mulheres. Na 

primeira ida a campo, presenciei a festa Ijasó Aruanã, onde meu acesso não era permitido na 

casa dos homens e também ao segredo por eles guardado, em uma conversa durante a noite, 

Jurandir me alertou sobre o que acontece quando as mulheres tem acesso ao segredo 

guardado pelos homens: 

As mulheres não podem nunca saber o segredo. Certa vez, um menino voltou de 

Aruanã e a tia perguntou o que tinha acontecido, o menino respondeu a ela. Logo 

então nesta aldeia, os homens souberam e abriram três buracos, mataram todos da 

aldeia e jogaram dentro do buraco, que ficou coberto de sangue. Dois homens que 

tinham ido pescar e não sabiam de nada, quando voltaram à aldeia encontraram 

todos mortos. Eles ficaram muito tristes, aí vieram dois periquitos que eram criados 

por alguns meninos da aldeia e pegaram os peixes que os dois homens trouxeram e 

os cozinharam. Os dois periquitos então, transformaram-se em duas mulheres, que 

casaram com os homens. E, assim a aldeia foi refeita. Beto, sobrinho de Jurandir, 

falou que não acreditava nesta história até ir nesta aldeia e ver os buracos com os 

próprios olhos. (Fragmento de meu caderno de campo 19/11/2013). 

 Esta breve narrativa retrata as restrições que o gênero da pesquisadora envolve em 

campo. A descrição densa das aulas na escola e de minhas vivências na aldeia foi também 

uma ferramenta muito importante para o decorrer da pesquisa. A forma que adotei para 

absorver as informações locais foi buscando apreender os ocorridos e permitindo o afeto. 

Afetar e ser afetada em campo são uma realidade presente, subjetiva e para mim, inevitável. 

Ser neutra ou não, para mim não foi uma questão de escolha, ou uma opção sequer cogitável. 

A neutralidade, como assunto já tão posto em debate na trajetória antropológica, acredito ser 

superada pelo entendimento que a mesma não está disponível quando nos envolvemos 

verdadeiramente com as questões que nos rodeiam, enquanto pesquisamos. Acredito que ela 

                                                           
4 Inyrabé é a autodesignação da língua materna Iny. Sendo que Iny significa “nós”, “gente” e “rabé” significa 

“fala” “língua”. 
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não é sequer útil. Assumir uma posição política e ideológica é uma questão de 

posicionamento importante que busco enquanto pesquisadora, uma vez que objetivo para 

além das questões etnográficas utilizar a ferramenta antropológica como forma de 

mobilização e apoio aos movimentos indígenas em esferas que extrapolam os interesses 

teóricos. 

Sobre a Monografia 

 O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, apresento ao leitor o campo 

de pesquisa e a população com a qual o trabalho é desenvolvido, assim como a região e mais 

especificamente a aldeia de Ibutuna. Também faço uma breve exposição das trajetórias 

bibliográficas já existentes na área antropológica sobre os Iny, assim como busco abordar a 

estrutura social local a fim de iniciar a sensibilização do leitor com os modos de vida e as 

formas organizacionais de Ibutuna. 

  No capítulo que segue abordo as reflexões sobre a antropologia da criança, com 

recorte direcionado as questões sobre as infâncias indígenas. Faço um breve apanhado 

teórico antropológico e histórico sobre as diversas formas de concepção geradas sobre as 

crianças. Sigo então buscando aproximar-me das formas locais de compreensão sobre esta 

fase da vida, assim como características específicas da formação e concepção das crianças 

em Ibutuna. Passando pelos temas de circulação de crianças na comunidade, apropriação de 

bens externos pelas mesmas e ciclo de vida. Busco neste capítulo evidenciar a agência e 

autonomia exercidas pelas crianças em seus meios a fim de corroborar para os estudos no 

campo da antropologia da criança. 

 No terceiro capítulo, busco refletir as questões sobre educação indígena e abordo as 

observações captadas na escola da comunidade em diálogo com as teorias sobre a educação 

na antropologia. Para tanto, faço uma breve reflexão sobre as trajetórias do tema na área 

institucional e política. A partir da vivência na Escola Estadual Indígena Hariana, produzo 

minhas constatações e apoio as reflexões sobre a escolarização direcionada às crianças 

indígenas. 
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Capítulo 1 

 

Situando a Pesquisa: Os grupos Iny e Aldeia Ibutuna 

 

Os grupos Iny estão localizados ao longo do Rio Araguaia há pelo menos quatro 

séculos. Os estudos mostram que os grupos não possuem histórico de migrações e há muito 

tempo ocupam essa região que abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Tocantins e Pará. Pude observar esses dados extraídos na dissertação de mestrado de 

André Toral publicada em 1992, em que o autor estuda a cosmologia e sociedade karajá. Os 

primeiros relatos nos campos científicos sobre os Iny situam-se no século XIX, onde em 

1888, o etnógrafo alemão Paul Ehrenreich realizou trabalhos pioneiros na região, época em 

que o rio Araguaia movia grandes interesses políticos na região de Goiás e estimulava a 

agricultura e produção na região. Muitos cronistas encontraram no caminho do Araguaia os 

Iny, compreendidos como “pacíficos” e “mansos” por aqueles, que utilizavam mão-de-obra 

indígena nas navegações e comércios pelos rios. (TORAL, 1992, p.15) Ainda atualmente 

estes grupos são compreendidos como pacíficos, por moradores não indígenas que residem 

nas proximidades das aldeias Iny. Adiante ao discutir os aspectos relativos às cidades mais 

próximas à aldeia de Ibutuna, ficará mais clara a concepção dos moradores locais em relação 

às populações indígenas próximas. 

 As aldeias Iny estão localizadas em grande parte na Ilha do Bananal, sendo esta a 

maior ilha fluvial do mundo, tendo 2.000.000 km². As aldeias estão entre o norte e o sul da 

ilha. Ao todo, somam-se atualmente aproximadamente 3.198 pessoas, segundo dados da 

Funasa de 2010, que ocupam cerca de vinte comunidades que se encontram na Ilha do 

Bananal e no Parque Indígena do Araguaia, estes números são imprecisos, devido à 

facilidade de formação de novas aldeias na área. Os Iny do Norte ou Xambioá estão 

localizados no baixo curso do Araguaia, os Javaés encontram-se ao longo do rio e os Iny 

estão no meio e alto curso do Araguaia. A distribuição dos grupos ao longo do rio é 

heterogênea e encontram-se “aldeias mistas” como as formadas por Iny e Javaés, também 

soube de aldeias, onde residem Iny e Tapirapé, como na aldeia de São Domingos. 

Os grupos Iny compreendem os subgrupos Iny, Javaé e Xambioá. Autores 

contemporâneos como Manuel Ferreira Lima Filho (1994), André Toral (1992) e Nathalie 



 

9 
 

Pétesch(1986)  apontam que, embora estes sejam grupos muitos visitados, havia poucos 

estudos aprofundados sobre os mesmos. Após o primeiro trabalho etnográfico de Paul 

Ehrenreich (1888), outros profissionais da área realizaram pesquisas entre os povos Iny, Fritz 

Krause e Wilhelm Kissenberth realizaram entre 1908 e 1910 uma expedição na região a fim 

de documentar a produção material dos grupos.  Em 1925, Gow Smith pesquisou sobre as 

danças e máscaras Karajás, e em 1935, Herbert Baldus registra diversas informações sobre 

os grupos e escreve artigos sobre a região. Na década de 1930, William Lipkind também 

escreve sobre os grupos da região. Nos anos de 1950, foram registradas as pesquisas de Hans 

Dietschy, Washington Vásquez e Maria Heloísa Fénelon Costa. Nas décadas de 1960 e 1970 

realiza pesquisas Marielys Siqueira Bueno. Ainda na década de 1970, André Amaral de 

Toral inicia suas pesquisas na região, assim como Georges Rodney Donahue. Nas décadas 

de 1980, Matthias Bauer realiza pesquisas sobre o ritual do Hetohokã, assim como a 

pesquisadora Nathalie Pétesch. Nas últimas décadas três pesquisadores envolvem-se e 

pesquisam os grupos Iny, sendo eles Manuel Ferreira Lima Filho, Patrícia Rodrigues e Oiara 

Bonilla. Os dados acima foram baseados na pesquisa de Helena Moreira Cavalcanti-Schiel, 

realizada em 2005, pesquisadora dos grupos Karajás assim como Eduardo Nunes, ambos 

atualmente fazem pesquisas com estes grupos. 

 

Há relação de proximidade dos grupos Iny com outros grupos muito diversos, como 

os Tapirapé, Xavante, Kayapó e Avá-Canoeiro envolvendo situações de amizade e 

hostilidade. Também os não índigenas ou tori5 mantém relações de diversos interesses com 

os iny há muitas décadas. Eles são falantes da língua inŷrybe, inicialmente classificada como 

língua isolada e atualmente compreendida dentro do grupo linguístico macro-jê 

(RODRIGUES, 1986). Os grupos falantes desta língua são os Iny, Javaé e Xambioá 

(também conhecidos como Karajás do Norte), estes três grupos possuem muitas 

correspondências linguísticas e cosmológicas, embora contem com diferenças de 

interpretações e compreensões, cada um a seus modos.  

Apesar da ausência de auto-designações que enfatizem a diferença entre os 

três grupos, os Karajá, Karajá do Norte e Javaé se consideram como três grupos 

histórica e lingüisticamente diferenciados, porém com um substrato cultural que lhes 

é, basicamente, comum. Compartilham basicamente uma mesma cultura e falam 

línguas inteligíveis entre si. (TORAL, 1992, p. 16) 

 

Os grupos Karajás estão divididos em 12 terras indígenas atualmente, sendo elas: 

                                                           
5 “Tori” é um termo da lígua inŷrabé que significa “não índio”. Sendo “tori ikurá” “não indígena branco”. 
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Parque do Araguaia, Cacique Fontoura, Inãwébohona, Karajá de Aruanã I, II e III, Karajá 

Santana do Araguaia, Lago Grande, Maranduba, São Domingos, Tapirapé/Karajá e Utaria 

Wyhyna/Iródu Iràna. Destas, nove estão homologadas, duas declaradas e uma em processo 

de identificação. 

Tocantins e Ilha do Bananal 

 

 O Estado do Tocantins, onde está localizada a Ilha do Bananal, tem uma população 

de aproximadamente 13.233 pessoas pertencentes ao Tronco Macro-Jê, divididas em três 

famílias linguísticas: Akwê (Xerente), Timbira (Apinajé, Krahô e Krahô-Kanela) e Iny 

(Karajá, Javaé e Xambioá). Estima-se que esta população está dividida em aproximadamente 

165 aldeias. Os grupos Iny são os mais numerosos e estão localizados do Município de 

Santana do Araguaia, no Pará até a cidade de Aruanã, em Goiás.  

  

Na Ilha do Bananal há duas terras indígenas regularizadas. A terra indígena 

Inawebohona, que compreende os municípios de Pium e Lagoa da Confusão com pessoas 

majoritariamente das etnias Iny e Javaé. E o Parque do Araguaia, nos municípios Formoso 

do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium com as etnias Avá-Canoeiro, Karajá, Javaé e 

Tapirapé. É nesta última Terra Indígena, Parque do Araguaia que se encontra a aldeia 

Ibutuna, onde esta pesquisa é realizada. 

 

   Santa Terezinha do Mato Grosso é o município mais próximo da travessia do Rio 

Araguaia para a aldeia Ibutuna, um percurso de cerca de 15 minutos de voadeira. O mesmo 

trajeto também leva à Macaúba, uma aldeia também Iny maior e mais antiga, com 

construções grandes como a Escola Estadual Indígena Heryri Hawa, que possui ensino 

regulamentar fundamental e médio e também EJA- educação de jovens e adultos, a 

enfermaria que conta semanalmente com uma enfermeira não indígena, quadra de futebol e 

Igreja, e cerca de 600 pessoas, onde é comum que cada casa tenha seu gerador de energia. 

De lá que vieram muitas das pessoas que moram em Ibutuna. Nesta região, ao norte da Ilha, 

há também outras aldeias Iny muito próximas: Itxalá, São João e Waritaxi.  
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Mapa Terras Indígenas de Tocantins 

 

   Fonte: http://www.palmas.org/indians/tocmapindios.gif 
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Santa Terezinha do Mato Grosso 

 

 Santa Terezinha é o município mais próximo da aldeia Ibutuna, Macaúba, São João, 

Itxalá, e outras comunidades, possui a extensão de 6477,87 km². É através deste município 

que se dá a travessia para a Ilha e também é lá que as populações indígenas destas aldeias 

realizam suas principais atividades, tais como o recebimento de pagamentos, compras de 

comida, compra de motos e motores, entre outros. O fluxo com esta cidade é constante e é 

muito importante para o Iny que saibam administrar e lidar de forma adequada com as 

influências sociais e culturais que se encontram na cidade. 

  

O Município está localizado no extremo nordeste do Estado do Mato Grosso, 

rodeado pelo Rio Araguaia e ao oeste da Ilha do Bananal. No estudo histórico da região, 

encontra-se que ali os primeiros habitantes foram povos das etnias Iny e Tapirapé. A região 

também atraía Kaiapós e Xavantes, que ali iam em busca de caça e pesca. Estima-se que os 

primeiros habitantes não indígenas, chegaram à cidade em 1910, muitos imigrantes 

nordestinos que foram levados à região pela crença nas promessas de padre Cícero, que 

afirmava que aquela era uma região de muita fartura. 

  

Santa Terezinha foi o nome que foi dado à cidade, na década de 1950, por influência 

de um padre francês que era muito devoto da santa e influenciou os demais moradores com 

sua devoção. Em 1980 a cidade passa a ter o status de Município. É uma região com 

atividades de avicultura, pecuária muito desenvolvida e até os dias de hoje é entendida como 

isolada dos demais municípios por seus habitantes, que devido à riqueza natural do lugar, 

buscam explorar o turismo da região. 

 

Os habitantes não indígenas do município já são acostumados com o constante fluxo 

entre as pessoas da aldeia e da cidade. É comum que na região muitas pessoas sequer tenham 

ido a uma aldeia indígena da proximidade e até mesmo, pude notar que há certa curiosidade 

e estranhamento por parte dos moradores sobre os costumes dos povos indígenas daquela 

região. Ouvi relatos de comerciantes sobre suas preocupações em relação à demarcação de 

terras indígenas ali, afirmando que as populações indígenas já “são donas de quase todas as 
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terras” e que eles temem que a demarcação reduza ou invada a área de suas terras. Muitos 

também usavam eufemismos como “mas eles são bonzinhos, não fazem nada”, relacionada 

às pessoas indígenas. Também ouvi por parte dos moradores da cidade o incômodo com o 

consumo de bebidas alcóolicas por parte de alguns Iny. 

 

Em conversa com um policial militar, um proprietário de comércio de alimentos e um 

proprietário de hotel pousada da cidade, ouvi muito que os indígenas daquela região são 

“bons”, mas que também havia os “bravos”. Em um relato, o policial me disse que eles 

compram moto a preços abaixo do mercado em situações ilegais, muitas vezes sem tomar 

conhecimento da situação e não tiram a licença para dirigir, assim os dois policiais da região 

tiveram já algumas tentativas frustradas de recolher a moto de algumas pessoas da aldeia, 

onde outros homens  também da aldeia vieram e ameaçaram os policiais, que afirmaram não 

ter condições de fazer a ação de retirada, uma vez que eram muitos homens e eles estavam 

apenas em dois. 

 

O dia em que a cidade fica mais movimentada é quando saem os pagamentos de 

bolsas, auxílios e salários. Pude observar o quanto o cais, normalmente com um ou dois 

barcos, ficam repletos de voadeiras, barcos e rabetas dividindo espaço para estacionar nestes 

dias. Na cidade não há banco, o saque é feito no correio ou caixa lotérica. No segundo 

estabelecimento é comum que o dinheiro acabe fazendo muitas mulheres acompanhadas por 

crianças esperarem por horas, uma vez que auxílios como bolsa família são retirados apenas 

ali. Os supermercados também ficam cheios de uma forma que dificilmente poderia imaginar 

em uma cidade tão pacata. As famílias que vieram das aldeias fazem compras grandes que 

são embaladas em uma sacola com o nome do comprador, para o serviço de entrega de moto 

oferecido pelo mercado levar até o cais. O cais fica cheio de sacolas de compra com o nome 

de seus proprietários, ninguém mexe na sacola que não lhe pertence, mesmo quando não há 

ninguém por perto. 

  

Assim o cotidiano da cidade e da aldeia não pode ser pensado separadamente, pois as 

influências entre um e outro são notáveis. Há muito preconceito em relação aos povos 

indígenas, que reificam a imagem do indígena muitas vezes como “preguiçoso”, “fedido”, 

“ignorante”, ou até a imagem de que eles são tutelados pela FUNAI a ponto de não 

precisarem se preocupar com a manutenção de suas vidas, pois o órgão daria tudo a eles. 
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Mas também há aqueles que são mais próximos às pessoas que moram nas aldeias e lidam 

bem com a diferença, buscando aprender sobre culturas tão diversas. Lembro-me 

curiosamente de certo rapaz que todas os vezes em que eu ia com Jurandir para a cidade, 

estava no banco da praça com um caderno, perguntando quando Jurandir iria ensinar a ele a 

língua Iny. Jurandir sempre desconversava, marcava outro dia e achava engraçado o 

interesse do rapaz. 

  

Os contatos interétnicos que presenciei de Iny com Tapirapé na cidade foram 

respeitosos e ao mesmo tempo distantes. Cada um respeitando o espaço do outro, mas sem 

tanta aproximação. No entanto, fiquei sabendo que há casos de trocas matrimoniais e de bens 

materiais e culturais entre os dois povos. Logo, as situações que brevemente relatei aqui 

buscaram afirmar que as relações de contatos entre os diversos povos no município de Santa 

Terezinha são plurais, algumas mais amistosas outras acompanhadas de maiores 

estranhamentos. São situações que colocam em evidência as diferentes identidades 

envolvidas nas circunstâncias, semelhante às situações de fronteiras, onde nela se reafirma e 

reatualiza a identidade do individuo, ocasiões como estas possuem uma riqueza de ações que 

são influenciadas pelos fatos temporais e espaciais, não havendo uma rotulação única do que 

certo contato entre certos povos pode resultar. Ou seja, não há como compreender as 

relações como bélicas ou harmoniosas. Elas estão em constante mudança, transformando-se 

a cada dia.  

As identidades inseridas nas mais diversas circunstâncias podem ser entendidas 

relacionalmente, uma vez que as fronteiras que constituem a vida dos indivíduos são 

porosas. Os espaços de inserção e interação dos Iny na cidade, universidade ou nas 

comunidades, determinam a face identitária a ser explorada. Fredrik Barth entende esses 

movimentos como similaridade ou comunidade cultural: 

A manutenção das fronteiras étnicas implica também a existência de situações de 

contato social entre pessoas de diferentes culturas: os grupos étnicos só se mantêm 

como unidades significativas se acarretam diferenças marcantes no comportamento, 

ou seja, diferenças culturais persistentes. No entanto, havendo interação entre 

pessoas de diferentes culturas, seria esperado que essas diferenças se reduzissem, 

uma vez que a interação tanto requer como gera certa congruência de códigos e 

valores (…) uma similaridade ou comunidade cultural. (BARTH, 2000, p.34-35.) 

Acredito que no contexto de trocas os códigos de valores de cada pessoa as diferenças 

sociais e culturais passem por processos de intensificação e amenização. Oras sendo 

necessário iluminar as diferenças, ora sendo mais importante que os acordos sejam 
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gerenciados e firmados, ou seja, um processo de negociação contínua entre as pessoas 

envolvidas. 

 

 

Fonte: Google Maps,2015. 

Aldeia Ibutuna 

 

 A aldeia de Ibutuna é recente, possui cerca de dez anos de ocupação. Os primeiros 

moradores foram a família do pai do atual Cacique Mateus, que se chamava Ibutuna, por isso 

o nome da comunidade. E também a família de Celina karajá, atualmente a matriarca da 

aldeia. "Lahir", que significa em português avó, como é chamada por grande parte das 

pessoas, foi trazida ainda jovem até Ibutuna pelo seu primo e então, casou-se duas vezes com 

tori (não índio) e com Iny, destes casamentos teve três filhas do sexo feminino e quatro filhos 

do sexo masculino,cinco filhos com Iny que moram na comunidade e um filho com tori, que 

mora na cidade. Uma de suas filhas casou-se com Mateus, o atual cacique, sendo esta uma das 

famílias nucleares importantes da aldeia. 

  

 Atualmente, são cerca de 96 pessoas em Ibutuna, incluindo crianças e adultos, 

distribuídas em dez casas que circundam o kubé, pátio central da aldeia, um campo aberto 

com poucas árvores, onde brincam as crianças e reúnem-se as pessoas. A aldeia possui uma 
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escola com aulas para o Ensino Fundamental e uma Associação formada pelos professores da 

escola e outros membros da comunidade. A escola chama-se Hariana. Na maioria das casas 

moram as filhas de Celina com seus maridos, filhos e netos, sendo que já existem casas 

ocupadas por suas netas também com suas respectivas famílias. Há uma concentração em 

duas grandes áreas na aldeia: as famílias que moram na parte de cima, mais próxima à escola 

e a família que mora na parte debaixo, mais próxima à Macaúba.  

  

 São muito comuns e preferenciais os casamentos entre os moradores de Ibutuna e 

Macaúba, e o fluxo entre as duas aldeias tão próximas - cerca de 5 minutos caminhando a pé - 

é constante. São em sua maioria parentes. Após o casamento, o marido deve se mudar para a 

casa da família da mulher, sendo o sistema uxisorilocal e matrilinear. Há muito tempo não 

acontece casamento tradicional, normalmente os casais são descobertos namorando 

escondido, e denunciados a todos das aldeias, assim, a mãe e a família da mulher, durante a 

noite quando homem não está em casa, pegam suas coisas escondidas e levam para a casa da 

mulher. Assim, já são considerados casados para os demais. Logicamente nem todos os casos 

procedem desta maneira, mas esta é a forma mais recorrente. Aos que questionei me disseram 

que não é bom o casamento com pessoas muito distante, pela perda do contato com a família 

e também, apenas em casos raros é bem-vindo o relacionamento com não índio, uma vez que 

estes não se acostumam ao sistema Iny e não querem casar ou quando casam, dificilmente 

moram na aldeia. 
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Imagem 1: Crianças brincam em frente à casa de Olívia,2015. Foto: Sofia S. Scartezini 

 

 

 

Imagem 2: Rio Araguaia: Laura lava roupa e as crianças brincam,2013. Foto: da autora]
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                                                                                    Desenho: Alice Rosa Cardoso 
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Aspectos da Cosmologia Iny 

 

 Inicialmente os Iny não eram moradores da terra, mas se tornaram. E como seres 

terrenos, possuem regras a serem cumpridas e respeitadas, para que o ambiente, muitas vezes 

hostil que os cerca, torne-se harmônico com seus modos de vida. É preciso ser vigilante com 

os hábitos diários e no relacionamento com os parentes, a mata e os animais para que a 

harmonia seja preservada e o perigo permaneça afastado de todos da comunidade.    

 

 Para tanto, a atenção ao que os mais velhos dizem é muito importante, para aprender 

e lembrar-se de como devem se comportar em relação aos fluxos culturais com os não índios 

e os parentes indígenas de outras etnias, como os Tapirapé e Javaé, que costumam ser 

constantes. Estes contatos comuns são vistos pelos moradores de Ibutuna como bons e 

importantes, pois eles sabem como se comportar com as diferenças culturais e étnicas, 

apreendendo formas outras de ser e viver e reelaborando constantemente suas identidades, 

agregando novas informações e conhecimentos.  

 

Contaram-me que antigamente quase todas as famílias de Ibutuna moravam em uma 

grande e única casa em Macaúba, e conforme os membros iam aumentando e surgiam 

conflitos entre famílias, as divisões foram consolidando-se. Muitas vezes os motivos de 

mudanças de casa são os conflitos que surgem entre parentes e famílias. Sobre a origem do 

povo Iny, Jurandir me contou como eles chegaram às aldeias terrestres: 

 

Antigamente os Iny moravam debaixo da terra, eram povos subterrâneos, um dia um 

homem se afastou um pouco da aldeia e ouviu muitos cantos bonitos: de seriema, 

ema, ficou encantado, avistou um buraco e subiu para ver o que havia lá, saiu do 

buraco e viu a terra, olhou para os lados e viu as árvores, os rios e ficou maravilhado 

com a Terra. O povo debaixo da terra pensou que ele tinha sumido ou morrido, até 

que um dia ele apareceu e contou para toda a aldeia o que tinha visto, falou que 

todos deveriam ir morar lá. Reuniu todos e o cacique falou que seria bom que todo 

mundo fosse, depois de muita confusão. E foi assim que o povo Iny foi para Terra. 

Alguns quiseram voltar e então, colocaram peixe elétrico no buraco para que 

ninguém voltasse, mas mesmo assim alguns voltaram para debaixo da terra. Todos 

viviam antes em Macaúba, lá havia uma casa enorme para todo mundo viver junto. 

(Jurandir, 17/11/2013) 

 

 Na literatura antropológica, os relatos sobre a origem do mundo para os povos Iny 

variam em torno da ideia de um demiurgo ou criador. Manuel Ferreira de Lima (1994), em 

sua tese de Doutorado “Hetehoky” – um rito karajá’, quando discorre sobre a origem de tudo 

na cosmologia karajá, palavras do autor, afirma que existiam, segundo os diálogos, 
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entrevistas e relatos mitológicos com algumas pessoas sobre seus mundos, um ser especial 

chamado kynŷxiwe. Este seria um homem forte e guerreiro, com poderes transformadores 

como o de criar o mundo. Nestes relatos Lima então nos mostra que este ser, que pode ser 

associado com Deus, não nasceu, mas sempre existiu, não teve pai e mãe ou casou-se, sequer 

tinha uma idade, pois em sua época o tempo não era ainda contado, assim como não tinha 

terra e céu. Então ele criou a chuva, pois a terra era seca e também os animais, e por ser 

muito bondoso, atendia aos pedidos que os animais lhe faziam. Em certa ocasião os peixes-

aruanãs, através de seu guardião Ijanokotu, pediram a kynŷxiwe que os transformassem em 

outra espécie animal, o Deus muito bom não negou o pedido, mas os alertou que enquanto 

peixes-aruanã eram eternos e felizes e na terra levariam vida difícil e curta. Os aruanãs 

mesmo assim quiseram ser transformados em uma espécie ainda não existente e assim 

surgiram os karajás. (LIMA, 1994, p.140) 

 

 Em Ibutuna, em uma conversa sobre a igreja e os missionários em uma das idas a 

cidade de Santa Terezinha, Jurandir me disse que perguntaram para ele se acreditava em 

algum deus, ou se para os Iny, como nascia o mundo, quem criou ele. Ele falou que para os 

cristãos foi deus, para os cientistas foi de uma explosão que veio tudo (ele se referia a teoria 

do big bang), mas para o Iny ele não havia achado. Parecia que estava procurando uma 

narrativa local sobre a fundação ou o nascimento do mundo. 

  

 Provavelmente a pergunta que fizeram a Jurandir foi em algum contexto de 

evangelização ou transmissão de crenças, pois o comentário ocorreu quando o mesmo falava 

sobre uma Irmã da Igreja Católica, que dominicalmente atravessa o rio e vai até Macaúba 

celebrar um culto. Ele também afirmou não ter religião. Em Ibutuna, não há igreja. Em um 

determinado dia um rapaz trouxe para eu ver uma bíblia católica traduzida para o Inŷrabé. 

Era de sua mãe, perguntei se ele lia e acreditava no que estava escrito ali, em primeiro 

momento ele disse que sim. Com o tempo, como fiquei cerca de uma semana com a bíblia, e 

conversei com muitas pessoas sobre ela, entendi que havia por parte de grande parte das 

pessoas da comunidade um grande respeito pela religião ali difundida, mas não 

necessariamente uma crença no que ali estava escrito. Os Iny são muito receptivos e 

tolerantes com as pessoas, objetos e conhecimentos que são trazidos a eles, sabem lidar com 

outros mundos, sem perder a noção de suas próprias formas de viver e pensar. 
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Acredito que os relatos sobre as formas mitológicas e ideológicas entre um mesmo 

povo podem variar de acordo com a região e até mesmo devido às tantas mudanças de 

moradia, assim como as distâncias temporais e geográficas. No entanto, há estruturas gerais 

que permanecem, como o fato, neste de caso, de os Iny serem antes povos subterrâneos. O 

que se evidencia no ritual de passagem de menino para homen: Ijasó Aruanã, onde o menino 

para tornar-se homem despede-se do espírito de boto que volta em definitivo para o rio. Para 

tornar-se pleno e passar a ser um provedor de família, que pode casar-se, antes é preciso 

estabilizar-se enquanto homem terreno. Veremos este momento ritual de grande importância 

no capítulo que segue, onde discutirei sobre as crianças e infância Iny. 

 

Estrutura Social Iny 

  

Discutirei brevemente as estruturas de casamento, filiação e residência Iny para que 

se forme um breve quadro da estrutura da aldeia Ibutuna. Primeiramente, como já pôde ser 

notada, a comunidade de Ibutuna não pode ser percebida isoladamente, ela é construída 

através de suas relações com as aldeias próximas e a cidade. A endogamia é severamente 

proibida, logo é necessária a relação com as outras comunidades. 

 Os casamentos preferenciais ocorrem entre os Iny das aldeias Macaúba, Itxála e São 

João, mas também pode ocorrer com Tapirapé da aldeia de São Domingos. Há uma mulher na 

comunidade que se casou com um tori, os iny aceitaram, mas não é a escolha que eles prezam 

mais.  

Enquanto estava na aldeia, em 2015, presenciei uma situação conflituosa, o tio 

paterno de uma garota a flagrou com o seu primo, filho de sua tia avó materna no meio do 

mato. Ouvi muitos gritos. De repente todos já estavam no pátio da aldeia, falando muito alto 

e visivelmente chateados com a situação. O rapaz correu para o mato com medo de apanhar 

e levar bronca, ameaçando se matar. A menina foi para casa, onde a avó esperava a mãe dela 

chegar de Macaúba para que ela fosse castigada. 

Quando indaguei a irmã do rapaz e prima da moça sobre o ocorrido ela disse que ele 

era “doido” e tinha a cabeça fraca, já havia o aconselhado muitas vezes, mas ele não ouvia os 

conselhos dela e dos mais velhos. A mãe dele estava chorando muito e muito nervosa, pois o 

rapaz já havia tentado se matar três vezes e quando acontecia algo que o deixava nervoso 

tentava novamente, ela estava desesperada. Pelo que pude compreender a fala dela girava em 
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torno de “já falei para ele que não pode, já o aconselhei muitas vezes”, ele era casado, tinha 

um filho pequeno e sua mulher estava grávida. Mais tarde a mãe, o irmão e primos, dez 

pessoas, sendo três crianças foram buscá-lo no mato. Ele não cometeu suicídio e aos poucos 

sua rotina foi se reestabelecendo, sua mulher o perdoou. 

Este breve relato serve para exemplificar como que os descumprimentos das normas 

conjugais podem acarretar em inúmeros problemas para a harmonia entre os parentes, e 

também para mostrar como que a vida cotidiana extrapola as regras e normas 

preestabelecidas, não que elas não sejam cumpridas, mas a vida social não é conformada 

fielmente de acordo com as regras parentais. Abaixo segue um diagrama que representa as 

primeiras família que fundaram a aldeia de Ibutuna, segundo os relatos que obtive. 
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Capítulo 2 

     

Crianças Iny 

 

O interesse pelo estudo da criança surgiu ao entrar em contato com o debate proposto 

pela antropóloga Clarice Cohn, Ângela Nunes, Aracy Lopes da Silva, e outras autoras. 

Assim, busquei ter acessos aos estudos que discorrem sobre como nas últimas décadas a 

antropologia foi revisitando e revisando conceitos centrais como sociedade, estrutura, entre 

outros, e a criança foi começando a ter espaços nas pesquisas e a ser percebida enquanto 

sujeito social. Nestes contextos as seguintes indagações são importantes: Quais os motivos 

para pensar sobre a criança? O que significa ser criança? Quais os contextos em que esses 

significados se desenvolvem? Entre outras questões que vão se manifestando. Assim, foi 

ficando cada vez mais evidente que as narrativas históricas e científicas muitas vezes 

centram-se em experiências do mundo adulto, ou quando se referem aos contextos infantis, o 

fazem como um contraponto para outros assuntos, Cohn entende esse fenômeno como uma 

afirmação indireta de uma cisão entre o mundo adulto e o mundo das crianças, visão que 

compartilho com a autora. Acredito que as narrativas normalmente sejam adultocêntricas, 

não por serem estas escolhas normalmente conscientes, mas por serem as narrativas 

preponderante em muitos contextos, já habituadas a historicamente prevalecer às 

interpretações da fase adulta sobre outras formas de apreensão da realidade.  Muitas vezes 

sem mesmo perceber as experiências adultas são colocadas em um patamar acima das 

experiências de outras faixas de idade como a infância e a velhice, o que ocorre em diversos 

contextos culturais e sociais. 

Como meu interesse de estudo também se encontra na área da etnologia indígena, 

não demorou muito para me questionar quais seriam as distâncias entre o tratamento e o 

entendimento das crianças em outros modos de vida, como a existência de diferentes formas 

de sentimento de infância. Assim, infelizmente há um pensamento naturalizado em muitos 

espaços, que compreende os povos indígenas como uma coletividade que não se distingue 

em grupos e modos e muitas vezes são exploradas no singular em um imaginário raso que 

pensa que "os índios são todos iguais" no Brasil, e que pretende calar a diversidade em busca 
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de uma representação genérica6 das pessoas indígenas. Assim, é importante centrar minhas 

observações em um contexto específico. Afinal cada etnia, povo ou comunidade indígena 

possui seus modos próprios culturais, sociais e políticos.  

     

A Criança na Antropologia 

  

 Os estudos sobre a criança na antropologia surgiram desde meados das décadas de 

1920 e 1930, onde, sobretudo antropólogos norte-americanos influenciados pela escola 

culturalista de Franz Boas, procuravam compreender sobre o que significava ser criança. 

Assim, se observava a cultura posta em relação à natureza, questão que era entendida como 

crucial para entender como a criança se desenvolvia sobre a constatação dos argumentos do 

que seria inato e do que seria adquirido. 

Assim, outros autores como Margaret Mead (1975), Derek Freeman (1983) (que 

contrariava as constatações de Mead questionando os dados etnográficos da autora) e Ruth 

Benedict (1934) contribuíram para a área temática, observando os padrões de cultura, 

comportamento humano, bem como as formações de personalidade e gênero, através 

também do processo escolar. Na abordagem estrutural-funcionalista, as análises sobre o tema 

são uma contrapartida as análises da escola americana, onde se nega o psicologismo, e 

enfatiza-se o processo de socialização do indivíduo em detrimento da formação da 

personalidade ideal. Nesse sentido, a linha teórica fundada por Radcliffe-Brown guia-se pela 

importância dada ao papel das relações sociais, onde as crianças são entendidas, em grande 

parte, como receptáculos de papéis funcionais. 

 Logo, os estudos antropológicos, filosóficos, psicológicos e estudos clássicos sobre o 

tema da criança tiveram grande importância para fomentar o campo de pesquisa ainda em 

desenvolvimento. Na década de 1960 houve um considerável exercício de revisão de 

conceitos no debate antropológico sobre a criança, onde os conceitos de cultura, sociedade, 

agência e ação social passaram por novas formulações e construções. Neste período, as 

compreensões sobre a criança a levaram ao patamar de ator social, produtora de cultura e 

                                                           
6 Refiro-me aqui aos apontamentos de Alcida Rita Ramos, em seu artigo “O índio hiper-real”, de 1995, que 

discorre sobre o “índio genérico”, uma imagem que é construída nos meios políticos e sociais que despreza as 

diversas formas culturais indígenas em um mesmo território e buscam reduzir e homogeneizar as diferenças 

étnicas em uma imagem de um índio geral e idealizado. 
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emergiram definições sociais sobre a condição da criança na sociedade. Segundo Cohn 

podemos entender a criança, enquanto ator social, como uma criança que possui um papel 

ativo na constituição das relações sociais em que está engajada, não sendo passiva no meio 

que a rodeia. 

 

A criança atuante, que possui papel ativo nas dinâmicas dos processos sociais, foi 

ocupando lugar nas pesquisas e abandonando a ideia de criança como “adulto em miniatura” 

ou como ente ainda em formação. A criança como produtora de cultura também conquistou 

espaço nas análises, onde incorpora relações, e foge da análise quantitativa da “criança que 

sabe menos” para aproximar-se da análise qualitativa a criança que não sabe menos, mas 

sabe de outra coisa, como Cohn defende em sua obra “Antropologia da Criança”, publicada 

em 2005. 

Na presente pesquisa, visito autoras que atualmente produzem textos sobre crianças 

indígenas sob a luz da etnologia indígena brasileira. É importante ressaltar minha preferência 

por antropólogas mulheres, que sob o recorte de gênero, partilham de condições análogas à 

minha quando em contextos de pesquisa de campo. As produções sobre crianças indígenas 

são numerosas e o campo de estudo tem crescido consideravelmente nos últimos anos. 

 A emergência dos estudos sobre a criança, considerada esta como uma categoria 

social silenciosa, ou silenciada, já foi colocada em paralelo com o processo que 

levou ao surgimento dos estudos sobre a mulher, nos anos 70 do século XX, e que 

revolucionou as teorias de gênero da antropologia. A grande diferença é que as 

crianças, diferentemente as mulheres, talvez não possam desenvolver a sua própria 

etnografia, ou pelo menos não da mesma maneira. Temos, portanto, de deixar o 

campo aberto para toda e qualquer possibilidade, correndo riscos e assumindo 

consequências. (LOPES e NUNES, 2002, p. 22). 

As contribuições dos estudos sobre crianças indígenas para a etnologia são 

numerosas. Entender os processos e as construções das crianças nesses contextos em muito 

enriquecem nosso olhar e compreensão sobre os processos totais das comunidades indígenas, 

e abordar o tema no momento de fértil valorização da escola e educação indígena 

proporciona reflexões profícuas para o campo. Assim, o uso do termo “antropologia da 

criança” mostra-se mais adequado, pois o termo infância é uma forma particular e não 

universal de se pensar a criança, como defendem diversas autoras e autores que atuam neste 

campo de pesquisa.                                                                                                                                                                                                                    
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A Criança na História 

 

Pensar também na emergência do sentimento da infância nas interpretações históricas 

no campo da ciência, desde abordagens da sociedade medieval e da Idade Média, pode 

ajudar a compreender as ideias ainda hoje sustentadas e expectativas sobre essas faixas de 

idade. Quando em 1960, Philippe Ariès publicou o livro História social da criança e da 

família, houve grande comoção no meio científico para explorar as ideias sobre a infância. O 

autor defendia, tendo como ponto de partida de sua análise a sociedade medieval, que neste 

período o sentimento de infância estava ausente, sequer existia. Para ele, na sociedade 

medieval europeia não havia a consciência da particularidade infantil, que distinguia as 

crianças dos adultos e jovens. Assim que a criança se tornasse independente dos cuidados 

maternos, para o autor, ela já ingressava na fase adulta, aprendendo suas obrigações. Ou seja, 

segundo este autor, havia apenas uma questão de dependência da criança dos cuidados de 

outrem, que a separava das demais faixas de idade. Não havia diferenciação nos vestuários, 

na linguagem, na iconografia, no trabalho e em outros setores da vida que particularizasse a 

infância para este autor. 

Ariès suscitou muita polêmica e contra-argumentos sobre sua tese. Na coletânea 

Historia de la infancia, Lyman Jr.(1982), por exemplo, ao explorar os eventos entre os 

séculos II e XIX, entende que de fato existia uma ausência de relatos sobre a infância nesses 

períodos, mas não porque esta inexistia, mas porque o interesse sobre ela nutrido por outras 

faixas de idade não era tão relevante na literatura da época. Assim, de forma a reduzir o 

debate, há um grupo de historiadores que entendem que já havia um sentimento de infância 

pré-moderno nestes contextos estudados na Europa medieval. Elizabeth Marwick na mesma 

coletânea compreende que na perspectiva dos historiadores pré-modernos já existia a 

consciência da infância, mas ela não se encontrava como categoria social e objeto de 

discurso. Até porque, para a autora, a criança até os seis ou sete anos de idade fazia parte do 

mundo das mulheres, ou seja, o mundo das práticas consuetudinárias com uma tradição não 

escrita, que era restrito e pouco acessível para os pesquisadores, em sua maioria pertencentes 

ao sexo masculino, da época. 

Nestes períodos a mortalidade infantil era muito alta e eventos como o infanticídio 

eram muito comuns, o que torna ainda mais delicado e difícil de apreender os relatos sobre 

tais práticas e sobre as crianças nessas sociedades. Também é interessante pensar a origem 
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etimológica da palavra infância, que se origina no termo latim, em que in- refere-se a “não”, 

e fante refere-se a “falante”. Ou seja, aquele que não fala, ou até mesmo há interpretações no 

sentido de aqueles que falam incorretamente. Giorgio Agambem, filósofo italiano, em sua 

obra Infância e história: ensaio sobre a destruição da experiência, de 2005, entende que ao 

negar a fala à pessoa, também a ela está se negando o discurso que é fruto da condição da 

possibilidade de experiência.  Esta noção está ligada ao sentido do transcendental Kantiano 

de que é a possibilidade da experiência que torna possível a história. Estas reflexões aqui 

propostas baseiam-se nos dados organizados por Amadeu de Oliveira Weinmann, em sua 

obra Infância: Um dos nomes da não razão, publicada em 2014. 

Assim, essa ideia toca a história produzida sobre a humanidade, e até mesmo a 

compreensão de alguns autores sobre a pré-modernidade como a infância do “homem”, em 

que este não possuía língua e história, e mais ainda: razão. Logo, a referência também se 

estende a fase da criança com a fase em que esta não possui razão e por isso não poderia ter 

autoridade em sua fala. Enquanto Ariès defende uma descontinuidade sobre a emergência do 

sentimento da infância no século XVII, sendo o século XIX para este autor, o século da 

infância, Agambem e outros autores não apostam em tal diferenciação, para este autor, a 

infância é a condição da possibilidade de experiência, o que torna a história possível e está 

presente em todos os períodos da humanidade. 

Ora, resumidamente é comum ao explorarmos os relatos históricos, nos depararmos 

com a modernidade ligada ao período da consolidação da razão. E mais: tornar racional a 

experiência humana significa uma fundação recortada da criação da própria história e 

também a compreensão dos períodos anteriores como não racionais, ou seja, não 

significativos ou tão relevantes como os posteriores para muitos autores e historiadores 

europeus. Assim, os falantes a priori, com autoridade para divulgar suas experiências são 

representados, neste contexto, pelo homem racional. É importante observar esta sentença, 

pois o “homem racional” se refere neste caso específico exclusivamente ao sexo masculino e 

normalmente caucasiano. Esta pode ser uma das explicações para a compreensão das 

crianças, enquanto pessoas incompletas ou ainda em formação: o conhecimento do 

pensamento racional por parte destas se encontra em construção nestas sociedades 

específicas.  

E em qual o contexto que o modo racional de produzir pensamento se encontra? 

Muitas vezes no meio educacional, na escola. É no contexto escolar que a criança é induzida 



 

28 
 

a moldar seus pensamentos nos formatos da racionalidade, e é ensinada sobre o que seria um 

pensamento lógico e um modo de ser aceitável pelos demais. A escola ainda é entendida, 

tanto pelos cidadãos atuais, como pela lei e pela constituição como a condição para a 

cidadania. Ou seja, para a pessoa acessar cargos funcionais, obrigações legais, entre outras 

formas de representatividade, espera-se que ela esteja inserida no modo racional de produzir 

conhecimento através principalmente da linguagem escrita. Mesmo em fase de 

desconstrução, a escola ainda possui esse aparato formal perante a sociedade. 

É comum também vivenciar situações em que o termo infância ou infantil é usado 

para designar dificuldades de assimilação ou algum traço que é identificado como 

incapacidade de absorver algum aprendizado ou involuções dentro de determinados quadros 

comportamentais. Ou seja: a infância muitas vezes está presente nos contextos comuns como 

algo que se remete a uma falta, deficiência ou incompletude. Para entender tais ações, basta 

lembrar que tanto na construção da linguagem, como na história, com a influência da 

racionalidade, as crianças eram entendidas como uma fase em construção para alcançar o 

ápice de sua realização na vida a adulta, onde esta seria uma fase idealizada de plenitude. 

Este trabalho pretende problematizar estas proposições e também oferecer um 

panorama em que a infância é uma fase de completude e aprendizado como as demais fases 

da vida de uma pessoa. 

Para tanto, o fenômeno da infância ou da criança, deve ser entendido em seu contexto 

social e cultural. Assim, a etnografia mostra-se como uma metodologia favorável para 

apreender esta categoria no interior do sistema simbólico em que é gerado. O trabalho 

etnográfico permite que se procure entender a criança e seu mundo, a partir de seu próprio 

ponto de vista, onde a pesquisadora participa ativamente da vida e do mundo social que 

estuda, permitindo que as crianças informem sobre os seus pensamentos e mundos. 

(COHN,2005,p.) 

 Acredito na importância do relato histórico para o trabalho antropológico, para que 

este esteja situado historicamente para os leitores, de modo a não permitir a ilusão de estar 

perdido no tempo ou acima deste, compreendendo que as ideias são socialmente e 

culturalmente construídas. Assim, acredito que os autores, teorias e metodologias, 

compreendidos em seus contextos e processos temporais são importantes para que o 

conhecimento não se perca em um vácuo existencial. 
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Crianças Iny 

Em minhas excursões pela aldeia, eu andava o dia todo com as crianças, elas abriam 

meus caminhos, além de brincar muito também. Assim como elas, eu estava aprendendo 

como me comportar naquele lugar, as horas de comer, acordar, tomar banho e os limites que 

eu não deveria ultrapassar. E, certamente elas se divertiam muito a me ver fazer de um modo 

diferente ou errado as coisas e não demoravam a me corrigir. Foram as crianças também 

quem me ensinavam com mais paciência a sua língua, em brincadeiras em que eu apontava 

alguma coisa ou objeto e falava a palavra em português, e elas repetiam em inŷrabe para eu 

anotar no caderno. Sentiam-se à vontade para remexer, escrever e desenhar no meu caderno 

de campo também, além de pedirem para eu ler o que tanto escrevia o que eu fazia sem saber 

se entendiam o que estava dizendo ou não. Muitas dessas atividades tinham um tom de 

brincadeira, o que era um alívio para mim no meio de um sentimento de deslocamento muito 

forte. 

 As adultas, os adultos e os demais achavam curioso eu estar sempre com as crianças 

e até engraçado. Eu achava de certa forma confortável, pois apesar de não saber o que fazer 

muitas vezes, achava descontraído o clima de estar entre elas: afinal, estávamos todas 

aprendendo juntas. Certamente que elas estranhavam uma pessoa adulta que não sabia fazer 

as coisas direito, mas também com o convívio, foram percebendo que eu fazia de um jeito 

diferente as coisas que elas também mostravam curiosidade em entender e aprender, o que 

permitia um ambiente de trocas constantes entre nós. 

 Para entender as formas como as crianças apreendiam suas realidades, propunha a 

elas a feitura de desenhos sobre suas casas, família e sobre a aldeia também pedia que elas 

fotografassem com minha câmera coisas que elas achassem relevantes, assim como buscava 

perguntar a elas o que achavam de assuntos quer permeavam o cotidiano da comunidade. 

Também precisei até mesmo pela barreira linguística, da ajuda das adultas e dos adultos que 

falavam português para entender o universo das crianças iny. 

A Formação do corpo da criança pelos pais e parentes 

  

 Há uma série de restrições e regras para as crianças, desde a fase em que é gestada 

por sua mãe. Os pais devem ser muito vigilantes e cuidadosos com as mães grávidas. Se o 
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casal já possui filhos, é importante que o pai passe o dia cuidando das  demais crianças, 

sendo na própria casa ou levando-as as casas de suas mães, muitas vezes em Macaúba. É 

importante que a mulher faça apenas as atividades domésticas como preparar a comida, lavar 

louça e roupa, desde que não sejam atividades que a deixe muito cansada. Se tiver filhas 

mais velhas serão elas que ajudarão suas mães nessas tarefas. 

 Os homens não fazem as atividades domésticas, por isso costumam levar as crianças 

para a casa das avós, onde terá alimento. As atividades masculinas são caçar ixy (porcão do 

mato), ema, macaco, entre outros animais para o alimento da família, além da pesca de 

diversos peixes (não mais tartaruga, pois me disseram que ela está em extinção) e de em 

alguns casos, ao voltar da pesca, tratar os peixes. Quando um grupo de homens caça um 

animal ou volta do rio com muitos pescados, eles não ficam com todos os alimentos. 

Dividem-nos com os familiares. Iny come peixe com a família: na esteira e em frente de 

casa, chama os familiares para partilharem o alimento: estendem a esteira na frente da casa, 

colocam encima o peixe já assado salgado e uma tigela com farinha, os outros parentes 

podem trazer também arroz. Só com peixe e galinha que se come assim, os outros alimentos 

se come dentro de casa com a família nuclear. 

 O momento em que partilham a comida é muito importante para as crianças ouvirem 

histórias dos mais velhos sobre como os Iny devem ser e como eram as coisas antigamente, 

ou sobre os últimos acontecimentos da comunidade. Também as crianças aprendem como 

devem comer: suas mães, avós e tias ajudam-nas a comer até por volta dos três anos, a partir 

daí a própria criança já faz questão de comer sozinha e mostrar aos demais, adultos e 

crianças, principalmente as segundas, que já consegue fazer aquilo sozinha. Tal como já 

sabem discernir seus gostos alimentícios. 

 Quando o casal vai ter o primeiro filho, os cuidados com os pais e a criança devem 

ser redobrados. Quando nasce, a criança ainda neném não pode comer peixe cozido no dia 

seguinte, só pode comer na hora em que é preparado. Também não pode comer peixe que foi 

mordido por piranha ou outro peixe. Estas restrições alimentares garantem a saúde da 

criança. 

 Outro perigo muito forte também é o feitiço que pode atingir as crianças pequenas. 

Jurandir me contou que quando era criança ficou muito doente, sem conseguir andar e sentir 

as pernas por muito tempo. Isso aconteceu porque a mãe dele falou para que ele não comesse 
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determinado alimento e ele a desobedeceu e comeu, por isso acabou sendo enfeitiçado. 

Levaram ele até para o médico do hospital da cidade, mas quem conseguiu curá-lo foi a 

Hyri7, pajé, que quebrou o feitiço. É muito importante que a criança obedeça aos conselhos 

dos pais e mais velhos. Caso isso não ocorra, ela pode sofrer feitiço e prejudicar sua 

formação como pessoa. 

 Quem nomeia a criança são as mulheres, mais especificamente a mãe da mãe ou do 

pai e a avó da mãe ou a avó do pai. Não é a mãe nem o pai que escolhem o nome dos seus 

filhos. As mulheres mais velhas já sabem quais os nomes Iny e assim sabem escolher o nome 

da criança que irá nascer. Quando uma dessas mulheres escolhe o nome que a criança irá ter, 

todos os demais respeitam sua escolha. Normalmente a avó que mora na mesma casa que os 

pais é a que terá a tarefa de escolher o nome da criança. Já o nome não indígena que a 

criança irá usar na cidade e entre as pessoas não indígenas, não possui os mesmo critérios de 

escolha. A criança pode ter mais de um nome durante sua vida, dependendo de seus 

desenvolvimentos em determinados setores da comunidade. 

Pode ser um parente que sabe os nomes dos não índios que escolhe o nome não 

indígena, sendo até mesmo um homem, ou tias e tios, se a pessoa já tiver o conhecimento 

dos nomes, pode ser que também que a pessoa escolha qual será seu próprio nome não 

indígena. Assim como é importante ter um nome não indígena para usar na cidade e fora das 

comunidades, também é importante nomear àqueles tori (não índios) que são inseridos e 

aceitos no grupo. Eu mesma passei por esse processo, meu nome na aldeia é Kabilawaru, 

meu nome iny. Assim me chamavam lá e apelidaram kabi. Quem escolheu meu nome foi 

Maria, uma mulher mais velha que eu fiquei na casa a primeira vez que fui à aldeia e me 

ensinava muitas coisas como uma mãe faz com seus filhos. Como minha inserção no grupo é 

diferenciada, uma vez que não sou iny, as regras, como as de nomeação funcionam de 

formas distintas. Passei com o tempo a chamar também a mãe de Maria, de Lahir (avó). 

 O segundo nome que a criança recebe é importante para ser usado em contextos fora 

da aldeia, em que a criança é socializada em outra lógica e por isso tem um nome adequado 

àquele contexto, e também compreendo que pode ser a manifestação do fenômeno das 

relações interculturais e interétnicas em que, em situações de fronteiras o indivíduo se 

apropria dos bens culturais de outros povos e o utiliza da maneira em que sua própria cultura 

                                                           
7 Há dois tipos de hyri (pajé): hyri luahi-dŷŷdu, que são pajés curandeiros(as) e hyri rubo- dŷŷdu, que são pajés 

feiticeiros(as). 
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interpreta as influências externas.8 Podemos então já observar neste período da formação da 

criança pelos seus pais e parentes, passam por fases específicas, que trataremos a seguir. 

 Durante o período em que está gestando a criança, a mãe iny passa por algumas 

restrições importantes para a saúde da criança, que ainda é uma extensão de sua pessoa. Ela 

não pode fazer atividades muito pesadas, como carregar peso, cuidar das outras crianças 

como cuidava antes de engravidar, também é preciso que tenha uma vigilância maior em sua 

alimentação: não pode comer alguns peixes e sua alimentação depende de como reage o 

corpo da mãe aos alimentos consumidos. 

 O nascimento da criança a torna já pronta para receber seu nome iny. Que suas avós 

escolheram. Este nome é muito importante, pois afirma a identidade deste novo ser como iny 

e pertencente a este povo com seus costumes próprios. Se a criança não recebe seu nome 

pode até ficar doente e ele é necessário para que esta esteja apta a receber os conhecimentos 

e sabedorias do seu povo. Também após o nascimento não é recomendável colocar a criança 

apoiada no chão, é preciso que ela antes firme seu corpo no colo de seus parentes. 

 O período da amamentação é muito importante, pois existe a troca de substâncias 

direta da criança com sua mãe. Há uma dependência muito forte da criança por sua mãe 

nesse período, e uma mãe que nega o leite materno a seu filho é vista como uma mãe ruim. 

Dizem assim, como observei na aldeia “Esta mãe, não cuida do filho, ela só faz filho para 

dar para os outros”. Isso pode ocorrer quando a mulher passa por diversos conflitos que a 

afastam da criança, como até mesmo uma nova gravidez ainda no período de amamentação 

da outra ou quando ela não deseja criar a criança e muitas vezes acaba dando ela. O período 

do desmame também é importante para o crescimento da criança, que tem de ser feito com 

muita atenção, para que a criança não fique chorona nem muito birrenta, querendo só a 

atenção da mãe. 

 A fase de socialização da criança é de suma importância, pois nela as crianças 

aprendem como devem se portar perante os outros parentes e crianças. É comum que se 

formem grupos de idade, compreendidos como categorias de idade na literatura 

antropológica, em que as crianças da mesma faixa etária se juntam no pátio da aldeia, mas 

sempre sob a vigilância das demais crianças mais velhas que lhe ensinam as brincadeiras e 

também dos adultos. É importante que a criança obedeça aos mais velhos, pois esta é uma 

                                                           
8 Posteriormente falarei das apropriações dos bens, a priori, externos pelas crianças, através de minha observação 

de quando receberam brinquedos que levei à aldeia. 
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fase em que está exposta a feitiços, caso não respeite as orientações que lhe são dadas. E é 

muito perigoso feitiço em criança nova, pois esta ainda está formando seu corpo e está muito 

fraca. 

 As mães e pais da criança também são inseridos em categorias de idade, que os 

localizam socialmente no interior da aldeia, tal como: pais de apenas um filho, dois filhos, e 

por aí em diante. Quanto mais filhos o casal possui mais se afirmam como pessoas adultas 

perante as outras, há uma autoridade que os pais acessam a partir da criação dos filhos e 

filhas. 

 O processo de socialização é uma fase de grande importância, pois se torna possível 

observar como as crianças já escolhem suas preferências, amizades, além de aprenderem 

como se brinca, como se entra no barco, nada no rio, toma banho, come, entre outros. A 

criança desenvolve sua agência mostrando aos demais suas capacidades e modos iny. É uma 

fase de autoafirmação muito forte. É importante que as crianças participem ativamente das 

atividades da aldeia, para que elas aprendam os modos locais. 

 Certo dia na aldeia, fomos eu, três mulheres: a lahir (avó) e suas duas filhas (tia das 

crianças) e quatro meninas entre 09 e 13 anos e um menino de 08 anos, buscar remédio na 

mata para tratar a diarreia de uma pessoa que estava doente. As mulheres iam à frente, e as 

crianças e eu atrás observando como se deve andar no mato, com passos firmes e em um 

ritmo mais acelerado, e também as crianças diziam entre si o nome das árvores e plantas que 

reconheciam durante o trajeto. Após cerca de vinte minutos de caminhada, avistamos uma 

cobra cascavel, as crianças gritaram: Hemãlálá, hemãlálá! (Cobra,cobra!) E uma das 

mulheres mais velhas atirou uma pedra grande na cabeça dela, para matá-la, já que é 

venenosa e muito perigosa. As mulheres então falaram para as meninas matarem a cobra. As 

duas meninas mais velhas começaram a jogar as pedras, enquanto as outras duas crianças e 

eu pegávamos as pedras no chão para dar para elas atirarem. Foi um momento muito 

importante, em que as crianças organizavam-se para cumprir certo objetivo, aprendendo e 

ensinando ao mesmo tempo. 

 Seria comum no contexto social em que vivo observar que em situações de perigo as 

crianças são recomendadas a se recolher e proteger do perigo, onde os pais e parentes as 

poupam de qualquer ação. Já neste contexto, foi o contrário, as crianças foram instruídas a 

administrarem suas agências e cumprir uma importante tarefa. Para meu alívio, as meninas 
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mataram a cobra, confesso que depois disso, passei a ter o dobro de cuidado ao andar na 

mata, pois aos olhos de uma pessoa não habituada à mata que nem eu, uma cobra passa 

despercebida. Foi muito importante notar também como as crianças mais novas observam as 

mais velhas para aprenderem com elas, ou seja, não está apenas no adulto o alvo do 

aprendizado, mas constantemente ele se encontra entre as próprias crianças. 

 É comum que estas queiram legitimar a importância de seus atos muito mais entre as 

próprias crianças, que entre os demais parentes. Como também é comum que a vigilância 

entre elas mesmas seja muito mais acentuada e rígida. As meninas parecem ser mais falantes, 

comandam as brincadeiras e guiam muitas vezes o grupo. Tudo é motivo para ikisinŷ 

(brincar). Uma corda esquecida no chão, uma enxada que desenha a “amarelinha”, uma 

pedra para o “passa-anel”. Os adultos não costumam aparecer nesse circuito. Quando alguma 

criança chora ou brigam entre si, lá mesmo é resolvida a questão, as outras crianças 

costumam esnobar os “doidos”, que são as crianças que ficam chorosas ou arrumam muita 

confusão. Andar em grupo é muito importante: estar unido é diversão, proteção e 

aprendizado. Quando um bêbado se aproxima do grupo, por exemplo, todos se afastam se 

avisam mutuamente e as crianças gritam: ohá, óhámaradu!(bêbado,cachaça!) 

 O aprendizado ocorre a todo o momento e as crianças vão incorporando seus papéis 

em suas casas e comunidades, elas erram e acertam entre si, formam o grupo e as regras, o 

universo composto por elas é total e não uma realidade a parte ou mera fragmentação. Elas 

decidem quando vão para o rio, quando trocar de roupa, até mesmo quando comer, não se 

percebe os adultos chamando para comer ou exercer outra tarefa. À medida que vão 

crescendo as tarefas domésticas vão ocupando mais tempo no cotidiano das meninas, ou o 

casamento, que acontece com meninas a partir de doze anos. A separação entre meninos e 

meninas me pareceu que ocorre de fato, quando há a passagem ou lamentação masculina e 

feminina, e também quando ocorre o casamento e a maternidade. As redes sociais e de 

relação que desfrutei durante o período em campo foram, em grande parte, resultantes das 

redes de socialização das crianças. Defendo aqui a ideia de uma criança atuante, que possui 

um papel ativo na constituição de suas relações sociais. As brincadeiras podem parecer 

inofensivas e ingênuas, mas são responsáveis pelas relações de troca, promessas e 

negociações. Foram através das brincadeiras que fui aceita e inserida no grupo. Através dos 

momentos lúdicos, demonstrava minha personalidade, meu jeito de tori ikurá (não índia 



 

35 
 

branca), elas me localizavam e me humanizavam através de toques, brincadeiras no cabelo e 

desenhos nos braços e corpo.  

 As crianças não são apenas produzidas pela cultura, mas também produtoras de 

cultura. Elas elaboram sentidos para o mundo e suas experiências compartilhando 

plenamente de uma cultura. Esses sentidos têm uma particularidade, e não se confundem e 

nem podem ser reduzidos àqueles elaborados pelos adultos; as crianças têm autonomia 

cultural em relação ao adulto. (COHN, 2005, p.35). 

 Busco defender aqui a questão trazida por Cohn sobre a autonomia cultural das 

crianças iny. O que elas fazem não se resume a imitação ou algo reduzido ao que os adultos 

fazem. Elas assim como os demais estão aprendendo, inventando e reinventando seus 

conhecimentos e participam ativamente das interpretações culturais e tradicionais de seu 

povo. Assim como participam das práticas diárias que fomentam o modo de ser iny, logo, 

pois, não podem ser entendidas como aprendizes espectadoras ou receptoras, mas pessoas 

que são capazes de construir cultura, reinterpretar as tradições, como as demais faixas de 

idade. 

“Uma casa feliz é uma casa com criança”: As Crianças e as circulações internas e 

externas. 

 

Ao observar a disposição das crianças na aldeia de Ibutuna, logo me dei conta que 

todas as hedöku (casas) possuem crianças. No entanto, havia casas em que os moradores já 

eram idosos e moravam com filhos que não mantiveram laços de casamento e ainda assim, 

eram lugares onde moravam crianças de diversas idades. Na casa de Maria, onde fui acolhida 

em minha primeira viagem, ela já era uma mulher mais velha, por volta de seus cinquenta 

anos, viúva há pelo menos dez anos, seu marido tinha problemas com alcoolismo e me fora 

contado que se afogou quando foi tomar banho no rio. Nunca tiveram filhos. Mas Maria 

criou três homens filhos de seu irmão, depois que a mãe destes faleceu e também cria um 

menino de oito anos que sua irmã lhe deu. 

Em uma das conversas com Bianca que tinha por volta dos dez anos, sobrinha de 

Maria, filha de sua irmã Olívia, e também vizinha, eu pergunto quantos irmãos a menina 

tem, Bianca responde que cinco e eu a questiono, pois só havia notado quatro crianças além 
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dela em sua casa, ela então me diz que Gustavo, filho mais novo de Maria, era seu irmão. 

Perguntei por que ele morava com a tia da menina, mas as dificuldades de comunicação e 

inteligibilidade me dificultaram em obter uma resposta.  

Em outra conversa durante a noite no kubé (pátio da aldeia), Jurandir me disse que 

seus casamentos não deram certo e ele não pretendia mais manter outros laços matrimoniais, 

mas que seu irmão, também morador de Ibutuna, lhe dera o filho para criar e que ele iria 

investir na educação do menino, que tem por volta de dez anos, para que ele consiga ir 

estudar na Universidade, assim como Jurandir e o filho do pajé fizeram. Ouvi muito de 

Maria que ficaria com saudades quando eu fosse embora e falou que se não fosse a presença 

de Gustavo, seu filho mais novo, ficaria sozinha e triste. 

Em 2013, quando retornei à Brasília, depois de dois meses, recebi uma ligação de 

Jurandir em que ele me perguntava sobre a possibilidade de Gabriela, uma menina de dez 

anos, naquele ano, vir para Brasília estudar e morar em minha casa. Devido à minha total 

falta de estrutura para criar ou sustentar a menina tive de negar o pedido e me justificar 

dizendo que ainda era estudante de graduação, ou seja, sem renda própria e que moro com 

minha família.  

A partir desses relatos fui entendendo como são as relações de circulação de crianças 

entre os iny. Primeiramente é importante notar que as crianças representam alegria e que é de 

grande importância tê-las em casa, uma casa sem crianças é uma casa triste. Logo as 

mulheres mais velhas costumam pedir às filhas que a doem algum filho, outros membros da 

aldeia que não puderam ter filhos também pedem os filhos dos parentes, o que parece que é 

doado sem muitos problemas, uma vez que são todos vizinhos e a convivência é constante na 

aldeia. Há uma aprovação social para este tipo de adoção. Não há uma terminologia 

específica pela qual as crianças se referem aos pais adotivos, e normalmente continuam 

chamando seus pais biológicos, também de “wahá” -pai- ou “nadí”, termo referente à mãe.  

 Em 2015, quando retornei à aldeia, Jurandir lembrou-me na primeira semana que 

estava lá sobre a menina Gabriela: “Já falei com os pais da menina e eles deixaram você 

levar ela pra Brasília quando voltar”. Recebi essa informação com muito espanto, imaginei 

que não fui clara o suficiente, quando falei que não poderia levar a menina comigo. 

Aconteceu muitas vezes de quando eu andava em Macaúba e na cidade, algumas pessoas, 

parentes da menina, perguntarem se era eu que iria levá-la à Brasília, eu sempre 
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desconversava. Até que certa noite, os pais dela vieram até mim, que estava em frente de 

casa, e me perguntaram como seria que eu a levaria. Então, disse que não poderia levar, 

pelos mesmos motivos que já tinha exposto e também porque poderia até ser considerado 

crime se eu a levasse sem nenhuma autorização para morar comigo, uma vez que ela também 

não possuía documentos. Ela ainda é menor de idade e eles queriam que eu a levasse para 

estudar e aprender a língua portuguesa. Chegaram até a ir comigo até o Posto Indígena de 

Santa Terezinha para saberem como seria a burocracia, explicamos ao chefe do posto à 

situação, e ele também falou que era um processo muito delicado. Infelizmente tive que os 

decepcionar, pois realmente não tenho condição para cria-la. 

Essa forma de adoção já possui outra finalidade que é a de estabelecer laços e 

também proporcionar possibilidades de educação e prosperidade para o futuro da criança que 

os parentes esperam que retorne à aldeia. É interessante notar que uma situação que segue 

outras vias de significação no que se refere às adoções e circulações de crianças acontece no 

caso Guarani Kaiowá, estudado por Levi Marques Pereira, em que a criança adotada, 

pertence a uma classe social modesta e é chamada de gacho: 

 O tratamento rígido dispensado ao guacho, considerado não parente ou parente 

distante, explicita a autoridade do grupo sobre a criança adotada, que deve 

reconhecer seus status inferior em relação aos membros natos. Dessa forma, o grupo 

trata de inscrever no guacho o sentimento de dever e obrigação. (PEREIRA, 2002, 

p.174)  

Entre o grupo Kaiowá estudado por Pereira adotar crianças gera um status para a 

família e membros adotantes, sendo mais comum que pessoas de grande prestígio ou 

lideranças o façam, pois possuem a obrigação e a condição de sustentar as crianças que 

foram rejeitadas ou estavam sobre maus tratos. No entanto, no caso Kaiowá as crianças 

adotadas chamadas de guacho, possuem status social inferior e muitas vezes não acessam a 

escola, as brincadeira e o ócio como as outras crianças da casa e da comunidade. No caso 

iny, pelo que pude observar as crianças adotadas não possuem status inferior às outras da 

casa e normalmente circulam entre parentes, sendo mais comum o desvinculamento da 

criança do círculo de parentela quando os objetivos são o investimento no desenvolvimento 

da criança.  

Há casos como observei como o de Maria, em que os pais também iny de outras 

comunidades situadas na ilha, faleceram e os filhos foram criados por aqueles que não 

puderam ter filhos ou que os desejavam. Acredito que a adoção no caso iny de Ibutuna, não 

está diretamente ligada com a aquisição ou posição de status social pela família adotante, ou 
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pelo menos não ocorre corriqueiramente com essa prioridade, e sim com a crença de que 

crianças geram alegria e espantam a tristeza, embora não exclua totalmente a possibilidade 

de influenciar o status das partes envolvidas no processo de adoção. 

 É importante notar que as relações sociais, afetivas e econômicas determinam o 

parentesco e não apenas os laços biológicos. Os processos de circulação e adoção de crianças 

a partir das redes de socialidade e relações facilmente extrapolam os limites impostos pelo 

parentesco e também a condição para que se doem crianças não está ligada necessariamente 

a ausência de genitores. Ao contrário do caso Kaiowá, em que as relações de parentesco 

fictícias implicam em relações de subalternidade, segundo Pereira, não acontece da mesma 

forma na aldeia de Ibutuna. Outro ponto importante é que às pessoas estranhas e de fora da 

comunidade, os filhos são apresentados como consanguíneos, e são as redes de socialização 

e as relações que a criança possui com os parentes que conformam sua vida social. Para que 

se tenha acesso ao conhecimento sobre as adoções e circulação de crianças, é preciso 

necessariamente que se adentre no universo cotidiano da comunidade. 

Assim, muitos estudos sobre as sociedades indígenas brasileiras já indicam há muito 

tempo que o parentesco dita os traços de humanidade das pessoas. O caso iny muito nos 

informa sobre a importância da manutenção dos laços parentais e também da criação dos 

filhos para homens e mulheres, certamente a pesquisa merece maiores observações sobre a 

circulação, adoção e importância das crianças na vida social da aldeia, no entanto, está claro 

que a prosperidade de uma aldeia está estritamente relacionada à presença de crianças em 

suas diversas estâncias. 

 Nos diagramas que seguem represento mais detalhadamente três casos de crianças 

que passaram por processos de circulação e adoção na aldeia Ibutuna, é importante notar que 

todas as pessoas representadas são iny. Represento por vezes, duas linhas verdes como 

relação de doação e recepção de crianças, as setas pretas curvadas em certo indivíduo, 

representam seu falecimento. 

 

No primeiro caso representado pelo diagrama dois, uma das primeiras mulheres a 

chegar à aldeia Ibutuna, Celina, que participou de seu processo de fundação, foi casada com 

Jarbas, também iny com quem teve quatro filhos do sexo masculino e três filhas do sexo 

feminino. O terceiro filho homem do casal, Pedro, casou-se com Ana, que morava em 

Macaúba, com quem teve três filhos e uma filha. Por motivo de doença desconhecida, Ana 
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faleceu quando os filhos ainda eram crianças. Pedro então deu seus três filhos  homens à sua 

irmã colateral Maria, que não tinha filhos e era viúva para que ela os criasse, e para sua mãe 

Celina, que já era também viúva e não havia mais crianças em sua casa, deu a menina para 

que fosse cuidada pela avó paterna. Pedro casou-se novamente com uma mulher de Macaúba 

e não tiveram mais filhos, sua segunda mulher também já tinha filhos de outro casamento, o 

novo casal e os filhos passaram a dividir a moradia. 

 

O segundo caso, representado pelo diagrama 3, Laura, a segunda filha de Celina casa-

se com Antônio, com quem tem quatro filhos homem e uma filha mulher. Laura, então, 

decide dar a seu irmão Jurandir o filho mais novo Gabriel, pois Jurandir não teve filhos 

(casou-se três vezes, e separou-se de todas as relações sem que tivesse filhos), e por ser uma 

pessoa influente na aldeia, na associação e escola, que poderia proporcionar boas 

oportunidades de estudo e criação para Gabriel. 

No terceiro caso, a filha de Laura, Olívia casou-se Marcos e teve três filhos e duas 

filhas. Como Maria, que já havia recebido três filhos de seu irmão Pedro para criar, já estava 

sentindo-se novamente sozinha, pois os rapazes cresceram, casaram-se e foram morar com as 

esposas, Olívia, vizinha e sobrinha de Maria, ofereceu Gustavo para a sua tia criar. 

Este é apenas um exercício geral de demonstração da circulação de crianças na 

aldeia, certamente é necessária uma vivência maior em Ibutuna e também teórica para 

fornecer uma interpretação e situações factuais mais elaboradas. Também é uma tentativa 

inicial de compreensão das formas que as crianças compreendem e são compreendidas em 

seus meios. 
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Brincando e Criando: o Protagonismo das Crianças nos processos de Apropriação 

 

Quando, em 2013, a ida a campo foi confirmada, Jurandir pediu que eu levasse à 

aldeia brinquedos para as crianças. Logo comecei a pedir brinquedos para os familiares e 

amigos. Por sorte, as doações foram muitas, não precisando que eu comprasse mais 

brinquedos para levar. Optei por não levar as bonecas Barbie que recebi, uma vez que o 

contraste e a mensagem simbólica que as bonecas carregavam, para o meu entendimento, 

eram demasiados radicais e problemáticos. Essas bonecas, em minha concepção, possuem 

uma marca simbólica violenta por impor padrões de beleza e estilo de vida que ferem as 

diversidades femininas e as formas plurais que a mulher assume em cada contexto cultural. 
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Mal poderia prever a inocência de minha constatação. Levei bonecas, carrinhos, animais de 

plástico, bolas, bonecos de pelúcia. Quando cheguei à aldeia dei a mala de brinquedo a 

Jurandir. Ele, então, foi para o meio do pátio da aldeia, lá mesmo abriu a mala, juntaram 

crianças, adultos, muita gente. Então, foi distribuindo os brinquedos. Fiquei observando de 

longe o ocorrido, pois estava montando a minha barraca com Maria, enquanto o fato ocorria, 

mas espiei o máximo que pude. 

Na mala também havia uma caixa com materiais que levei para escola, como lápis de 

cor, caneta, lápis, papel, tinta, que para minha surpresa, alguns dos itens também foram 

distribuídos: pensei que ele os levaria para a escola. Tão logo as crianças ganhavam os 

brinquedos, já iam cobrindo o corpo das bonecas com linhas pintavam as bonecas com a 

pintura iny 9, transformavam os brinquedos as suas maneiras. Catherine V. Howard, ao 

pesquisar sobre os Waiwai, um grupo caribe da Guiana e do Brasil, reflete sobre o modo em 

que o grupo ressignifica os bens que são trazidos  e produzidos nos contextos não indígenas: 

Como “avatares” do branco, os bens ocidentais são ideais para desafiar os alicerces 

materiais e simbólicos das relações interétnicas. Os objetos podem ser desvinculados 

de quem os produziu circular independentemente destes, inserir-se em novos 

contextos e ser submetidos a complexas transformações de significados e valor. [...] 

a lógica do sistema está em assimilar recursos externos “domesticá-los”, e pô-los a 

serviço de seu projeto de reprodução social. (HOWARD, 1986, p.29) 

A transformação e “domesticação” dos objetos foram visíveis. As mães e mulheres 

também eram as responsáveis pelas apropriações: marcavam com a ponta de alguns 

materiais de ferro o nome dos filhos nos objetos, uma vez que levei muitos brinquedos 

parecidos. No caderno de campo, relato minhas percepções: “Logo que os brinquedos foram 

entregues às crianças, as apropriações foram diversas. Pintaram as bonecas, colocaram os 

animais nas caçambas dos caminhões, tornaram-se donos, dominadores”.   

A ideia é que os objetos por excelência fruto da tradição ocidental foram 

domesticados, reformatados pelas crianças para a função que pretendiam desenvolver com as 

ferramentas. Mais que objetos colonizadores, tornaram-se bens “pacificados”, ordenados na 

rede de significados da aldeia. Também sobre a rede de trocas estabelecidas entre os bens 

não indígenas, através das circulações de objetos Catherine, expõe: 

 Do seu ponto de vista, a lógica do sistema está em assimilar recursos externos, 

“domesticá-los” e pô-los ao serviço de seu projeto de reprodução social. Em vez de 

abandonar a rede de trocas tradicional ao se confrontar diretamente com os brancos, 

                                                           
9  As crianças desenhavam dois círculos debaixo dos olhos das bonecas. Este símbolo representa a pintura da 

identidade iny, também encontrada na cauda do peixe tucunaré. 



 

44 
 

eles expandiram-na, de modo a englobar esses membros brancos, “colonizando-os”, 

como mais uma fonte de bens, poderes e conhecimento (HOWARD, 1986, p.29) 

Assim, entendo a posição de dominância, apropriação e engajamento dos objetos nas 

relações e nos espaços socializados, talvez por isso, minha ignorância em me recusar a levar 

as bonecas Barbie à aldeia: assim como os outros objetos elas seriam dominadas e 

reinterpretadas. A surpresa diante dos objetos não conhecidos é esperada e acredito que não 

deve haver um protecionismo, uma tutela, ou preservação dos sentidos neste contexto.  

Assim como os corpos e pessoas são socializadas no espaço para que conquistem um 

lugar de pertencimento, com os objetos, embora o processo seja extremamente diferente, há 

as formas de manipulação e inserção para que eles também se tornem parte do contexto. No 

contexto da circulação de brinquedos, perguntei a larrir sobre as bonecas Karajás. Ela me 

disse que ela sabia fazer e que faria para me dar de presente, perguntei as outras meninas e 

pessoas se elas sabiam fazer e elas sempre remetiam o conhecimento à avó. Tive a 

oportunidade de documentar através de filmagem a boneca sendo feita. Ela é feita da mistura 

de terra com o pó da madeira de uma árvore específica. Sem dúvidas, foi um momento 

especial em minha vivência em campo, observar a mulher mais velha fazendo a boneca, 

rodeada por crianças atentas ao feitio. Os objetos também circulam sentimentos, memórias, 

lembranças e momentos, estes objetos sem dúvidas eram repletos de história. Assim, eu 

também entraria na rede das apropriações. 

As crianças através das brincadeiras apropriam os objetos a seus contextos, sabem 

enriquecer suas formas de vidas com bens que vem de fora da comunidade. O fluxo entre a 

cidade e a aldeia é constante. A elaboração de seus modos de vida, não está alheia a esses 

processos. Ser uma criança iny também inclui saber se apropriar dos objetos que chegam à 

aldeia, não há um isolacionismo cultural ou um caminho de única via em que os bens vindos 

de outros contextos culturais são nocivos à cultura iny. E isto elas fazem sem a necessidade 

de intervenção dos adultos, pois também sabem conduzir seus processos de vida.  
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               Imagem 3: Meninos brincando com os brinquedos que eles mesmos adaptaram, 2013. Foto da autora. 

 

Passagens: Lamentações dos Meninos e Meninas 

 

                                                        Ijasó Aruanã 

 

Em minha primeira visita à aldeia, pude acompanhar a Festa de Aruanã, que estava 

sendo realizada em Ibutuna. A festa é uma lamentação masculina do jyré e não mais 

weryry10que agora irá se tornar homem, sendo reconhecido assim por todos os outros. A 

festa ocorre na casa dos homens e é restrita em grande medida à parte masculina da aldeia. 

Cerca de um mês antes de sua realização, os homens capinaram uma área ao norte da aldeia, 

para dentro da mata e mais afastada das demais casas residenciais, para a construção da casa 

feita de palha dos homens, chamada de Ibòò Mahãdu11. O caminho que leva até a casa 

também é cuidadosamente capinado, pois nele dançarão os Aruanãs, que são espíritos dos 

seres, da água, da terra e do ar, que habitam na natureza. 

 

                                                           
10Jyré é aquele rapaz que deixou de ser menino (weryry) e todos sabem disso agora, por isso fica todo pintado 

para festa. 
11 Tradução da autora:Ibòò (casa), Mahãdu (de cima); casa de cima. 
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Quando observam que já há meninos, por volta dos 12 anos, que já podem fazer a 

passagem, as famílias e lideranças se reúnem e delegam o que cada pessoa responsável irá 

fazer e o que será necessário para a realização da festa. Também é importante que se decida 

quem serão os parentes convidados e a duração da festa. Enquanto ocorria a festa, a última 

que teve de Aruanã na aldeia, em 2013, um homem se suicidou em Macaúba, o que abalou 

sua realização e a ida dos parentes por um tempo à casa dos homens em Ibutuna. 

 

Maria, falou-me que a festa estava fraca, devido ao suicídio do parente distante. 

Durante a festa, não tem aula nas escolas, as atividades são interrompidas para que todos 

participem de Aruanã. Embora seja uma festa de lamentação masculina, as mulheres 

possuem nela um papel ativo e muito importante em toda a sua realização. As meninas que 

estão já na idade para casar, esperam em frente à casa dos homens no pátio da aldeia, os 

aruanãs virem e com os seios descobertos dançam com ele. Acontece da seguinte maneira: 

duas meninas ficam lado a lado a espera dos aruanãs, que vem em direção a elas, e pára cada 

um em frente a uma moça. Estes então dançam em sua frente com passos ritmados com o 

maracá e batendo o pé no chão para frente e para trás, as moças os acompanham nesse ritmo. 

Dançam por cerca de cinco a dez minutos e os aruanãs voltam para casa dos homens e as 

moças para o pátio, juntando-se aos demais. Eis um relato de um rapaz da aldeia, que 

escreveu para um livro Adornos e Pintura Corporal karajá, de 1998 sobre como as moças 

tem de agir durante a festa: 

 

Essa moça pintou todo o corpo de jenipapo. Ela só se pinta para a festa de Aruanã; 

nafesta de Hetohoky ela não se pinta. Na festa de Aruanã ela não pode dançar sem 

adornos. Essa moça se chama Nahuria e a pintora Loiwa. Loiwa escolheu uma 

pintura para o tronco, coxa e braços que se chamam oeoe (pinturado tronco) e hãru 

(pintura dos braços e coxa). (Wadoi Karajá, 1998, P. 24) 

 

No pátio, as crianças e mulheres aguardam os espíritos, enquanto ficam de olho no 

que pode estar ocorrendo na casa de palha. É comum que a festa vire a madrugada, como 

ocorreu em 18 de novembro de 2013, quando ninguém dormiu: apenas as crianças ainda de 

colo e eu, que não aguentei e por volta das 3 horas da manhã fui vencida pelo sono. As 

mulheres distribuem esteiras no pátio da aldeia e trazem as cadeiras para acompanharem a 

festa. As meninas mais velhas fumavam com as mulheres. Durante todo o tempo, é comum a 

grande movimentação de homens que entram e saem da casa, muitos vindos de moto de 

Macaúba. Ao indagar sobre a vestimenta de palha dos espíritos de aruanã, me disseram que 

como se trata de um espírito ele é transparente e ninguém vê, por isso que estão cobertos. 
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Durante o ritual, é revelado ao menino que está fazendo a passagem um segredo, e assim o 

espírito de boto do menino vai para o rio. Esta é uma lamentação muito importante para o 

povo Iny. Jurandir faz o relato e desenhos da festa na obra anteriormente citada: 

 

As pessoas falam com o pai ou a mãe no dia em que o menino vai pintar o 

corpo inteiro. Aquele que falou com o pai ou a mãe passa a tinta de jenipapo, e 

também corta o cabelo do menino bem caprichado, bem raspadinho. Aí, as pessoas 

chamam o menino de jyré.E o menino começa a ver a casa de Aruanã. Se alguém 

quer alguma coisa, manda o jyré buscar em casa. Ele corre bem rápido e traz no 

mesmo instante. O menino não pode ficar sem passar a tinta de jenipapo, fica 

sempre pintado de preto até crescer e passar a bòdu. 

                                   

 

                                                        

 

 

Nós chamamos de bòdu esse rapazinho de 13 anos. A pintura do bòdu 

chama-se tõsõ pintura de pica-pau. O bòdu usa vários enfeites no braço como o dexi. 

No pescoço ele usa ixiura que é bem feito, de várias voltas. As voltas são de cores 

variadas: branco, amarelo, vermelho, azul, preto e verde. Essas cores são mais 

usadas na região dos Karajá. O cabelo do bòdu é bem compridinho. Depois, o bòdu 

passa para rapaz. 
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 No dia da festa, o rapaz coloca todos os enfeites dele. Mas, antes disso, a 

irmã prepara a tinta de jenipapo. Antes de o rapaz se pintar, ele toma banho e depois 

enxuga o corpo. Aí, a irmã dele ou outra pessoa começa a pintar o rapaz. Só então 

ele coloca todos os enfeites, que são: rahetona cabeça, dohorywe nas orelhas, nõhõ 

no peito, dexi junto com woudexi no braço, wetaana no quadril e wylairi na perna. 

Depois que a festa termina, ele retira todos os enfeites. Quem guarda os enfeites do 

rapaz é o pai dele ou o tio. 

Textos e desenhos: Jurandir Mabulewe Karajá 

  

 Assim, Jurandir descreve a partir das histórias dos antepassados e os conhecimentos 

de seu povo como deve ocorrer a preparação do menino para a passagem para homem em 

sua lamentação. É importante notar que embora os rituais tenha um corpo de normas a serem 

cumpridas, a sua execução não está livre de adaptações e mudanças. Os fluxos de memória e 

culturais estão em constante movimento e atualizam-se a cada vez que são colocados em 

prática.  
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            Imagem 4: Crianças esperam Aruanãs.2013. Foto da autora. 

 

 

         Imagem 5: Aruanãs dançando e homens capinando e marcando o espaço da casa dos homens.2013. Foto da 

autora. 
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Imagem 6: Durante a noite as pessoas se reúnem para esperar os espíritos de Aruanãs.2013. Foto da autora. 

 

 

                                Imagem 7:  Fora do contexto da passagem, o tio veste dexi junto com woudexi no braço 

e wetaana no quadril do seu sobrinho.2015.  
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Lamentação da Menina 

 

 Não tive a oportunidade de presenciar o ritual que acompanha a passagem das moças 

para a fase adulta. Em minha última visita à aldeia, me mostraram fotos da festa na casa de 

uma moça Gabriela, que tem 12 anos de idade, por ela ter tido sua primeira menstruação e 

ter virado mulher. No entanto, me falaram que o “ritual completo” há muito tempo não é 

feito na aldeia. Só acontece a festa com os parentes que vêm também de outras aldeias como 

as avós e tias da moça que a visitam para festejar.  

 

 A passagem tal como os iny o faziam antigamente e em algumas aldeias ainda é 

realizado se dá da seguinte forma: O ritual tem início no primeiro dia em que a menina 

menstrua, ela então deve ficar reclusa dentro de casa até o final de seu ciclo menstrual, neste 

tempo só pode ser vista e cuidada pelas tias, avós e mães. Enquanto isso suas avós e tias 

fazem seus enfeites para o último dia da festa a moça usar, e os tios e avôs vão caçar e pescar 

para ter alimento suficiente para todos os convidados no dia da festa na casa da moça. Os 

convidados são os parentes da mesma aldeia e também que moram em outras. 

 

 Quando todos chegam também se pintam com a mesma tinta que a moça está pintada 

e todos comem a comida ofertada. Também pode ser que haja ainda alimentos para dividir 

entre todos e levarem para casa. As tias cortam os seus cabelos e o da moça, fazendo algo 

semelhante a um topete. Neste momento as moças são ensinadas e aconselhadas sobre suas 

novas responsabilidades, assumindo a vida adulta, onde terá sua casa, filhos e também tem 

de fazer atividades próprias à suas formas culturais como os artesanatos iny. 

  

 Compreendo que as formas rituais também não estão livres das adaptações e 

modificações ao longo do tempo, sendo que não há uma forma estática e precisa de como 

este ritual ocorre na aldeia Ibutuna. Embora as formas gerais possam ser preservadas, as 

formas de executar tal passagem sofrem as transformações temporais que são de certas 

formas inevitáveis, não representando uma característica problemática. Trata-se da ação das 

transformações que tocam as execuções rituais. 

Ciclo de Vida Iny 
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 Certo dia, eu perguntava a Jurandir sobre a escola e ele me disse que agora se 

pesquisa o ciclo de vida, não se fala mais que pesquisa educação indígena. Não entendi bem 

porque ele disse isso, mas indaguei então sobre como era o ciclo de vida. Ele disse que iria 

pesquisar e me chamaria um dia para gravar e falar sobre ele. Na penúltima manhã em que 

estava na aldeia, ele chamou sua mãe, e havia outros parentes em frente a sua casa, falou 

então para eu pegar o gravador que ele iria explicar o ciclo de vida. Chamou sua mãe, que já 

está bem idosa e é grande conhecedora da cultura, e expôs, com a ajuda dela, sempre a 

consultando sobre os significados de cada fase da vida, o ciclo de vida Iny. 

                

 Timylo Rorarunymŷre12 é o termo na língua inŷrabe que se refere à ciclo de vida. 

Sendo eles: Tohowã wèsòwèsò – ztohya (nesta fase a pessoa é bebê. Recém-nascida), 

Adeytydu (criança de colo), Wyódu (quando bebê senta pela primeira vez), Rŷbidu 

(quando o bebê levanta para andar), Tiradu (está andando/engatinhando), Riraru Tmora (anda, 

mas ainda é muito novo),Riraru (andando), Weryry (virou menino.), Weryryhykŷ (todo 

mundo sabe que ele virou menino),  Bódu (ele não é menino, mas não é rapaz), Weryryró 

tmora (menino novo virou rapaz), Weryrylótyry (todo mundo sabe que ele virou rapaz), 

Weryrylorawa/ weryryló rauna(ele já pode casar, caçar no mato e desenvolver as atividades 

de adulto), Tmora (ele casou pela primeira vez. Agora é casado), Ijoityhy tmora(casou há 

pouco tempo. É um casado novo), Ijoityhy (todo mundo já sabe que é adulto e é casado), 

Ijoityhy raruna (ele sabe de tudo: caçar, pescar, desenvolver todas as atividades), Matuari 

tmora (ele está pronto para ser avô e finalmente Matuarityhy (ele já é um homem velho). 

 

Faço uso das palavras com as terminações no gênero masculino, pois acredito que 

este ciclo relatado por Jurandir refere-se ao menino, sendo que a menina pode passar por 

fases muito parecidas, mas também por momentos que podem ter outra nomeação e outras 

compreensões, expressando-se até mesmo através de terminações diferentes. É interessante 

notar a importância à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, exercida pelo entorno,  de 

que o meio social que a cerca perceba suas evoluções ao longo da vida. Como que uma 

legitimação do fato vivido pela pessoa, é necessário que as outras pessoas saibam do que se 

passa com a pessoa para que ela realmente esteja vivenciando  plenamente tal fato. 

  

                                                           
12 Devido ao sotaque e variações linguísticas sofridas pelo inyrabe, é possível que também se encontre variações 

das palavras, como: Timybo Roramyhyre. 
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 Como o objetivo que percorro neste trabalho é fomentar uma discussão sobre as 

crianças, focarei mais detalhadamente nas fases do ciclo que estão localizadas nas faixas 

etárias das mesmas. É importante lembrar que quando falo de infância indígena, não estou 

me referindo a ela como um contraponto da infância ocidental, entendida como hegemônica, 

mas uma infância dentre outras infâncias. Examinando o ciclo de vida iny, as diferenças 

entre esses modos de conceber a criança vão emergindo e qualificando este trabalho que 

pretende pensar as crianças. 

  

 Desde a gestação e o parto, os pais já estão se preparando para receber a criança, seus 

modos de vida passam por modificações e o sentimento pela criança já vai se 

desenvolvendo. Logo devemos levar em conta o contexto em que a criança está inserida para 

entender as diferentes infâncias, e não apenas sua agência independente. É importante notar 

que no caso iny tanto as crianças quando os adultos estão em constante relação de 

transformação e não há uma ideia de que quando se atinge uma determinada idade já se 

atingiu determinado nível de conhecimento máximo, em que este é contraposto as 

experiências da criança. 

 

 Tohowã wèsòwèsò – ztohya, nesta fase a criança ainda é um bebê completamente 

dependente dos cuidados da mãe, pai, tias, avós e irmãs. Essa dependência é, sobretudo de 

sua mãe que o alimenta através da amamentação. É notável a relação muito próxima entre 

mãe e filho ou filha e os pais muitas vezes permanecem mais afastados. 

 

 Wyódu é o período, que a criança é ainda bebê e senta pela primeira vez. É um fato 

muito importante, pois significa que seu corpo está ficando duro e sendo formado da maneira 

correta. A relação com a mãe ainda é de total dependência, ainda havendo 

consubstancialização com a mãe, uma vez que neste período ela ainda deve tomar muito 

cuidado com sua alimentação, pois pode prejudicar a criança. Os atos da mãe nesta fase 

ainda incidem diretamente na saúde de seu filho. 

 

 Rŷbidu, é quando o endurecimento do corpo da criança resulta em suas primeiras 

tentativas de locomoção. Ela levanta-se ou firma-se no chão para a tentativa do movimento 

feito por si mesma, sem a intervenção de sua mãe. Mas ela ainda não consegue andar, no 

entanto, a primeira vez que toca o chão é muito importante, pois sinaliza que esta já está 
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ficando pronta e preparada para a vida na terra, na aldeia. Este ainda é um período de 

constante vigilância maternal sobre a criança. 

 

 Tiradu/RiraruTmyra, nestas duas fases primeiramente a criança começa a engatinhar 

até que consiga já de andar. Mas apesar de andar, ela é muito nova. Aprendeu há pouco 

tempo a andar e cai muito quando anda, seus pés estão conhecendo a terra, e aprendendo a se 

adaptar a ela. Sua mãe precisa estar atenta e seu pai já participa mais das atividades que 

envolvem a criança. Ela além de sofrer influência de seu meio também é capaz de influenciá-

lo. Nesta fase seus pais já começam a pintar seu cabelo com tucum, tinta preta para ficar bem 

preto, pois iny gosta de cabelo bem escuro e não gosta de cabelo claro. 

 

 Riraru, aqui criança já está andando. Isto significa que sua formação de corpo foi 

bem sucedida e agora ela consegue entrar e sair de casa sem a total dependência maternal. 

Esta fase a aproxima de outras crianças e também ela já pode tomar banho com suas irmãs 

mais velhas e tias, pois já caminha até o rio sozinha. Passa a conviver mais com as outras 

crianças, principalmente com as que têm idades parecidas da sua, pode ficar na parte rasa do 

rio, enquanto as tias e parentes lavam louça e roupa, mas não pode ainda ir para o meio do 

rio brincar de canoa com as crianças maiores. Passa boa parte do dia com as crianças 

menores, está aprendendo a falar e a brincar. Aprende seu nome, o nome das crianças e 

também começa a aprender a chamar os parentes. A maior parte de seu aprendizado se dá 

com as demais crianças de seu grupo de idade, algumas vezes conduzidas por uma ou duas 

crianças maiores. 

 

 Weryry/ Weryry hykŷ quando por volta dos oito anos a criança vira menino (a). 

Primeiro ela age conforme uma criança que já sabe correr, brincar, falar, nadar e assim, todo 

percebem e ficam sabendo que aquela criança já sabe fazer muitas coisas. Quando weryry é a 

hora de ir para a escola. Também já vai na mata com os mais velhos aprender a andar nela e 

os nomes das plantas e animais. Já conduz as brincadeiras com as crianças menores, a 

menina já ajuda a lavar roupa e louça, quando a mãe precisa de sua ajuda. Os irmãos mais 

velhos também ensinam a fazer pulseira e colar de miçangas. A criança aqui é um aprendiz 

capaz de também ensinar. 
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 Bódu, nesta fase, de doze a quinze anos, não é mais menino, mas também não é rapaz 

ainda. Está pronto para fazer a passagem de Ijasó Aruanã e ter o conhecimento dos segredos 

dos homens, assim como frequentar a casa dos homens e virar rapaz. A menina também já 

está próxima a virar mulher, através de sua primeira menstruação, esta por sua vez, deve 

possuir um termo específico para qualificar esta fase, que infelizmente, não consegui 

capturar nos dias de trabalhos em campo. Este é um momento muito importante de 

passagem, em que a infância vai ficando para trás e a fase adulta vem se aproximando. 

 

 Weryryró tmora/Weryry lótyry, todas as pessoas da comunidade e parentes já sabem 

que o menino já virou rapaz. Ele tem por volta de quinze a dezoito anos, não brinca mais 

com as crianças e está aprendendo as atividades dos homens. Nesse período ele anda muito 

com os outros rapazes e não anda muito com as mulheres, no caso em que vivenciei, os 

rapazes dessa faixa passavam boa parte do doa entre Ibutuna e Macaúba, jogavam muito 

futebol e conversavam muito entre eles. Na maioria das vezes ainda mora na casa de suas 

mães. As moças também andam e conversam muito entre elas mesmas, já lavam a louça, 

roupa da casa que moram e cozinham. Ajudam muito sua mãe e tia com as crianças mais 

novas.  

 

 Tmora, esta é uma fase importante, pois marca o ciclo adulto na vida do rapaz e da 

moça Iny. Eles podem se casar. O rapaz já desenvolve atividades como caça e pesca, 

também já está na idade de dirigir a rabeta ou a voadeira. A moça já pode começar sua 

família, e receber seu marido em sua casa, uma vez que entre os Iny a residência do casal 

deve ser fixada na cada da esposa, um sistema uxirolical e matrilinear. Como já dito 

anteriormente, os iny de Ibutuna não fazem há muito tempo o casamento tradicional, quando 

descobrem o namoro dos jovens, a família da mulher recolhe as coisas do rapaz escondido e 

exige o casamento.  

 

 Ijoityhy tmora/Ijoityhy, aqui o rapaz e a moça são recém-casados, estão casados há 

pouco tempo. Essa é uma importante fase de transição. O casal já se prepara para ter filhos, e 

também estão aprendendo como se constrói família. O rapaz deve ajudar na casa da mulher, 

nas caçadas, ajudando a pegar água no poço quando o gerador não funciona e também 

tratando o peixe que pesca para dar para a mulher cozinhar. Nesta fase os dois estão 

aprendendo como viver juntos, pode ter muito ciúme e ainda despreparo, os mais velhos 
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devem estar sempre aconselhando o jovem casal para que eles tenham um bom casamento. 

Também se refere aqueles casados há pouco tempo, como por exemplo, há cinco anos. 

 

 Ijoityhy raruna, o homem e a mulher já sabem agir como Iny, sabem tudo. O homem 

já caça, pesca, é pai, pode ser professor, agente de saúde, o que escolher. Está preparado para 

ensinar seus filhos a também se tornarem Iny, assim como aprender diariamente com seu 

filho como ser pai, devendo-lhe dar exemplo de boa conduta. A mulher já é mãe, sabe 

cozinhar, tratar o peixe, fazer artesanato, cuidar da casa, já ensina também os mais jovens 

essas atividades. Aqui há uma discrepância, pois se evidencia um comportamento típico dos 

Iny: enquanto o homem e a mulher desde weryry, ou seja, desde quando são meninos e 

meninas são influenciados a frequentar a escola, é comum em Ibutuna que apenas o homem 

prossiga no meio estudantil, enquanto a mulher normalmente se recolhe as tarefas 

domésticas. No capítulo que segue, onde abordarei a temática da educação, este assunto será 

visto com mais profundidade. A mulher é mais presente em casa e na aldeia que o homem, 

este circula mais, vai mais para a cidade e para as outras aldeias. A mulher só costuma 

atravessar o rio e ir até a cidade quando é para receber os auxílios e salários que lhe cabem. 

Aqui já estão casados há mais tempo, uma faixa de 19 anos de casamento. 

 

 Matuari tmora, quando o homem e a mulher estão prontos para serem avô e avó, 

entrando na fase idosa. Já tiveram filhos e agora os filhos que já são rapaz e moça, prontos 

para formarem suas próprias famílias. O homem e a mulher são muito ativos, continuam com 

seus afazeres diários e são responsáveis por monitorar, ajudar e ensinar sobre a sabedoria e 

conhecimento Iny para os jovens e crianças que estão em fase de aprendizado. A mulher já 

pode escolher o nome das netas e sobrinhas. É importante lembrar aos demais sobre suas 

identidades e também sabem o que é bom e não é para a vida em comunidade. Os mais 

jovens devem respeitá-los e estarem atentos aos aprendizados e conselhos recomendados por 

estes. 

 

 Matuari tyhy, quando o homem já é velho e a mulher já é velha. São os conselheiros 

dos demais, devem estar em observância da aldeia para lembrar aos mais jovens como as 

coisas devem ser feitas, para não ter perigo, nem feitiço. A mulher já é Lahir (avó) e o 

homem biké (avô). Devem também mostrar a comunidade como os Iny agem desde que 

nascem para que os conhecimentos por eles aprendidos não se percam. A noite no pátio da 
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aldeia contam histórias antigas do povo e lembram de fatos importantes para o conhecimento 

dos demais. Quando chega uma notícia à aldeia, é importante ouvir as opiniões dos mais 

velhos, porque eles sabem como as coisas devem ser. Também nomeiam as crianças que 

nascem. A partir de certa idade precisam que os mais jovens os ajudem com as atividades 

domésticas. Estão preparando-se para virar Nui (espírito). 

 

 É importante notar que este corresponde ao modelo ideal de vida Iny. Nem todas as 

pessoas passam por todos os processos tal como são descritos. Pode haver mais de um 

casamento, sendo que o mais comum é que o homem se case até no máximo três vezes, caso 

nenhuma das três tentativas dê certo, é mais comum que ele desista do que se case 

novamente. No caso feminino, é raro mais de dois casamentos, após situações como o 

falecimento do marido, é esperado que a mulher não se case novamente, embora possa haver 

exceções. A mulher e o homem também podem ficar viúvos ou não terem filhos. Quando os 

dois estão na fase Ijoityhy raruna e ainda não possuem filhos ou não estão mais casados, 

pode ser que recebam uma criança para cuidar, para que não fiquem tristes, ou caso possa 

proporcionar boas oportunidades à criança. É comum, nestas situações, que a irmã da mulher 

lhe dê uma criança e o irmão do homem também faça o mesmo. 

 Quando o homem se separa da mulher volta à casa de sua mãe. E quando a mulher 

casa-se novamente, se já tiver filhos do primeiro casamento, não deve estar longe deles, se 

ela mudar de aldeia, pode deixá-los com a família de sua mãe, mas é mais aconselhável que 

os tenha por perto. Mesmo o homem que se separou da esposa, se teve filhos com ela é 

importante que os visite e esteja presente para aconselhá-los. Também ocorre de o homem 

ficar viúvo e dar os filhos para a mãe e irmãos criá-los, caso se case novamente. Também há 

os casos em que os homens e as mulheres possuem uma orientação sexual não convencional, 

mas os casos de homossexualidade muitas vezes são repreendidos e reprimidos. Trata-se de 

uma questão muito complexa. Mas presenciei caso de que uma pessoa com esta orientação 

diferenciada recebeu um filho para criar e não se casou. 

 Como já discutido anteriormente, as crianças são vistas pelos iny como entes que 

proporcionam alegria e vivacidade ao lar, fazendo com que as circulações e adoções sejam 

situações muito recorrentes. Uma vez que ela é adotada, permanecerá na casa da pessoa 

adotante, não vivenciei ou obtive relatos de a criança passar por mais de um processo 

adotivo. Pode acontecer de que com certa idade ela saia de sua casa para visitar ou estudar 
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em outro lugar, mas normalmente ela retorna casa e forma família na aldeia que foi criada, 

ao menos é o que se espera. 

 Assim, as crianças são pessoas muito importantes para a comunidade, dando-lhe 

vivacidade, integrando e reatualizando a todos os momentos os processos e modos de vida 

Iny. É importante que tenham muitas crianças para que o prosseguimento da cultura e 

identidade seja garantido, tanto quanto também elas são de grande importância para 

proporcionar a alegria nas casas e aldeia.  

 As crianças em união com outras crianças também garantem seus aprendizados, 

unidas ora em grupos de idade, oras todas elas. Aprendem como devem se portar como são 

as brincadeiras, as atividades a serem realizadas durante o dia, além de captarem exemplos 

ao mesmo tempo em que exercem esse exemplo de como se deve ser para outras crianças. 

Como exemplifiquei em diversos casos, elas possuem agência, não são pessoas que devem 

ser pensadas apenas em relação aos adultos. Podem ser compreendidas por si mesmas, pois 

possuem inúmeras características que sustentam suas formas próprias de vida. 

  

 Afirmar que a criança possui agência e é produtora de cultura significa compreender 

que o aprendizado não está restrito as crianças, todos os agentes culturais de todas as faixas 

etárias estão continuamente aprendendo como desenvolver suas agências. As crianças 

aprendem e ensinam, assim como as demais pessoas, elas estão elaborando e atualizando 

seus papéis sociais a todo o momento. Como a autora Flávia Pires defende: A cultura não 

reside estática na cabeça dos adultos, esperando ser enviada passivamente para as cabeças 

infantis. (PIRES, 2010). Logo, a socialização e cultura são fluxos de códigos e valores que 

são permanentemente construídos por todas as entidades, não há um estágio a ser alcançado 

e nem um ponto de partido nulo, mas uma apreensão específica da apreensão de 

conhecimentos que se combina e recombina constantemente. 

  

 Assim, no presente capítulo busquei realizar uma breve trajetória teórica sobre os 

estudos que envolvem as crianças, assim como abordar aspectos que cercam as vidas destas 

no contexto de Ibutuna, colocando em prática argumentos teóricos da antropologia da 

criança. Para tanto, explorei os aspectos em torno de suas formações por seus pais e o ciclo 

de vida, em que a criança é ensinada a tornar-se iny, assim como também influencia aqueles 

que as orientam a cumprir cada etapa. Através da exposição sobre a circulação das crianças 

na comunidade, busquei explorar a ideia de que as mesmas são entes que proporcionam 
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alegria e vivacidade em seus meios, assim como quando abordei a apropriação das crianças 

através dos objetos, objetivei enfatizar suas capacidades de agência e interação em seus 

meios contextuais. Pretendo ter utilizado minha experiência etnográfica para contribuir com 

o campo da antropologia das crianças indígenas, em crescente consolidação. 
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Capítulo 3 

 

Educação Indígena na Escola Estadual Indígena Hariana 

 

 Ao iniciar as reflexões sobre a pesquisa que iria empreender, não pensava em abordar 

o tema da educação. Entendia esta temática como problemática e de difícil apreensão, uma 

vez, que em minha experiência como estudante passei por muitos dilemas em minha 

trajetória escolar. A primeira titulação que a sociedade me certificou, foi a de estudante. A 

memória mais distante que tenho de minha vida, já possui a escola como pano de fundo em 

minhas lembranças. Até mesmo é comum ouvir que a fase da juventude e infância é “a fase 

do colégio”, em que a escola engloba as faixas de idade, em alguns casos mais do que a faixa 

de idade é o sujeito que engloba a experiência escolar. Desde cedo, de alguma forma já fui 

aprendendo que era objeto neste sistema, onde o sujeito estava muitas vezes apenas nas 

classificações gramaticais. A primeira instituição que tive contato é a mesma que ainda 

continuo filiada até então. Inserida no sistema escolar, desde criança, minha trajetória de 

vida muitas vezes já se confundiu com a trajetória escolar, mais que isso, elas não podem ser 

pensadas separadas, uma vez que uma exerce influência sobre a outra. 

 As gerações de crianças indígenas, em sua maioria já estão ingressando no sistema 

escolar há muitas gerações, assim compreender as crianças também inclui compreender estes 

aspectos de suas vidas e o espaço cada vez maior que a prática escolar tem ocupado em suas 

rotinas. A escolarização em aldeias indígenas é diferenciada, o que moveu minha curiosidade 

e aumentou meu interesse. Quando pontuo a escola indígena diferenciada, não estou me 

referindo apenas à questão institucional da educação específica, mas às diferenças que 

encontrei e me surpreenderam que não se resumem as que estão na lei e no papel. Tais 

diferenças e conceituações sobre a escola diferenciada para as populações indígenas serão 

discutidas posteriormente neste capítulo. Este talvez seja o mote deste capítulo. 

 Logo, cada vez mais grupos indígenas estão inseridos no modelo escolar e suas 

etapas que visam uma formação específica de pessoa no ambiente em que vive. Atualmente 

em grande medida as experiências humanas estão ligadas à experiência escolar, que mesmo 

em contextos diferenciados compartilham de uma visão racional específica que junto a 

outras influencias e fluxos de conhecimento formam a pessoa. Acredito na importância dos 
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avanços constitucionais em construir escolas diferenciadas, que respeitem os modos de vida 

próprios de cada grupo e que procurem adaptar-se a ele, sem dúvidas, esses esforços são 

válidos e necessários para garantir a valorização e principalmente o respeito à diversidade 

cultural. No entanto, também busco problematizar em minha etnografia, qual de fato é o 

impacto da lei na realidade atual da escola na aldeia em que esta pesquisa é realizada. Ou 

seja, quais as distâncias entre as questões que a lei sugere suas idealizações e qual de fato a 

realização desses planos no contexto vivenciado. 

 Para tanto, participei das aulas de ensino fundamental da Escola Hariana em duas 

turmas: pela manhã as turmas eram de crianças entre cinco e nove anos e na parte da tarde as 

aulas eram dedicadas às crianças entre dez e quatorze anos. Em minha rotina na aldeia, pude 

também estabelecer conversas com os professores e alunos sobre suas impressões a cerca das 

aulas e da escola. Assim, apoiei minhas observações com a ajuda das gravações que fiz das 

aulas, dos desenhos que recolhi das crianças, de minha participação nas atividades escolares, 

e também com o material que os professores compartilharam sobre o sistema escolar local. 

Busco realizar reflexões sobre a educação indígena, com o foco na apreensão da experiência 

escolar pelas crianças. 

Educação Indígena: História e Consolidação 

  

 Como vem sendo discutido neste trabalho, o processo escolar e educacional está 

presente há muito tempo na trajetória de diversas sociedades, cumprindo também a função 

de afirmação da identidade e transmissão de aspectos importantes para a manutenção e 

perpetuação dos valores e conhecimentos dos grupos humanos. Como defende o antropólogo 

Gersem Luciano Baniwa, que ao analisar os processos educacionais indígenas, promove 

importantes reflexões, ao apontar que também com as populações indígenas brasileiras não 

foi diferente: estas também possuem seus processos de difusão e transmissão de 

conhecimentos próprios. O autor pontua que a chegada dos missionários e pioneiros não 

indígenas em diversas comunidades, culminou com o não reconhecimento dessas entidades e 

seus sistemas próprios de difusão de conhecimento, ou seja, um não reconhecimento das 

transmissões de conhecimentos locais, e mais: a imposição vertical e violenta do modo de 

conhecimento colonizador através do processo de escolarização. 
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 Assim, segundo o mesmo autor, o modelo escolar difundido pelos representantes não 

indígenas nas aldeias, carregava consigo formas de organização e aprendizagem com 

formas hierárquicas estranhas às comunidades indígenas brasileiras. Muitas vezes 

acompanhada de instrumentos de imposição e violência que desrespeitavam os costumes 

locais. Assim este modelo colonizador de ensino resultou em grande resistência por parte 

das populações indígenas em adotar o sistema escolar durante muitos anos. 

(BANIWA,2011) 

Seguindo esta linha de pensamento, Baniwa, expõe como nesses contextos 

conflituosos foram inseridas as escolas internatos, em que o elemento que mais se destaca 

nesta, é a obrigatoriedade e imposição lançada pelo sistema educacional colonizador. Este 

pretendia isolar e distanciar, os então alunos indígenas, de suas famílias para assim, inculcar 

nestes os conhecimentos cristãos e colonizadores, ao passo que culminava em uma pretensão 

por parte dos missionários e agentes coloniais de que estes se afastassem e esquecessem suas 

tradições e costumes. 

Foi com este modelo escolar autoritário que violava as culturas e identidades das 

populações indígenas brasileiras que a escola se apresentou inicialmente nas aldeias. Por 

muitos anos, reinou a imposição e obrigatoriedade da frequência dos então alunos indígenas, 

que não possuíam agência para influenciar no quadro disciplinar dessas escolas, além de 

serem muitas vezes os responsáveis pelos trabalhos domésticos de limpeza, alimentação e 

manutenção do espaço escolar. Mais que a aprendizagem da língua portuguesa e da história e 

tradição de outras culturas envolventes, a escola ensinava aos estudantes indígenas seus 

papéis nesse quadro colonial: que se reduzia a uma subalternidade e não influência na 

construção cultural e social das gerações de suas próprias crianças, estas eram algumas das 

impotências que os agentes missionários e estatais lhe asseguravam nesse sistema.  

 Lentamente a relação das populações indígenas com a tradição escolar foi se 

transformando, passando por diversos estágios, desde a imposição autoritária, até a lenta, 

pois silenciada inicialmente, luta pela apropriação do instrumento educacional, que além de 

sua face violenta, também possui uma face de empoderamento. Há então, um marco 

reconhecido que é a constituição de 1988, em que no período anterior e durante a sua 

consolidação, houve um fortalecimento dos movimentos indígenas e indigenistas. Gersem 

Luciano Baniwa reconhece que o fortalecimento e a união das populações indígenas 

brasileiras acarretaram em mudanças significativas nos processos escolares voltados para as 
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mesmas. Uma das maiores conquistas foi a aparente superação da crença da incapacidade 

indígena que os enquadrava em situação de tutela pelos órgãos estatais e perdurou por cerca 

de cinquenta décadas. 

 A relação dos povos indígenas com a escola passou por radicais transformações, 

onde esta passa a ser reconhecida como instrumento a ser dominado pelos representantes 

indígenas a fim de difundir nesse espaço, antes colonizador, seus modos de aprendizado, 

costumes e tradições. Por consequência a relação com o estado e a sociedade não indígena 

também sofreu transformações. O protagonismo indígena no meio escolar é cada vez mais 

acentuado e percorrido. É importante notar que cada comunidade indígena possui formas 

diferenciadas de apropriação da ferramenta escolar. 

Os bastidores políticos e a trajetória institucional 

  

 De acordo com o decreto n° 26, de 4 de fevereiro de 1991, o então Presidente da 

República Fernando Collor, assina as determinações que atribuem ao Ministério da 

Educação a competência de coordenar as ações referentes à educação indígena, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, sendo este o artigo primeiro deste decreto. O Art. 2° afirma 

que as ações previstas pelo Art. 1° serão desenvolvidas pela Secretaria de Educação dos 

Estados e Municípios em consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do 

Ministério da Educação. 

  Já em 16 de abril de 1991, uma Portaria Interministerial do Ministério da Justiça e 

MEC n°559, promulga que:  

(...) consideram que os mesmos órgãos reconhecem que historicamente no Brasil, a 

educação para as populações indígenas tem servido como instrumento de 

aculturação e destruição das respectivas etnias, reivindicando então, uma 

escolarização formal com características próprias e diferenciadas, respeitando e 

reforçando suas especificidades culturais. Assim a Constituição de 1988, através do 

2° artigo 210, garante ao índio esse direito, pelo qual as escolas indígenas deixarão 

de ser um instrumento de imposição de valores e normas culturais da sociedade 

envolvente, para se tornarem um novo espaço de ensino-aprendizagem, fundada na 

construção coletiva de conhecimentos, que reflita as expectativas e interesses de 

cada grupo étnico. 13 

                                                           
13 Texto do Anexo da Portaria Interministerial MJ e MEC n° 559, de 16 de abril de 1991, que não substitui o 

publicado no Texto completo publicado no D.O.U. de 17/04/1991, p.7.084, Seção 1. 
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 No mesmo documento, em outros artigos, também são conferidos às populações 

indígenas os direitos de criação de Núcleos de Educação Indígena nas Secretarias Estaduais 

de Educação, que apoie e assessore as escolas indígenas com garantia orçamentária e a 

preferência por professores índios atuando nas escolas, materiais didáticos bilíngues, dentre 

outros direitos. 

 Certamente é uma vitória para as populações indígenas brasileiras este decreto e os 

direitos que nele são proferidos, essas garantias no âmbito constitucional possui uma 

importância notória. No entanto, o caminho entre a linguagem burocrática e as medidas 

práticas demonstra os desafios dos aparatos estaduais, municipais e locais para que as 

prescrições da lei se efetuem na realidade. Trata-se de um reconhecimento do decreto para 

que se possa exigir que as práticas ali propostas sejam cumpridas, apontando desafios como 

a educação bilíngue, a produção de material didático próprio, entre outros. Pensando na 

diversidade de cada grupo indígena em território brasileiro a pluralidade de situações exige 

também uma multiplicidade de soluções e caminhos.  

 Assim como o Decreto que visa garantir a educação diferenciada e específica para as 

populações indígenas, também nesta direção, o Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, 

também fruto da união do movimento indígena em sua busca por representatividade, 

implementa os Territórios Etnoeducacionais. Trata-se do reconhecimento das áreas 

territoriais como espaços onde à atenção a saúde, educação, relações étnicas e interétnicas 

devem ser atendidas de acordo com suas especificidades.  No campo da educação indígena, 

foi um avanço fundamental, uma vez que visa interferir nas bases de gestão e planejamento 

das políticas escolares, baseado nos então estabelecidos etnoterritórios.  O decreto diz 

respeito às formas administrativas e gestacionais, onde as populações indígenas são 

questionadas sobre a configuração de seus próprios territórios, levantando diagnósticos sobre 

suas realidades, elaborando planos de trabalho, instalando comissões, parcerias e reuniões, 

assim o tempo que se leva para formar um campo que gerencie essas ações não é curto, 

sendo uma medida de longo prazo, mas que já representa avanços. 

 Neste sentido a autoria e participação de cada comunidade e representantes indígenas 

em tal ação são de suma importância. A efetivação e sucesso destas políticas dependem da 

autonomia e estrutura que será dada às populações indígenas. Pode ser que ainda esteja 

muito recente para que se analise os resultados e avanços no campo prático dessas medidas 

institucionais, no entanto o fato de elas existirem já é muito relevante. Brevemente busquei 

fazer um quadro explanatório dos últimos Decretos e da trajetória institucional das políticas 

ligadas a educação indígena no Brasil. Considerando esses aspectos políticos nacionais. 



 

65 
 

Pensando a Educação Escolar Indígena atualmente: Caminhos da Aprendizagem a partir do 

Protagonismo Indígena 

 Pensar em educação escolar indígena soa paradoxal apenas nos primeiros momentos 

de sua abordagem, uma vez que inicialmente a educação escolar fazia parte de uma tradição 

não indígena, que integrava a história das sociedades colonizadoras. No entanto, após longos 

anos da inserção da escola em populações indígenas, especialmente em território brasileiro, é 

importante repensar quais são os paradoxos fundamentais que rodam estas questões. 

 Essa discussão nos leva a refletir, diante do atual cenário das escolas em aldeias e 

comunidades indígenas, quais as dimensões alcançadas pela apropriação desse bem antes 

não indígena pelas comunidades: Como a apropriação e manipulação do espaço escolar foi 

ressignificado nos contextos indígenas? A escola incorporou formas e objetivos plurais nas 

comunidades em que se inseriu, tornando-se, em muitos casos, um instrumento de afirmação 

cultural, extensão, fabricação e difusão de conhecimentos, entre outras formas de expressão 

que transcendeu as ideias de escolas nos meios indígenas apenas como ambiente civilizador 

e colonizador.  

 A ideia de que objetos colonizadores ao serem internalizados nas lógicas ameríndias 

seriam perturbadores culturais, está sendo abandonada gradualmente pelo campo da 

antropologia da educação ao se deparar com as novas realidades. Pensando na 

“indigenização da modernidade”, Sahlins norteia a discussão e nos alerta sobre o movimento 

contrário: como as populações indígenas reificam e reelaboram a modernidade importada do 

mundo dos não indígenas: 

Numerosos estudos etnográficos de safra mais recente descreveram a utilização das 

mercadorias e das relações estrangeiras no desenvolvimento das culturas indígenas 

(...). Assim, diferenças culturais que a força do Sistema Mundial expulsou pela porta 

da frente retornam, sorrateiramente, pela porta dos fundos, na forma de uma 

contracultura indígena, um espírito de rebelião. (SAHLINS, 1997, p.54-55) 

 Pretendo lançar caminhos para a reflexão do possível encanto que a escola oferece 

entre as populações indígenas e os impactos causados nas comunidades. Refiro-me a um 

possível encantamento devido às muitas propostas ilusórias e irreais prometidas pela 

escolarização às comunidades, sem um planejamento real.  Embora haja atualmente um 

considerável fluxo de professores indígenas em muitas aldeias brasileiras é importante 

questionar se houveram mudanças significativas no regime e calendário escolar. 
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 As escolas nos contextos indígenas já possuem seu lugar nas rotinas de estudantes e 

professores, embora não seja uma criação propriamente local. O espaço escolar possui a 

característica de espaço fronteiriço, onde as tradições de conhecimento locais entram em 

contato com outras formas de conhecimento, enfatizando e construindo identidades e dando 

espaço a novos horizontes. Sob o atual panorama de mundo interconectado é importante que 

haja espaços de convívio e contato de diversidades. 

 Os estudos já apontam para a necessidade de um sistema educacional diferenciado, 

adaptado, criado e significado de acordo com as especificidades de cada contexto, 

abandonando o sistema padronizado e universal de conhecimento das escolas mais 

tradicionais. A escola deve abandonar seus princípios clássicos de civilizadora e 

colonizadora para preencher a necessidade de novas fontes de encontro, criação e 

reconstrução em cada contexto étnico. Como Gersem Luciano Baniwa (2012) descreve em 

suas publicações, decretos governamentais como Territórios Etnoeducacionais, são medidas 

governamentais importantes para a construção do atual cenário de fomentação do 

conhecimento indígena, ainda que sejam políticas carentes de boa execução.   

 Assim a formação e capacitação de docentes e discentes indígenas têm conquistado 

novas proporções na realidade atual, corroborando no apoio as produções de profissionais 

indígenas sobre seus conhecimentos e pluralizando as autorias e vozes difusoras de 

conhecimentos. Nesse sentido, assim como a preocupação clássica em torno do pensamento 

indígena, a questão da escolarização dessas populações também apresenta questões que 

permitem avanços teóricos e novas reflexões para entender as trajetórias indígenas no 

panorama atual da etnologia sul-americana. 

 É importante que haja uma análise crítica do espaço e significados ocupados pela 

escola dentro das comunidades indígenas. Ao passo que esta possibilita o empoderamento 

dos representantes indígenas na luta a favor de suas demandas, o conhecimento da lei e dos 

meios de conhecimento não indígena também contribui para que sejam reconhecidos as reais 

perdas e atrasos que as causas indígenas sofreram ao longo da história. Ou seja, mais que 

avanços a serem percorridos o ensino escolar é importante para o diálogo menos 

verticalizados diante das leis, direitos e deveres não indígenas e para o reconhecimento dos 

atrasos, violências e danos já causados a estes povos. 
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 O empoderamento que a educação possibilita as populações indígenas e que aqui 

defendo, ocorre no sentido de através da reelaboração desta ferramenta, proporcionar aos 

estudantes e professores indígenas que se apropriem da escrita e do espaço escolar para que 

possam representar seus interesses próprios. Assim, a própria escolha dos interesses a serem 

defendidos não será imposta e será possível manejar a luta de acordo com o princípio de 

cada entidade, sendo esta protagonista de seus interesses. Sem que precise necessariamente 

de pessoas não indígenas para mediar as ações referentes aos direitos indígenas. O 

empoderamento seria então a liberdade e a possibilidade de exercer agência de maneira mais 

plena. 

 Outro fator de observação importante é sobre as barreiras entre o conhecimento 

indígena e o conhecimento não indígena. Como é possível a convivência do saber científico 

e tradicional sem que se sobressaia as desigualdades enfrentada pelos dois nas comunidades 

acadêmicas? Como prevalecer a legitimidade e confiabilidade do conhecimento indígena em 

um panorama de ensino que despreza as crenças e saberes plurais das comunidades não 

hegemônicas? São desafios constantes e diálogos nem sempre bem-sucedidos, uma vez que a 

realidade e a ideologia educacional encontram grandes distâncias. No cenário atual com 

intelectuais indígenas atuando em diversos campos de representatividade políticas e 

acadêmicas é importante que nos indaguemos sobre os novos arranjos que decorrem da 

parceria entre educação e populações indígenas e também sobre as possibilidades de 

horizontalidade e reais conquistas que decorrem destas situações. 

Escola Estadual Indígena Hariana 

  

 O chão de terra vermelha harmonizando com as construções das casas locais encontra 

um radical contraste com os azulejos azul e branco e as janelas de ferro anil da escola.  No 

final da aldeia, afastada das casas e do rio, foi construída a Escola Estadual Indígena 

Hariana. Posicionado a seu lado, está um anexo curioso: os banheiros femininos e 

masculinos. Inutilizados e também abandonados, curiosos pelo fato de implantarem 

banheiros com descargas, onde não há esgoto e saneamento básico. Sequer há banheiros na 

região. Também na escola há ainda outros elementos materiais incomuns naquele contexto: 

um fogão industrial, uma pia de lavar louças com torneira e um filtro de barro. Há também 
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uma sala de aula, uma cozinha e uma sala dos professores com armários para o 

armazenamento do material.  

 Há apenas um gerador de energia em Ibutuna, que alterna entre meses de 

funcionamento e meses de inoperância. Difícil imaginar a utilidade de uma torneira (que não 

sai água) neste contexto, ainda mais difícil imaginar a função do filtro, em um lugar onde se 

bebe a água que é recolhida no poço e estocada nos jarros de barro, ou ainda a 

funcionalidade de um fogão industrial sem gás. Não afirmo que estes itens não possuem 

importância ou funcionalidade, pelo contrário: eles são muito importantes para a 

comunidade. Denuncio aqui, apenas, a falta de planejamento e o descaso de órgãos como 

Ministério da Educação e municípios, que instalam escolas padrões nas aldeias indígenas, 

muitas vezes ignorando a paisagem e costumes locais, e muitas vezes sem um aparente 

estudo de caso estrutural do local. 

 Certamente a instalação de um sistema de esgoto eficaz, geradores em pleno 

funcionamento que distribuam água nas casas e o funcionamento de um local adequado para 

que seja feita a merenda das alunas e alunos é necessário. No entanto, a realidade que 

vislumbrei foi a instalação de um sistema inócuo, um esqueleto com sua nudez revelada em 

uma desarticulação de itens e fatores. Chamo a atenção, para o fato de que é necessária a 

implantação de bens que proporcionem qualidade de vida nas aldeias, no entanto, uma 

intervenção sem a preparação e manutenção necessárias gera a inutilidade de itens de grande 

importância no cotidiano, impedindo a melhoria da qualidade de vida das pessoas que ali 

vivem. 

 Há de se reconhecer que a existência de uma escola com professores da própria 

comunidade na aldeia é uma vitória, de anos de luta no âmbito político e prático. Todavia os 

reconhecimentos dos fatores que ainda precisam ser mais bem contemplados nesse contexto 

é uma forma de assegurar que o real direito à educação por parte das populações indígenas 

seja preservado e aprimorado. A construção da estrutura física da escola é o primeiro passo 

em uma trajetória extensa de formação de professores e alunos. Estes precisam estar 

capacitados e preparados para defender seus direitos e difundir seus modos e costumes 

perante outros parentes indígenas e também os não indígenas, uma vez que o intercâmbio 

cultural está permeado em diversos setores pelo plano de fundo educacional e a legitimação 

através da linguagem escrita. 
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 Assim como ressaltei as contradições implícitas na construção física da escola na 

aldeia, também reconheço o esforço dos professores locais para a revitalização e 

funcionamento adequado deste espaço, através dos movimentos de apropriação 

convenientes. Hariana é o nome do marido finado de Celina, e pai de muitos moradores, e 

também componente importante das famílias centrais fundadoras de Ibutuna. Inicialmente 

em indagações aos professores, falaram-me que preferencialmente os docentes devem ser 

indígenas e da própria comunidade. No entanto, há casos em que professores não indígenas 

assumem esta função, pela ausência de pessoas capacitadas em cursos interculturais na 

aldeia em determinadas áreas de atuação escolar ou morosidade burocrática na contratação 

de professores locais. 

 As duas vezes em que estive na aldeia, observei a presença de professores indígenas e 

da própria comunidade, todos pertencentes ao sexo masculino, que passaram por formação 

na Universidade Federal de Goiás ou Universidade Federal do Tocantins, em cursos como 

educação intercultural indígena, ciências da natureza e enfermagem. Também há alguns que 

passaram por outras capacitações oferecidas por outros órgãos estatais.  A maioria pertence a 

famílias que exercem influência na aldeia, uma vez que é comum que os cargos 

institucionais sejam ocupados por aqueles que possuem viabilidade para realizar os contatos 

e cursos necessários para assumir tal função, assim como condições financeiras para realizar 

as viagens e acessar os meios necessários. 

 Uma vez que a língua materna é a preponderante na aldeia e a minoria é falante de 

português, é importante que os professores realizem as aulas em inŷrabé, mesmo que o 

objetivo da aula seja muitas vezes o ensino do português. Pelo que pude observar, uma vez 

que a pessoa possui uma formação em alguma área, seja ela técnico em enfermagem ou 

ciências da natureza, ela já está possibilitada internamente a conduzir as aulas em quaisquer 

áreas de conhecimento. Logo o sistema de especialização disciplinar comum nas escolas não 

indígenas por parte da formação dos docentes, é uma forma diferenciada da que ocorre no 

contexto de Ibutuna.  

 Atualmente um grupo de líderes locais busca a implementação do ensino médio na 

escola da aldeia, para dar continuidade a formação das crianças e jovens e evitar que estes 

saiam para outras aldeias em busca de tal estágio de formação. Para tanto, já iniciaram a 

jornada burocrática, reuniram os nomes de quinze pessoas que comporiam as turmas e 

elencaram professores da comunidade para ampliar o quadro de formação da Escola Hariana. 



 

70 
 

Provavelmente no segundo semestre de 2015 ou primeiro de 2016 já haverá ensino médio 

em Ibutuna. 

                               

Imagem 08: Crianças e Ixenayru em frente à escola,2013. Foto da autora. 
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Imagem 09: Escola Estadual Indígena Hariana,2015. Foto da autora.

 

Imagem 10: Banheiros da Escola Hariana,2015. Foto da autora. 
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Imagem 11: Diwanoá e Hawawenona na cozinha da escola, 2013. Foto da autora. 

 

Imagem 12: Crianças na Escola,2013. Foto da autora. 
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Para que serve a escola? 

  

 Busquei durante a estadia na aldeia, através das conversas com as crianças, jovens e 

adultos questionar o que pensavam sobre a escola e suas utilidades para a comunidade. Pela 

observação, notei que as crianças gostavam do espaço da aula por estarem juntas, em um 

ambiente que lhes proporcionava contato com materiais e percepções diferentes, tais como: 

jogos, tintas, regras, lápis, entre outros. A elas também parecia agradar fazer desenhos e 

aprender algumas palavras em português. O ambiente descontraído favorecia a participação 

ativa das crianças nas aulas. 

 Os adultos falaram-me que a escola é muito importante para que todos aprendam 

português para saber se comunicar bem fora da aldeia, além de também escrever e ler: o que 

possibilitaria ter acesso a mais oportunidades e também a defender os interesses de todos. Os 

mais velhos entendiam que a escola é fundamental para que a cultura fosse respeitada e 

também para ninguém ser enganado pelo não índio. Antigamente quando não havia escola na 

aldeia, era comum que os pais mandassem seus filhos para outras escolas indígenas e não 

indígenas para que aprendesse o português, a ler e escrever. Segue abaixo um texto que um 

estudante e professor da aldeia escreveu sobre a escola: 

A escola tem o papel muito importante em relação com as línguas de abrir a visão 

dos alunos e da comunidade sobre a importância da língua materna e da língua 

portuguesa. A escola trouxe seu papel muito importante para a comunidade INY , os 

professores INY estão alfabetizando os alunos na nossa língua própria para que eles 

entenderem o quanto é importante. A comunidade INY e os alunos, através da 

escola estão sabendo a escrita e lendo a nossa língua, escrevendo os nomes das 

coisas, então isso é muito bom. Também nós estamos valorizando a nossa cultura 

através da escola como, história, canto dança e tradição etc. Fortalecendo cada vez 

mais a nossa língua, sempre revitalizando e fortalecendo a nossa identidade. Por isso 

que é importante ter a escola na comunidade. A escola ensina também a língua 

portuguesa no sentido de saber expressar com alguém que não é do mesmo lugar. E 

aprenderem os alunos INY, as funções das palavras para que INY se comunicar e 

usam como defesa de sua identidade. Então, isso é o papel da escola em área 

indígena. (Aiman, 2015) 

 Aiman é formado em técnico em enfermagem pela Universidade Federal do Tocantins 

e também já deu aulas na escola Hariana. Sabe falar bem português, o que ainda é incomum 

entre os jovens da aldeia, pois por volta de doze anos de idade, seu tio o colocou para estudar 

em uma escola em Santa Terezinha, para aprender a língua portuguesa e conteúdos úteis para 

compartilhar com sua comunidade. Desde que perceberam nele a vontade em aprender e o 

gosto pela escola, investiram em sua educação, Aiman é uma das pessoas que carrega consigo 

a ideia de progresso e reconhecimento dos frutos que podem ser colhidos da educação escolar 
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para as populações indígenas. Disse-me que pretende aprender inglês e não quer parar de 

estudar. Seu objetivo atualmente é a construção de uma enfermaria dentro da aldeia, em que 

ele irá trabalhar, com contrato reconhecido pelo município e estado. 

 É interessante notar como Aiman manipula as influências escolares que recebeu ao 

longo de sua vida, repletas de expectativas a serem reproduzidas, nutridas pelos não 

indígenas. Ele utiliza a educação como instrumento político e tem consciência de seu alcance, 

também de alguma forma corrobora as expectativas do uso dessa linguagem para 

fortalecimento de sua identidade, como Sahlins defende, seria essa uma das ações da 

contracultura indígena que utiliza a ferramenta antes colonizadora, como defesa de seus 

interesses e a atribui a função de veicular a favor da defesa e respeito às suas formas culturais. 

 O irmão mais novo de Aiman Caio, que atualmente cursa o ensino médio na Escola 

Heryri-Hawa em Macaúba, notou meu interesse pelas opiniões das pessoas sobre a escola, e 

deixou que eu olhasse seu caderno e copiasse um trecho de uma redação que ele fez, em que 

falava sobre o meio ambiente e a escola: 

Hoje educação escolar está presente na comunidade indígena com seu papel 

importante. Através delas os alunos indígenas estão aprendendo muito sobre suas 

tradições, escrita leitura de sua própria língua materna e também a cultura não 

indígena. Além de aprender o seu conhecimento e a cultura diferente. Os indígenas 

conhecem respeitar o meio ambiente não fazem poluição a natureza. Por isso, 

comunidade indígena valoriza mais a natureza e educação escolar para gerar o futuro 

geração do povo karajá. (Caio, 2015) 

 Caio tem dezessete anos e atualmente está se preparando para prestar vestibular, por 

isso tem escrito muita redação, pois na última tentativa de muitos rapazes da aldeia para 

estudar na Universidade, tiveram muitas dificuldades com a língua escrita e redação. Assim 

como o irmão, Caio também entende a escola como um caminho de oportunidades e 

instrumento que pode agir a favor da valorização da identidade de seu povo. Ele também 

corrobora as ideias, muitas vezes referentes às pessoas indígenas de ambientalistas ou 

protetores da natureza. Certamente este discurso já esteve presente na experiência escolar de 

Caio, que compreendeu as expectativas externas e as aliou as funções das atividades 

escolares da aldeia. Assim como Aiman, ele soube como apropriar-se dos conteúdos 

educacionais a fim de atingir seus objetivos, sem perder a lucidez do discurso que a 

população envolvente reproduz sobre quais deveriam ser as posturas ideológicas e políticas 

das populações indígenas.  
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A escola é para unir! 

  

 Beto, filho do atual cacique e também professor da escola, um dos articuladores e 

líderes da aldeia, atualmente está terminando o curso de educação intercultural na 

Universidade Federal de Goiás. Em uma de nossas conversas sobre minha pesquisa e a 

escola, ele me disse que a escola é importante para aprender sobre o conhecimento do não 

índio, mas, sobretudo a importância dela é reafirmar os valores iny, não esquecer a cultura e 

valorizar os conhecimentos dos mais velhos. Para ele a escola é importante, pois cumpre a 

função de reunir todos, principalmente os jovens, em um único espaço e assim transmitir os 

conhecimentos importantes de seu povo. 

 Disse-me que em aldeia grande é muito difícil reunir os jovens. Ele e Jurandir, 

também líder e o primeiro a se formar e ser professor da comunidade perceberam também 

que o futebol era uma atividade que os ajudava a reunir os jovens, que nutriam muito 

interesse pelo esporte. Assim, Beto e Jurandir realizavam campeonatos e colaboraram para a 

formação de um time na aldeia, para que após a partida, eles aproveitassem que os jovens 

estavam reunidos para passar conhecimentos importantes, que são difíceis de serem 

passados, pois os jovens são muito dispersos. E para Beto, a escola também possui essa 

função de reunir jovens, crianças e adultos, propicia a união. Ou seja, mais que aprender a 

língua portuguesa e o conhecimento não indígena, a escola cumpre o papel de reunir as 

novas gerações para a garantia de atualização e afirmação da pessoa enquanto iny, indígena. 

 Também me contou que quando estava em Goiânia, na UFG, era muito questionado 

pelos colegas indígenas e professores, pois na escola Hariana dava aula e ensinava em sua 

língua materna. Ele entende que uma das maiores importâncias da língua é que esta guarda o 

conhecimento iny, para que não seja esquecido, não se perca, além de fortalecer a cultura. 

Falou da dificuldade em reunir os jovens, que atualmente não querer mais fazer o que precisa 

ser feito, e sempre foi feito pelos mais velhos, exemplificou-me o que falava com o fato de 

que os jovens não fazem mais um ritual de grande importância para conseguir ter boa caça 

que é passar pimenta no ânus. Segundo ele, realizar tal tarefa é importante para dar coragem 

e assegurar uma caçada afortunada, no entanto, os jovens se recusam a fazer como os mais 

velhos ensinam. 

 Na mesma conversa, lamentou o fato de ter tido apenas filhas mulheres, seis no total, 
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porque gostaria de ter filho homem para passar os conhecimentos e que este também 

continuasse seu legado como professor e líder da aldeia. Pude perceber com a conversa que 

às mulheres é reservado o espaço doméstico, e mesmo elas estando presente, enquanto 

crianças, nas atividades escolares, normalmente não avançam nos estudos e também são 

saem para fazer faculdade em contextos externos à aldeia. Falei a Beto que poderia passar os 

conhecimentos de seu avô para suas filhas, e ele respondeu que não é a mesma coisa, mas 

que também não queria ter mais filhos, já estava satisfeito de “tentar”. 

 Assim como Beto, Jurandir que atualmente trabalha no projeto político pedagógico 

da escola, e está trabalhando para que o ensino médio seja efetivado em Ibutuna, falou-me 

que a importância maior de que ali tenha o ensino médio é para que os jovens não queiram ir 

para outras aldeias ou para a cidade estudar, para garantir que continuem na comunidade, 

assegurando assim sua reprodução e fortificando as atividades locais.  Jurandir também 

compartilha da visão de que a união entre o povo é uma das funções mais importantes que a 

escola proporciona, além de encorajar os parentes a lutar por seus direitos e assegurem as 

vitórias já conquistadas. Ele também desde criança se interessava pela escola, no início 

estudava em Macaúba, em uma escola construída por missionários americanos. 

 Como teve facilidade de aprender a língua portuguesa prestava serviços como 

intérprete e tradutor para os missionários e visitantes, até que certo dia em sua juventude, um 

padre americano lhe deu dinheiro para que fosse estudar em Goiânia, uma vez que não havia 

mais como dar continuidade a seus estudos na região. Jurandir foi então sozinho para 

Goiânia para que desse continuidade à seus estudos, no entanto, sofreu muito na cidade, por 

não estar adaptado à uma realidade completamente diversa da que estava habituado, e 

também porque chegou no segundo semestre do ano, estava ainda aprendendo as matérias 

ensinadas na escola, não havia entrado em contato com muitas delas até então. A diretora 

então o chamou e disse que ele poderia continuar estudando, mas que não seria aprovado na 

série, pois estava atrasado e também porque perdeu muitas aulas, já que chegou apenas no 

meio do ano. Entendo o caso de Jurandir, como um dentre muitos em que as escolas não 

indígenas não souberam lidar com a diversidade cultural e elaborar planos de estudos que 

atendam a especificidade cultural ali apresentada. Muitas vezes as escolas não indígenas não 

estão preparadas em termos de corpo docente, material didático, entre outros, para receber 

estudantes indígenas, acabam por rotulá-los como desinteressados, ou não preparados, 

corroborando assim para a retificação de muitos preconceitos em relação às populações 
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indígenas. 

 De forma generalista, a escola visa inculcar nos alunos uma forma de aprendizado 

padronizada e muitas vezes não reflexiva que não contempla as diferentes formas que podem 

existir de concepção de pessoa em um contexto multicultural como é o caso do brasileiro. 

Assim, há muitos casos de estudantes indígenas que buscaram inserção em escolas fora dos 

contextos de origem que se depararam com dificuldades em suas trajetórias, muitas até que 

impediram a progressão destes em suas buscas escolares. No ônibus em minha primeira 

viagem à aldeia, conheci uma senhora professora aposentada de Nova Xavantina, em Mato 

Grosso, que quando soube do objetivo de minha viagem, falou que nas turmas em que deu 

aula havia muitos estudantes xavante, que eles eram bonzinhos, muito tímidos e 

conversavam apenas entre eles, e que tinham muita dificuldade de se expressar. Falou que 

dificilmente continuavam na escola nos anos seguintes, pois tinham dificuldade de 

adaptação. 

 Não pretendo inferir que todas as escolas não indígenas são despreparadas para lidar 

com estudantes indígenas, embora compreenda que há sim um despreparo estrutural evidente 

em muitas situações, que culminam no afastamento de muitos estudantes indígenas da 

escola. Também não acredito que a solução seja que cada grupo étnico se isole em suas 

escolas específicas, acredito que as escolas indígenas sejam uma medida importante para 

assegurar a garantia de acesso e direitos em relação a sociedade envolvente, assim como 

promover um avanço no âmbito das representatividades políticas incluindo representantes 

indígenas. Ou seja, a escola indígena é um sinalizador de avanço nos direitos indígenas, mas 

não uma solução em si para combater a desigualdade de oportunidades e o despreparo da 

sociedade envolvente de lidar com as diversidades nacionais. A solução para combater tais 

conflitos no país, envolve a escolarização dos povos indígenas, mas não se resume a apenas 

esta medida, mas também a promoção do protagonismo indígena em outras esferas da 

sociedade. 

 Assim, corroboro a afirmação de Beto e Jurandir da importância de compreender a 

união interna da comunidade como fortificadora, onde se converse e reflita suas identidades. 

Assim, com os grupos étnicos fortalecidos e unidos as chances de conquistar cada vez mais 

direitos e de conseguir o respeito à sua diversidade é maior. E certamente a escola possui o 

papel de favorecer tais aspectos. 
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Apresentação de minha pesquisa na Escola Hariana 

  

 Antes de compartilhar minhas experiências nas aulas das turmas de crianças e jovens 

do ensino fundamental, acredito ser importante discorrer sobre a reação por parte dos 

moradores de Ibutuna sobre meu projeto de pesquisa. Demorou para que chegasse o 

momento pelo qual tanto esperei, apresentar minhas pretensões de pesquisa à comunidade e 

questionar sobre a possibilidade de tal realização. Fiquei ansiosa e entusiasmada, quando o 

Jurandir marcou comigo o dia em que iria apresentar meu trabalho. 

 Chegado tal dia, 27 de março de 2015, acordei por volta das 7 horas da manhã, como 

de costume, tomei banho no rio com a Celina, voltamos para casa, onde bebemos café e 

pouco depois Jurandir veio me chamar para ir até a escola. Chegando lá, já havia algumas 

pessoas no local conversando e abrindo as portas da sala dos professores e da sala de aula, 

elas permanecem trancadas quando não há atividades escolares, as chaves ficam guardadas 

na casa do cacique, que fica ao lado da escola. Jurandir pegou a vassoura e começou a varrer 

a sala onde seria a reunião, enquanto eu organizava as carteiras: eu as organizei como estou 

acostumada, uma atrás da outra, em fileiras, no que sabiamente Jurandir me corrigiu 

apontando que as carteiras seriam mais bem distribuídas em forma de círculo. Mais tarde 

pude perceber que é nesse formato que as aulas também acontecem. 

 Aos poucos foram chegando mais pessoas, é importante notar que apenas 

compareceram homens, no início havia uma mulher com seu filho por volta dos dois anos, 

que por chorar muito, ela se retirou. Foram cerca de quatorze homens para a reunião, pois 

além da apresentação de minha pesquisa também haveria uma reunião da Associação da 

aldeia. Algumas crianças iam e vinham durante a reunião. Jurandir então me disse que ele 

iria falar primeiro, depois eu falaria, eu falava em português e ele simultaneamente traduzia 

para inŷrabé, e assim foi. Estava nervosa e aflita com medo que rejeitassem minha pesquisa 

ou de falar algo impróprio, Jurandir começou então me apresentando, falando que era 

estudante da Universidade de Brasília e pretendia fazer uma pesquisa na comunidade. Logo 

depois sinalizou para que eu iniciasse minha fala, achei importante comunicar a todos que já 

havia entrado em contato com a FUNAI, feito os exames médicos necessários e 

providenciado os documentos devidos. Agradeci por me receberem na aldeia, tão logo 

expliquei sobre meus interesses, além de buscar afirmar a importância da escola para as 

populações indígenas, elogiando o fato de ali na escola lecionarem apenas professores Iny e 
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também o engajamento de todos na luta pelos direitos. 

 A reunião durou um pouco mais que uma hora, eu falei em cinco blocos, ao passo 

que Jurandir traduzia, não ao pé da letra, pois suas falas se alongavam mais que as minhas, e 

também aproveitava para associar outros assuntos. Outras pessoas também davam suas 

opiniões e muitos participaram, estava aflita, pois não estava entendendo o que as pessoas 

diziam e a reação que estavam tendo de minha fala. Jurandir escreveu no quadro 

“intelectual”, falando que os indígenas eram intelectuais, pois são mestres de suas culturas, 

também escreveu “calendário escolar” e “escola de qualidade”. Ele também falou da falta de 

apoio aos estudantes indígenas e da despreparação das universidades para receber os 

mesmos, que muitos ali não estudam não por falta de vontade, mas por falta de oportunidade, 

e também disse que gostaria de firmar uma parceria comigo, entre estudantes índios e não 

índios, para juntos melhorarmos a capacitação dos acadêmicos e a educação da escola na 

aldeia14.  

 Beto, que estava representado o cacique, pois é seu filho e também professor, falou 

em português comigo perto do final da reunião, disse que antigamente a escola nas aldeias 

tinha o objetivo de catequizar e colonizar, e que quem tinha a função de ensinar eram os avôs 

e avós, mas agora é diferente, a escola também cumpre o papel educador dentro da 

comunidade. Disse que ainda falta muito a ser conquistado, e a busca tem de ser coletiva, 

assim ele agradeceu meu interesse e pesquisa, e ficou feliz de firmamos uma parceria em 

favor da escola, para ele é com união e parcerias que os objetivos se consolidam, lamentou 

não ter ainda a autorização para o ensino médio na escola, mas fiquei feliz, pois todos 

autorizaram meu trabalho, e pude expor também meus interesses. 

 Acredito na importância do investimento no conhecimento de teorias e também no 

campo prático da pesquisa antropológica, no entanto, acredito também que é muito valioso 

que a pesquisadora, em meu caso, esteja ciente da ética em todos os estágios da pesquisa que 

empreende. Respeito e honestidade com a população com que compartilhamos nossos 

conhecimentos, assim como eles os compartilham também conosco, devem ser os alicerces 

do percurso etnográfico, conversar com os representantes da aldeia e ter suas autorizações 

para viabilizar meu trabalho, certamente foi o auge que considero ter atingido em campo. 

  Mais que uma pesquisa, pretendo realizar parcerias com a comunidade de Ibutuna, 

                                                           
14 As falas de Jurandir aqui expostas, só foram possíveis de compreender, pois foram gentilmente traduzidas 

quando cheguei em Brasília por um estudante indígena também Iny. 



 

80 
 

para que os interesses de todos os envolvidos, na medida do possível, sejam atendidos. Um 

dos acordos feitos foi que ajudaria no Projeto Político Pedagógico da escola e que minha 

pesquisa seria importante para contribuir e para conquistar cada dia mais uma escola de 

qualidade nesta área indígena. Espero contribuir com o interesse dos professores e estudantes 

de Ibutuna, e que cada vez mais consiga participar e fazer mais parcerias em favor de um 

projeto que muito acredito que é a educação indígena. 

      

Aula Matutina 

  

 Estava muito ansiosa para acompanhar as aulas, em minha primeira viagem não havia 

sido possível, pois estava ocorrendo Ijasó Aruanã, e na segunda viagem também tardou um 

pouco para que conseguisse acompanhar as aulas, pois houve um suicídio em Macaúba e por 

razão de luto todas as atividades foram interrompidas por uma semana. A aula começa por 

volta das 8 horas da manhã, as crianças de um modo geral, acordam, tomam banho no rio, 

bebem café ou comem, se houver comida em casa, e se vestem para ir à escola. É comum 

que elas se preparem para ir à escola, coloquem sandálias ou tênis, ou uma roupa mais nova, 

itens que não são comuns em seus dia-a-dia. 

 O professor que leciona para as crianças mais novas no turno da manhã é Marcos, 

marido de Olívia, neta de Celina, pai e tio de alguns dos alunos. Ele também se arruma e sai 

de casa em direção à escola, as crianças que ainda não estão na sala de aula, espiam quando 

ele sai de casa para já se dirigirem à escola também. Chegando à sala, cada criança se senta 

normalmente em lugares que já estão habituadas a sentarem-se. As crianças que 

acompanham à aula têm entre cinco e dez anos, e ao todo são dezoito estudantes, sendo onze 

meninos e sete meninas. As meninas costumam sentar no canto esquerdo da sala de aula, 

estão habituadas a ficarem próximas em um mesmo lado da sala, embora permutem os 

lugares entre elas mesmas, permanecem unidas, e os meninos sentam-se nos demais lugares. 

Ao todo são treze carteiras para sentar, o que resulta em que algumas crianças ficarão em pé, 

ou sentarão no chão. Eu estava sentada no chão, perto das meninas, e havia também entre as 

crianças uma espécie de revezamento para sentarem-se nas carteiras. 

 Uma diferença clara que pude observar do sistema de ensino em que fui alfabetizada 
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é a forma que os corpos são administrados durante as aulas. Não há uma disciplina rígida em 

que todos devem estar sentados e calados. As aulas acontecem com crianças em pé, 

brincando, falando, pulando e indo na mesa do professor. Os corpos são menos contidos e a 

criança possui liberdade para entrar e sair quando achar conveniente, além de consultarem-se 

sobre as tarefas. O professor passa lições como mostrar desenhos de frutas e pedir que as 

crianças falem seu nome, assim como ele repete o nome em português e também pede a 

repetição por parte dos alunos. A maioria das atividades ele passa em cada carteira 

explicando ao aluno o que fazer, pacientemente, ao invés de dar um comando comum para 

todos da turma. Quando Marcos senta em seu lugar, as crianças vem a todo o momento 

mostrar seus trabalhos e tirar dúvidas. 

 Há momentos em que a turma fica muito agitada, quase ninguém permanece sentado 

e o clima de brincadeira é constante, posso dizer que tal fato não impede que a aula aconteça 

nem a prejudica, a forma que os iny organizam seus corpos é em liberdade e sem uma 

rigidez presa ao corpo para que os ensinamentos sejam passados. Isso no contexto escolar, 

podem haver outros contextos de passagem de conhecimento da própria cultura que haja 

mais necessidade de certa forma comportamental mais disciplinar do corpo. O professor é 

quem guarda os cadernos dos alunos e diariamente os distribui para a realização das 

atividades e depois os guarda consigo novamente, são todos iguais, distribuídos pelo 

Município pelo Ministério da Educação. 

  As crianças mais velhas tendem a ter mais preocupação em finalizar as tarefas que as 

mais novas, onde as crianças de menos idade observam o que os mais velhos fazem, e estes 

as ajudam também a desempenhar suas atividades. Certo dia o professor ofereceu réguas e 

lápis de cor para que as crianças desenhassem alguns instrumentos rituais, elas ficaram muito 

animadas em lidar com os materiais novos. Marcos também me incluía nas atividades, pedia 

que eu passasse em todas as carteiras perguntando o nome do aluno em português e eles 

teriam de responder. Também participei em uma brincadeira em que se escondia o apagador 

enquanto algum aluno estava fora da sala, para depois este entrar e procurá-lo, enquanto 

batíamos palmas mais fracas ou fortes conforme ele ia se aproximando do objeto. 

 A autonomia das crianças na sala de aula é essencial e dita o ritmo das aulas, o 

professor e os alunos as constroem coletivamente, não há uma não recomendação da 

participação ativa e livre dos estudantes na aula. A concentração de crianças de diferentes 

idades também é um diferencial, que exige que o professor ensine e cobre de cada aluno em 
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relação também a sua idade. Enquanto alguns alunos estão aprendendo a escrever seus 

nomes, outros desenham. Todos são parentes entre si, os irmãos se vigiam e ajudam muitas 

vezes durante a aula. É inevitável também a formação de grupos, em que crianças menores e 

maiores se unam a suas respectivas faixas de idade. As crianças são muito curiosas com os 

livros didáticos e literários que chegam à aldeia, folheiam, contam histórias sobre as figuras, 

imaginam seus significados. E elas entendem que desvendar seus códigos é importante, 

sabem que as informações do papel possuem uma relevância para os não indígenas e também 

para elas, e que é importante entender os significados, para entender como pensam os 

moradores da cidade e de outros lugares. 

 O professor assim como os estudantes está aprendendo a lidar com a ferramenta 

escolar, ambos parecem estar aprendendo como lidar com a escola em suas rotinas, todos 

estão experimentando, cada um a seu modo, a apropriação desse bem antes estranho e em 

processo de internalização. Também não há da parte do professor um apego aos livros 

didáticos, quando possível, ele os consulta, mas a sua aula não está presa ao uso deste 

material. As crianças gostam da comida, das roupas, e se interessam pelos bens em princípio 

não indígenas, e a escola é uma das influências que as ensina e as aproximam das produções 

e interpretações desses bens. 

 Na escola o professor ensina aspectos da cultura iny, pede que os alunos desenhem os 

instrumentos rituais, ensina sobre seus significados, e também conta histórias sobre os 

antepassados. A ferramenta escolar é utilizada para reproduzir e ensinar sobre os diversos 

mundos. É um local de contato: com as culturas não indígenas e também indígenas. As 

atividades terminam por volta de onze e meia da manhã, é comum que os alunos e professor 

vão para o rio após o término da aula. É certo que os momentos de passagem de 

conhecimento não se esgotem ou estejam limitados aos momentos de aula, este é apenas um 

espaço dentre outros de aprendizagem. 

 Assim, as crianças participam da construção do espaço escolar, sensibilizam-se e 

informam-se sobre suas impressões, não entendem este espaço como um em que devem se 

comportar de forma diferenciada, mas já o englobou em suas rotinas e expressam que ali é 

um momento continuado de atenção ao que devem saber. As crianças da turma matutina 

ainda não fizeram a passagem para homem ou mulher, sendo este um dos critérios para 

compartilharem tal turma. 
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  A união destas é fundamental para seus aprendizados sobre a vida. Adaptam a escola 

como algo que deve ser aprendido e realizado em seus cotidianos. Compreendo que não há 

uma forma única de discernir a influência escolar para as crianças: a cada aula, cada dia, há 

uma apropriação e uma intenção no espaço escolar, é um espaço em construção diária no 

imaginário de professos e alunos que constroem tal ferramenta influenciando e sendo 

influenciados por seus critérios. 

      Aula vespertina 

  

 Á tarde, a aula começa por volta das 13 horas. Os alunos estão em menor quantidade 

neste turno, nas aulas que presenciei, havia quatro meninas e dois meninos, as idades variam 

entre dez e quatorze anos. Os rapazes já realizaram o ritual de passagem, e as mulheres 

também já tiveram sua primeira menstruação. A presença mais reduzida de alunos possui 

mais de uma explicação, uma delas é que outras moças da mesma idade que as que 

frequentam as aulas, já estão casadas e algumas grávidas. Estão ocupando-se de outras 

tarefas, como as domésticas. Também há rapazes que não frequentam a escola por optarem 

por jogar futebol ao invés de ir para aula, ou também já estão casados e possuem outras 

preferências, perguntei a um rapaz de treze anos se ele iria para a aula no dia seguinte e ele 

respondeu-me que não, pois não gosta da escola, prefere realizar outras tarefas. Ora, a escola 

é uma das alternativas paras as pessoas iny e não uma única possibilidade que deve ser 

realizada por todos, não há a obrigatoriedade de que todos sejam escolarizados, há aqueles 

que se interessam pela ferramenta escolar e outros que possuem outras preferências, o que 

parece que a comunidade compreende isso como um fenômeno natural e até mesmo 

importante para o funcionamento da aldeia. Se todos decidirem ir à escola ou restringirem-se 

as tarefas domésticas, iriam desfalcar um ou outro setor. Cada pessoa investe naquilo que lhe 

apraz, e isso é importante para a manutenção social e cultural da aldeia. 

 Normalmente primeiro chegam os estudantes e depois o professor, Frank, neto de 

Celina e já casado, pai de dois filhos: uma menina de dois anos e um menino de 5 anos. Ele 

conduz a aula para os alunos na parte da tarde, com o auxílio do material didático não 

específico, distribuído pelo MEC. Frank costuma chegar às aulas, anunciar qual será a 

matéria do dia, como ciência ou português, pesquisar algo que lhe interesse no livro da 

matéria e escrever o assunto escolhido no quadro. Os estudantes não possuem o livro 
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didático, embora na sala de professor tenham vários empilhados, o caderno deles possui a 

mesma imagem que o caderno das crianças, mas é maior e possui mais páginas. Eles levam 

para casa depois da aula e se encarregam de cuidá-lo. Todos possuem lápis, canetas, 

borrachas e apontadores iguais, também distribuídos pelo MEC. 

 As moças e rapazes prezam por ir bem apresentados à escola: arrumam os cabelos, 

colocam colares, pulseiras, brincos, tênis. Também costumam sentar-se em lugares fixos, 

conforme suas preferências e afinidades. A dinâmica da aula consiste em o professor anotar 

o conteúdo do livro no quadro e os estudantes copiarem o que foi anotado. Na primeira aula, 

de ciências, que frequentei o professor escreveu sobre a força gravitacional, a força da 

inércia, a força centrípeta, velocidade e a composição da crosta terrestre. Ele copiava o texto 

do livro no quadro e os estudantes copiavam em seus cadernos. Não houve explicação sobre 

o tema abordado, a aula seguia silenciosa. Estranhei a situação de diversas maneiras: 

primeiramente tinha dúvidas sobre como aquela forma de concepção do universo dialogava 

com a cosmologia iny, me parecia que a forma descrita no quadro sobre a formação da 

atmosfera é diametralmente diferente do que compreendem o iny sobre a terra. Acredito que 

o universo de pensamentos iny, como de muitos outros grupos indígenas sabe elaborar e 

manipular conhecimentos oriundos de outras narrativas, no entanto, sem o diálogo que 

proporciona tal contato e apropriação de conhecimentos, tive dificuldade de entender como 

tal processo ocorria neste contexto específico. Compreendo que há a possibilidade de dois ou 

mais conhecimento coexistirem simultaneamente nessa situação, como é comum que os 

diálogos e crenças sejam manipulados de acordo com as circunstâncias e as pessoas 

envolvidas. No entanto, ainda não concebo a dimensão da coexistência desses diálogos 

conscientemente por parte de alunos e professores em certos casos na Escola Hariana. 

 Também me perguntava como o professor apreendia tais informações expressas no 

quadro. Durante o intervalo entre as anotações no quadro, Frank olhava o caderno dos alunos 

e perguntava se já estavam terminando. Os alunos entram e saem da aula quando acham 

necessário. Duas alunas deixaram a sala de aula e foram embora após terminarem de anotar o 

que estava escrito no quadro, sem falar com ninguém. Por volta das 16 horas o professor 

também dá por encerrada as atividades. Ele dirigiu-se a mim ao concluir a aula e perguntou o 

que era força gravitacional. Contive o espanto inicial e respondi à ele o que sabia sobre o 

assunto. Meu espanto deveu-se ao fato de eu me dar conta que o professor não compreendia 

exatamente o que escrevia no quadro, o que até então seguia como uma dúvida pessoal 
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minha. Neste momento tive sensações diversas em relação a escola indígena da aldeia, e até 

mesmo questionei a sua eficácia. Não falo da eficácia dos avanços já discutidos em ter uma 

escola na aldeia, mas na eficácia atualmente do ensino bilíngue com o uso de material 

didático não apropriado. Também presenciei uma aula de português, onde Frank escreveu no 

quadro exercícios em que haviam frases que deveriam ser completas por palavras que os 

alunos deveriam apontar se tratava-se de substantivo ou verbo, neste dia, havia também 

alunos mais novos do turno da manhã na sala, brincando com jogos educativos que pegaram 

na sala dos professores, certas vezes eles falavam alto, e o professor chamava atenção, mas 

de modo geral, não houve nenhuma interrupção de suas presenças durante a aula dos alunos 

mais velhos. 

 Me chamou a atenção um garoto que também era aluno da manhã e tinha por volta 

dos oito anos, que estava brincando com as demais crianças, mas sentiu vontade de participar 

da aula da tarde, pegou então um papel e um lápis e começou a copiar o que estava escrito no 

quadro. Chamo a atenção para o fato de que ele copiava, imitava e não necessariamente 

escrevia: ele atentava-se às palavras que estavam no quadro e as desenhava em seu caderno 

com muita atenção. Ele não compreendia exatamente o que estava escrito ali, estava se 

aproximando da linguagem escrita, treinando suas mãos para reproduzi-la. E logo me veio a 

reflexão: todos estão fazendo isso nesta aula, inclusive o professor.  

 Inicialmente acreditava que todos escreviam e dominavam os sentidos e significados 

da linguagem portuguesa, ao menos de forma genérica, foi então que me dei conta da 

importância de um material diferenciado e específico para que as escolas indígenas alcancem 

sua plenitude. Passado um tempo após escrever as tarefas no quadro, o professor perguntou 

aos alunos se eles tinham completado as lacunas apontando se era verbo ou substantivo as 

palavras grifadas, ao que os estudantes sentiram-se envergonhados e não queriam falar. Ele 

então olhou cada caderno e falava se estava errado ou certo o que lia e depois olhou a 

resposta no livro do professor e completou as sentenças no quadro.  

 No final da aula indaguei se ele sabia o que era verbo e ele me disse que leu, mas não 

entendeu o que era. Também perguntei se ele achava que os alunos sabiam ou não e ele me 

disse rindo que eles não sabiam. Assim terminou mais uma aula com o aviso de que naquela 

semana não haveria mais aula, somente na próxima, acredito que é porque se tratava de 

semana santa, de páscoa, mesmo sem a comunidade comemorar ou integrar esta data ao 

calendário de festividade da aldeia, uma vez que não são cristãos, seria feriado na escola 
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também. Os alunos não perguntaram porque não haveria mais aula e retiraram-se da sala. 

    Escola: Idealizações e Realidades 

  

 Após os breves relatos sobre minha vivência na escola Hariana, pretendo discutir as 

inquietações e minhas reflexões sobre a escola indígena à luz destas situações práticas. 

Inicialmente reconheço o mérito de ter uma escola na aldeia com professores locais, 

certamente o fato de pessoas da comunidade serem instigadas a fazer o curso de educação 

intercultural em universidades para que comandem a ferramenta escolar em suas 

comunidades é um aspecto que gera benefícios ao grupo. No entanto, acredito que oferecer 

os cursos aos professores, construir o espaço físico da escola e enviar os materiais didáticos 

produzidos pelo Ministério da Educação não é o suficiente, para garantir que os reais 

avanços sejam alcançados. É necessária a manutenção dos espaços, e a formação continuada 

dos professores, além de um apoio para estes em sala de aula, principalmente em relação aos 

materiais didáticos.  

 Defendo a necessidade de materiais didáticos específicos, que não estejam apenas ao 

alcance físico dos estudantes e professores, mas que dialoguem com as reais necessidades 

escolares da comunidade, que estejam também ao alcance epistemológico, intelectual e 

cosmológico. Infelizmente em muitas escolas indígenas, há a preocupação inicial com as 

instalações, mas não há a construção real e completa da escola como um espaço de 

construção de representatividade. 

 Nesse sentido, podemos entender que a ferramenta escolar por si mesma não 

resolverá as dificuldades que passam as populações indígenas atualmente, é importante que 

esta ferramenta corresponda as necessidades de cada povo. Para isso a formação dos 

professores tem de estar no âmbito real e não no ideal, caso não ocorra desta forma a escola 

pode reduzir-se a uma alegoria na aldeia. Entendo que a escola é um espaço fronteiriço, onde 

dialoga o conhecimento não indígena e indígena, mas até mesmo para que isso ocorra é 

necessário que haja uma atenção maior a este espaço que abrange interesses de diversas 

filiações.  Em um espaço fronteiriço as identidades se acentuam para que as diferentes 

unidades sejam representadas em um mesmo espaço, e entendo a escola como um espaço 

que possui essas características. Quais são as atividades desenvolvidas neste espaço que a 

sinalizam enquanto fronteira: quais aspectos são ali representados e respeitados? Os 
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conhecimentos indígenas e não indígenas dialogam de forma articulada neste espaço? Se a 

forma estrutural da escola é não indígena, os conteúdos ali trabalhados contemplam os 

anseios daquela comunidade? 

 Certamente há aulas neste espaço sobre os conhecimentos local, no entanto, as 

discussões sobre o mesmo podem estar reservadas apenas a uma parcela de ensino e não 

diluída no princípio escolar da escola Hariana. Acredito que muitos são os fatores que levam 

a desencadear tais fatos, mas enfatizo que o mau planejamento estatal e governamental são 

definitivos para a falta de apoio e estrutura nessa área. A escola Hariana está formando a 

primeira geração de estudantes na própria aldeia, os professores e demais pessoas que já 

passaram pelo sistema escolar, já adulto, foram alfabetizados na escola de Macaúba ou em 

escolas não indígenas. Atualmente em Ibutuna, a atual geração das crianças é a terceira a 

passar pelo sistema escolar e a primeira na escola da aldeia. Pode ser que ainda seja cedo 

para diagnosticar os alcances desta escola, no entanto, é importante que desde cedo sejam 

apontadas e analisadas as questões que a envolvem, para que possa progredir enquanto 

instrumento de representação das causas locais. 

                 

Reflexões sobre a Escrita e o Ensino Bilíngue 

  

 A linguagem escrita e o reconhecimento de sua importância para lutar e legitimar os 

direitos nos âmbitos políticos não indígenas é uma das principais causas da existência da 

escola nas comunidades indígenas. É comum ouvir de diversas lideranças indígenas 

brasileiras que a luta agora é no papel, e que para alcançar os objetivos a favor dos direitos, 

precisa-se saber dialogar utilizando a linguagem escrita. Na escola Hariana, um dos 

principais objetivos que os professores reconhecem em passar aos alunos é a familiarização 

com essa linguagem, buscando sempre colocar todos em contato com ela. No entanto, entrar 

em contato com a escrita em uma língua diferente da materna, é um desafio duplo a ser 

enfrentado. A língua inŷrabe primeiramente restrita a oralidade, passou a ter uma grafia, 

através de missionários americanos que estiveram na aldeia por volta dos anos 1960 e 

também por linguistas ligados à religião evangélica. O maior intuito destes agentes era 

traduzir a bíblia para a língua iny, uma vez que suas práticas religiosas entendem que suas 

crenças devam aproximar-se das pessoas e contemplar as diversas línguas. A autora Bruna 
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Franchetto aponta a importância para algumas missões evangelizadoras de dominar e 

traduzir as línguas indígenas: Para fazer acessível o Evangelho a todos os povos é preciso 

dominar a língua de cada povo, tornar escritas as línguas ainda ágrafas, traduzir os textos 

sagrados, alfabetizar os indivíduos em via de conversão e os convertidos para que sejam os 

leitores e os reprodutores da palavra de Deus. (FRANCHETTO,2008,p.37) 

 Assim há algumas décadas, em Macaúba a língua oral iny através das ações 

missionárias tornou-se também escrita. São muitos os desafios e as dificuldades na criação 

de uma língua oral em escrita, as escolhas são muitas vezes políticas, e quando o povo 

falante de sua língua não participa ativamente desse processo acarreta em diversos enganos 

gráficos, além de questões que por não terem sido discutidas abertamente com os falantes da 

língua, acabam que por afastá-los da identificação com a grafia que está sendo gerada. A 

linguagem é um instrumento político e ideológico, quando a língua de um certo grupo 

indígena é tornada grafa por pessoas não indígenas, é até mesmo de se desprender que pode 

gerar não identificação da própria comunidade, além de um distanciamento ainda maior com 

a realidade escrita. 

 O processo de alfabetização realizado pelos missionários nas aldeias não contava 

com a participação ativa da comunidade indígena, onde estes eram reduzidos a monitores nas 

salas de aulas ou tradutores, ou seja, desempenhavam um papel passivo nesses processos. A 

escola já chegou ao contexto dessas aldeias como um ente externo que deveria ser 

frequentado por imposições alheias, quando em Ibutuna, anos depois, foi construída a escola 

Hariana, esta então deveria ser coordenada pelos antigos alunos desses programas 

missionários e hoje professores da aldeia. Mais uma vez a participação dos alunos e 

professores indígenas nesse processo ocorreu nos bastidores, onde a construção do material 

didático próprio foi postergada e a língua portuguesa, segunda língua da comunidade, ainda 

falada por poucas pessoas, dominava os livros e cadernos. 

 O ensino bilíngue assim, chega na comunidade de Ibutuna em um contexto já 

atribulado. Onde o processo de grafia de suas línguas maternas foi alheio as práticas da 

população nativa e a escola já é instalada impondo métodos e práticas também em vias de 

imposição do Estado. Como ensinar a língua portuguesa sem sequer dominar a grafia da 

língua materna? Como utilizar materiais didáticos escritos em português, se o ato da leitura 

não foi compreendido em ainda nenhuma língua? Como compreender qual material didático 

é adequado a determinada turma de alunos sem uma consultoria, ou ao menos um diálogo 
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com a comunidade sobre sua confecção e seus objetivos? Estas são algumas das muitas 

questões que cercam os desafios que a escola enfrenta na comunidade de Ibutuna. 

 As decisões ortográficas, os cálculos que formam o alfabeto tanto português quanto 

inŷrabe talvez ainda estejam distante da compreensão e domínio dos estudantes e professores 

da escola Hariana.  

Os agentes educacionais, governamentais ou não, procuram a estandardização e a 

“nacionalização”, motivados por imperativos pragmáticos, ignorando e aniquilando 

diferenças dialetais e características estruturais das línguas, mas não hesitam em 

produzir e usar várias ortografias para uma mesma língua quando o que está em 

jogo é a disputa para o controle de projetos, financiamentos, almas, territórios. Os 

índios ainda observam perplexos as danças das letras, ou por elas são 

levados.(FRANCHETTO,2008, p.53) 

 O que está em jogo não se resume as palavras, mas nestas se iniciam: projetos, 

associações, ações políticas e ideológicas, dentre outros. Compreendo que a escola Hariana 

está em uma fase de transição, onde são muitas as informações e caminhos impostos por 

agentes externos. Os professores e alunos manipulam estes instrumentos já atentos à 

necessidade que em seus próprios caminhos sejam desvendados e trilhados. É o início de 

uma longa caminhada da implantação e realização de uma escola indígena que represente e 

atenda às necessidades específicas daquela comunidade. O material didático específico pode 

ser um próximo passo a ser elaborado nesse turbilhão de ideais e ideias. Apenas a prática 

diária escolar vai apresentar aos alunos e professores os desafios e certezas na apropriação e 

manipulação da ferramenta escolar. 

 Acredito que também seja interessante pontuar que a escolha por parte dos 

responsáveis pela escola e a comunidade pelo ensino na língua materna ou na língua 

portuguesa são escolhas políticas e ideológicas que devem ser respeitadas. Toda a atitude em 

relação às políticas linguísticas contemplam interesses específicos, de modo que não há uma 

forma melhor ou pior, mas escolhas que se adequam a cada contexto e, portanto, seja qual 

for a política linguística adotada, deve-se compreender sua importância para as metas de 

cada grupo. 
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Imagem 13: Desenho das crianças na parede da escola, 2015. Foto da autora. 

 

Imagem 14: Desenho da aldeia feito pelas crianças, 2015. Foto da autora. 
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Imagem 15: Livro da escola, alterado com os símbolos iny, 2015. Foto da autora. 
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Considerações Finais 

  

 Através de minha experiência etnográfica na Aldeia de Ibutuna, busquei a luz da 

teoria antropológica empreender uma reflexão sobre as crianças e a educação indígena. Para 

tanto, explorei recortes bibliográficos sobre o campo da antropologia da criança. Passando 

por fatos que ocorreram durante minhas visitas à aldeia, extrai uma trajetória que buscou 

contemplar as crianças em seus cotidianos. Assim, através de reflexões específicas, pretendi 

apresentar à leitora e ao leitor aspectos da realidade da vida das crianças em Ibutuna e como 

elas compreendem e são compreendidas em seus meios. Assim como busquei problematizar 

paradigmas clássicos em relação à noção de infância. 

 Explorei fases da vida das crianças e determinadas características das mesmas em 

seus meios a fim de demonstrar a forma que desenvolvem sua agência, corroborando para 

um entendimento da criança como entidade plena e desenvolvida. Assim, em quadros gerais 

em que passei rapidamente, objetivei proporcionar à leitora e ao leitor um quadro geral da 

criança Iny. Focar nas crianças e não apenas nos adultos foi um exercício que empreendi, 

pretendendo ampliar as formas de produzir sobre as comunidades indígenas, através de 

olhares e pontos de vista, que muitas vezes são ignorados. Assim, tenho noção que ainda 

estou tateando o campo da criança e aprendendo como dar a elas voz direta em minha 

pesquisa, este trabalho é ainda um ensaio experimental de minha tentativa.  Certamente é 

necessária uma experiência mais densa para que se constitua as crianças como interlocutoras 

legítimas, e permitir à elas mais espaço na pesquisa, pois depende do aprendizado da 

pesquisadora. Este trabalho é um esforço inicial de compreensão e produção no campo da 

criança. 

 Compreendo também que muitos assuntos relativos às crianças e à escola que suscitei, 

carecem de uma abordagem mais completa e alongada. Nesta monografia não apenas os fatos 

que colhi no campo estão aqui, mas também está evidente que este é um começo de 

caminhada etnográfica e teórica. Passei por diversos assuntos de forma menos demorada, a 

fim de fornecer uma visão geral sobre os iny de Ibutuna, sendo sensato que os assuntos sejam 

mais bem explicados e explicitados. 

 Evidencio que a escola é ainda um desafio para a compreensão desta autora, e me 

proporcionou questionamentos diversos. Tentando compreender desde as conjunturas 
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políticas e ideológicas até as constatações práticas da escolarização indígena, muitas foram 

as surpresas e indagações ainda sem respostas que ficaram pelo caminho. No entanto, espero 

ter demonstrado, ao menos em parte, como a escola influencia a vida das crianças e adultos, 

e como o processo de apropriação deste bem passa por situações plurais, repletas de 

aprendizado para todas as partes envolvidas. 

 Certamente a escola cada vez mais presente nas rotinas das crianças foi um fator 

que levou a aproximar-me do campo de estudo sobre a educação indígena. Nesse sentido 

apresentei ao leitor situações etnográficas que buscaram ajudar a compreender os aspectos da 

escolarização local. Assim, o esforço foi captar a manifestação escolar específica da Escola 

Hariana para problematizar e fazer um exercício de aproximação, partindo de uma análise 

macro e caminhando para o micro, onde as decisões políticas se desenrolam. 

 Assim, este trabalho pretendeu, sobretudo, produzir questionamentos e reflexões. A 

partir de situações pontuais pude localizar fatores específicos que são, na realidade, o início 

do empreendimento antropológico. Assim, busquei compartilhar com a leitora e o leitor 

minhas experiências, a partir do uso da ferramenta antropológica. Talvez este seja apenas o 

início desta pesquisa, que busca compreender as especificidades das crianças e da educação 

indígena. 
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