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RESUMO

A convivência intercultural tem sido pauta nas universidades, a partir do ingresso de
estudantes que representam a diversidade étnica do povo brasileiro. Neste contexto, a
presença/ausência do trançado entre culturas, em especial na perspectiva do ingresso e
permanência de indígenas acadêmicos na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), foi
sendo desvelada nas ações e reflexões que levaram, até o final da pesquisa, a emergir
quatro camadas não hierárquicas e, algumas vezes, concomitantes. Conforme foi
adensando a investigação e a convivência, em especial com o parceiro de pesquisa, o
intelectual Kanhgág Onorio Isaías de Moura, foram surgindo e sendo recolocadas camadas
matéria-espírito, no ritmo dos movimentos provocados pela sincronicidade e pela
causalidade. Em forma de espiral, na primeira camada, destacam-se os registros
institucionais da UNIPAMPA sobre ingresso e permanência de indígenas acadêmicos. São
informações públicas que podem ser acessadas em espaços institucionais na web ou que
podem ser buscadas, por consulta, no setor que responde pelas ações afirmativas,
indicando como está constituída a presença/ausência do coletivo indígena acadêmico. Na
segunda camada, a partir da potência do encontro entre culturas, o jogo do ser-e-estar
tangenciando o ambiente de objetividade acadêmica; o racional e o simbólico em movimento
de avanços e tensionamentos. Nela, surge a emergência do “pesquisar com”, constituída no
processo da convivência, testando os limites, por vezes até os ultrapassando, refletindo,
reconsiderando conceitos e reformulando ações, algumas concretizadas na terceira camada,
com o ingresso do parceiro pesquisador Kanhgág no Programa de Pós-Graduação em
Educação (Unisc). A quarta camada, que encerra com o tempo de pesquisa, emerge da
presença e do protagonismo indígena na Universidade. Neste ponto, várias reflexões são
possíveis, tais como o fato da presença indígena na academia pressupor o seu
protagonismo no âmbito universitário, implicando participação em pesquisa, ensino e
extensão, bem como quais seriam os limites e possibilidades de colaboração intercultural
encontrados e viabilizados academicamente. Reflexo das produções de sentido na
convivência, as camadas são atravessadas pelo mito de origem Kanhgág e pela arte que
dele reverbera. A pesquisa apoia-se teoricamente em intelectuais indígenas, principalmente
da etnia Kanhgág, e não indígenas, dialogando com as suas metodologias. Deste diálogo,
emerge a Metodologia Vãfy, que representa a relação e a colaboração intercultural em direta
relação com as ações planejadas e executadas durante o tempo de pesquisa. A potência do
bom encontro e da colaboração intercultural, que afetam instâncias profundas da condição
humana, a partir do reencontro com nossas raízes ancestrais, tem resultado em
aprendizagem simbólica-sensível para os pesquisadores e para o público-alvo das ações
propostas.

Palavras-chave: Colaboração intercultural. Indígenas acadêmicos. Aprendizagem
simbólica-sensível.



ABSTRACT

Intercultural coexistence has been an issue at universities, considering the entry of students
who represent the Brazilian people ethnic diversity. Within this context, the presence /
absence of cultural interchange, especially towards the entry and permanence of indigenous
scholars at the Federal University of Pampa (UNIPAMPA), was unveiled over the actions and
reflections that led, until the end of this study, to the emergence of four non-hierarchical and
some concurrent layers. As the investigation and coexistence increased, especially with the
research partner, the intellectual kanhgág Onorio Isaías de Moura, matter-spirit layers have
risen and been replaced, following the rhythm of movements caused by synchronicity and
causality. In a spiral form, the first layer comprises the institutional records of UNIPAMPA on
the entry and permanence of indigenous scholars. These are public information, which can
be accessed in institutional sites on the web or consulted in the sector in charge of
affirmative actions, indicating how the presence / absence of indigenous scholars is
constituted. Regarding the second layer, it is considered the power of the cultural encounters,
the game of being-and-belonging that surrounds the environment of academic objectivity;
rational and symbolic aspects moving into advances and tension. Thus, the emergence of
“researching with” arises, being built within the process of coexistence, testing the limits, and
even surpassing them, reflecting, reconsidering concepts, and reformulating actions, from
which some are materialized in the third layer, when the research partner kanhgág is
included in the Graduate Program in Education (Unisc). The fourth layer ends with research
time, emerging from the indigenous presence and protagonism at the University. At this point,
several reflections are possible, such as assuming that indigenous scholars are protagonists
at the higher education level, participating in research, teaching and extension, as well as
questioning the limits and possibilities for intercultural collaboration academically found and
provided. Resulting from the productions of meaning regarding coexistence, the layers are
crossed by the myth surrounding the origin of the kanhgág ethnicity and by the art that
reverberates from it. This study is theoretically based on indigenous intellectuals, mainly
ethnic kanhgág, and non-indigenous, dialoguing and interacting through their methodologies.
Emerging from this dialogue, the Vãfy Methodology represents the intercultural relationship
and collaboration related to the actions planned and carried out along the research period.
The power of good encounters and intercultural collaboration, which affect the deepest
aspects of human condition, by reencountering our ancestral roots, has resulted in
symbolic-sensitive learning for the researchers and for the target audience involved in the
proposed actions.

Keywords: Intercultural collaboration. Indigenous scholars. Symbolic-sensitive learning.



TO KÃME SĨ1

Vẽnhkanhrãn fã mág ag tóg ẽg tỹ jagnẽ mré mũj ke kar ẽn to vãmén mũ nĩ, vẽnhkanhrãn nỹtĩ
ag tỹ ki ge kar, mỹr ag tóg Brasil ki povo kar ẽn ag jo nỹtĩ.

Tag ve kỹ, ti kar tũ pẽ tỹ ki nỹtĩ/ki tũgtũ ẽn ve kỹ to jykrén kanhgág tỹ akanemĩko ẽn ag tỹ
vẽnhkanhrãn fã mág tỹ Federal do Pampa (UNIPAMPA) ra kãge kar ki nỹtĩj ke ẽn tóg vẽnh
ven nỹtĩ to han ge mré to jykrén ge vỹ nón vej ke tỹ vẽnhkãgra kãpan mũ kejẽn tóg jagnẽ kón
nỹtĩ.

Nón tugnỹm ge kar jagnẽ mré nỹtĩj ke ti tỹ mág ge nĩ ẽn mĩ tóg vẽnhvinven kar jagnẽ kri
vinvin mãn mũ nén ũ kuprĩg ti, vẽnh vugvo mĩ jagnẽ kóm nỹtĩ mré nén ũ to ke gé.

Nén ũ tỹ kónhgrĩ ri ke tỹ kri nỹ vén kỹ nỹ ẽn tóg UNIPAMPA ki kanhgág ta tỹ akanemĩko ag tỹ
ki kãge kar ki nỹtĩj ke ẽn ti to rá tỹ to vãmén mũ.

Vãme tag vỹ tỹ ti kar mỹ ke nĩ, nén ũ ta tỹ ti kar mỹ ke web mĩ ketũmỹr nón rãj ke tỹ tugnỹm
ge, ũ tỹ ki han ge pẽ ẽn ti jagfy vĩj ke ẽn, ti tỹ kanhgág ag tỹ akanemĩko ẽn ag tỹ ki nỹtĩ/ki
tũgtũ ẽn ag tỹ hẽren kỹ nỹtĩj ke to ke ẽn ve jé.

Kri nỹ tỹ régre ki, jagnẽ tũ pẽ tar tỹ jagnẽ kato tẽ ẽn ve kỹ, vẽnhkanhir tỹ ke pẽ-mré-kã jẽ ẽn ti
jẽgja to ki han ge akanemĩko to krãn ge jẽ ẽn; to krĩ há mré nén ũ tỹ tã ki hã nỹtĩ ẽn kar to
jykre kufy ẽn.

Tag ki tóg vẽnhven to furũn mũ “nón tugnỹm” ge ti, jagnẽ mré mũj to ke ti, ti krỹg ja kãmẽj ke
ti, tá ti tỹ vãsa ke nĩ vẽ, nón ẽkrén ge, to vãme ũ kri fi kỹ mré to han fã ki ja ẽn han ge tãg to
ẽkrén ge, ũ ag tóg jagnẽ kri nỹ tẽgtũ ki hynhan kỹ nỹtĩ ha, kanhgág tỹ nén ũ nón tugnỹm fã
ẽn ki rã kar Programa de Pós-Graduação em Educação (Unisc) kãki.

Jagnẽ kri nỹ tỹ vẽnhkãgra ki, nón tugnỹm ge tóg tũg mũ, ẽn ki kanhgág ag tóg vẽnhvivem mũ
ser vẽnh kanhrãn fã mág kãki.

Ta ve ki, to vẽnh jykre vỹ e” tỹvĩ nỹtĩ, ũ hã vỹ tỹ kanhgág ag tỹ akanemĩja kãki nỹtĩ kỹ ag tũ pẽ
to vãmén ge ẽn nĩ, to vãme nón vej fã ag kato vĩj ke, kanhrãn ge mré kãpẽn tĩg ge, ti
krỹgkrỹg ja mré jagnẽ tũ pẽ tỹ jagnẽ ki gej ke vinven ge akanemĩja kãki.

Jagnẽ mré mũj ke tag ti kãnhvég vỹ jagnẽ kri nỹgtĩ tag ag tóg kanhgág ag vẽnhvinven ja to ó
mĩ kãtĩg nĩ mré ag ti tỹ jẽngrẽ ke ẽn ti tỹ kanhvég han ti.

Nón tugnỹm tag vỹ Kangág kanhró mág ẽn ag mỹ ke nĩ, Kaingang ag mỹ ke pẽ mré fóg ag
mỹ, to ge kej fã to vãmén ge.

Vãme tag ki, To Kanhrãn ge Vãfy ki tóg kãkutẽ mũ, ti hã tóg jagnẽ mré nỹtĩj ke kar tãmĩ tũ pẽ
tỹ jagnẽ ki ge tỹ nén ũ to jykrén ja hyn-han ge mré kãnkãn ge ẽn nón tũgnỹm ge tỹ tá krỹg tũ
ki.

Jagnẽ ki junjun ge tar ẽn kar jagnẽ mré jagnẽ tũ pẽ ẽn ki gej ke, ti tỹ ũn rĩnrĩr mũ tag ag ki rã
kãnãn nỹ ẽn ti tỹ ẽg tũ pẽ si jãre si ẽn tá kãtĩn vỹ ẽg ki há-jagtar nĩ nón tũgnỹm fã ag mỹ kar
vẽn e’ mỹ han ge tỹ hã sa ẽn ti.

Vẽnhvĩ to rá pẽ: Tũ pẽ ki rãj ke. Kanhgá tỹ akanemĩko ag. Kanhrãn ge tỹ ẽg ki há-jagtar.

1 A tradução do resumo para a língua Kanhgág foi feita pela professora Sueli Krengre Candido (2021).



RESUMEN

La convivencia intercultural ha sido un tema en las universidades, a partir del ingreso de
estudiantes que representan la diversidad étnica del pueblo brasileño. En este contexto, la
presencia/ausencia de la trama entre culturas, especialmente en la perspectiva del ingreso y
permanencia de académicos indígenas en la Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
se fue develando en las acciones y reflexiones que llevaron, hasta el final de la
investigación, para que surjan cuatro estratos no jerárquicas y, a veces, concurrentes. A
medida que aumentaba la investigación y la convivencia, especialmente con el compañero
de investigación, el intelectual kanhgág Onorio Isaías de Moura, las capas materia-espíritu
iban apareciendo y siendo reemplazadas, al ritmo de los movimientos provocados por la
sincronicidad y la causalidad. En forma de espiral, en el primer estrato se destacan los
registros institucionales de UNIPAMPA sobre el ingreso y permanencia de académicos
indígenas. Es información pública, a la que se puede acceder en espacios institucionales en
la web, o que se puede buscar, mediante consulta, en el sector que responde por acciones
afirmativas, indicando cómo se constituye la presencia/ausencia del colectivo académico
indígena. En el segundo estrato, desde el poder del encuentro entre culturas, el juego del
ser-y-estar tangente en el ámbito de la objetividad académica; lo racional y lo simbólico en
movimiento de avances y tensiones. En él surge el “investigar con”, constituido en el proceso
de convivencia, probando los límites, a veces incluso superándolos, reflexionando,
reconsiderando conceptos y reformulando acciones, algunas concretadas en el tercer
estrato, con el ingreso del compañero de trabajo kanhgág en el Programa de Pós-graduação
em Educação (Unisc). El cuarto estrato, que finaliza con el tiempo de investigación, viene de
la presencia y protagonismo indígena en la Universidad. En este punto, son posibles varias
reflexiones, como el hecho de que la presencia indígena en la academia presupone su
participación a nivel universitario, implicando participación en la investigación, docencia y
extensión, así como cuáles son los límites y posibilidades de colaboración intercultural
encontrados y factibles académicamente. Reflejando las producciones de sentido en la
convivencia, los estratos son atravesados por el mito de origen kanhgág y por el arte que
reverbera desde él. La investigación se basa teóricamente en intelectuales indígenas,
principalmente de la etnia kanhgág, y no indígenas, que dialogan con sus metodologías. De
este diálogo surge la Metodología Vãfy, que representa la relación y colaboración
intercultural en relación directa con las acciones planificadas y ejecutadas durante el período
de investigación. El poder de un buen encuentro y colaboración intercultural, que incide en
instancias profundas de la condición humana, desde el reencuentro con nuestras raíces
ancestrales, ha dado como resultado un aprendizaje simbólico-sensible para los
investigadores y para el público objetivo de las acciones propuestas.

Palabras clave: Colaboración intercultural. Indígenas académicos. Aprendizaje
simbólico-sensible.
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1 PRIMEIRAS PALAVRAS: EM DEFESA DO SENTIR, DO REFLETIR E DO AGIR

Figura 1: Iracema Ga Rã Nascimento

2

Fonte: Iracema Nascimento, 2021.

Sentir. Para vibrar nessa sintonia, o vídeo3, feito a nosso pedido por Iracema

Ga Rã Nascimento, Kujá (xamã) Kanhgág, conhecedora das ervas, folhas e raízes

do mato, vai nos conduzindo a uma dimensão almada. Pedimos a ela e a seu jãgré4

a abertura de caminhos, pedimos licença para tratar da cultura kanhgág e pedimos

inspiração para encontrar as palavras certas, assim como para saber o momento de

fazer os silêncios necessários. Ainda, pedimos um sopro de bons ventos para

conduzir nossas reflexões e bons caminhos para que, ao agir, façamos os

movimentos adequados.

4 Conforme D. Iracema “os jãgré são os guias dos kujá. Sem eles, o kujá não sabe como usar os
remédios, nem quais são os que deve usar. Eles são muito importantes para nós, a maioria são
animais, como o tigre, o leão baio, alguns pássaros, tais como: a coruja, o papagaio, a águia entre
outros.” (HERMANN, Herbert Walter; NASCIMENTO, Iracema Ga Rã; MARÉCHAL, Clémentine;
PADILHA, Audissea Kapri Nascimento. Biografia de Iracema Nascimento (Kaigang). Os Brasis e suas
memórias: os indígenas na formação nacional [online]. Disponível em:
https://osbrasisesuasmemorias.com.br/biografia-iracema-nascimento-kaigang/. Acesso em: 30 jan.
2021.

3 IRACEMA, 2021. 1 vídeo (56 seg). Produzido por Iracema Nascimento (Kaigang). Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1MY6mHl1ey37AV5lWe8PRyJFZklmg1QeQ/view?usp=sharing. Acesso
em: 01 fev. 2021.

2 As tratativas sobre o vídeo foram feitas por WhatsApp entre a autora e a kujá. Houve o convite para
a abertura da tese e de caminhos. O convite foi aceito e o vídeo enviado pela kujá, com a
naturalidade de quem está habituada a ser consultada sobre os caminhos visíveis e invisíveis, estes
últimos para quem não os pode ver, mas os sente.
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Na cinesia de vibração do seu chocalho, Iracema invoca seres humanos e não

humanos, dialogando com eles, conduzindo-nos por um túnel à ancestralidade.

Faz-nos perceber, com este deslocamento, a potência do bom encontro e, com ele,

a força da vida que emerge nas relações interculturais.

Continuando na vibração inspiradora, defendemos o refletir. Na cadência da

interculturalidade, colocamos em diálogo intelectuais indígenas e não indígenas e,

entre eles, colocamos as nossas reflexões, que reverberam do sentir. Buscamos ir

ao encontro da conjunção entre diferentes espécies, diferentes culturas, o que nos

retira de lugar aparentemente estabilizado, de um modelo eurocentrado de fazer

ciência. Nessa perspectiva, encontramos a imagem da cruz andina e, com ela,

palavras que se organizaram – e organizam nosso pensamento – para que

possamos buscar uma aproximação com o cruzamento de mundos. A partir de

certezas desestabilizadas e de dúvidas aclaradas, camadas5 não hierárquicas foram

surgindo, atravessadas pela imersão vivencial e teórica.

Pelo sentir e pelo refletir, fomos construindo formas alternativas de pensar a

pesquisa. A conjunção de reflexões apresentadas ampliou os sentidos de

aprendizagem, proporcionando desenvolver no campo educativo a convivência e a

integração do que, aparentemente, não se junta: o mundo indígena e o não

indígena, no âmbito do pensar simbólico, o que potencializou a pesquisa e as

publicações em coautoria (MENEZES; MOURA; WERNZ, 2020).

O mito de origem Kanhgág - e sua representação na arte - tem nos mostrado a

riqueza contida nos opostos, que se complementam. Ainda, aponta a reciprocidade

como um caminho para as relações interculturais. Neste processo, já prosseguindo

para agregar a ação ao sentir e ao refletir, surge a Metodologia Vãfy. Trançados,

cores e formas que nos provocam a pensar a potência do simbólico e a desenhar o

objetivo da proposta, que desta forma se apresenta: investigar processos

colaborativos que possam contribuir para a permanência dos indígenas acadêmicos

na Universidade, em encontros interculturais que legitimem as dimensões mitológica,

simbólica e espiritual como epistemologia no campo educativo.

5 As quatro camadas não hierárquicas e, algumas vezes, concomitantes são assim delineadas: na
primeira camada, destacam-se os registros institucionais da UNIPAMPA sobre ingresso e
permanência de indígenas acadêmicos; na segunda camada, surge a emergência do “pesquisar
com”, constituída no processo da convivência com Onorio Isaías de Moura; na terceira camada, o
ingresso do parceiro pesquisador Kanhgág, no Programa de Pós-Graduação em Educação (Unisc);
na quarta camada, que encerra com o tempo de pesquisa, emerge da presença e do protagonismo
indígena na Universidade.
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A dimensão simbólica, apoiada no mito, também nos auxilia a esculpir os

objetivos específicos: produzir, na Universidade e na comunidade, ações que

promovam aprofundamentos das compreensões da cosmologia ameríndia;

evidenciar a contribuição da cosmologia Kanhgág para a educação; investigar os

processos educativos da escrita colaborativa entre indígena e não indígena. Tais

objetivos passam pelas ações que viemos fazendo no âmbito da Universidade. São

ações de extensão, de pesquisa-ação, de formação de servidores, de participação

em eventos promovidos para acadêmicos, entre outros. Caminhamos em busca de

uma ética e de uma estética adequadas. Tal busca se reflete nos movimentos que

fazemos e na pequena história construída no tempo da pesquisa. Compreendemos,

assim, que avançamos em alguns aspectos da relação intercultural, atravessados

por interaprendizagens, a reciprocidade pulsante na colaboração intercultural.



18

2 INTERCULTURALIDADE – SABEDORIA – CONHECIMENTO – DIÁLOGO (Ū TỸ
Ū NÝTĨ – KAINHRÓ – KARŪGKĨNHRA – TÓGTOVĀMIGMÉGKE N TỸTĨ)

Figura 2: O xamanismo Kaingang como potência decolonizadora

Fonte: MARÉCHAL; HERMANN, 2018.

A imagem que antecede essa escrita foi feita por Carolaine Carvalho, para

ilustrar o artigo que traz o relato de Iracema Ga Rã, sua tia, sobre o nascimento do

xamanismo kanhgág, possibilitado pelo sonho que conecta duas mulheres. Iracema,

na condição de tradicional liderança indígena, procura dar visibilidade aos

desacordos produzidos pelos órgãos do Estado brasileiro para com seu povo, ou

seja,“...aos usos da terra, ao governo dos corpos e a insistente tentativa de controle

da população indígena, em síntese, do durável “malencontro” histórico entre os

kanhgág e a ‘nossa civilização’” (HERMANN; NASCIMENTO; MARÉCHAL;

PADILHA, s.d.). A escolha da imagem deu-se em razão da minha reverência à Kujà

e à ancestralidade Kanhgág por ela representada. Para além da reverência à

espiritualidade e à ancestralidade, é uma maneira de pedir licença, mais uma vez,

para adentrar a cultura e a cosmologia do povo Kanhgág, reconhecendo as

dificuldades provocadas pelos não indígenas nas relações interculturais.
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As palavras em português e Kanhgág, que introduzem o texto, referem-se às

palavras-chave da dissertação de Dorvalino Refej Cardoso (2017), professor bilíngue

Kanhgág – português e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS). Repeti-las tem o sentido de reforçá-las e de alinharmo-nos

à proposta do intelectual, que anuncia o diálogo intercultural a partir do movimento

de alternância – jogo de proximidades e distanciamentos – entre sabedoria e

conhecimento. A dinâmica português – Kanhgág, portanto, representa o caminho

escolhido para a proposta de pesquisa, que passa por uma relação de alteridade

estabelecida e que é própria desta condição da investigação (BRANDÃO, 1987).

O pensar e o agir alternam-se no espaço acadêmico da Universidade Federal

do Pampa (UNIPAMPA) e, posteriormente, também, na Universidade de Santa Cruz

do Sul (Unisc), com o propósito de buscar a conformidade entre o que está instituído

como política pública, o que se deseja em termos de uma educação que acolha a

diversidade e o que pode surgir a partir de uma metodologia que carregue,

sobretudo, a coerência entre os dois primeiros elementos citados. Em suma, o

trançado entre culturas, a interculturalidade, a sabedoria e o conhecimento na

academia – e a partir dela.

O movimento de reverência, cuidado e respeito construiu-se na trajetória do

tempo que me foi dado em (com)vivência com a cosmologia, a espiritualidade e a

riqueza mitológica da nação Kanhgág e dos povos originários, caminhada que foi de

profundas aprendizagens. Observando, refletindo e renascendo… Em um destes

encontros especiais, ouvia Mario Vilca, de descendência Quéchua, professor da

Universidade de Jujuy, Argentina, que delicada e preocupadamente se desculpava

por estar falando a brasileiros em língua espanhola6. Em outro momento, observei

José Mauricio Nilian Carcamo, intelectual e ativista Mapuche (UPO), cuja voz

trovejou em língua nativa, no evento VIII Jornadas de Rodolfo Kusch, na

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para tratar de

territorialidades7. Estas e outras situações, nas quais a língua dos povos originários

se faz ouvir, bem como sua reverência à língua do outro, me fazem perceber que é

7 Participação na Mesa de Sabedoria II: Territórios e Territorialidades, com Santiago Franco
(Liderança Mbya-guarani – Tekoa Yvy Poty) e Eduardo Davi de Oliveira (UFBA).

6 Trata-se, aqui, da participação do professor Mario Vilca(UNJu/AR) na disciplina "Negros, indios,
urbanos y dioses", ministrada por ele em conjunto com o professor José Alejandro Tasat
(UNTREF/AR), Eduardo Oliveira (UFBA) e as professoras Maria Aparecida Bergamaschi (UFRGS),
Magali Mendes de Menezes (UFRGS).
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preciso atentar para uma forma de interlocução respeitosa com os povos com quem

pesquisamos, o que passa, também, pelo reconhecimento, pela valorização da

língua nativa. Na tentativa de respeito pelo sagrado da palavra, trago, na medida do

possível, a língua Kanhgág como um convite ao leitor, à leitora, para, juntos,

exercitarmos a reciprocidade a partir da aceitação da língua e da cultura dos povos

originários no ambiente acadêmico.

Militante das causas dos povos indígenas, Darlene Yaminalo Taukane e (2019,

s.p.), a primeira mulher indígena a receber o título de mestra em educação no Brasil,

indica que a tradição oral é eficaz para repassar os conhecimentos, tem papel

fundamental para a existência e identidade dos povos indígenas: "A oralidade é a

costura, é o remendo, a oralidade é a arte, é poesia […] pela oralidade podemos ter

acolhimento, carinho, amor, compreensão, afetividade". Tais reflexões me remetem à

importância da palavra, materializada na língua e nos símbolos que a constituem.

Para os guarani, a Palavra tem um caráter sagrado, mágico, vivo e metafórico

(MENEZES; ROBERTO, 2014). Situada no coração da divindade, determina por si

mesma a natureza e a história do ser humano. É ela que garantirá, ao mesmo

tempo, no interior da existência doente nesta morada terrena, a certeza de voltar a

ser um dia o que somos antecipadamente: divinos. O ser humano, portanto,

expressa-se e legitima sua existência através da palavra-alma, no âmbito da

linguagem e do pensamento. Segundo os guarani, palavra-alma é o “desvelar da

energia originária e espiritual” (MENEZES; CHEDID, 2016, p. 119). São palavras que

emergem das sombras para trazer luz de cura aos humanos – indígenas ou não.

Trata-se, aqui, do resgate da força da palavra dita.

Bruno Ferreira (2019, p.34), professor e pesquisador da etnia Kanhgág, indica

a importância da oralidade para os indígenas:

Para os indígenas, sendo de tradição oral, a escrita é um desafio na relação
de produção do estudante indígena na vida acadêmica e carece de uma
atenção muito especial, pois como já dito, os indígenas têm como meio
principal de transmitir seus conhecimentos a oralidade. Diante disso, a
escrita passa a ser um grande desafio: são dois mundos distintos. Nesse
sentido é importante compreender o “poder” da oralidade para os indígenas.
A oralidade permite os indígenas criarem e recriarem suas histórias, suas
narrativas que vão se movimentando ao longo dos tempos e dos diferentes
contextos e assim vão criando e repassando seus conhecimentos8.

8 Artigo “Os estudantes Indígenas e os desafios acadêmicos”, apresentado no evento VIII Jornadas
de Rodolfo Kusch – Eixo 2: Povos indígenas: educação, cosmologias e línguas.
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Ailton Krenak (2017), líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro, observa

que, para os povos de tradição oral, adentrar no mundo da escrita pode ser

comparável a um épico. Segundo ele, possivelmente estes povos passem por

caminhos inimagináveis de "alienação de identidades", até chegar ao patamar da

escrita e transitar nele com familiaridade. Aponta, ainda, que enquanto os indígenas

puderam resistir aos movimentos colonizadores, não aprenderam a ler e a escrever.

Questiona se estariam, esses povos, rendendo-se ou resistindo, quando escrevem.

Sem querer entrar no mérito da afirmação feita por Krenak, mas afetada pelos

movimentos dos intelectuais indígenas, fui despertada para o cuidado dos povos

originários com o uso da palavra, das palavras, da língua do outro, do outro em si

mesmo. Quem escreve, escreve para quem? Quem são meus interlocutores? Com

quem dialogo? A quem me refiro? Estas são questões que têm se apresentado e me

sinto na responsabilidade de tentar contemplá-las, mesmo que não consiga

respondê-las integralmente.

Ainda sobre a temática, foi anunciado pela Organização das Nações Unidas

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o ano de 2019 como sendo “O

Ano Internacional das Línguas Indígenas”9, com o objetivo de chamar atenção para

o papel que desempenham tais línguas para seus povos, não só como instrumento

de comunicação, mas também para questões educacionais. Além disso, também

são depositárias da identidade, da história cultural, das tradições dos povos, assim

como da memória única de cada pessoa pertencente à etnia que está vinculada.

Embora tendo imenso valor, as línguas continuam desaparecendo e, com elas, uma

riquíssima diversidade cultural e mitológica dos povos originários. Portanto, a língua

é um território de pertencimento e de resistência e, desta forma, deve ser

compreendida e respeitada. Sendo assim, na medida do possível, serão feitas

sínteses de tópicos-chave para a compreensão da tese. Tais sínteses serão

apresentadas na língua Kanhgág, de forma oral, numa tentativa de aproximação e

de respeito com os interlocutores que inspiram as reflexões aqui produzidas. Através

das palavras emprestadas pela professora Sueli Krengre Candido, dirijo-me ao povo

Kanhgág.

9 LAS LENGUAS indígenas son importantes para el desarollo, la consolidación de la paz y la
reconciliación. IYIL 2019. Disponível em: https://es.iyil2019.org. Acesso em: 13 fev. 2021.
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No processo de convivência e reflexão, em sintonia com o que foi apontado, a

proposta de pesquisa nasce e é adensada no diálogo entre pesquisadores –

indígenas e não indígenas – para analisar a temática da interculturalidade na

academia, bem como em outros espaços educativos. Trata-se, aqui, de um diálogo

com intelectuais indígenas, seja por um processo de diálogo-reflexão-ação

constante, seja através de suas escritas, com as quais procuro, também, dialogar. A

partir dessa interlocução, ocorre uma mudança de orientação de pensamento e de

escrita, concretizada na construção de uma proposta metodológica que reflete estes

movimentos. Extratos de textos escritos por intelectuais indígenas são inseridos no

texto, em formato diferenciado, marcando visualmente, para o leitor, a troca de

autoria e, também, realçando a quem, com mais propriedade, trata de sua cultura.

A relação de alteridade, aqui contemplada, pode ser representada fisicamente

pelo trançado do artesanato e, também, pela alternância de falas, marcadas na

escrita do texto, indicando, neste desenho textual, o respeito pela compreensão de

mundo do povo Kanhgág. Quanto à sua cosmologia, pode-se dizer que é inspiradora

e que aponta para a dualidade que se complementa, também, em um jogo de

alternâncias, em um fluxo que promove um salto atrás, mas também se adianta; um

salto ao embrionário, ao ab-origene10 e um salto à frente, ao futuro. Tal jogo me leva

a refletir o quanto somos frágeis frente à totalidade contida em nós, humanos. Eis aí

a importância do simbólico, que nos provoca a fazer ecoar o mais profundo de nós

mesmos e que se encontra da pele para dentro de cada um (KUSCH, 1994).

A imagem ou palavra simbólica, que tem um aspecto inconsciente mais amplo,

implica algo além do seu significado manifesto, imediato. O simbólico, portanto, está

fora do alcance da compreensão apenas do racional e é utilizado como significação

de conceitos que não se consegue definir ou compreender integralmente (JUNG,

2008). É com o auxílio da linguagem simbólica que a proposta foi sendo construída,

embora, também, somente na linguagem não se sustente. As palavras não bastam

para traduzir, ao leitor e à leitora, a intensidade do que se vive, do que é sentido.

Dessa forma, foi necessário utilizar a estrutura hipertextual11 para trazer imagem,

11 Hipertexto: Apresentação de informações escritas, organizadas de tal modo que dá ao leitor a
possibilidade de escolher diversos caminhos, partindo de sequências associativas, de acordo com o
seu interesse, desta forma possibilitando alternativas a um encadeamento linear, único. (MICHAELIS.
Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em:
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/hipertexto/. Acesso em: 10
dez. 2020). Neste caso, o hipertexto aproxima, do escrito, a imagem e o som, com a finalidade de
complementá-lo.

10 “desde a origem, desde o princípio” (tradução minha).
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som e movimento ao texto que, sozinho, não contempla a intensidade do que foi

vivido.

Como consequência de uma reflexão que nos enlaçou a partir do interesse

comum – a presença indígena na academia –, meu parceiro de pesquisa e eu

compreendemos que deveríamos registrar os avanços, os retrocessos, a caminhada.

Neste processo de escrita – a palavra como elemento sagrado, a palavra escrita

como resultado possível dos caminhos trilhados – ocorreram vários movimentos.

Não há uma receita, um método próprio de escrita; em cada texto, fomos ajustando

o processo de produção textual em coautoria. Em alguns momentos, partíamos de

teóricos que nos inspiravam; em outros, do que sentíamos ser necessário e possível

registrar. Surge, então, pelas reflexões feitas durante o tempo de escrita

colaborativa, e na potência dos momentos vividos, a imagem que representa o

processo de aprendizagens interculturais. A cruz andina, como imagem de modelo

mandálico das relações de aprendizagens interculturais, representando um mapa

conceitual almado e vivencial, traz a força do mito de origem Kanhgág, que sustenta

teoricamente a pesquisa

12

3 A CRUZ ANDINA COMO IMAGEM DE MODELO MANDÁLICO DAS RELAÇÕES
DE APRENDIZAGENS INTERCULTURAIS

Figura 3 : A Cruz Andina

12 Versão de Sueli Krengrê Candido (2021). Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1LOZ7ZlT42GezaSQQ5UAG_figmt_nQLmB/view?usp=sharing (síntese
do texto, da página 19 à página 24, em generosa contribuição às intenções da pesquisadora). É
importante ressaltar que a professora Sueli foi bolsista do projeto “Aprendizagens interculturais:
produção de sentidos na educação - III Edição”, em 2020. Nesta condição, acompanhou o destaque
dado à língua Kanhgág, contemplada com três momentos de oficina para pequenos grupos de
cursistas.
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Fonte: Wernz, 2020.

Escrever é defender a solidão em que se está; é uma acção que brota
somente de um isolamento afectivo, mas de um isolamento comunicável,
em que, exactamente, pela distância de todas as coisas concretas, se torna
possível um descobrimento de relações entre elas. […] Pela palavra
tornamo-nos livres, livres do momento, da circunstância assediante e
instantânea (ZAMBRANO, 2000, p. 37).

Solitário de si e dos homens e também das coisas, pois somente em solidão
se sente a sede da verdade que cumula a vida humana. Sede do resgate da
vitória sobre as palavras que se nos escaparam, traindo-nos. Sede de
vencer pela palavra os instantes vazios passados, o fracasso incessante de
nos abandonarmos ao tempo (Idem, p. 41).

Embora tenha sido ancorada na escrita colaborativa e coteorização, como

metodologia, é na solidão reflexiva, na introspecção, entre ideias que se anunciam e

palavras que escapam, que a escrita da tese vai se construindo, ora libertando o
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pensamento, ora aprisionando ideias fugidias. A escrita é solitária; o processo

reflexivo se faz na solidão, embora caminhe para uma aproximação com o outro.

Uma imagem, uma inspiração, um símbolo, eis que surgem palavras que, por

associação, conjunção, oposição ou reciprocidade, sustentam a tese que apresento.

Segundo Mircea Eliade, professor e filósofo romeno, “o símbolo, o mito, a imagem

pertencem à substância da vida espiritual” (ELIADE, 1991, p. 12); o pensamento

simbólico precede a linguagem e a razão discursiva. Sendo assim, o símbolo revela

os mais profundos aspectos da realidade, desafiando qualquer outro meio de

conhecimento. Símbolos e mitos respondem a uma necessidade e tem a função de

revelar “as mais secretas modalidades do ser” (Idem, p. 9).

A imagem da cruz andina, constituída a partir de um movimento de

introspecção, de ativação da imaginação, operou por associações, por um

processamento simbólico dos conceitos e vivências apreendidas durante o tempo de

estudos. Não se trata, portanto, de buscar uma imagem de forma aleatória. Ela

surge conduzida pela força ancestral indígena, pelo pensamento simbólico, em

movimento de busca da totalidade, de uma projeção da subjetividade. É pela

imaginação que se pode mostrar o que não cabe em conceitos. A imagem

constrói-se na perspectiva apresentada pelo psicólogo James Hillman (2010),

quando trata do mundo almado, da anima mundi:

Imaginemos a anima mundi como aquele lampejo de alma especial, aquela
imagem seminal que se apresenta, em sua forma visível, por meio de cada
coisa. Então, a anima mundi aponta as possibilidades animadas oferecidas
em cada evento como ele é, sua apresentação sensorial, como um rosto
revelando sua imagem interior […], sua disponibilidade para a imaginação
(HILLMAN, 2010, p. 89).

Sustentadas pelo emergir da imagem, as palavras organizam-se a partir da

imersão vivencial e teórica, adensada pela convivência entre indígena e não

indígena, em busca do ponto de cruzamento de mundos. Procurando chegar neste

ponto, algumas camadas foram surgindo, algumas certezas, desestabilizadas.

Algumas interrogações foram sendo respondidas, muitas outras foram surgindo e as

questões centrais da pesquisa se delineando. Entre elas, as que seguem: como a

colaboração intercultural na academia, entre indígenas e não indígenas, pode ser

inspirada no mito de criação do povo Kanhgág? Como o mito pode educar? Como a

reciprocidade e a complementaridade, encontradas na relação das metades
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exogâmicas Kamé e Kairú podem ser inspiradoras para ações colaborativas no

contexto da interculturalidade? De que maneira o mito, representado na arte

Kanhgág, pode inspirar uma metodologia de abordagem intercultural? Como uma

aprendizagem simbólico-sensível, baseada no mito, que parte de movimentos

causais e sincrônicos, pode instigar a academia para ações interculturais? Como

superar o vazio intercultural? Tais questões foram surgindo a partir da revelação de

camadas que se apresentaram no aprofundamento da (com)vivência13, no

adensamento das leituras teóricas e nos tempos de produção de escrita, em

especial, a escrita colaborativa.

Servir-se da imaginação, deixar-se conduzir pelo pensamento simbólico é uma

forma de despertar os mitos semiesquecidos, as imagens na sua potência de sentir

para viver; de viver para sentir as possibilidades de relações interculturais. Carl

Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, lembra das inúmeras coisas que

fogem do alcance da compreensão humana, o que nos provoca a utilizar termos ou

imagens simbólicas para colaborar na emergência de conceitos: “O que chamamos

símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que pode ser familiar na vida

cotidiana, embora possua conotações especiais, além do seu significado evidente e

convencional” (JUNG, 2008, p. 18). Para ir ao encontro de significados que não

estão evidentes, é preciso viver a imagem, entregar-se a ela, mesmo que não se

possa ter a pretensão de explicar tudo o que ela traz em sua potência simbólica.

Günther Rodolfo Kusch, filósofo argentino, lembra que cada um se constitui sobre os

restos do mito e que, neste ponto:

[…] vale lo simbólico y no lo concepto. Lo simbólico es el puente
meta-racional que pareciera tender lo absoluto al sujeto para que éste logre
constituirse en medio del desgarramiento de las oposiciones. […] Todo esto
se da fuera de la ciencia, mejor dicho, dice algo desde afuera que no logra
determinarse en la intimidad del juego científico. Y es que en este caso el
algo que dice la ciencia se entrecruza con lo indeterminado del vivir mesmo
que se ubica fuera de la ciencia (KUSCH, 2009a, p. 8).

Tangenciando o ambiente acadêmico, em movimento de aproximação e

distanciamento com o modelo ocidental de fazer ciência, bem como de seus

teóricos, surge a imagem. Surge como elemento simbólico apresentado como mapa

conceitual; tem o formato mandálico e traz, intuitivamente, a presença do quatérnio,

13 (Com)vivência, assim “desenhada”, pretende ressaltar a vivência,  o estar na vida – em pesquisa –
de forma a aproximar a realidade vivida por um ao modo de viver do outro. Essa é a forma como se
dá o método de pesquisa: o trançado que aproxima em reciprocidade.
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termo utilizado por Jung (1998) para descrever a dinâmica e a estrutura do

Si-mesmo, da totalidade humana. Como característica da individualidade, traz os

atributos da unicidade e da singularidade, por ser imanente. Por caracterizar o

consciente e o inconsciente, só pode ser descrito sob a forma de antinomia. É,

portanto, através dos respectivos contrários que se caracteriza a transcendência em

contraponto à imanência, desta forma:

Figura 4: Aion

Fonte: JUNG, 1998, p.115.

O quatérnio dos contrários, que se unifica no plano psicológico, na conjunção

bom/mau; espiritual/material, inclui aspectos luminosos e obscuros. O Si-mesmo,

portanto, “[…] é percebido como a união nupcial, de duas metades antagônicas, e

representado como uma totalidade, composta nas mandalas que se manifestam

espontaneamente” (JUNG, 1998, p 117). A imagem da cruz andina, neste trabalho,

em movimento mandálico, apresenta-se em quatro pontas que se agigantam, traz os

gêmeos Kamé e Kairú; traz, também, os indígenas e os não indígenas, em

confluência, na construção da colaboração intercultural no espaço acadêmico, e a

partir dele. Surgem, como âncoras, o mito, a arte, a potência dos afetos, em

movimentos sincrônicos e causais, como elementos que podem expressar, em forma

de organização criativa, uma maneira de conceber a pesquisa.

A mandala carrega “a expressão da totalidade mais essencial do indivíduo”

(BOECHAT, 2017, p. 147). A estrutura da cruz andina em expressão mandálica

constitui-se, como já apontado, com base em um quatérnio, o número quatro,

atuando como referência para organização da consciência humana. Aparece nos

ritmos da natureza: as quatro fases da lua, as quatro estações do ano, os quatro

pontos cardeais, os quatro elementos, entre outros aspectos. Aparece, também, nas
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tradições de diversos povos, com “marcado sentido simbólico”, caracterizando-se

como uma das mais profundas raízes da civilização (BOECHAT, 2017).

O Popol-Vuh, documento que trata do mito de criação do povo maia, apresenta

a origem humana a partir da destruição de quatro humanidades que não falavam

com os deuses. Foi necessário que se unissem céu e terra para criar o homem, “[...]

concebido como una integración propiciatoria de cuatro tipos de maíz que provenían

de los cuatro puntos cardinales del cosmos” (KUSCH, 2009a, p. 10).

Também ao apresentar “El cuento de los cuatro elementos”, Kusch (1994)

observa que nós, os que estamos distantes da magia, andamos perdidos e

afastados do mundo sagrado, local onde seria possível tentar reencontrá-la. Para o

reencontro, deveríamos buscar a magia escondida, o que não é tarefa fácil, porque

teríamos que nos colocar novamente na altura do indígena. E segue, contando:

Desde muy antiguo, una buena magia consistía en dominar el agua, la
tierra, el fuego y el aire, eran los cuatro elementos que constituían el
universo y que mantenían cierto equilibrio estable, hasta el momento en que
ellos se independizaban y ocurría un cataclismo. […] Estos cataclismos
solían ocurrir cuatro veces en la historia de una humanidad, y al fin se
destruían, con una quinta, todas las cosas (KUSCH, 1994, p. 86-87).

O quatérnio, neste caso, atua em apoio à linguagem simbólica, que traz a força

do mito e une corpo e alma em busca de um ponto de equilíbrio, união que se

transforma em um potente sentimento de integralidade, modulando a energia natural

em formas culturais e espirituais (STEIN, 1998). A escrita, apoiada em quatro pontos

maiores e cercada de outras palavras-conceito que ajudam a movimentar os quatro

pontos, atravessa o mito, em especial o mito de origem do povo Kanhgág, cuja

cosmologia inspira este trabalho. O mito de origem da nação Kanhgág remete a

dois gêmeos ancestrais – Kamé e Kairú – que estão em relação de oposição e de

reciprocidade, em movimento que busca o equilíbrio de forças, de energias. E assim

como os gêmeos, toda a natureza apresenta-se em oposição e reciprocidade,

segundo o mito acima mencionado (SILVA, 2002). Encontra-se, neste movimento,

um quatérnio:

Figura 5: Quatérnio do mito de origem da nação Kanhgág
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Fonte: Wernz, 2020.

Dorvalino Cardoso, professor e intelectual Kanhgág, conta-nos que a

sociedade Kanhgág é dividida em duas metades: uma Kamé e a outra Kairú, e que

esse sistema surgiu na criação do mundo. Os gêmeos, no início, eram espíritos que

apareceram para povoar a terra. Cada um fez os seus animais, as suas plantas, os

seus astros: Kamé fez os seres compridos e riscados (Re téj) e Kairú fez os

redondos e malhados (Re ror) (CARDOSO, 2017, p. 22). Tais seres vivem uma

relação de oposição e de reciprocidade, observando que a última “se trataría

entonces de una reciprocidad de intercambio que no se limita a los individuos, ni

tampoco a los bienes materiales, sino que abarca al orden universal, del cual el

hombre por supuesto forma parte” (CASTIÑEIRA, 2016, p. 6).

O mito de origem do povo Kanhgág traz a significação de elementos ancestrais

da humanidade, de antigas formas simbólicas que, na pesquisa, são discutidas a

partir de contextos e problemáticas modernas, o que pode causar um certo

estranhamento. Ocorre que os processos fundamentais da psique humana são de

natureza instintiva e, por isso, universais e extremamente conservativos. O homem

moderno, apesar do processo civilizatório, ainda continua atrelado a aspectos

essenciais da condição humana, independentemente da formação, da língua, do

lugar onde vive. A compreensão dos processos mais profundos, vividos através da

aproximação dos mitos, de uma forma geral, representa um verdadeiro resgate de

tesouros ancestrais (JUNG, 2016).

Em cada uma das pontas da cruz andina, e na emergência de seus tópicos, a

presença do mito sugere o ponto de equilíbrio de forças, como o que o complementa

e, também, que “tudo tem seu lado par ou ímpar” (CARDOSO, 2017). A filosofia

alquímica da natureza, também representada no mito, tomou “[...] para seus objetos

os pares de opostos e a negação deles” (JUNG, 2016, p. 14). Embora destacado em

uma das pontas da cruz andina, o simbolismo do mito atravessa toda a imagem, seja

pelos afetos, seja pela linguagem da arte ou pela colaboração intercultural. O mito,
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portanto, inaugurou a pesquisa que apresento e atravessa as ações e reflexões, que

são palcos para seus movimentos. A partir do mito de origem do povo Kanhgág, e

por ele conduzida, passei a operar na dimensão do simbólico, da imaginação, da

intuição, marcada pelo calor dos afetos, da sensibilidade, das emoções.

O mito, em especial o mito de origem Kanhgág, que anuncia a riqueza das

diferenças, foi inspiração para a proposta de colaboração intercultural entre Onorio,

pesquisador indígena Kanhgáng, e eu, pesquisadora não indígena, no âmbito da

Universidade. A relação de reciprocidade, anunciada na narrativa mitológica, está

descrita também na abordagem de colaboração intercultural, numa concepção

proposta pelo professor e pesquisador argentino Daniel Mato (2016a), que

considera:

[…] la construcción de modalidades sostenibles de colaboración intercultural,
lo cual entre otras cosas demanda reconocer la existencia de diferencias,
inequidades y conflictos. Por otro lado, se trata de lograr la profundización,
valoración, apoyo y reconocimiento institucional tanto de las universidades y
otros tipos de IES existentes […] , como de los tipos de acciones que suelen
ser impulsadas en el marco de los programas especiales de formación […],
como también en los programas de inclusión e individuos [...] y en los
proyectos y programas impulsados por cátedras, departamentos, centros e
institutos de investigación y en muchos casos incluso por colegas individuales
o grupos de colegas, que según los casos trabajan en colaboración con
personas, comunidades y/u organizaciones indígenas en labores de
extensión, docencia o investigación (MATO, 2016a, p. 82).

Trata-se da colaboração de quem produz conhecimento a partir da academia e

de quem o faz desde outros espaços sociais. Tal colaboração é necessária, é

importante não só para os povos e intelectuais indígenas, mas também, e de forma

bastante significativa e especial, para a população e pesquisadores não indígenas.

A colaboração intercultural, por sua vez, coloca em pauta a potência dos afetos.

Afeto, neste caso, está ligado ao verbo afetar e diz respeito a tudo aquilo que,

afetando, possa tocar a alma, fazendo um deslocamento corpo-pensamento. O

filósofo holandês Baruch de Spinoza (2009, p. 49) confirma: “Por afeto compreendo

as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída,

estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as idéias dessas afecções”. É nesta

perspectiva que está ancorada a potência dos afetos que compõem, com os outros

pontos da cruz andina, a estrutura de base da proposta de pesquisa. É pelo
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movimento das vivências, e pela reflexão por elas provocadas, que a investigação foi

encontrando caminhos.

Embora inicialmente o ponto de aproximação entre mundos e culturas tenha

sido a presença indígena na academia e as questões próprias dessa presença no

ambiente acadêmico, fui realmente ativada, afetada como pesquisadora, ao ser

apresentada ao mito de origem Kanhgág. Nas conversas iniciais com Onorio,

tratamos das dificuldades de permanência e da hostilidade do ambiente acadêmico.

Conversamos, também, sobre como eu poderia contribuir, sendo servidora da

Universidade Federal do Pampa, para minimizar as dificuldades enfrentadas pelo

coletivo de indígenas acadêmicos. Entre os movimentos analisados, surgiu o de

oferecer um curso de extensão, que é uma das iniciativas possíveis para a condição

do cargo de técnico administrativo, o qual exerço, e uma das etapas que deveriam

ser cumpridas para o doutoramento. Pensamos o que seria importante e adequado

incluir na proposta do curso. Onorio, então, sugeriu tratar do mito de origem do povo

Kanhgág, e passou a explicar que ele seria a base de toda a organização social e

cosmológica da nação Kanhgág e que, a partir dele, também se organizava o seu

pensamento e o pensamento de seu povo. Ouvi atentamente e percebo, agora, que

se deu, neste momento, a maior proximidade no cruzamento de mundos.

Pela força do mito, pude compreender como seria uma forma de colaboração

intercultural respeitosa: mesmo em relativa diversidade de culturas, de concepções

de mundo, deveria existir a relação de reciprocidade. Pela força do mito, também

compreendi que os bons encontros, os que afetam, podem aumentar a potência da

ação dos sujeitos. Conforme Spinoza (2009, p. 50), “o corpo humano pode ser

afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou

diminuída, enquanto outras tantas não tornam sua potência de agir nem maior nem

menor.” Neste caso, a proximidade acaba por afetar a pesquisadora, ao revelar as

marcas do mito nas minúcias dos corpos, nos detalhes dos objetos. São sinais que

se manifestam no silêncio e, também, na potência da linguagem da arte.
Zaqueu Claudino, intelectual Kanhgág, reflete que, na arte de seu povo,

“existem entrelaçados e grafismos que não terminam no artefato; sempre ficam em

aberto, sugerindo continuidade além do suporte em que se realizou a arte. São

infinitos e imaginados na composição dos cosmos” (CLAUDINO, 2011, p. 35).

A antropóloga, artista e pesquisadora Damiana Bregalda Jaenisch ressalta que

a concepção de arte dos povos autóctones têm diversas abordagens, a partir da
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perspectiva antropológica. Entre elas, apresenta as do antropólogo americano

Clifford Geertz e do francês Claude Lévi-strauss:

Apesar de partirem de paradigmas distintos, os dois autores defendem o
caráter expressivo e simbólico da arte. Para o primeiro, a arte pode ser
compreendida enquanto um sistema cultural ou conjunto de significados que
podem ser interpretados a partir do contexto específico onde são
produzidos. Neste sentido, a arte para Geertz estaria comunicando as ideias
e valores de determinado grupo. Para Lévi-strauss, a arte pode ser tomada
como um sistema de signos que tanto expressam as lógicas a partir das
quais o homem organiza sua vida, quanto contribui para reforçar e
reproduzir estas lógicas (JAENISCH, 2011, p.41).

Na perspectiva do que foi colocado, observo que, pela linguagem da arte, tive

um bom encontro, um encontro que afeta, que provoca a pensar no outro. De

maneira sutil, pois sutis são as revelações das percepções, a linguagem da arte foi

trazendo elementos do mito e, com eles, da colaboração intercultural. O afeto,

gerado pela percepção do outro, através da arte, ressoa na pesquisa, de forma a

inspirar a metodologia que trata da construção de relações interculturais. A

Metodologia Vãfy, que será apresentada na sequência do texto, poderá ser utilizada

por pesquisadoras(es), para a formação de professoras(es) ou para outra forma de

abordagem intercultural. É inspirada no trançado da arte, que envolve a relação de

humanos com animais, plantas e objetos, e que comunica aspectos do mito e da

cosmologia Kanhgáng (CLAUDINO, 2011; JAENISCH, 2011).

Adolfo Colombres (2018), escritor e antropólogo argentino, anuncia que os

sentidos nos conectam ao passado com uma velocidade e eficiência que a

consciência não alcança. A memória dos sentidos, na qual estão os registros

sensoriais que tivemos, bem como a memória dos sentimentos, estão em

tensionamento com a memória intelectual, que contém o que aprendemos das

ciências. Intuição e razão em jogo de alternância entre a memória que traz as raízes

sensoriais profundas e a que bloqueia e inibe as construções mágicas do imaginário.

Trata-se do movimento que conduz este trabalho: ao me aproximar da cosmologia e

da arte Kanhgág, abordo o que vejo, pela memória dos sentidos, que evocam as

cores, num jogo de claro-escuro, os cheiros e as percepções táteis. E também trato

do mito, que compartilhado, ativa o imaginário, carregando sensações que se

desprendem do âmbito racional e que remetem a um tempo e a um espaço distante,

cuja dimensão muitas vezes silencia a voz e a escrita e convida a viver e sentir.
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À margem de um espaço acadêmico excessivamente ordenado, existe um

lugar onde a culpabilidade original de estarmos metidos com “os pés na pré-pátria”

pode ser minimizada e onde podemos tentar ser verdadeiros através do mero

“estar”. Neste local, a academia menos ensina e mais aprende. No jogo que existe

entre o solo e a pessoa, considerando o solo como o espaço latino-americano onde

estamos enraizados, a universalidade é reescrita a partir de uma perspectiva

geocultural. Nesse sentido, Kusch (2009a) traz uma possibilidade metodológica:

Y he aquí que propongo una metodología, y és la de la adivinación. Esta
supone consultar un oráculo y hacer esto implica escuchar […] será
preciso escuchar realmente a los otros, en letra minúscula, el simple
hombre, cara a cara, incluso en términos de interculturalidad para que
digan en qué términos sobreviven pese a la inmadurez del país o de la
patria, en suma, para aprehender su simple modo de ser, o sea su estar
(KUSCH, 2009a, p. 30).

O convite à escuta a partir do conceito de “estar”, conforme aponta Kusch,

implica em algo mais do que o termo anuncia; implica em “rozar el vivir puro, o el ‘no

más que vivir’ a nivel biológico con su sentir” (KUSCH, 2009b, p. 238). Tal conceito

se contrapõe ao de “ser”, que, segundo o autor, representa o modo de pensar e de

viver ocidental, que remete à pulcritude, à limpeza do espaço e à negação de

culturas outras. Acoplada ao modo de “ser”, está a “colonialidade do saber”, ou seja,

o viver – e pensar – a partir de um contexto sociocultural diferente do qual

habitamos. Ao incorporar categorias de pensamento que não respondem nossos

questionamentos, ficamos vinculados a uma pretensa universalidade que não nos

representa e que provoca o vazio intercultural. Neste aspecto,

es precisamente el vacío intercultural en América el que media entre lo así
llamado popular e indigena, por una parte, y nuestro modo de pensar, por la
otra, lo que nos lleva a radicalizar los contenidos del pensamiento, el objeto
de pensar y, forzosamente, nos conduce a ver qué pasa con el pensamiento
en general. Pero no por el pensamiento en sí, sino por lo humano que habrá
de redescubrirse en los límites donde el pensamiento pierde su placidez,
cuando piensa el vacío intercultural (KUSCH, 2009b, p. 354).

É importante que possamos nos olhar, que possamos observar este espaço de

vazio intercultural, que possamos, também, retornar às epistemes originárias do solo

que pisamos e construir outras a partir delas, considerando deixar de lado a

racionalidade como poder supremo para adentrar no terreno do simbólico. É neste
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movimento de reconstrução que está pautada a pesquisa e a atuação em diferentes

espaços acadêmicos e sociais.

A partir do exercício vivencial que originou a imagem, a qual considero ser a

amplificação simbólica do processo de criação com Onorio, a cruz andina

movimenta-se e transforma-se mandalicamente, ora deslocando-se para dentro, ora

movimentando-se para fora, expandindo-se a partir do centro. Constrói-se a

pesquisa, portanto, neste movimento, a partir das vivências, no ir-e-vir de ações e

reflexões, algumas poucas vezes em conexão constante, através de organizações

causais e, em sua maioria, por conexões inconstantes, através das contingências,

das sincronicidades.

O analista junguiano Murray Stein (1998), ao apresentar o mapa da alma,

indica que nós, os seres humanos, temos um papel fundamental no contexto do

universo, pois nossa consciência é capaz de refletir o cosmos. Informa, também, que

o universo move-se a partir de quatro princípios: energia indestrutível, contínuo

espaço-tempo,  causalidade  e  sincronicidade.

Figura 6: O mapa da alma

Fonte: STEIN, 1998, p.195.

O psiquiatra Carl Gustav Jung (2005, p. 19) define sincronicidade como “a

simultaneidade de um estado psíquico com um ou vários acontecimentos que

aparecem como paralelos significativos de um estado subjetivo momentâneo e, em

certas circunstâncias, também vice-versa”. A partir do conceito, e considerando as

várias “coincidências significativas” que foram e são constantes no processo da

pesquisa, observo que eventos acontecem sem uma causa aparente e são

fundamentais para a investigação em si mesma. Há, neste processo, uma
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relatividade do tempo e do espaço, que se comportam elasticamente em relação à

psiquê, uma energia potente que conduz pela intuição, pela vivência.

Em sintonia com a fala de Jung, o sociólogo francês Michel Maffesoli (1998)

chama atenção para o fato de que a modernidade traz visões fragmentadas, como

por exemplo, a sociológica, a psicológica, a econômica, entre outras. E que é preciso

atentar também para uma perspectiva que implique

[…] uma tomada de posição cosmológica e antropológica, isto é, concernente
a mecanismos de correspondências, de analogias, de secretas
sincronicidades […] a natureza e a cultura entram em interação, o
microcosmo e o macrocosmo respondem um ao outro, e, no interior do
mundo social, cada qual, segundo seus títulos e suas qualidades, encontra
seu lugar na sinfonia humana. É para perceber tal organicidade,
transgressora da unidimensionalidade moderna, que necessitamos de uma
multiplicidade de “razões” sutis, capazes de perceber, ao mesmo tempo, a
força interna de cada fenômeno e sua necessária conjunção (MAFFESOLI,
1998, p. 79-80).

Jung, Maffessoli e os indígenas convidam-nos a viver para além do tempo

linear, permeado de causas e respectivos efeitos, ou seja, a viver um tempo mítico,

colocando em perspectiva uma outra lógica, operando em um outro corte

epistemológico. Tais movimentos remetem a uma lógica do instante, tributária do

acaso, que emerge de uma maneira inesperada, podendo ter sua percepção

dificultada a partir de uma lógica linear, de um causalismo unívoco, caso não haja

abertura para uma nova percepção dos fenômenos pesquisados (  MENEZES;

MOURA; WERNZ, 2020).

O sociólogo Boaventura de Souza Santos lembra-nos a importância de

valorizar a diversidade epistemológica e cultural do mundo, nomeadas por ele de

Epistemologias do Sul, como um recurso fundamental à alternativa das

Epistemologias do Norte, que representam “monoculturas do saber, das escalas, das

classificações, das temporalidades” e que “o modo de transformar essa diversidade

num recurso libertador reside na tradução intercultural e na artesania das práticas”.

(SANTOS, 2019, p. 370). Nessa perspectiva, procuro ouvir a palavra de intelectuais

indígenas vinculados ao pensamento e à linguagem mitológica, considerando o fato

de tê-los como protagonistas no planejamento, nas ações de pesquisa e extensão e,

em especial, nas reflexões acerca do que foi e está sendo produzido. Além de

colaboradores de pesquisa, os indígenas têm contribuído a pensar sobre o ser
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humano, a produção de conhecimentos e as metodologias de ensino e

aprendizagem na educação. Kusch (1994, p. 95) lembra-nos que a distância entre os

indígenas e nós é bastante grande: o indígena está com um pé no solo e outro no

sagrado; o não indígena está com um pé no cimento e outro no vazio. Desta forma,

a presença indígena no processo de pesquisa aproxima-nos da dimensão da razão

sensível, da dimensão simbólica.

Carlos Amadeu Byington (1996), psicanalista brasileiro, ao apresentar a

Pedagogia Simbólica, ressalta tratar-se de uma pedagogia da vivência, que não se

concretiza no Eu, nem no Outro. Primordial é a “relação do Eu com o Outro” dentro

do Self, consistindo o conceito junguiano de Self na “interação dinâmica de todas as

estruturas conscientes e inconscientes da personalidade” (BYINGTON, 1996, p. 16).

Na perspectiva do encontro com o outro, com o que pode complementar, em relação

de reciprocidade, emerge a presença Kanhgág na Universidade como potência

reveladora de possibilidades outras. De forma inspiradora, aponta a importância de

atentarmos que os espaços educativos, como a academia, devem pensar em um

desenvolvimento integrativo, que comporte o corpo, a natureza, imagens e emoções.

Em busca de dimensões outras, fui retirando camadas do que se apresentava como

verdade, a partir da compreensão de cada momento, fui percebendo a

complexidade, a amplitude, a profundidade do que se anunciava. Compreendo,

agora, que continuarei a retirar camadas, mesmo após ter que concluir esta etapa da

pesquisa, que finaliza por força das leis do tempo acadêmico.
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4 DEIXAR-SE AFETAR PELO MITO: RESSONÂNCIAS ANCESTRAIS COMO

MÉTODO EDUCATIVO

A pesquisa tem como cenário espaços educativos, ou seja, a universidade e

ações a partir dela, que tenham o caráter reflexivo no âmbito da interculturalidade.

Inicialmente, conforme já anunciado, a questão de pesquisa trata de representações

de povos originários na academia, seus interesses de formação, suas dificuldades,

bem como suas percepções sobre o vivido no espaço acadêmico. Sem deixar de

lado as questões pontuadas, pois são propulsoras dos movimentos seguintes, relato

a emergência do mito no âmbito das relações interculturais na pesquisa, destacando

sua função de responder às questões da alma, de tratar da essência do mundo e

dos fenômenos da natureza, tendo um papel estruturante na sociedade humana e

na inserção do indivíduo no contexto social (BOECHAT, 2009).

Considero a definição do tema da pesquisa e dos caminhos metodológicos o

resultado do processo vivido. Minha (re)colocação como pesquisadora a partir de

conhecer o mito de origem do povo Kanhgág diz sobre o quanto fui afetada e

também o quanto percebi a possibilidade de afetar os não indígenas que estiveram

comigo, de alguma maneira, durante o tempo de investigação, através das ações a

ela associadas. Inicialmente, atuando como pano de fundo, a presença simbólica do

mito, em especial o mito de origem da nação Kanhgág, foi crescendo e foi

adensando a/na pesquisa, enriquecendo-a. O movimento que apontou o caminho do

mito para pensar a temática pesquisada não foi imediato. Partindo de camadas

iniciais, conforme já relatado, nas quais nos preocupávamos com números, dados

históricos e com o mito, fomos percebendo que o aspecto mitológico impactava não

só a pesquisadora, como também aqueles e aquelas com quem dialogávamos sobre

relações interculturais, seja o público das três edições do curso de extensão, sejam

outros públicos com os quais interagíamos. Estes momentos de deixar-nos afetar

pelo simbólico, pelo mitológico, surgem como uma conexão, uma escuta da alma,

lugar onde está a sabedoria ancestral que existe em cada um de nós. Jung

provoca-nos a refletir quando trata da sensibilidade mítica perdida:

À medida que aumenta o conhecimento científico, diminui o grau de
humanização de nosso mundo. O homem sente-se isolado no cosmos
porque, já não estando envolvido com a natureza, perdeu a sua
“identificação emocional inconsciente” com os fenômenos naturais. E estes,
por sua vez, perderam aos poucos as suas implicações simbólicas. O trovão
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já não é a voz de um deus irado, nem o raio o seu projétil vingador. Nenhum
rio abriga mais um espírito, nenhuma árvore é o princípio de vida do
homem, serpente alguma encara a sabedoria e nenhuma caverna é
habitada por demônios. Pedras, plantas e animais já não tem (sic) vozes
para falar ao homem, e ele não se dirige mais a eles na presunção que
possam entendê-lo. Acabou-se o seu contato com a natureza, e com ele foi
também a profunda energia emocional que esta conexão simbólica
alimentava (JUNG, 2008, p. 120).

O encontro com o mito, desta forma, pode ser o (re)encontro com as energias

cósmicas das quais fazemos parte e que nos sustentam física e psiquicamente.

James Hollis (2005) lembra-nos de que a sabedoria instintiva pode passar

despercebida para a mente consciente, mas para as camadas profundas do

inconsciente, a sabedoria da natureza não é esquecida. Há, nesses movimentos, um

convite para acessar um mundo invisível, que está sob a superfície. Seria, então,

uma maneira de alinhar as escolhas da consciência às intenções da alma.

Ao informar que a etimologia da palavra mito vem da metáfora “olhar de

soslaio”, Hollis (2005) propõe pensar sobre nossa forma de estar no mundo, quando

sugere que o mito é percebido pela sociedade contemporânea como algo que pode

permanecer oculto ou como algo que nossa compreensão alcança somente em

parte, embora tenhamos por ele amplo respeito, reverência e uma certa frustração

por não conseguirmos adentrá-lo em profundidade. “Essa numinosidade (da

metáfora do ‘aceno de cabeça’, como algo que nos salta, reconhece-nos,

convoca-nos) é o nosso lugar de origem, nossa casa longe de casa e o fim de nossa

jornada” (HOLLIS, 2005, p. 9-10).

Falando do mito de origem do povo Kanhgág, mas também reportando-me aos

tantos mitos de origem dos diferentes povos que compõem a rica diversidade

mitológica do povo brasileiro, observo que tal diversidade tem uma base que remete

ao que Jung (2008) trata como o envolvimento com a natureza, como a identificação

emocional inconsciente, aspectos contidos nos mitos dos povos originários, perdidos

pelo homem não indígena contemporâneo. Creio que reconhecemos a força dos

mitos ao redescobri-los com as imagens simbólicas que sobreviveram ao

“esquecimento”. Sentimos que existem as conexões e que símbolos e mitos não

perderam a função de nos constituir como seres humanos. Na Psicologia junguiana,

encontramos elementos que nos provocam a refletir sobre um caminho comum entre

os indígenas – para quem os símbolos são parte do cotidiano – , e os não indígenas,

na contemporaneidade – para quem não há, aparentemente, aplicação da estrutura
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mitológica (HENDERSON, 2008). São questões existenciais fundantes do ser

humano, não importando a etnia à qual esteja vinculado, enigmas simbólicos que

enfrentamos, que exigem, também,respostas simbólicas. Boechat (2009, p. 21)

lembra-nos que os mitos são “estórias simbólicas que se desdobram em imagens

significativas, que tratam das verdades dos homens de todos os tempos''. Sendo

assim, embora um pouco esquecidos, os mitos constituem-nos como seres humanos

e podem auxiliar, a partir de acessados, o equilíbrio entre consciente e inconsciente.

Ao alinhar as intenções conscientes com as intuições da alma, vamos encontrando

sentidos para o estar no mundo. Os povos indígenas, por moverem-se a partir de

suas narrativas mitológicas, operam em uma faixa almada da existência.

Jung, ao relatar o encontro com o chefe dos pueblos Tao, Ochwiay Biano –

Lago das Montanhas –, observou que falou com ele como raramente havia falado

com um europeu, embora ambos estivessem fechados em seus mundos. Refletiu,

também, sobre nossas lembranças e esquecimentos e sobre o encantamento da

convivência na diversidade cultural:

Quando falamos com um europeu, logo nos atolamos em tudo aquilo que já
é conhecido há muito tempo, embora nunca compreendido, enquanto entre
eles o navio flutua em mares estranhos e profundos. Nunca se sabe se o
que mais nos encanta é a vista de novas margens ou a descoberta de
novas vias de acesso àquilo que, conhecido desde sempre, já está também
quase esquecido (JUNG, 2016, p. 249).

Lago das Montanhas, por sua vez, observou que os brancos têm um ar cruel,

com uma expressão fixa, como se estivessem sempre em busca de algo que nunca

encontram; são inquietos e não conhecem o repouso. E acrescentou que eles (os

brancos) dizem que pensam com suas cabeças. Ao ser questionado sobre como

pensava o pueblo Tai, apontou o coração e disse que era esta a maneira como

pensavam. Pensar com o coração pode significar a ativação da memória imaginativa

ancestral, que atua na perspectiva integradora consciente/inconsciente. Ao vencer a

barreira entre a realidade interna e a realidade externa, canais são abertos,

estabelecendo diálogo entre duplas complementares, tais como objetivo/subjetivo,

aluno/professor, real/imaginário.

James Hillmam (2010) lembra que sentir e imaginar o mundo não se separam

na razão estética do coração e que este percebe tanto sentindo como imaginando. A

alma pessoal, assim como a alma do mundo – a anima mundi são refletidas no que
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sentimos, no que imaginamos. Tratamos, portanto, do resgate do pensamento do

coração e de sua potência imaginativa que

nos leva de volta a um pensamento animal, a intimidade liberta da confissão
rumo à imediação, e não meramente conosco, mas com as faces
específicas do mundo sensível com o qual nosso coração está em
conformidade, como um animal à espreita de sua toca, um anjo da guarda
da sobrevivência que sabe toda vez que vamos rumo ao outro lado
(HILLMAN, 2010, p. 68-69).

O mundo sensível, embora tangenciando a objetividade na qual se ancora o

humano contemporâneo, ressoa e emerge quando nos permitimos entrar em

sintonia simbólica, mitológica. Ailton Krenak (2019), ao ser questionado sobre como

era viver sendo guiado pelo pensamento “mágico”, contou sobre seus parentes

Maxacali, que, em sua maioria, não falam português e usam o distanciamento dos

não indígenas como uma forma de continuar vivendo neste mundo, recriando-o.

Cantam e invocam a presença de animais e plantas que existiam no espaço onde

vivem, criando um mundo animado para habitar. Ele segue contando que, da mesma

forma que os Maxacali, os Krenak também criam um mundo paralelo, que pode ser

pensado como mágico, mas que é, de fato, um modo de vida pleno de imagens

oníricas, míticas e ancestrais. Perseverando nele, Ailton diz que seguirão

experimentando a consciência coletiva, que orienta as escolhas a partir da

inspiração dos sonhos. Para os povos indígenas, estar guiado por suas narrativas

ancestrais e por conexões oníricas, é um sentido especial de estar no mundo, uma

compreensão apurada de quem vive o mito como uma experiência humana, como a

essência da vida.

Ao tratar sobre a vitalidade do mito na mente humana, Stephen Larsen (1991)

observa que as mitologias desempenham um papel profundo nas vidas de quem as

considera vivas. Recomenda que as pessoas ditas “modernas” encontrem suas

raízes míticas, a fim de recuperar o senso perdido de conexão espiritual com o

universo, sendo os sonhos uma forma de ativar esta reconexão. Propõe, então, um

despertar  para os mitos:

porque, embora os símbolos míticos sejam universais e perenes
(mergulhados não só em todas as tradições da cultura mundial, mas
também na psique humana), no todo, estamos adormecidos para o seu
potencial – e para o que fazer com eles. Mas quando começam a falar à
consciência, jamais podemos voltar a dormir da mesma maneira. Os mitos
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que conhecemos conscientemente vivem para sempre em nossas
imaginações criativas, bem como em nossos sonhos (LARSEN, 1991, p.
17).

É preciso reconhecer que o espaço acadêmico, lugar de onde falamos,

mantém, de modo geral, o adormecimento frente ao potencial mitológico que o

tangencia. Abrir um canal de escuta sensível aos indígenas acadêmicos seria uma

maneira de refletir sobre caminhos para valorizar a diversidade como uma grande

riqueza epistemológica.

Ao ser questionado sobre a presença do mito de origem da nação Kanhgág na

sua vida, Onorio lembra que as narrativas mitológicas são vivenciadas nas aldeias e

que ele vê a relação Kamé/ Kairú entre humanos, natureza e cosmos – como uma

forma de “almar” a existência (WERNZ, 2020). Esta é uma forma de compreender o

mito a partir de quem o vive. O mito também pode ser entendido, de forma mais

objetiva, como o “relato simbólico passado de geração em geração dentro de um

grupo, que narra e explica a origem de determinado fenômeno (o m. da criação do

mundo)” (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001). Os movimentos que pautam as duas

formas de conceber o mito vão emergindo na sequência da escrita: ora surge a

análise objetiva, ora, a versão “almada”, pois o contato com o mito de origem do

povo Kanhgág já não me permite mais “voltar a dormir da mesma maneira”.

O sol brilha em nós. Nas noites de lua é fácil caminhar.

Rã vÿ, ãg ki hupøntð.  Kuty tá kysãnÿnkÿãgtóg, tðg há nðgtð.

Sol e lua, dia e noite, luz e sombra: oposição, complementaridade, aspectos

fundantes do mito de origem da cultura Kanhgág que atuam na perspectiva da

integralização da psique. As expressões que compõem o título, retiradas do

Dicionário Kaingang-Português/Português-Kaingang, organizado por Ursula

Wiesemann, foram encontradas ao buscar as palavras sol e lua. Em um dos tantos

diálogos com Onorio, ele explicava que, muitas vezes, não há como fazer uma

tradução literal dos termos da língua Kanhgág. Compreendo que ela reflete toda a

complexidade da cosmovisão do povo e que está plena de simbolismos, impregnada

da carga mitológica que constitui a cultura da nação Kanhgág. Utilizar a língua, em

movimento de aproximação com a cultura e o mito de origem do povo Kanhgág,

significa, também, um movimento de profundo respeito à identidade e ao espírito
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ancestral por ela representado. Reafirmar o espaço da língua indígena em um texto

acadêmico significa dizer que esta também é uma forma de (re)conhecê-la, é uma

forma de reverter o epistemicídio linguístico a que estão expostas, apesar dos

esforços dos povos originários para mantê-las ativas (TUKANO, TUPINIQUIM,

GAKRAN, FULNI-Ô, 2020). A escolha de palavras na língua Kanhgág tem uma

intencionalidade: indicar que o caminho metodológico que conduz ao mito de origem

do seu povo passa pela profunda reverência à língua, reconhecendo-a como parte

integrante de sua dimensão cosmológica e espiritual.

Um dos princípios fundantes da nação Kanhgág baseia-se na

complementaridade entre as metades Kamé e Kairú. Tal relação amplia-se, estando

presente, também, nas relações simétricas entre iambré (cunhados reais ou

potenciais), que, mesmo com características opostas, desempenham papéis ideais

de amizade, ajuda mútua, cooperação e complementaridade. O intelectual Kanhgág

Dorvalino Cardoso (2017) apresenta, a partir de quem vive a cultura, a versão do

mito de criação do mundo:

Kamẽ e Kanhru no princípio eram espíritos. Eles apareceram para povoar a
terra. Primeiro fizeram os animais, as plantas e os astros. Cada qual fez os
seus. Kamẽ fez os seres compridos e riscados (Re téj) e os Kanhru fez os
redondos e malhados (Re ror). Só depois que criaram todos os seres da
natureza, resolveram casar os filhos. Então decidiram que Kamẽ não podia
casar com Kamẽ, porque era irmão. De modo que Kamẽ só podia se casar
com Kanhru, que era a sua outra metade. O mesmo vale para Kanhru.
Podia casar os filhos somente com os que tinham marca diferente da sua.
Por isso, ficou decidido: quem tem marca diferente é Jambré (cunhado) e
pode casar entre si. E quem tem marcas iguais é Kênkê (irmão). Na
natureza também tudo se entende assim. E, por fim, acrescentaram ainda
outra regra: que os filhos sempre vão pertencer à metade do pai. Isto vale
para todos, tanto para Kamẽ como para Kanhru. Desde pequenos
aprendemos dos pais e avós sobre marcas. Primeiro pelas histórias. Depois
pelo andar com eles no mato. Eles contam e as crianças observam. Tudo se
aprende. Cada qual sabendo sua marca fica mais fácil compreender o
mundo. E ninguém se perde mais porque o nosso mundo é assim
(CARDOSO, 2017, p. 26).

Na mitologia indígena, é muito comum a dualidade estar presente na

constituição da cosmologia dos povos. Embora normalmente expresse tendências

opostas, não se percebe uma disputa de forças entre os opostos. Pelo contrário,

convivem e complementam-se. Cardoso (2017) relata sua percepção do mito de

origem do seu povo, registrada no parágrafo anterior, e, também, três versões

coletadas a partir de indígenas Kanhgág imersos na cultura. Delas, destaco uma,

que me impactou pela atualidade da temática da relação homem/natureza e pela
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clareza da colocação da relação entre os opostos, que tem, cada um, o outro em sua

essência. É a terceira versão:

Houve um tempo em que os rios estavam secando, os animais morrendo, o
mato e as pessoas adoecendo. As árvores não davam mais frutas e não
existia lugar em toda a terra onde se pudesse ficar. Os dois irmãos sóis, Rã
e Kysã, imensos astros que irradiavam calor, presenciavam tudo. Na
verdade, eles eram os responsáveis pelo que estava acontecendo. Até que
um dia, tiveram uma discussão.
— Essas desgraças, isso tudo é sua culpa! – disse Rã.
— Não, é tudo sua culpa, foi você quem... – dizia Kysã, quando levou uma
pancada no seu olho.
Ferido, Kysã enfraqueceu e tornou-se lua, originando-se, desse modo, a
noite iluminada pela lua. Rã, o mais forte dos irmãos, a partir daquele dia,
tornou-se o único a iluminar o dia, dando-nos luminosidade e calor
suficientes para a vida. À noite, desde então, temos a lua (Kysã), que nos
dá a escuridão necessária para o repouso, e, durante o dia, o sol (Rã), que
ilumina nossos dias e florestas.
Até hoje, assim que o sol se põe, a lua nasce. Desse modo, os dois nunca
se encontram para não brigarem novamente (CARDOSO, 2017, p. 24).

Os opostos, ao atuarem de forma conjunta, conforme apresentado no mito da

criação do mundo a partir da cosmologia Kanhgág, representam a totalidade.

Associo esta totalidade à busca do alcance da totalidade psíquica, referida por Jung

(2000) como Self ou “Si-Mesmo”. Neste caso, o processo de busca da referida

totalidade é algo muito intenso, muito forte, muito potente, simbolizando uma

integração de polaridades. Este movimento de grande intensidade percebe-se,

também, no mito relatado, quando atuam os dois sóis, que de tão fortes provocam a

destruição da natureza. Depois, com um ajuste de forças, mas ainda potentes,

conseguem harmonizar-se ao tornarem-se complementares, um em oposição ao

outro. Este ponto de equilíbrio que a mente humana procura alcançar, ou esta

totalidade psíquica, seria a imagem do sagrado impressa na psique humana.

Boechat (2009) aponta que os gêmeos ameríndios, presentes nos mitos de

muitas culturas, representam princípios contrários e constituem-se na “[...] própria

organização da consciência; o complexo egóico, como centro da consciência, se

estrutura à medida que seu oposto, a sombra, também se organiza como uma

contraparte inconsciente” (p. 73). A sombra é o lado obscuro, aquilo que não se

deseja ser, que fica recalcado no inconsciente. Algumas qualidades positivas

também estão na sombra, não vindo à consciência por falta de uma energia própria

ao conteúdo psíquico, ou porque não se deu atenção suficiente a ele (BOECHAT,

2009). O arquétipo da sombra acompanha-nos por toda a existência, constituindo-se
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num contínuo confrontar-se com ela, ou seja, com o oposto. Quanto ao ego, este

aparece nos mitos de forma idealizada, realizando ações e alcançando objetivos de

transformação cultural (BOECHAT, 2009).

O confrontar-se com o oposto, coloca-se em pauta as limitações e

consequências da crença da existência de um saber pretendidamente universal e

outro de validez apenas local, restrito a uma cultura. O oposto carrega, em si, uma

circularidade. Trata-se da alma humana em sua essencialidade. Nessa perspectiva,

inspira a crescente importância de intercâmbios entre atores sociais com diferentes

maneiras de ver o mundo, de produzir conhecimento. A colaboração intercultural,

tendo como referência o outro, torna-se, portanto, não só viável, mas desejável no

contexto social e acadêmico (MATO, 2008).

Trago, neste texto, indígenas acadêmicos da etnia Kanhgág, intelectuais que

têm legitimidade para falar de sua cultura. Estão comigo, estou com eles, por

coerência e por movimentos invisíveis, intuitivos, que tento fazer refletir no tempo da

pesquisa. Eles constituem, essencialmente, a representação indígena na

Universidade em que atuo. Sua cultura contempla o que o antropólogo Sérgio

Baptista da Silva (2002) apresenta como concepção cosmológica dualista, que

enfatiza a fertilidade da junção de princípios percebidos como contrários. Tais

princípios são visíveis de forma mais concreta na organização social, que se

evidencia na forma que assim se constitui: duas metades exogâmicas, patrilineares,

complementares e assimétricas:

[…] as patrimetades Kaingang representam apenas um aspecto – o
sociológico – de toda uma concepção dual do universo. Todos os seres,
objetos e fenômenos naturais são divididos em duas categorias
cosmológicas, uma ligada ao gêmeo ancestral Kamé, e a outra vinculada ao
gêmeo ancestral Kainru. Principalmente, as metades são percebidas pelos
Kaingang como cosmológicas, estando igualmente ligadas aos gêmeos
civilizadores, os quais emprestam seus nomes a elas (SILVA, 2002, p. 190).

A matriz mitológica que constitui o povo Kanhgág está ligada a um ou a outro

herói mítico e compreende todo o cosmos, incluindo elementos da natureza,

relações humanas, organização da sua sociedade e de seus rituais, a cultura

material, as representações de características físicas, emocionais, psicológicas e

diferenciações de papéis sociais. Segundo Silva (2002), a partir de bibliografia

consultada e de pesquisa realizada com indígenas Kanhgág de Nonoai, Iraí e Porto

Alegre, estabelecem-se as seguintes oposições dualísticas:
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Quadro 1: Dualismo e Cosmologia Kaingang: o xamã e o domínio da floresta

Kainru Kamé

Gêmeo ancestral denominado Kainru;
conforme o mito, saiu primeiro do chão; lua,

um ex-sol; noite; corpo fino, peludo, pés
pequenos; frágil, menos forte; feminino;

ligeiro em movimentos e resoluções; menos
persistentes; leste14 ; baixo (parte de baixo);
pintura corporal redonda, “fechada”; orvalho,

umidade; mudança; agilidade; lugares
altos15;seres/objetos redondos/fechados;

seres/objetos malhados/manchados, leves
ou delgados; setesangria (Simplo

cusparviflora)16

Gêmeo ancestral chamado Kamé;
conforme o mito, saiu depois do chão; sol,

símbolo da força e poder; dia; corpo
grosso, pés grandes; mais fortes;

masculino; vagaroso em movimentos e
resoluções, persistentes; temperamento
feroz; oeste; alto (parte de cima); pintura

corporal em faixas, linhas, “aberta”; dureza;
permanência; lugares baixos; seres/objetos

compridos/riscados; seres/objetos mais
pesados ou grossos; pinheiro (Araucaria

angustifolia)

Fonte: SILVA, 2002, p. 191.

A dualidade Kanhgág inspira e, de certa forma, conduz caminhos

metodológicos. Trata-se de uma base de conhecimentos imemoriais, que passa a

ser mesclada com a base epistemológica da pesquisadora. Dorvalino lembra que é

preciso ter cuidado com o conhecimento de seu povo. Relata que muitas vezes não

indígenas foram recebidos nas aldeias, recolheram informações e “não voltaram

nem para tomar chimarrão” (CARDOSO, 2017, p. 16). Importante lembrança. O

cuidado com possíveis limites nas aproximações com aspectos culturais do povo

Kanhgág também conduz e reconduz os movimentos metodológicos. Na

convivência, nos silêncios, nos tempos próprios também se faz ciência. Baseada na

relação de reciprocidade, reivindicada pelo intelectual indígena, há o que Castiñera

(2017) relata como um acontecimento de inter-relação fecunda, que não pode ser

reduzido a uma questão de mero reconhecimento entre indivíduos, em particular ou

16 “Durante o kiki, estes vegetais são depositados nas sepulturas Kainru ou Kamé, e usados como
carvão para desenhar os padrões da pintura corporal.” (SILVA, 2002, p. 191)

15 “De acordo com os Kanhgág de Xapecó e do Rio da Várzea, os Kamé nasceram no baixo (vale ou
sopé da montanha), e os Kainru, no alto (cume da montanha).” (VEIGA, 2000, p. 79)

14 Notas 10, 11 e 12, que acompanham a tabela disponibilizada por Silva (2002), reproduzida na
escrita do projeto, são trazidas para este texto a fim de proporcionar um melhor entendimento sobre
as informações nela contidas. “Cf. Veiga. Já Crépeaux e Rosa remetem os Kamé ao leste, e os
Kainru-kré ao oeste. Segundo estes autores, tais direções, durante o ritual do kiki, são invertidas com
o objetivo de ‘enganar’ as almas dos mortos presentes no ritual, já que elas representam perigo para
os vivos.”
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comunidades, mas que seja um trançado reciprocitário na qual impliquem todos os

âmbitos da realidade. Nesta perspectiva, seguimos.

17

4.1 O mito, o trançado e a emergência das camadas

A escrita, que procura registrar o vivido no adensamento da (com)vivência, foi

feita no movimento espiral e contínuo, buscando desvendar caminhos, procurando

adentrar no obscuro que possa nos cintilar (BARROS, 1996). Embora o surgimento

das camadas tenha cadência linear, após iniciarem a cintilar, vibram

concomitantemente. A sequência, portanto, refere-se ao tempo que foram se

apresentando à pesquisadora, tempo-movimento que remete à circularidade.

4.2 A primeira camada e o contexto da UNIPAMPA

Os passos iniciais, ou a primeira camada, está representada pelo encontrado

nos registros institucionais da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), a

respeito do ingresso de indígenas acadêmicos. São informações públicas, que

podem ser acessadas em espaços institucionais na web, ou que podem ser

buscadas, por consulta, na Coordenadoria de Ações Afirmativas da Instituição, tais

como o quantitativo de ingressos, de desistências e uma única conclusão de curso

de graduação. Embora várias questões possam ser levantadas a partir destes

dados, e haja muito a ser feito, existiam outras possibilidades, pois outras camadas

17 Pela tradução e voz da professora Sueli Krengre Candido (2021), o fragmento “O sol brilha em nós.
Nas noites de lua é fácil caminhar - Rã vÿ, ãg ki hupøntð.  Kuty tá kysãnÿnkÿãgtóg, tðg há nðgtð”
(CANDIDO, 2021, p. 43-48). Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1TX1Hx-rs6s197Kb9Ey5ENVneUUuTURsF/view?usp=sharing. Acesso
em: 3 mai 2021.

https://drive.google.com/file/d/1TX1Hx-rs6s197Kb9Ey5ENVneUUuTURsF/view?usp=sharing
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foram sendo desveladas. Questões que atravessam a primeira camada não foram

desconsideradas no decorrer da pesquisa. Ao contrário, continuaram presentes,

adensadas por outras perspectivas de sentir e de agir. Assim, a partir do contato

com indígenas acadêmicos no âmbito da Universidade, o que pode ser considerado

um bom encontro, passou a desvendar-se outra camada. Na busca de estratégias

para pautar a temática indígena na Academia – entre avanços e retrocessos – pelo

poder dos afetos, fui apresentada ao mito de origem da nação Kanhgág.

4.3 A segunda camada e a pesquisa colaborativa

Na segunda camada, a partir da potência do encontro, passei a refletir sobre

outra forma de estar no mundo. O jogo do ser-e-estar; a maneira ameríndia de viver,

o “estar no más” tangenciando o ambiente de objetividade acadêmica; o racional e o

simbólico em movimento de avanços e tensionamentos. Se na primeira camada

atuava como observadora, a partir da segunda passei, também, a protagonizar.

Mesmo timidamente e, por vezes, de forma equivocada, tentava avançar na

interação com o grupo de indígenas acadêmicos. Estava entre o “pesquisar sobre” e

o “pesquisar com”, notando, muitas vezes, que a balança desequilibrava em favor da

primeira forma de pesquisar. A emergência do “pesquisar com” constituiu-se no

processo da convivência, testando os limites, algumas vezes até os ultrapassando,

refletindo, reconsiderando conceitos e reformulando ações.

Um pé na universidade, outro na aldeia. Eis uma metáfora que pode descrever

o momento vivido. Uma espiral girando, a primeira edição do curso de extensão

“Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na educação” era planejada e

executada, e a compreensão da importância de estar junto ganhava força.

4.4 A terceira camada e as duas vozes

A terceira camada surge de um conflito: como poderia “pesquisar com” sem ter

uma mínima igualdade de condições com o principal parceiro de pesquisa,

considerando o espaço acadêmico? “Estar junto” significava estar lado-a-lado,

partilhando as dificuldades provocadas e os benefícios proporcionados pela

academia. O ingresso do parceiro de pesquisa no programa de Pós-Graduação em

Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) deu um novo sentido à
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pesquisa. Academicamente, duas vozes. Emerge a escrita colaborativa. Nela,

refletidas as dificuldades dos indígenas acadêmicos para permanecer na

universidade e a novidade do pesquisar, refletir e registrar em processo de coautoria.

Perto de nós, a espera de algo por vir a ser. Emerge a Metodologia Vãfy; emerge,

também, a oposição, o juntar de partes que podem ser entendidas como

complementares. A cultura material Kanhgág, que carrega no princípio mitológico a

relação dos opostos, é inspiradora para apontar caminhos: indígena e não indígena,

na tentativa de caminhar juntos, a potência do bom encontro.

4.5 A quarta camada e o protagonismo indígena

A quarta camada emerge da presença e do protagonismo indígena na

Universidade. Neste ponto, várias reflexões são possíveis. A presença indígena na

academia pressupõe o seu protagonismo no âmbito universitário, que implica

pesquisa, ensino e extensão? Quais limites e possibilidades de colaboração

intercultural são encontrados e viabilizados academicamente?

As quatro camadas, que se apresentaram no tempo de pesquisa, continuam

em processo de alternância, produzindo sentidos na convivência, nas reflexões

acadêmicas e nas vivências. Em alguns momentos, estou voltada às questões

institucionais, surgidas na primeira camada; em outros, deixo o papel de

observadora e passo a protagonizar, de forma solitária ou a partir da colaboração

com indígenas acadêmicos; ainda, em outros, o protagonismo é indígena. Em

constante deslocamento, as certezas são raras. Vamos construindo, em diálogos e

em silêncios, a partir das oportunidades que se apresentam, muitas de forma

sincrônica, um ponto possível de aproximação. Concepções de mundo diferentes,

em movimento de convergência, remetem à imagem da cruz andina em rotação

mandálica. Ora a colaboração intercultural cresce e se agiganta, ora se encolhe; ora

pesa o lado indígena, ora, o não indígena. Em dança cósmica, Kamé e Kairú

inspiram. Sincronicidade e causalidade, mito e arte, universidade e metodologia

Vãfy, aprendizagem simbólico-sensível e o poder dos afetos na música-dança da

oposição e da reciprocidade. Como noite e dia, como sol e lua, encontros sutis,

identidades marcadas.

A metodologia Vãfy emerge, portanto, como uma possibilidade de tecer

culturas no âmbito da educação. Nasce a partir dos achados da pesquisa e nos
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provoca a atuar nas ações educativas de maneira conjunta, trançando culturas, em

diálogos interculturais.

Considerando os movimentos relatados, a tese não propõe um modelo, embora

sugira uma metodologia de abordagem intercultural, provocando a pensar sobre o

processo alquímico de juntar para separar e juntar novamente, sobre o vir-a-ser da

conjunção de opostos, propondo, ainda, a refletir sobre o estar ameríndio, de certa

forma marcado em todos nós, e sobre o ser alguém, herança colonizadora. Marcas

que não temos como declinar, mas que dizem tanto do que somos, do que

conseguimos ver e do que invisibilizamos. A proposta – germinada pelas

convergências, oposições e reciprocidades – brota do chão, da terra que nos gravita

e do que nela é gerado, a vida em si, latente, carimbada na argila, na taquara e no

cipó, na arte, o cosmos em movimento, na potência dos encontros e no que deles

resulta. Luz e sombra, energia vital.
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5 SIRVA-SE: O (RE)ENCONTRO COM O MUNDO ACADÊMICO NA SUTILEZA
DAS SENSAÇÕES

[…] experimentar a solidão, enfatiza em mim a necessidade da comunhão.
Enquanto adverbialmente só é que percebo a substantividade de estar com.
[…] Estar só tem sido, ao longo da minha vida, uma forma de estar com.
Nunca me recolho como quem tem medo de companhia, como quem se
basta a si mesmo, ou como quem se acha uma estranheza no mundo. Pelo
contrário, encolhendo-me conheço melhor e reconheço a minha finitude,
minha indigência, que me inscrevem em permanente busca, inviável no
isolamento (FREIRE, 1995, p. 17).

Nosso caminho é uma teia de aranha. Há dificuldade em fazer recortes
(CARDOSO, 2017).

A escrita colaborativa, reflexões e ações e a constituição da cruz andina em

movimento mandálico constituem o processo de pesquisa e são constituídas por ele

Na cruz, estão representadas as camadas que se sobrepuseram durante o tempo

acadêmico de estudos. É necessário, portanto, puxar um fio da teia arquitetada, que

diz da grandeza dos momentos que tratam de reencontros e encontros. Como

movimento não linear, proponho relatar, a modo de conversa que vai e que vem, ao

sabor das lembranças, fluxo do pensamento, momentos que impulsionaram e deram

sentido à aproximação com o mito de origem Kanhgág.

No exercício de estar-só, permito-me uma reflexão sobre um encontro potente:

a pesquisadora consigo mesma. A possibilidade de sair da impessoalidade da

terceira pessoa e mergulhar na primeira pessoa, no eu, traz, em si, uma força, uma

novidade, um convite à desacomodação. Educados que somos para escrever como

um ser invisível, que reproduz teorias e faz associações entre elas, é preciso

reconhecer que a novidade traz um certo desconforto. Reconectar e perceber o

quanto é necessária a percepção sobre quem é o humano por trás da pesquisadora,

sobre o que pensa e os limites do que pensa, eis o movimento que desacomoda,

que provoca, que chama à reflexão…

O desejo, a necessidade de investigação nasce para além de uma pergunta ou

problema: nasce de uma inquietação de quem pesquisa. O processo de inquietação,

por sua vez, nasce de uma história pessoal e de uma história social, que são

referências a partir das quais se pode aprofundar e analisar o olhar que se tem, as

hipóteses constituídas acerca da realidade que interessa investigar, bem como dos

interesses que movem quem pesquisa.
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E como tenho me movimentado? Movida pela potência dos bons encontros,

percebo que o conhecimento não é um conceito contrário aos afetos. Quanto maior

é a capacidade de afecção do corpo, maior é a potência. O conhecimento não

elimina o corpo. Alma e corpo são atributos de uma mesma substância, são

integrados numa unidade. O objeto da alma humana é o corpo (SPINOZA, 2009). A

alma, segundo nos informa Jung (2000), “é o ponto de partida de todas as

experiências humanas, e todos os conhecimentos que adquirimos acabam por levar

a ela. A alma é o começo e o fim de qualquer conhecimento” (p. 261). A alma

humana é a ideia do corpo e das afecções do corpo, ou seja, do que afeta o corpo.

Sendo assim, o corpo humano é uma entidade capaz de ser afetada de múltiplos

modos; afetada por outros corpos, por outras ideias; afetada por encontros entre

outros corpos e outras ideias.

Enquanto o corpo possui uma capacidade infinita de sofrer afecções por parte

de outros corpos, a alma possui uma capacidade igualmente ilimitada de formar

ideias das afecções do corpo. Alguns dos encontros entre um corpo e outros corpos,

ou entre uma ideia e outras ideias, são “bons encontros”, ou “encontros que

convém”. Tais encontros aumentam a capacidade ou a potência de um corpo. O que

define a natureza humana é a sua potência, chamada conatus, que significa a força,

o impulso que leva o ser humano a existir, a ter perseverança na existência e

também a crescer. Conatus, portanto, é algo essencialmente ligado ao desejo, na

medida em que o desejo é o ímpeto que leva a perseverar na existência e a

perseverar no crescimento (SPINOZA, 2009). Isto é, leva o ser humano a ser e a

ser mais!

Bons encontros são aqueles que, ao invés de entravar o desejo e a potência

humana; ao invés de representar um obstáculo, representam um fortalecimento da

capacidade de ser mais, da força e do desejo. Bons encontros são aqueles que

alimentam a potência. Todo aumento da potência de existir é uma experiência que

se traduz mentalmente por um certo tipo de afeto. E este afeto chama-se alegria.

Portanto, todo encontro que fortalece, que aumenta a potência é um encontro que

produz alegria. É possível, assim, estabelecer uma relação entre afetos alegres e

bons encontros (SPINOZA, 2009; GIACÓIA JR, 2015). Desta forma, tenho me

movimentado, impulsionada pelos bons encontros.
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Maarten Simons e Jan Masschelein (2008), professores e pesquisadores

belgas, tratam da investigação pedagógica e iniciam a reflexão falando de um

encontro que – fugindo da regra geral de encontros científicos que reúnem pessoas

que compartilham metodologias, marcos referenciais ou textos comuns – reuniu

pesquisadores que queriam expressar os seus pensamentos e falar a partir de

experiências (e não sobre elas). Acrescentam, dizendo que a ligação entre eles

passava por um sentimento e um interesse comuns pelo momento presente, do qual

fazem parte como pesquisadores, colocando em jogo a si mesmos, seus

pensamentos e o limite de seus pensamentos. Nesta perspectiva, identifico-me e

desnudo-me.

Faço um preâmbulo teórico para relatar uma desacomodação, um bom

encontro, um encontro potente e feliz. Conto como cheguei aqui, nesta Universidade,

parte de uma caminhada que se anunciou e se concretizou muito bonita, muito

intensa, plena de emoção.

Permito-me dizer que alguns movimentos da vida não acontecem por acaso.

Meu reencontro com a academia, meu encontro com o Programa, com a

orientadora, meu reencontro com o indígena acadêmico, todos foram intuitivos,

sincrônicos. Encontros e reencontros permeados pela sincronicidade. Neste caso,

todos bons encontros; encontros que convém ao propósito da pesquisa realizada.

A partir da entrada no Programa de Pós-Graduação – Mestrado e Doutorado

em Educação (Unisc), passei a pensar sobre as razões de estar ali, se teria sido

uma escolha acertada e o que me reservavam os próximos anos. Ainda distante,

perdida no pampa gaúcho, fui chegando devagar, procurando entender por onde

teria que andar e qual seria o sentido de regressar à Universidade. Ao chegar, uma

recepção inspiradora: um dia de sol, muito iluminado (final de fevereiro), muito verde,

muita natureza, pássaros circulando sem medo, uma mesa com cachos de butiás e

um cartaz: Sirva-se! Quando vi a cena, fiquei emocionada pela generosidade no

compartilhamento do que alimenta o corpo. Era o que via, era o que podia perceber.

Hoje, posso ir além, entendendo que a generosidade era maior, mais ampla.

Segundo a crença de algumas etnias indígenas brasileiras, o butiazeiro é uma

árvore sagrada. Sendo assim, creio que era um sinal de boas-vindas também à

temática da pesquisa e um convite ao compromisso que assumi e que mantenho,
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apesar dos grandes desafios enfrentados. Segui, afetada por outros corpos, por

outras ideias; por encontros entre outros corpos e outras ideias.

Mesmo diante do peso de leituras teóricas, é possível manter o olhar atento à

teia tênue que permeia as relações (e as provocações) de escolhas feitas, partindo

para novos caminhos, novas estradas. Sinto como se fosse deslocada e recolocada

constantemente, na construção dos momentos e movimentos da proposta de

pesquisa. De uma forma, recolocada, quando me entrego aos ajustes necessários

para o agora e, constantemente, para o que estará por vir a partir do compromisso

assumido e que não se esgota no tempo da academia. De outra, em processo de

reencontro com a humanização do ser pesquisadora em espaços mais sensíveis,

lugar que, me parece, estou desde sempre, construída que fui na educação pública,

no chão da escola, no contato com comunidades rurais e de periferia urbana, que

são grandes escolas para embrutecer ou para humanizar.

Identificada com Simons e Maaschelein (2008), que apresentam a

investigação pedagógica como aquela que tem um sentido educativo e formativo,

também, para o pesquisador, que passa por um processo de reflexão e de

transformação do “eu”, procuro trazer este conceito e esta prática para a pesquisa

desenvolvida. Tal pesquisa trata das possíveis colaborações interculturais no âmbito

das relações sociais e pedagógicas no ambiente acadêmico e em outros espaços

educativos. Ainda, paralelamente ao contexto mais amplo da investigação, traz as

transformações da pesquisadora, registradas no Diário de Campo, assim como

também nos vários artigos escritos colaborativamente.

As lutas e iniciativas dos povos indígenas nas últimas décadas têm chamado a

universidade à reflexão: qual o espaço para a colaboração intercultural nas

universidades “convencionais”? Tais universidades são, segundo o professor e

pesquisador Daniel Mato (2016a), universidades ou outro tipo de instituições de

educação superior (IES) que não foram criadas especialmente para responder – total

ou parcialmente – a propostas e demandas dos povos indígenas. Nessas

universidades, são implementados programas, como proposta de cotas, de bolsas

especiais e de tutoria e monitoria para acadêmicos indígenas, com o objetivo de

desenvolver “modalidades sustentáveis de colaboração intercultural”, assim

caracterizadas:
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“[…] una característica saliente de la mayoría de estas experiencias es que
constituyen espacios sociales en los que se desarrollan diversos tipos de
modalidades de colaboración entre universidades o miembros de los
mismas y comunidades, miembros y/u organizaciones de pueblos
indígenas. Usualmente, estas múltiples formas de colaboración intercultural
procuran articular objetivos de mejoramiento de la calidad de vida de estos
pueblos con la generación de conocimientos y la formación de profesionales
y técnicos. Estas modalidades de trabajo involucran relaciones de carácter
intercultural que resultan inovadoras respecto de las históricamente
vigentes en el mundo de la Educación Superior “convencional”. Más allá de
contribuir a abrir promissórios espacios y caminos de innovación, están
relaciones están signadas por diferencias de intereses y visiones de mundo,
así como por asimetrías de poder. También lo están por resistencias y
conflictos que se expresan en diversos ámbitos y entre variados actores
sociales, incluso más allá de los directamente participantes, involucrando
por ejemplo a las agencias gubernamentales encargadas de formular
políticas universitarias y de educación superior, y/o de evaluar y acreditar
universidades y otras IES, así como a las dedicadas a políticas de ciencia y
tecnología (MATO, 2016a, p. 73).

Apesar dos movimentos feitos no sentido das referidas “colaborações

interculturais”, a despeito das políticas públicas implementadas, ainda há

invisibilidade, tanto da cultura, quanto dos estudantes indígenas e de suas

demandas. Ao invocar a expressão “diálogo de saberes” para abarcar ações de

docência, investigação e/ou extensão, o conhecimento indígena passa a ser

colocado em posição de desigualdade com o conhecimento científico, nos moldes

considerados válidos pela academia. Parece haver uma hierarquia de

conhecimentos. Levantamos o olhar para nossos colonizadores e esquecemo-nos

de olhar o chão que habitamos.

Na sociedade definida como “sociedade do conhecimento”, Simons e

Maaschelein (2008) indicam que há uma concepção de investigação pedagógica

compreendida como “produção de conhecimento”. Nesta perspectiva, o pesquisador

é um produtor de conhecimentos e a investigação científica é uma produção de

conhecimento científico – entendendo-se conhecimento científico como

conhecimento válido academicamente. Mas há outro caminho, também apontado

pelos autores, pelo qual devo seguir. Trata-se do acesso ao conhecimento a partir da

transformação do “eu” em presença do “outro”. A experiência de viver, de sentir, a

percepção de si mesmo, “ocupar-se da alma”, são movimentos do pesquisador “que

vive, que pensa, que atua”. Tais movimentos são constituídos por ações de cuidado

consigo mesmo, que passam por momentos de reflexão, de leituras e de escrita.

Oportunidades de participar de processos de transformações acadêmicas e

sociais, no curso da vida, é um privilégio como profissional e como estudante. Além
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do privilégio, há, também, a responsabilidade de tentar interpretar corretamente as

transformações, organizar dados e estar aberta e disponível para compor bons

encontros, encontros que convêm à construção de espaço de colaboração

intercultural institucional. O papel a desempenhar é o de transformação do eu (de si),

a partir de uma intensa relação com o outro, tendo a leitura, o planejamento, a

escrita, como exercícios preparatórios para que se harmonizem pensamentos e

ações, criando um estado de inspiração. Tal estado é uma busca constante e nem

sempre possível de ser alcançado.

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, reforçando a importância

de uma escrita (e investigação) reflexiva e autoral, faz a analogia do erudito puro

com o homem (ou mulher) que usa peruca, indicando que a pessoa “adorna a

cabeça com uma rica massa de cabelo alheio” (SCHOPENHAUER, 2009, p. 22). Tal

associação apresenta a referência de fios soltos, sem profundidade, sem raízes, de

quem usa o cabelo artificial como um adorno, no qual há uma beleza “plantada”, sem

sentimentos profundos, com uma grande quantidade de pensamentos e interesses

alheios. Já o cabelo natural tem raízes profundas e se harmoniza com aquele(a) a

quem enfeita. Traz consigo a essencialidade, o pensamento em transformação. Este

último movimento, reconheço-o como um convite, uma provocação: desacomodar é

preciso, é urgente. Combinar o vivencial com o teórico constitui o desafio e a

essencialidade do movimento do qual não devo declinar.

Ainda sobre o tema, Fals Borda (2009) questiona sobre as exigências feitas

para uma combinação harmoniosa do papel de pesquisador com a concepção e

utilização da ciência. E responde com um chamado para atentarmos que, ao viver,

não o façamos somente como homens (e mulheres), mas também como seres

preparados para o estudo e a crítica da sociedade e do mundo.

Buscando, então, uma “dança própria”, falo em primeira pessoa e procuro olhar

meu entorno criticamente. Não há dúvida que a proposta de tese parte da

pesquisadora, parte de mim. Entretanto, para dar sentido à utilização que proponho

da ciência e à metodologia do “pesquisar-junto-com”, vou buscando um movimento

inspirado na abordagem de Dorneles, Bergamaschi e Feitosa (2016), que trazem a

perspectiva do “[…] acolhimento amoroso às diferentes lógicas do estar-sendo

juntos-no-mundo-com” e o estímulo ao “[…] olhar generoso que respeita os

fenômenos da existência pelo que são, a busca das possíveis inteligibilidades

emergentes ao que se mostra, muitas vezes, como caótico, como ambíguo, como
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improvável” (p. 20). Nesse sentido, retomo as palavras de Dorvalino, intelectual

indígena18, que ressalta: nosso caminho é uma teia de aranha, há dificuldade em

fazer recortes. Em sintonia com esta reflexão, percebo que não estou sozinha. Não

há como recortar o que é meu, o que é do Onorio, indígena acadêmico com quem

pesquiso, e o que é de seu povo. Estamos juntos na escrita, nas reflexões e nas

ações. É um privilégio a companhia Kanhgág de tão inspiradora cultura. O tema da

pesquisa, a partir das ponderações feitas, trata da potência do encontro, no

cruzamento de mundos – indígena e não indígena – numa perspectiva intercultural

que evidencia o mitológico, o simbólico e o espiritual, nas dimensões pessoal,

institucional e cosmológica. Os movimentos que conduzem a reflexão e as ações

são descritos no tópico que aponta o que move os pesquisadores, a partir da

apresentação do cenário inicial da investigação. Tais movimentos caracterizam o que

identifico como primeira camada do processo de investigação.

18 Ao ouvir pela primeira vez a expressão “intelectual indígena” fiquei atenta à novidade, ao inusitado
da combinação de palavras: no adjetivo, a marca da intelectualidade. Procurei refletir sobre o quanto
seria estratégico utilizá-la, justamente para provocar a sensação provocada em mim, nesta
sequência: estranhamento, análise da combinação e do conceito, encantamento. Segundo Claudino
(2013) “O intelectual indígena […] é aquele que não é, necessariamente, um intelectual ligado à
academia, mas o que detém e transmite os saberes e os conhecimentos da tradição oral, na prática
da oralidade e no dia a dia da comunidade onde está inserido, para os descendentes de seu povo.”
Segundo Bergamaschi (2014), “é um intelectual que atua na interface tradição-academia, cuja
presença se faz forte e, silenciosamente, “indianiza” os espaços acadêmicos com seus modos
específicos de fazer pesquisa, de estudar e de produzir conhecimentos. Talvez inaugurando práticas
de intercientificidade.” (p. 27) Os conceitos de Bergamaschi e de Claudino para intelectual indígena
estão em harmoniosa sintonia.
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6 O QUE NOS MOVE – INTELECTUAL INDÍGENA E PESQUISADORA – NAS
DANÇAS PRÓPRIAS EM RELAÇÃO DE ALTERIDADE

Que todos possam ir e não caia nenhum. Um sonho belo, inocente e pouco
realista. Ocorre que a realidade não é a Realidade; que o inocente não é
inocente e que os sonhos são mais que sonhos. Em certos momentos, se
troca a gramática e a lógica da realidade. O grito "Que todos possam ir"
aponta para outra gramática, para outra forma de pensar, para outro
conceito de realidade19 (HOLLOWAY, 2002, p. 4).

[…] Es como navegar un barco cuya cubierta reúne y transporta personas
atravesadas por una educación escolar diferente a la de sus horizontes
[…]. Personas que buscan dirigir por manos propias, um rumbo que ha sido
trazado para que salga de ahí, y que en cambio ellos, prefieren introvertir
y endo  y viniendo entre dos mundos (ALARCÓN, 2018, p. 14).

Nosso cenário é a Universidade Federal do Pampa e uma das questões que

nos moveu – e ainda nos move – é o acesso e a permanência de indígenas

acadêmicos na Instituição. E como não compreendemos as relações humanas de

forma linear e em uma única direção, buscamos, também, refletir sobre a

contribuição da presença indígena no espaço universitário, caracterizando, nesta

perspectiva, a pesquisa. No que diz respeito a aspectos específicos, apresentamos

documentos que trazem a cronologia de editais para ingresso de indígenas

acadêmicos na Universidade, para evidenciar o espaço oferecido pela Instituição

para o acesso do referido público. São dados que estão disponíveis nas páginas do

sítio da Universidade ou por meio de consulta a setores específicos, como a

Ouvidoria, observada a necessária transparência de informações de instituições

públicas.

Neste tópico, relato o que apresentei, inicialmente, como a primeira camada, ou

seja, aquela que é facilmente detectável e que, conforme já dito, apresenta dados de

acesso público. Trata-se de uma das quatro apontadas no detalhamento da

emergência da cruz andina em forma mandálica, que organizou o pensamento e que

reflete os movimentos da pesquisa. Sobre as informações disponíveis, muito ainda

poderia ser investigado e aprofundado. Entretanto, a partir dessa, outras camadas

foram surgindo e ganhando relevância, embora não se possa desconsiderar a forma

de ingresso, a representação e a permanência de indígenas aldeados na

19 Trecho adaptado do prólogo do livro Cambiar el mundo sin tomar el poder: el significado de la
revolución hoy.
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Universidade, que constituem a densidade mitológica da pesquisa. Essas reflexões

podem contribuir para densificar a dimensão desse processo, o que vem

acontecendo e foi apreendido ao longo da pesquisa, e seus possíveis

desdobramentos. Ao anunciar dessa forma, procuro compartilhar o que me

impulsionou a avançar para a segunda camada.

Inicialmente, é importante destacar que, desde 2011, há, na Instituição, a

seleção para ingresso de indígenas aldeados, por meio de programa e editais

específicos. No primeiro ingresso, a UNIPAMPA, através do Programa Anauê, abriu

suas portas para o ingresso de estudantes indígenas, buscando contemplar, não só

a inclusão, como também a permanência. Estas foram as vagas ofertadas:

Quadro 2: Vagas oferecidas pela UNIPAMPA no 1º edital

Edital nº 144/2011/UNIPAMPA

Curso / campus Nº de vagas

Engenharia Civil / campus Alegrete 01

Engenharia de Software / campus Alegrete 02

Agronomia / campus Itaqui 02

Nutrição / campus Itaqui 02

Serviço Social / campus São Borja 02

Enfermagem / campus Uruguaiana 02

Total 11
Fonte: UNIPAMPA.

Não houve criação nem supressão de vagas para outros programas. Foram

disponibilizadas as vagas geradas por processos de desligamentos, transferências e

abandonos, conforme consta no Edital. Entre os documentos para ingresso deste

processo seletivo e para os seguintes, foi solicitada a “Declaração de Membro da

Comunidade ou Aldeia Indígena”, assinada pela liderança da comunidade indígena

(cacique/ lideranças/ chefe) e validada por demais lideranças e ou membros,

também da comunidade, e homologada pela FUNAI.

No segundo edital, lançado em 2016, foram oferecidas 21 vagas, conforme o

quadro a seguir:
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Quadro 3: Vagas oferecidas pela UNIPAMPA no 2º edital

Edital nº 388/2016/UNIPAMPA

Curso / campus Nº de vagas

Produção e Política Cultural / campus Jaguarão 03

Licenciatura em História  / campus Jaguarão 01

Direito / campus Santana do Livramento 01

Ciências Biológicas / campus São Gabriel 01

Engenharia Florestal / campus São Gabriel 01

Gestão Ambiental / campus São Gabriel 05

Biotecnologia / campus São Gabriel 01

Educação Física / campus Uruguaiana 02

Enfermagem / campus Uruguaiana 01

Farmácia / campus Uruguaiana 02

Fisioterapia / campus Uruguaiana 01

Tecnologia em Aquicultura / campus Uruguaiana 02

Total 21
Fonte: UNIPAMPA

No terceiro edital, em 2017, foram disponibilizadas 20 vagas, divididas

igualmente entre indígenas aldeados e quilombolas. Foram destinadas aos

candidatos indígenas:

Quadro 4: Vagas oferecidas pela UNIPAMPA no 3º edital

Edital nº 323/2017/UNIPAMPA

Curso / campus Nº de vagas

Licenciatura em História / campus Jaguarão 01

Pedagogia / campus Jaguarão 01

Ciências Humanas / campus São Borja 01

Serviço Social / campus São Borja 01
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Relações Internacionais / campus Santana do Livramento 01

Educação Física / campus Uruguaiana 01

Enfermagem / campus Uruguaiana 01

Ciências da Natureza / campus Uruguaiana 01

Farmácia / campus Uruguaiana 01

Medicina / campus Uruguaiana 01

Total 10
Fonte: UNIPAMPA.

No quarto edital, em 2018, também foram disponibilizadas 20 vagas para

indígenas aldeados e quilombolas. Entretanto, foram oferecidas diferentes vagas

para cotistas indígenas e remanescentes de comunidades quilombolas. Para os

indígenas, o Edital  340/2018 contemplou as 11 vagas a seguir:

Quadro 5: Vagas oferecidas pela UNIPAMPA no 4º edital

Edital nº 340/2018/UNIPAMPA

Curso / campus Nº de vagas

Licenciatura em História / campus Jaguarão 01

Pedagogia / campus Jaguarão 01

Direito / campus Santana do Livramento 02

Administração (diurno) / campus Santana do Livramento 02

Educação Física / campus Uruguaiana 01

Enfermagem / campus Uruguaiana 01

Farmácia / campus Uruguaiana 02

Medicina Veterinária / campus Uruguaiana 01

Total 11
Fonte: UNIPAMPA.

Na impossibilidade de preenchimento das vagas destinadas a candidatos

moradores das comunidades remanescentes de quilombolas, elas serão destinadas
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para os candidatos inscritos indígenas aldeados. Da mesma forma em relação às

vagas disponibilizadas aos indígenas20.

Para ingresso em 2020, alterações foram feitas. O Edital 443/201921 previu a

disponibilização de 10 vagas para ingresso de indígenas aldeados, assim como 10

vagas para remanescentes de comunidades quilombolas. E acrescentou uma lista

de cursos entre os quais os candidatos poderiam optar por participar do processo

seletivo, caracterizando um aumento na cartela de opções disponibilizadas. Foi

oferecida uma vaga por curso para a cota de indígenas aldeados.

Quadro 6: Edital de 2020 – UNIPAMPA

Edital nº 443/2019/UNIPAMPA

Campus Curso

Alegrete Ciência da Computação

Alegrete Engenharia Agrícola

Alegrete Engenharia Civil

Alegrete Engenharia Elétrica

Alegrete Engenharia de Software

Alegrete Engenharia de Telecomunicações

Alegrete Engenharia Mecânica

Bagé Engenharia de Alimentos

Bagé Engenharia da Computação

Bagé Engenharia de Energia

Bagé Engenharia de Produção

Bagé Engenharia Química

Bagé Física

Bagé Letras – Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e
Respectivas Literaturas

21 UNIPAMPA. Disponível em:
https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_443-2019_processo_seletivo_esp
ecifico_para_indigenas_aldeados_e_moradores_das_comunidades_remanescentes_de_quilombos_2
020.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020.

20 UNIPAMPA. Disponível em: https://sites.unipampa.edu.br/prograd/processo-seletivo-indigena/.
Acesso em: 10 dez. 2020.

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prograd/processo-seletivo-indigena/
https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_443-2019_processo_seletivo_especifico_para_indigenas_aldeados_e_moradores_das_comunidades_remanescentes_de_quilombos_2020.pdf
https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_443-2019_processo_seletivo_especifico_para_indigenas_aldeados_e_moradores_das_comunidades_remanescentes_de_quilombos_2020.pdf
https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_443-2019_processo_seletivo_especifico_para_indigenas_aldeados_e_moradores_das_comunidades_remanescentes_de_quilombos_2020.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prograd/processo-seletivo-indigena/
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/processo-seletivo-indigena/
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Bagé Letras – Português e Literaturas da Língua Portuguesa

Bagé Matemática

Bagé Música

Bagé Química

Caçapava do Sul Ciências Exatas

Caçapava do Sul Engenharia Ambiental e Sanitária

Caçapava do Sul Geologia

Caçapava do Sul Geofísica

Caçapava do Sul Mineração

Dom Pedrito Enologia

Dom Pedrito Ciências da Natureza

Dom Pedrito Agronegócio

Dom Pedrito Zootecnia

Itaqui Agronomia

Itaqui Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Bacharelado

Itaqui Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Licenciatura

Itaqui Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

Itaqui Matemática

Itaqui Nutrição

Itaqui Ciência e Tecnologia de Alimentos

Jaguarão História

Jaguarão Letras – Espanhol e Literatura Hispânica

Jaguarão Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa

Jaguarão Licenciatura em Pedagogia

Jaguarão Letras Português EaD

Jaguarão Produção e Política Cultural

Jaguarão Gestão de Turismo
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Santana do Livramento Administração – Diurno

Santana do Livramento Administração – Noturno

Santana do Livramento Ciências Econômicas

Santana do Livramento Direito

Santana do Livramento Gestão Pública

Santana do Livramento Relações Internacionais

São Borja Ciências Humanas

São Borja Ciências Sociais – Ciência Política

São Borja Comunicação Social – Jornalismo

São Borja Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

São Borja Comunicação Social – Relações Públicas

São Borja Serviço Social

São Gabriel Ciências Biológicas – Licenciatura

São Gabriel Ciências Biológicas – Bacharelado

São Gabriel Biotecnologia

São Gabriel Engenharia Florestal

São Gabriel Gestão Ambiental

Uruguaiana Enfermagem

Uruguaiana Farmácia

Uruguaiana Ciências da Natureza

Uruguaiana Educação Física

Uruguaiana Aquicultura

Uruguaiana Medicina

Uruguaiana Medicina Veterinária
Fonte: UNIPAMPA.
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No registro do resultado provisório22 do processo seletivo, foi possível verificar

que, apesar da ampliação na oferta de cursos, as escolhas recaíram sobre as

carreiras de Medicina, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social e Medicina

Veterinária. Foram selecionados, então, um) candidato para a vaga do curso de

Medicina, um para o curso de Enfermagem, um para o curso de Medicina

Veterinária, um para o curso de Farmácia e, por último, um para o curso de Serviço

Social, conforme consta no resultado final do processo seletivo23. Portanto, foram

preenchidas apenas cinco das dez vagas oferecidas, considerando o indicado nos

itens 2.3, 2.4 e 2.5 do Edital 443/2019:

2.3. Não serão ofertadas mais de uma vaga por curso para cada
grupo de candidatos deste processo seletivo, ou seja, uma vaga para
o grupo de indígenas aldeados e uma vaga para o grupo de
quilombolas.

2.4 As ofertas efetivas das vagas dependerão do efetivo
desempenho de cada candidato, sendo contemplados os 10
primeiros colocados de cada grupo, limitados a uma vaga por curso.

2.5. No momento da inscrição o candidato deverá optar por somente
um dos cursos relacionados.

Para melhor compreender o resultado do Edital, solicitei a análise por

acadêmicos indígenas. Em 2018, foi criado o grupo de WhatsApp “Cultura Indígena”,

composto por Márcio Katánh Manoel Antonio, aluno do curso de Direito da

Unipampa, Onorio Isaías de Moura, à época cursando Relações Internacionais na

mesma Universidade, e por mim. O objetivo da criação do grupo era tratar de

detalhes da oferta do curso de extensão “Aprendizagens interculturais: produção de

sentidos na educação básica”. Mesmo fugindo do objetivo do grupo, considerei

importante a manifestação de ambos acerca do resultado do Edital, por estarem

diretamente envolvidos, em contato com gestores, acompanhando o processo de

ingresso de indígenas acadêmicos na Unipampa. Sendo assim, lancei, no grupo, o

questionamento:

23 UNIPAMPA. Disponível em:
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/03/resultado-final-indigenas-quilombos-2020.pdf.
Acesso em: 10 dez. 2020.

22UNIPAMPA. Disponível em:
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/02/resultado-provisorio-indigenas-e-quilombolas-2020
.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020.

https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/03/resultado-final-indigenas-quilombos-2020.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/02/resultado-provisorio-indigenas-e-quilombolas-2020.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/02/resultado-provisorio-indigenas-e-quilombolas-2020.pdf
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Estou escrevendo sobre o processo seletivo de indígenas aldeados na
Unipampa. Em 2019, conforme devem ter acompanhado, tivemos o Edital
443/2019. Embora tenha sido oferecida uma cartela maior de cursos, o que
considerei bom, o ingresso ficou mais restrito. Ao menos foi o que me
pareceu, considerando o resultado final. Se possível, gostaria da opinião de
vocês a respeito (WERNZ, 2020).

Ao ser questionado sobre o processo seletivo referente ao Edital 443/2019, o

acadêmico Márcio fez as seguintes colocações, transcritas na íntegra, para garantir

a autenticidade do espaço de fala:

Sobre o processo específico de seleção de indígenas aldeados do ano de
2019, considero que tivemos um avanço. Tínhamos uma vaga por curso,
atendendo a indígenas aldeados e remanescentes de comunidades
quilombolas. Com a nova gestão na Universidade, conseguimos ampliar
para duas vagas, uma para cada grupo, em todos os cursos listados no
Edital, o que considero positivo. Havia uma reunião marcada com todos os
acadêmicos indígenas e os gestores da Instituição, mas acabou sendo
cancelada em razão da pandemia. O aumento do número de vagas é
interessante, mas precisamos pensar que não adianta encher de indígenas
dentro da Universidade, é preciso pensar que os indígenas terão que ficar
na área urbana e na Universidade e que estarão longe de suas aldeias. A
gente tem percebido que alguns indígenas têm desistido por falta de
condições para se manter na área urbana. Em Uruguaiana, o pessoal tem
mais dificuldade. Por exemplo, lá eles precisam pagar o auxílio transporte e
aluguel. Ainda tem o RU [restaurante universitário] que deu uma parada,
mas voltou ao normal agora, o que ajuda um pouco também. Então, como
falei, é preciso pagar o aluguel, pagar água, internet e também o transporte,
e claro, se manter nos finais de semana quando o RU não está aberto. E
tem outras coisinhas, como comprar o que vestir, calçado, higiene pessoal.
A maioria dos indígena vive nas suas famílias, dentro da aldeia,
colaborando com os pais, com as mães, produzindo e vendendo artesanato
fora da aldeia ou também atuam na agricultura, plantando milho, feijão, etc.
O valor arrecadado durante as atividades e os produtos plantados e
colhidos são usados para a manutenção na aldeia. Quando o acadêmico
indígena sai do seio da família e vai para a Universidade, fica um a menos
para atuar na manutenção da família. Como o produzido e arrecadado na
aldeia serve somente para a manutenção de famílias naquele espaço, não
sobra nenhum valor que pudesse auxiliar o acadêmico. Então, essas
famílias ficam engessadas, não tem como ajudar mensalmente o filho que
está fora da aldeia para frequentar cursos de nível superior. Sendo assim,
os acadêmicos indígenas ficam de braços amarrados, porque eles recebem
um auxílio do MEC. Percebemos que para os alunos de Uruguaiana, que
não tem Casa do Estudante, que precisam pagar o aluguel, entre outras
coisas que eu mencionei. A bolsa do MEC acaba não cobrindo todas as
despesas na área urbana ou o que precisa dentro da Universidade, como,
por exemplo, xerox, compra de bons livros, cópias de livros ou partes de
livros emprestados por colegas não indígenas ou pelo professor. Tudo isso
gera gastos. Então, não adianta a Universidade se preocupar com o acesso
e esquecer a permanência. Não estou desfazendo o número de vagas, é
positivo, temos conseguido melhoras. Assim que voltarmos à Universidade,
precisamos discutir com a gestão estes problemas existentes na
permanência, que é maior do que o acesso, via processo seletivo
específico. Por exemplo, no próximo semestre, quando voltarmos, alguns
indígenas não vão mais poder voltar, porque não conseguirão se manter.
Conversei com colegas, acadêmicos indígenas, inclusive uns que já
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desistiram, também reforçam que o problema é na permanência. A
Universidade tem o papel de contribuir com auxílios vindos direto da
instituição federal. Tivemos, por um tempo, auxílio de duzentos reais, que
acabou sendo cortado, ficando somente o auxílio do MEC. Deu uma
equilibrada, mas foi temporária. Precisamos fazer algo agora para evitar que
aconteçam os problemas relatados, para que não ocorram desistências por
dificuldade de manutenção fora da aldeia, na área urbana, para estudar.
Acho importante tu escrever sobre isso. Não é somente uma percepção
minha. Onorio também tem esta percepção. O que a gente sente, no
dia-a-dia, na prática, na pele, às vezes os professores e alguns técnicos não
sentem, entende? Ou às vezes quando tu vai explicar para eles, entendem
de uma outra forma, ou não sentem o que a gente sente. É importante tu
colocar, porque é uma demanda nossa as condições de permanência dos
estudantes mais que o acesso. Outra coisa que eu acho importante é a
divulgação do processo seletivo nas aldeias, visitar os colégios, os postos
de saúde, onde se encontra um número maior de pessoas. As pessoas
acessam estes meios, educação e saúde. É preciso também conversar com
as lideranças, assim o acesso não fica restrito. Outras universidades têm
mandado equipes às aldeias para divulgação de editais específicos e tem
aumentado o número de ingressantes. É importante também tu colocar que
os reitores das universidades federais têm amparo legal para conceder
auxílio para indígenas e quilombolas. Por exemplo, tem um decreto de
2013, de número 389, lá no Artigo 6º, está bem especificado o amparo legal
para os gestores apoiarem os acadêmicos indígenas. Além da bolsa que
vem do MEC, dá amparo para auxiliar com bolsas próprias, por exemplo,
com auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte. Diz no Decreto
que é papel da Universidade conceder auxílios próprios para os indígenas e
quilombolas, inclusive auxílio creche. Nós, indígenas, temos muito a
contribuir para melhorar esta situação, para futuramente não termos os
problemas que estamos tendo. É uma mudança que não vai só beneficiar a
quem está na Universidade, vão os futuros indígenas que estão por vir. É
importante tu registrar também que toda esta bagagem, todo este
conhecimento, não só deste Decreto, deste Artigo, a gente tem
conhecimento porque o Direito nos dá esta chance de entrar a fundo no
conhecimento, não só para o mercado de trabalho, mas também ele te
esclarece, te mostra caminhos para tu aprender sobre leis que dão amparo
à questão indígena, à questão quilombola. Foi desse jeito, frequentando as
aulas, perguntando, pesquisando, que eu consegui descobrir o Decreto de
2013 (WERNZ, 2020).

Sobre a questão em pauta, Onorio deu sequência ao diálogo, pontuando

questões já abordadas por Márcio, reforçando e ampliando alguns aspectos. O áudio

também foi transcrito na íntegra pela razão anteriormente indicada:

Essa questão de indígenas estudarem através de processo seletivo é um
movimento muito antigo. Desde 2012, eu estava à frente deste movimento
na Unipampa e agora estou fora do campo, do contato direto com os
gestores desta área. Mas é como o Márcio falou: o principal é tu manter os
indígenas na Universidade. Não vou me alongar, porque o Márcio já falou
quase tudo o que vínhamos discutindo sobre a permanência. E com relação
a esta questão, é muito complicado, muito complexo, porque o que eu vejo
é que depende muito dos gestores que estão à frente do processo. Pode ser
que pensem que os indígenas já estão ganhando bolsas demais, que
oitocentos reais dá para tu viver tranquilamente na cidade, mas se as
pessoas responsáveis se colocassem no lugar do indígena para viver numa
cidade com este valor, pagando aluguel, água, luz, internet, alimentação,
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remédio, farmácia, que sabemos que tem estes gastos. E xerox, como o
Márcio já falou. É difícil se manter no meio urbano, sabendo que a
sociedade é individualista. E, além disso, há uma carga preconceituosa
muito grande sobre estes indivíduos, que são os indígenas que estão na
academia. É muito complicado, muito complexo. Depende muito de
movimentos políticos e de estratégias para que a gente possa chegar num
patamar de como se dá a permanência para os indígenas. O que eu vejo? A
Universidade só quer números, só vê os indígenas como números. Vamos
dar acesso a indígenas e quilombolas. E o que consta no relatório?
Entraram neste ano, digamos, dez indígenas e dez quilombolas. Fica
constatado. Lembra quando fomos fazer uma pesquisa que tinha quase cem
indígenas, em matrículas, inscritos como indígenas na Universidade? Só
que eram vistos como números, eram indígenas invisibilizados, que não
sabíamos onde estavam. Ocorre que precisam constar e que podem
aparecer em teses como tu está escrevendo. Então eu acho que seria bom
escrever nesta direção, que a universidade vê o acesso como número. A
equipe que pensa edital específico para indígena aldeado precisa pensar
sincronizada a permanência. Os setores precisam conversar, alinhar
estratégias de como manter os indígenas no ensino superior a partir do
momento de acesso. A Universidade precisa pensar num todo, no acesso,
na permanência e na conclusão. E depois no egresso. O que o egresso está
fazendo após a conclusão do curso? São questões que a própria
universidade precisa estar dialogando com os próprios indígenas. É
complexo. As políticas internas da Instituição e externas influenciam muito.
Algumas coisas precisam ser revistas. Tenho registros de 2011 e 2012,
quando começaram as desistências, e dos movimentos junto a setores.
Quando se fala em permanência, se fala primeiramente na questão
financeira. Isso seria o primeiro passo; o segundo passo seriam as questões
acadêmicas, as lógicas de ensino e os processos pedagógicos. Os
professores e os técnicos precisam estar informados de algumas questões
pedagógicas que facilitem uma comunicação com o indígena que está vindo
da aldeia para morar na cidade, no setor urbano. Há questões muito
sensíveis que precisam ser tratadas quando se fala de permanência dos
indígenas na universidade. Sobre o Edital de 2019, eu vi que ficou muito
amplo. É uma visão particular. É bom tu dar espaço para o próprio indígena
escolher, mas no momento que a Instituição não dá as condições para a
permanência, o aluno fica muito isolado e vulnerável, facilitando a
desistência. Ele, se sentindo isolado e longe de tudo, a chance de desistir é
maior. Vejo o exemplo de Uruguaiana, os indígenas começaram a se apoiar
uns aos outros, quando um está pensando em desistir ou até faltando
alguma coisa, os outros apoiam, tanto em questões psicológicas, questões
econômicas, alimentação… Então, são várias questões que precisam ser
pensadas quando é elaborado um processo seletivo de acesso. Assim é
como eu penso. Estamos aqui para tentar contribuir, para dialogar, para
tentar achar um caminho conjunto de como se pode facilitar a permanência
desses indígenas na Universidade. São questões que eu trago como
reflexões que precisamos trabalhar. O movimento de indígenas acadêmicos
precisa estar forte e atuante junto aos setores que acompanham a questão.
É preciso fortalecer o coletivo na Universidade. Fico feliz que tu esteja
escrevendo sobre este processo. Estou à disposição para falar mais sobre
estas questões (WERNZ, 2020).

Márcio e Onorio pontuam aspectos relevantes, apontam alguns conflitos e

turbulências, naturais a processos que procuram descolonizar a universidade.

Ocorre que tais movimentos são desestabilizadores de inércias institucionais e

refletem o que se dá, de forma mais ampla, em contendas sociais. Ao tratar das
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dificuldades encontradas, os dois intelectuais indígenas consultados anunciam uma

forma de colonialismo universitário, movimento que define currículos e metodologias

a partir de uma cultura dominante. Tal movimento, ao tomar a forma eurocêntrica ou

ocidentalcêntrica, acaba por abafar ou marginalizar sociedades em que as culturas

não eurocêntricas são fundantes. Portanto, não se trata de buscar a universalidade,

mas, a partir da consciência da incompletude, pensar em múltiplas formas de estar

na contemporaneidade, uma delas um currículo mais poroso a múltiplos saberes

(SANTOS, 2019).

Considerando os editais específicos para ingresso de indígenas aldeados e as

observações de Onorio e Márcio, sobre os problemas para a permanência,

dificultada por uma variedade de fatores, entre eles os apontados por Santos (2019),

solicitei informações via canal da Ouvidoria da Universidade.

Embora não pretenda analisar as políticas de ingresso e permanência, busquei

informações para acompanhar os movimentos dos indígenas na Universidade. Do

Edital nº 144/2011/UNIPAMPA, foram solicitados o número de alunos matriculados,

evadidos, formados, e as suas etnias; do Edital nº 388/2016/UNIPAMPA, alunos

matriculados, evadidos, formados, e suas etnias; do Edital nº 323/2017/UNIPAMPA,

alunos matriculados, evadidos, e suas etnias; do Edital nº 340/2018/UNIPAMPA,

alunos matriculados, evadidos, e suas etnias e, por último, do Edital nº

443/2019/UNIPAMPA, alunos matriculados e suas etnias. A planilha recebida em

resposta à solicitação está incluída nos anexos deste trabalho. Dela, trago alguns

gráficos representativos das informações recebidas. Mesmo sem ter referência de

nomes, por trás de alguns números e informações, reconheço acadêmicos e suas

dificuldades. Não vou nomeá-los, entretanto, reforço o detalhe de reconhecê-los

para indicar que não são só números, conforme representação gráfica, mas que são

histórias únicas, embora suas vidas e dificuldades muitas vezes se cruzem e se

repitam.

Eis a representação dos dados recebidos. Ressalto que algumas informações

não haviam sido solicitadas e foram recebidas. Outras, ao contrário, foram

solicitadas e não foram recebidas, o que pode ter ocorrido pela falta de

detalhamento de registros, por serem processos iniciais.
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Figura 7: Registro da situação dos indígenas acadêmicos

Fonte: UNIPAMPA, 2020.

Figura 8: Representação do percentual de indígenas acadêmicos por campus

Fonte: UNIPAMPA, 2020.

Figura 9: Representação do ano de ingresso dos indígenas acadêmicos

Fonte: UNIPAMPA, 2020.
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Figura 10: Representação da evasão dos indígenas acadêmicos por ano

Fonte: UNIPAMPA, 2020.

Figura 11: Representação de indígenas acadêmicos em cursos de graduação

Fonte: UNIPAMPA, 2020.

A partir dos documentos referidos, observa-se um estímulo ao ingresso de

indígenas na Universidade. Entretanto, a partir de relatos do coletivo de indígenas

acadêmicos, aqui representados por Márcio e Onorio, bem como dos registros

institucionais, observa-se uma dificuldade para a permanência dos estudantes.

Neste ponto, também se cruzaram nossos interesses de pesquisa: enquanto Onorio

focou neste público, buscando, através de acompanhamento e de projeto específico,

melhorar as condições de continuidade dos estudos, eu me questionava como

colocar em pauta a cultura indígena – em especial a Kanhgág – na Universidade24.

Ainda que eu acompanhasse com bastante entusiasmo e disposição os movimentos

24 Onorio apresentou à gestão superior da Universidade um projeto para acompanhamento e apoio
aos indígenas acadêmicos. O relato da entrega está registrado no texto A vivência e a escrita da
cultura indígena na academia: o (re)conhecimento das águas puras (MOURA; WERNZ, 2018).
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de Onorio, percebia, já naquela ocasião, a importância de dar a conhecer a

cosmovisão indígena na academia como uma outra forma de atuação intercultural.

São perspectivas que se cruzam e que se complementam.

Tratando especialmente da mitologia Kanhgág, e ampliando para o conjunto

das mitologias ameríndias, entendemos, assim como o antropólogo Rogério Réus

Gonçalves da Rosa (2012), que a articulação do pensamento mitológico com o

pensamento científico, da matriz mitológica com a razão científica, que reúne seres

celestiais, oposições, relações e sentimentos, é muito fértil para o desenvolvimento

das futuras gerações humanas.

Gersem José dos Santos Luciano (NASCIMENTO; LUCIANO; FERREIRA,

2018), indígena do povo Baniwa e professor da Universidade Federal do Amazonas,

chama atenção para o fato de a escola e a universidade serem os principais espaços

para “europeizar” os ameríndios (informação verbal)25. A Universidade, portanto, não

é um espaço isento de conflitos para os indígenas acadêmicos e, sendo assim, não

é uma escolha fácil sair da aldeia, adentrar este espaço e nele permanecer,

conforme já apontado por Onorio e Márcio. Diversas lideranças indígenas tratam do

tema e apontam outros aspectos, que também ajudam a compor a imagem

complexa da presença dos indígenas no espaço acadêmico.

Ailton Krenak (2017), reconhecida liderança indígena, durante encontro alusivo

aos vinte e cinco anos do livro História dos Índios no Brasil: balanços e perspectivas

da história indígena, da antropóloga luso-brasileira Manuela Carneiro da Cunha,

promovido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP, fez uma

reflexão sobre a presença de indígenas na universidade. Destacou a importância de

refletir sobre a relação do Estado Brasileiro com as nações indígenas, o que passa

pela “garantia” de acesso à universidade. Lembrou que a experiência de estar na

universidade, como participante de uma sociedade modernizada pelos processos de

tecnologias e arranjos sociais, pode dar a impressão de que houve avanços nesses

vinte ou trinta anos que se passaram, mas o que realmente aconteceu, destacou, foi

a perda de valores culturais. Se, por um lado, o povo indígena experimentou um

trânsito maior em meio às instituições brancas, por outro, o mundo branco invadiu de

25 Palestra “Educação para os direitos humanos, interculturalidade e povos indígenas”
(FACED/UFRGS). Participação de Gersem Baniwa (UFAM) e Márcia Gojten Nascimento (Instituto Eco
Sustentável). Mediador: Bruno Ferreira. Organização: Magali Mendes de Menezes e Maria Aparecida
Bergamaschi. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fZwTrKmOgTs. Acesso em: 20 dez.
2020.

https://www.youtube.com/watch?v=fZwTrKmOgTs
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tal forma as instituições indígenas, que há uma perda significativa e desproporcional

de valores culturais. Segundo Krenak (2017), não é frequentando a instituição dos

brancos que a autonomia indígena vai ser criada ou que haverá o empoderamento

de filhos e netos. Pelo contrário, afirmou ele, a universidade é o local de ação do

pensamento colonizador sobre as vidas indígenas, sobre as suas perspectivas,

sobre as suas cosmovisões. E mais, tem o poder de atrair e de conquistar, poder

que só é percebido quando já perderam praticamente tudo, já lhes tomaram o rio, já

comeram as suas montanhas e já enterraram seus avós. Krenak revela pensar muito

sobre os jovens que vão para a universidade acreditando que essas instituições

podem lhes dar empoderamento. Mas, nesse processo, eles deixam sozinhos seus

pais, tios e lideranças, que acabam cooptados pelas pessoas que estão próximas

aos territórios indígenas.

Ao abordar o impacto da convivência entre indígenas e não indígenas no

espaço acadêmico, Krenak (2017) afirmou que é preciso ter visão crítica sobre o

momento que se vive. Se os jovens forem em grande número para a universidade,

para serem mestres, doutores, antropólogos, advogados, vão querer ocupar espaços

oferecidos pelo Estado Brasileiro e passarão a ficar do outro lado. Segundo ele, é

preciso colocar em pauta que lugar se quer que os povos indígenas ocupem na

relação com as instituições dos brancos, dominadas pela política, pela racionalidade,

pela lógica do pensamento ocidental. Para quem viveu o processo de colonização

ao longo de gerações, a oportunidade de frequentar a universidade pode ser uma

aparente janela para o mundo, ou uma forma de cooptação perfeita dos jovens.

O que pode a pesquisadora diante desses argumentos? Silencio,

respeitosamente. Avanço, já recolocada – novamente e sempre – na percepção da

importância de dar ouvidos, de dar espaço a outras percepções, mesmo que se

contraponham, de alguma maneira, à proposta da pesquisa, que é a proximidade

entre culturas no espaço acadêmico. Reconheço a dificuldade e a legitimidade de

defesa dos povos originários, que passa pela defesa da língua, do pensamento,

enfim, de suas matrizes cosmológicas. Ter espaço de escuta em ambientes

acadêmicos seria um passo importante. Ocorre que este espaço nem sempre está

aberto, embora sejam feitos movimentos para ingresso de representações de povos

originários na Academia.

Conforme já anunciado, a Universidade muitas vezes ignora essas outras

matrizes culturais e reforça a postura colonizadora, desconsiderando os horizontes
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próprios das cosmologias indígenas. Como fazer, portanto, para dar espaço a outras

formas de existência, que implica na educação tradicional de seu povo, na língua, na

espiritualidade e nos conhecimentos próprios? Apresenta-se como uma das grandes

dificuldades o fato de termos um projeto de humanidade (e de Universidade)

europeizado. Tal modelo, que apresenta dificuldades até mesmo para não indígenas,

pode mostrar-se bastante hostil para indígenas, que acabam buscando uma

adaptação, através de grande esforço.

Considerando o que foi posto, a pesquisa torna-se parte de um movimento

emergente e que traz as seguintes questões: como evidenciar a potência do

encontro indígena e não indígena na academia e na comunidade? Que elementos

significativos podem aflorar na convivência intercultural, em sua perspectiva

simbólica, mitológica e espiritual? Quais as formas de colaboração possíveis para

indígenas e não indígenas? Como contribuir para a valoração do conhecimento

indígena? Como produzir conhecimentos – indígenas e não indígenas – a partir de

espaços educativos interculturais, através de reflexões e de vivências? O que pode

ganhar a Universidade e a comunidade com o estar ameríndio? Essas questões

estão presentes e indicam nosso ponto de convergência, que se dá na entrada de

indígenas acadêmicos na UNIPAMPA. É nesta perspectiva, nesta tentativa de

recorte, que nos situamos, que nos movimentamos.

Nos vários textos escritos de forma colaborativa, falamos em inclusão, tratamos

do ingresso e da permanência de indígenas acadêmicos na universidade, em

especial apontando para o que pode ganhar a Instituição a partir da proximidade

com a cosmologia e os mitos ameríndios. Trata-se, portanto, de uma via de mão

dupla: por um lado, procuramos reconhecer o esforço dos indígenas de estarem em

um espaço com formato tão pouco afeito a adaptações culturais, a fim de conviver

com uma cultura que não é a sua e de compreender essas diferenças; por outro

lado, nós, não indígenas, temos uma oportunidade ímpar de conhecer e aprender

sobre esta outra maneira de estar no mundo. Assim, constitui-se um movimento de

boa prática intercultural. Neste ponto, temos muito a compreender, considerando a

relação de respeito, complementaridade e reciprocidade com a natureza, com o

cosmos.

Avançando em um movimento espiral, buscamos minimizar a evasão daqueles

que queiram permanecer na Universidade, queremos proximidade entre culturas, e

mais, desejamos que a Universidade receba a cultura Kanhgág (que é a mais
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representativa entre as culturas indígenas presentes na UNIPAMPA), sua arte, sua

culinária, sua língua, sua cosmologia e seus mitos. Seria, então, neste momento,

“kainganizar”26 a Universidade. A partir deste movimento, provocado pela proposta

em questão, apurar o olhar para outras culturas indígenas, no âmbito institucional,

considerando a metodologia a ser apresentada.

A partir da alteridade nos propósitos e nas ações da pesquisa, desejamos

trazer uma escrita reflexiva sobre nossas vivências, um movimento seminal, que

reflita o “estar-sendo” indígena na academia. O conceito “estar-sendo”, cunhado por

Gunther Rodolfo Kusch (2009b), traz a perspectiva ameríndia da vida (estar) e o

modo ocidental de viver (ser). Trata-se, portanto, da conjunção desses modos de

vida, considerando “estar” antes de “ser”. “Estar” é um termo caro ao filósofo, por

representar a totalidade original humana: “En todo esto el ‘es’ de las cosas es el

episodio menor del ‘estar’ […] son en este sentido las olas que caracterizan la

superficie de mi vivir, pero cuyas raíces se dan en lo más profundo del no-ser, en

suma, del ‘estar’” (KUSCH, 2009b, p. 234). Nesta condição, é preciso estar para

poder ser, ou seja, um movimento metodológico que atente para a escuta da palavra

do outro, sendo o outro aquele que interpela o mundo acadêmico, vislumbrando o

sentido da sabedoria do mero estar, ou seja, a vida no mais (TASAT, 2018), que

assim se apresenta, a partir do recorte do texto A vivência e a escrita da cultura

indígena na academia: o (re)conhecimento das águas puras, apresentado na

ANPED SUL, em 2018:

Onorio: Sou indígena da etnia Kaingang, cuja organização social começa a
partir de duas metades: Kamé e Kajru, que é representado por grafismos: o
risco de formato arredondado simboliza o pajé, a noite, a lua, é o Kajru; a
marca longa representa o guerreiro, o dia, o sol e é o Kamé. São metades
opostas e complementares. Sou Kajru. Sou indígena acadêmico. Esta é
uma reflexão sobre a trajetória de vida, tendo início, como um marco
temporal na minha vida estudantil, desde o ensino fundamental passando
para o ensino médio, até chegar ao ensino superior. O sentido de tornar
pública essa trajetória se dá em razão da necessidade de provocar
reflexões a respeito da adequação da academia para receber as minorias
que ingressam por meio de ações afirmativas.
Este relato se inicia a partir do momento que a minha família foi morar na
comunidade indígena de Serrinha, que se localiza ao norte do estado do Rio
Grande do Sul. O local abrange os municípios de: Constantina, Engenho
Velho, Ronda Alta e Três Palmeiras. Embora tenham sido expulsos no início
do século XX, a partir de 1990 os indígenas iniciaram o processo de

26 Rosa e Nunes (2013) utilizam a expressão "kainganguizar a escola". A grafia se difere da utilizada
neste texto – "kainganizar" –, por decisão da autora. O termo, neste contexto, se refere à inserção da
cultura Kanhgág na academia e nas ações de extensão.
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reintegração de posse deste território aos povos indígenas, direitos
originários sobre as terras que eram tradicionalmente ocupadas, o que foi
possível graças à Constituição Federal de 1988.
A formação do estudante indígena é assunto de interesse de toda sua
coletividade, e a universidade deve prever mecanismos de acolhida efetiva
dos indígenas, dos negros, dos idosos, das mulheres e demais sujeitos
excluídos. O acesso pode fomentar e estimular a correlação dos fenômenos
da vida indígena com os variados campos disciplinares da formação
acadêmica

O ensino fundamental e a minha trajetória no ensino começam na Escola
Estadual Indígena de Ensino Fundamental Tãnhve Kregnso, localizada na
Vila Capinzal, na terra indígena de Serrinha, no município de Constantina -
RS. Passei todo o meu ensino nessa escola. Como é uma escola indígena
localizada dentro de uma comunidade indígena, o ensino e a metodologia
pedagógica é toda diferenciada, voltada e adaptada para a comunidade
indígena, onde a escola é composta por professores indígenas e
professores não indígenas. Dessa forma, a escola tem uma abordagem
curricular diferenciada, pois nessa escola os alunos são alfabetizados na
língua Kaingang, tanto na escrita quanto na fala, desde a pré-escola até
concluir o ensino fundamental. Com isso, a questão alimentar também é
respeitada na escola, pois a merenda escolar é composta por comidas
típicas dos povos indígenas, em específico da etnia Kaingang, sendo
implementada, no mínimo, duas vezes por semana na escola.
No entanto, após concluir o ensino fundamental, começa mais uma etapa,
que é a de iniciar e concluir o ensino médio, não mais numa escola
indígena, pois na escola onde concluí o ensino fundamental não tinha o
ensino médio. Fui para a Escola Estadual de Ensino Médio Floriano Peixoto,
localizada no município de Engenho Velho - RS, a uns 10 km da minha
casa, no setor da linha Bela Vista, Terra Indígena de Serrinha.
Na escola Floriano Peixoto, fiquei quatro anos para concluir o ensino médio.
A demora para a conclusão no tempo certo se deu com relação à
dificuldade de me adaptar, mas não de forma tão intensa como tem sido no
ensino superior. Prestes a concluir o ensino médio, notei que não era o
suficiente para a minha vida, pois eu tinha sonhos que poderiam ser
realizados e se concretizar com o ensino superior.
Dessa forma, já chegando na reta final do ensino médio comecei a prestar
alguns vestibulares específicos para indígenas nas Universidades Federais
localizadas na Região Sul do Brasil. No entanto, nas primeiras tentativas de
cursar o ensino superior, não tive muito sucesso, pois acredito que os
cursos que eu escolhia eram os mais concorridos, que são os cursos de
Direito, Medicina e Odontologia. A escolha do curso se deu a partir de um
sonho pessoal que tenho desde criança, que foi, e ainda é, o curso de
Direito.
Os cursos de Medicina e de Odontologia eram por influência e escolha dos
meus familiares. Portanto, a escolha do curso se deu a partir de uma
escolha minha no sentido de ter uma formação profissional, ajudar a minha
família e a minha comunidade, pois eu entendia que no momento que eu
entrasse numa faculdade e cursasse o ensino superior poderia abrir várias
portas. Também percebia a necessidade de o meu povo se articular nas
suas reivindicações, tanto na área da saúde e educação, quanto na
reivindicação de suas terras tradicionais, etc.
Percebendo essa deficiência da comunidade, sentia que deveria contribuir
de alguma forma, seja na comunidade interna ou externa, nos vários
movimentos indígenas e indigenistas, que lutam por direitos indígenas e
pelas classes minoritárias, esquecidas e sem amparo. Sem as mínimas
condições socioeconômicas para ter uma vida digna, mesmo amparados
pelos direitos humanos, que não amparam como deveriam. E isso só seria
possível com uma formação acadêmica, para contribuir e tentar ajudar a
comunidade, a partir do conhecimento científico adquirido na academia.
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Diante disso, em 2011, aconteceu uma ampliação das políticas de inclusão
social, incluindo as populações indígenas. Então, abriram-se as portas para
o ingresso de estudantes indígenas na universidade, através de um edital
específico.
Quando abriram as inscrições para o processo seletivo específico para
indígenas, no ano de 2011, fiquei sabendo através de um amigo sobre o
processo seletivo. No entanto, dos cursos que a Universidade oferecia
naquele momento, não tinha nem o curso de Direito nem o de Medicina,
porém, na relação dos cursos ofertados estava o curso de Engenharia de
Software. No mesmo instante já me interessei só pelo nome do curso e fiz a
inscrição. Mas, não tinha a menor ideia do que o curso tratava.
Simplesmente tinha a informação que era na área de informática e mais
nada.
Assim, prestei o vestibular específico na Universidade, com a escolha do
curso de Engenharia de Software como primeira opção. E, depois de sair o
resultado de que tinha passado pelo processo seletivo, não tive mais dúvida
que a partir daquele momento a minha vida não seria mais a mesma.
Quando fui dar a notícia para os meus familiares de que tinha passado na
Universidade para cursar Engenharia de Software, foi uma felicidade só de
toda família. Entretanto, ao mesmo tempo em que a minha família
comemorava o primeiro passo que um filho entre dez irmãos era o único
que estava para ingressar numa universidade federal, percebia que algo
estava errado com os meus pais e avós. Ao mesmo tempo que estavam
felizes, também havia um olhar de tristeza nos seus olhos. No momento não
sabia o que passava pela cabeça deles e não entendia o motivo. Mas,
depois de algum tempo já estando na universidade, comecei a entender o
real motivo de estarem tristes no dia em que dei a notícia de ter passado
numa universidade federal.
Dessa forma, depois de serem selecionados os estudantes, a Pró-Reitoria
responsável pelo ingresso de indígenas acadêmicos comunicou os
selecionados através de e-mail e por telefone e convidou para uma reunião
para apresentar o Programa. Posteriormente deslocou-se até a Comunidade
Indígena para comunicar o resultado, apresentar o Programa e seus
benefícios à permanência dos estudantes indígenas na Universidade,
informar as datas de matrícula, entre outras informações pertinentes à
Universidade. Diante disso, os estudantes selecionados organizaram-se
para realizar sua matrícula com apoio de transporte da Fundação Nacional
do Índio (Funai), que os conduziu de Campus em Campus. O Programa foi
criado pela Universidade especialmente para atender os alunos indígenas e
tinha como principal objetivo inserir os estudantes indígenas aldeados na
academia, com a intenção de garantir a sua permanência na universidade.
Com esse programa a Instituição tinha o compromisso de inserir e manter o
aluno indígena na universidade, de forma integral, sem exercer influência
intensa em sua cultura, mas sim oferecendo suporte necessário para a sua
permanência, proporcionando uma agregação de valores interculturais
(MOURA; WERNZ, 2018, p. 4-6).

O importante relato feito por Onorio indica-nos que a escolha de estar na

Universidade passa por uma decisão e um compromisso coletivos e que a resolução

não é fácil. A família já antevê dificuldades. A academia é um campo de luta, minado

por muitas adversidades. Mas também pode ser um campo de resistência.

O relato da linguista e pesquisadora Márcia Nascimento (2010) sobre sua

caminhada na educação formal bilíngue aponta para dificuldades e superações,

delineando a formação acadêmica atual. Carrega, contudo, a marca da
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desigualdade que afeta os povos indígenas e que faz parte da herança cultural

colonizadora, que ainda permanece enraizada nos sistemas educacionais vigentes:

Recordo-me perfeitamente das palavras de meu pai, quando pensei
seriamente em desistir de meus estudos na quinta série. Olhou em meus
olhos e disse que eu precisava continuar meus estudos para ser advogada
e defender nossas terras, pois manter a posse estava cada vez mais difícil.
E que futuramente seríamos nós que estaríamos brigando pelas mesmas
terras, pelas quais muitos haviam dado suas vidas. Na época não entendi
muito bem qual era a ligação do estudo com a proteção das terras. Só sei
que não tinha outra opção a não ser me esforçar para não reprovar naquele
ano. Pois como na escolinha da aldeia só aprendíamos o português, na
segunda série, depois de ser alfabetizada no Kaingang, chegávamos à
quinta série com o português defasado. Assim é ainda hoje, este fato não é
levado em consideração pelos professores das escolas de fora. Era muito
comum as crianças indígenas reprovarem nesta série. No meu caso, com
um esforço incalculável, consegui decorar todos os verbos imagináveis, em
todos os tempos e modos, e consegui passar de ano. Somente hoje vejo
alguma utilidade disso, contribui para eu compreender melhor os estudos
sobre linguística, meu projeto de futuro (NASCIMENTO, 2010, p. 172).

Os relatos de Onorio e Márcia são registros densos do que procuramos

teorizar. Como ignorar tais expressões fortes do tensionamento cultural? É na

proximidade com as reflexões de intelectuais indígenas que estão navegando entre

a aldeia e a academia que vai ocorrendo a densidade teórica da pesquisa. Cria-se o

vínculo entre pesquisadores; cria-se o espaço de teorização onde há uma possível

aproximação de culturas e de interesses.

Escrevo, reflito, volto a escrever, na busca por uma nova perspectiva, mais

próxima do objetivo a que nos propomos, que é descrever o que vivemos neste

“entre-mundos”, e do esforço de entendermos um ao outro: nossos objetivos, nossos

movimentos, em busca de uma perspectiva mais ética, mais coerente com o que

anunciam as políticas públicas. Embora não fiquemos restritos a ele, é no universo

acadêmico que se inicia nossa caminhada.

Nas últimas três décadas, as lutas e iniciativas dos povos indígenas levaram à

implementação de diversos tipos de programas especiais de quotas, bolsas e/ou

apoio acadêmico e psicossocial, em universidades “convencionais”. Tais programas

trazem experiências que vão do "diálogo de saberes" a “modalidades sustentáveis

de colaboração intercultural” (MATO, 2016a). Entendemos nossa proposta como

uma tentativa de construção de modalidade sustentável de colaboração intercultural,

cujo espaço de atuação permita uma relação de respeito e que, à parte as diferentes

visões de mundo, procure minimizar a assimetria de poder no âmbito da pesquisa e
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da extensão. Além disso, existe um sentido maior da presença indígena na

academia. A presença de seus mitos pode surpreender: eles nos ultrapassam e nos

precedem, em um jogo de passado e futuro que é imanente à condição humana, que

traz um sentido transcendente e que modela a vida (MAFFESOLI, 1998). É na

potência da narrativa de origem do povo Kanhgág, que sugere a complementaridade

e a reciprocidade, que ocorre o ponto máximo de aproximação intercultural no tempo

da pesquisa e das ações que dela reverberam.
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7 EPISTEMOLOGIAS OUTRAS: RELAÇÕES HORIZONTAIS EM PERSPECTIVA

Epistemologias outras sugerem três movimentos:
aprender que existem;

aprender a ir ao encontro delas;
aprender a partir delas e com elas.
(Parafraseando Santos, 2009, p. 7)

Epistemologia, palavra feminina derivada do grego episteme (ciência) e logos

(teoria), toma as ciências como objeto de investigação, podendo servir para designar

a teoria geral do conhecimento (de natureza filosófica) ou estudos mais restritos,

concernente à gênese e à estruturação das ciências27. Conforme o sociólogo

português Boaventura de Souza Santos (2019), “[…] inicialmente centrada na crítica

do conhecimento científico, atualmente a epistemologia tem a ver com a análise das

condições de produção e identificação do conhecimento válido, bem como da crença

justificada” (p. 18-19). Para Ailton Krenak e José Aravena-Reyes (2018), em texto

escrito de forma conjunta28, o termo “epistemológico” foi utilizado para significar o

fundamento da construção de um modo de compreensão instituído para abordar

uma dada realidade. Ao utilizar “epistemologias outras”, neste caso, procuro

designar conhecimentos e sabedorias que ficam obscurecidos e que não são

reconhecidos pelas epistemologias dominantes, ficando à margem, ou tangenciando

ambientes acadêmicos, por refletir diferentes modos de ser e de compreender o

mundo. Esta concepção acaba, de certa forma, dialogando – em aproximações e

distanciamentos – com as definições anteriormente citadas. Este movimento

representa a segunda camada, quando percebo que, para além do ambiente

acadêmico e suas particularidades, existem outras epistemologias, formas de

pensamento requintadas, complexas e profundas, vinculadas às raízes do

pensamento humano.

A partir do entendimento de que a humanidade constitui-se tendo como base

um mosaico cultural e, portanto, um mosaico epistêmico, não é aceitável conceber

uma configuração única de modelo epistemológico. Tal configuração pode promover

o “epistemicídio”, que é o impedimento do reconhecimento de outras formas de

conhecimento, de sabedoria, não redutíveis ao paradigma único, dominante

(SANTOS; MENESES, 2009). Considerando que as palavras são potentes para abrir

28 Texto escrito para a revista “Epistemologias do Sul”: O cuidado como base epistemológica da
produção técnica do antropoceno (ARAVENA-REYES; KRENAK, 2018).

27 Definição de acordo com o “Dicionário Básico de Filosofia” (JUPIASSÚ; MARCONDES, 2006).
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espaços reflexivos ou para reforçar premissas consolidadas por modelos

hegemônicos, busco construir um entendimento sobre as diferenças conceituais

entre conhecimento e sabedoria, palavras que atravessam a pesquisa. Trago

definições formuladas pelo intelectual Kanhgág Marcio Katánh Manoel Antonio,

professor de educação básica e acadêmico do curso de Direito/Unipampa, ao ser

provocado, durante um diálogo, sobre a diferença entre os termos: “conhecimento é

uma determinada área de trabalho ou científica, e sabedoria é vinda de uma

determinada cultura, dos usos e costumes, vinda dos anciões e passando de

geração para geração” (WERNZ, 2020). Ao tratar das epistemologias do Sul, Santos

(2019, p. 20) indica que “conhecimento e saber devem ser entendidos quase como

sinônimos, termos que podem ser usados permutavelmente, ainda que as diferenças

sutis entre eles se manifestem no uso da língua”. Entendo que o distanciamento ou a

aproximação entre os sentidos dos dois termos pode também indicar os movimentos

desta pesquisa. Ao aproximá-los, reconhecendo-os como “quase sinônimos”,

procuro indicar uma horizontalidade nos movimentos epistemológicos, na tentativa

de construir um espaço comum, baseado na alteridade, no reconhecimento e na

convivência com o ser-outro.

A pesquisa ganha sentido, portanto, a partir de ações conjuntas entre

pesquisadora não indígena e pesquisadores indígenas. Desse movimento, afloram

epistemologias outras no ambiente acadêmico, seja na forma de escrita em

coautoria, de espaços de fala – e de escuta – em eventos acadêmicos, no

planejamento e execução de atividades de extensão e nas tantas ações que

atravessam a universidade ou que se constituem a partir dela.

Em busca de experiências que se aproximassem da configuração possível no

contexto pesquisado, encontrei no relato de Abelardo Pancho, linguista da etnia

Nasa, e da pesquisadora da Universidade de Georgetown, Joanne Rappaport,

reflexões que podem inspirar. Ao tratarem da teorização indígena, Rappaport e

Pancho (2005) apontam para a perspectiva privilegiada dos pesquisadores

indígenas, uma vez que estes transitam entre dois mundos: a aldeia e a sociedade

envolvente29. Cria-se, assim, a condição para o que se pode chamar de “dupla

consciência”, posição que permite ao indígena analisar a sociedade a partir de sua

29 Sociedade envolvente é o termo usado por Onorio para designar as comunidades externas à
aldeia. Uso o termo por entender que é adequado: sociedade envolvente, a sociedade que envolve,
que cerca a aldeia.
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condição de minoria, assim como voltar a olhar sua comunidade a partir do diálogo

com espaços externos a ela. Segundo Rappaport e Pancho (2005), essa “dupla

consciência” também pode ser chamada de “mirada alternativa”, ou seja, um olhar

outro, instalado na fronteira entre a aldeia e a sociedade que a envolve, constituindo

um espaço de teorização de raízes nativas, com características próprias, únicas. As

atividades intelectuais, no campo étnico latino-americano, remetem a processos de

tradução, de teorização, de colaboração e de movimentos políticos autônomos.

Intelectuais indígenas, aqui acompanhados no ambiente acadêmico, refletem

criticamente sobre os processos de fazer ciência e sobre o sentido de tais processos

científicos para coletivos indígenas, bem como para sociedades não indígenas. À luz

da racionalidade, conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação,

identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e

fatos, podem parecer estranhos a esses povos, caso não dialoguem com o universo,

com o planeta, com as montanhas, com as plantas e com os animais. Para poder

conviver com tão diferenciada maneira de estar no mundo, a partir da sua

perspectiva, intelectuais indígenas constroem dispositivos teórico-metodológicos no

espaço entre culturas, que lhes ajudam a conviver e a traçar estratégias,

considerando marcos políticos e culturais próprios. Registros, na escrita em

coautoria, retratam a convivência e as reflexões entre pesquisador indígena e

pesquisadora não indígena e, de forma contextualizada, se apresentam como um

espaço de escuta e de diálogo intercultural.

O movimento de tradução linguística e cultural, no processo da escrita, dá-se a

partir de diferentes direções, na perspectiva de aproveitar as potencialidades

culturais, mais do que marcar as suas assimetrias. Pelas diferenças culturais e

linguísticas, passam acomodações, na busca de significados e sentidos que estejam

adequados aos objetivos de comunicação e de convivência. Nem sempre há, nestes

movimentos de coteorização, a possibilidade de transpor palavras de uma língua

para outra, pois carregam o sentido que lhes é dado também pela cultura, pela

cosmologia, ou seja, por um universo semiótico que nem sempre a escrita dá conta

de abarcar. Entretanto, há uma aproximação, um consenso, para que a escrita

retrate, na medida do possível, o que é necessário ser dito, ser escrito. Emergem,

desses movimentos, metodologias interculturais de investigação, entre elas a
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Metodologia Vãfy, cuja proposta será detalhada em outra etapa deste trabalho30 e

que traz, na sua essência, a interculturalidade, alinhada à reciprocidade e à

complementaridade, marcas da mitologia na arte Kanhgág. Tal metodologia tem sua

gênese no processo autoetnográfico dos pesquisadores, constituindo-se numa

maneira de movimentação de ambos em um meio que deveria se reconhecer

multiétnico, ou seja, o meio acadêmico.

A teorização indígena, presente na concepção da Metodologia Vãfy, caminha

ao lado do projeto cultural indígena, que se move entre discursos universais e

estruturas culturais, aos quais os indígenas acadêmicos estão afeitos. Estes são,

também, movimentos políticos executados pelos povos originários que, para

manterem-se cultural e territorialmente estabelecidos, acabam criando estratégias

que favorecem mover-se em campo heterogêneo. A teorização indígena, portanto,

assim como sua movimentação no mundo atual, circula entre um meio interno

cultural próprio e um meio externo, que é a sociedade envolvente (RAPPAPORT;

PANCHO, 2005).

Entendo, então, que para estabelecer uma relação intercultural no âmbito da

academia é preciso reconhecer que o indígena acadêmico tem seu método de

teorizar, tem a base teórica que necessita para atuar nos espaços aldeia-sociedade

envolvente. Estratégias de colaboração – indígena e não indígena – como a

coteorização e a cocriação de métodos para ações interculturais são movimentos

que abrem espaço para complexas e frutíferas negociações entre sistemas

investigativos étnicos e ocidentais. É nesta perspectiva, portanto, que atuo, que

atuamos.

30 A reflexão sobre o caminho metodológico será tratada no capítulo “Metodologia Vãfy: cores, formas,
materiais, símbolos e mitos que compõem o trançado”.
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8 DO PENSAMENTO DE UM AO PENSAMENTO DO OUTRO: NUANCES DE UMA
TEIA-TRAMA INTERCULTURAL

El etnógrafo
En la ciudad, sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en
que había sentido, hace tiempo, la nostalgia de la ciudad. Se encaminó al
despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había resuelto no
publicarlo.
— ¿Lo ata su juramento? — preguntó el otro.
— No es ésa mi razón — dijo Murdock —. En esas lejanías aprendí algo
que no puedo decir.
— ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente? — observaría el otro.
— Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de
cien modos distintos y aun contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que
el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece
una mera frivolidad.
Agregó al cabo de una pausa:
— El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me
condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos.
El profesor le dijo con frialdad:
— Comunicaré su decisión al Concejo. ¿Usted piensa vivir entre los indios?
Murdock le contestó:
— No. Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres
vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia (BORGES, 1974, p.
989-990).

Percorrendo os caminhos e revendo a caminhada, sinto-me contemplada na

reflexão do etnógrafo: o que me ensinaram homens e mulheres da nação Kanhgág

vale para qualquer lugar, para qualquer circunstância da vida. E poderia ser aí um

ponto final. Entretanto, nos últimos tempos, ao aproximar-se o término do tempo

acadêmico de estudos, agiganta-se uma pergunta: de tudo o que foi vivido, sentido e

refletido, o que é o mais importante a ser registrado e qual a possível contribuição do

que se registra, considerando as escolhas feitas e as trilhas que me levaram a elas?

Pergunta recorrente no meio acadêmico é sobre o que se pesquisa. Pergunta

recorrente e, lançada à queima-roupa, forte, certeira e desestabilizadora. Nos

primeiros anos da jornada, ainda conseguia dizer, confiante e em poucas palavras,

sobre o que pesquisava: intelectuais indígenas no espaço acadêmico. Era assim,

simples, segura e, de certa forma, ingênua, a resposta. Não esperava o

deslocamento que viria com o tanto vivido na convivência com outra cultura, com

outra forma de estar no mundo, com outras formas de buscar compreender o que se

desconhece e o limite que se tem para a compreensão de determinados aspectos da

vida em si mesma.



84

Fui compreendendo, no processo de abertura à terceira camada, que poderia

trocar a “pesquisa sobre” pela “pesquisa com”. Contudo, preciso esclarecer que a

escolha de “pesquisar com” deu-se pelo meu processo de constituição como

pesquisadora, pelos caminhos percorridos, conduzida pela razão e pelo coração, em

vibração sentipensante. Esse foi o meu processo e não o apresento como único,

tampouco como o melhor, mas como o resultado das trilhas andarilhadas e das

reflexões possíveis. Ocorre que, mesmo sendo meu, como é minha a tese que

submeto à academia, torna-se também do outro. Qual o limite estabelecido

academicamente para a reflexão e a escrita sobre o outro? Para a escuta, a reflexão

e a escrita do outro? E com o outro?

Ao anunciar o interesse em pesquisar com intelectuais indígenas, tenho ouvido,

de experientes pesquisadores, o desejo de boa sorte. Sobre isso, fiz várias leituras

durante o percurso da investigação. Inicialmente, pareceu-me que poderia haver

dificuldade em estabelecer contato e em contar com a contribuição dos indígenas.

Não sendo desta ordem, pareceu-me que a dificuldade seria em escrever junto,

pensar junto. Como aproximar o estar-no-mundo de cada um? Avançando no tempo

e delineando o processo de pesquisa, começo a perceber um pouco melhor a

complexidade que é estar junto, pesquisando, refletindo e qualificando o processo

frente à academia, sendo este último um dos grandes desafios.

O tempo, embora assustadoramente curto, permitiu a escrita colaborativa.

Sobre tal processo, meu companheiro de pesquisa, Onorio Moura, e eu fizemos

registros, descrevemos movimentos e percepções. Teorizamos e sustentamo-nos

em outras bases teóricas para a escrita de artigos e capítulos de livros publicados.

Entretanto, aqui nasce uma das tensões que nos acompanham: até onde vai a

autoria de um e onde se inicia a autoria do outro? Como deveríamos nomear o

processo? Escrita colaborativa, escrita em coautoria, entrebiografia? Ou

(co)pensamento, (co)reflexão e (co)atuação? Qual o peso – e a importância

estratégica – da escrita conjunta neste processo? Como deveríamos validar os

movimentos? O que tem sido feito, academicamente, para responder a possíveis

conflitos semelhantes? Como podemos avançar para aproximar um pouco mais, de

forma concreta, o que se diz, teoricamente, ao que se executa na prática acadêmica

e a partir dela?

Tenho percebido que, em relação ao “outro”, somos “o outro”. E como somos

vistos, em movimento reverso? Interessante cinesia que desloca, provoca conflitos
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íntimos, pura impermanência. Nos caminhos percorridos – onde entrelacei a

trama-teia de pesquisadora –, encontrei uma obra celebrada, considerada um ícone

do gênero, talvez único, que resulta do registro de um pensamento indígena por um

não indígena. Trata-se da obra A queda do céu, escrita na tessitura entrebiográfica

pelo indígena Yanomami Davi Kopenawa e o antropólogo Bruce Albert. Essa obra

me ajudou a refletir sobre o outro que somos, dizendo muito de nós, não indígenas,

e da nossa forma de estar no mundo. É como se, ao ouvir a voz de Kopenawa – sim,

ao ler, é possível ouvi-la pelas palavras desenhadas por Albert! –, o espelho se

voltasse para nós, não indígenas. Olha-te! Percebe-te?

Kopenawa nos chama de “povo da mercadoria”, pela estranha obsessão que

temos de acumular objetos, entre eles, as peles de imagem e as peles de papel31

(KOPENAWA; ALBERT, 2015). Diz que o caminho da nossa mente costuma ser

tortuoso e espinhoso, que nossa memória é engenhosa, que temos grande

capacidade de construir objetos e que nossa grande alegria é possuí-los,

acumulá-los, prendê-los a nós. Nesta perspectiva, ele observa que as peles de

imagem e as peles de papel criadas sustentam nosso pensamento e que sem elas

não conseguimos pensar. Estranha que sigamos somente o que está desenhado

nas árvores mortas – nossas próprias palavras – e que, se assim não for,

esquecemos o que foi dito. Observa que, para seu povo, vale a palavra que é dita

perto da boca e, sendo assim, não são esquecidas jamais. Embora reconhecendo as

diferenças, resolveu dar palavras a Albert32. Qual a razão que teria para dar

palavras? O que move outros intelectuais indígenas a darem suas palavras, a

compartilharem seus mitos, suas concepções de mundo?33

Kopenawa (1999; 2015) pediu para palavras serem fixadas no papel, a fim de

serem dadas aos brancos que quiserem conhecer seus desenhos, para que possam

finalmente dar ouvidos ao que dizem os habitantes da floresta. Disse, também, que

nosso pensamento está obscurecido e cheio de esquecimento e que tem esperança

de que as suas palavras ancestrais – vivas na floresta e agora também desenhadas

33 Marina Palombini Fagundes (2017) contribui com a reflexão ao abordar possibilidades de
construção da ciência, a partir da análise de produções acadêmicas de autoria Kanhgág na área da
Educação, no Rio Grande do Sul.

32 “Palavras dadas” é o título de um dos capítulos da obra A queda do céu, no qual Kopenawa explica
a razão de ter dado as palavras ao antropólogo Bruce Albert: “Gosto de explicar estas coisas para os
brancos, para eles poderem saber” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 63).

31 Peles de imagem é como o intelectual Yanomami Kopenawa nomeia produções impressas que
contenham imagens; peles de papel, produções impressas com palavras desenhadas.
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nas peles de papel – penetrem nas mentes dos brancos e de seus filhos e filhas e os

façam olhar um pouco para o futuro.

Ailton Krenak (2019), intelectual da etnia que o nomeia, oferece suas palavras

de uma outra forma. Não as cede a um antropólogo; cede a cada um, a cada uma

que o ouve e que o lê. Vai nos dizendo, pelas palavras oferecidas, que a

humanidade, em sua maioria, está sendo descolada do organismo que é a terra.

Quem ainda não se descolou deste organismo vive à margem das cidades, dos rios,

à margem das decisões sobre o planeta. Tais seres humanos, diz Krenak, mantêm o

sentido de viver em sociedade, com uma experiência que convida a experimentar o

prazer de estar vivo, de dançar e de cantar, inspirando pela maneira própria de

circular pelo mundo. E qual a razão que teria o intelectual indígena em oferecer suas

palavras? Para dizer que:

[…] o fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos,
viajando, não significa que somos iguais; significa exatamente que somos
capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam
guiar o nosso roteiro de vida (KRENAK, 2019, p. 16).

Intelectuais indígenas de diferentes etnias têm dado suas palavras de diversas

formas. Daniel Munduruku, intelectual indígena filho do povo Munduruku, em diálogo

com o terapeuta junguiano Roberto Gambini, no curso “Renascimento de

Ancestralidades Indígenas” (Unisc, 2020), relata que começou a escrever e,

portanto, a dar suas palavras de forma escrita, para se libertar, ou seja, para dar

liberdade ao vivido, aos conceitos e preconceitos que entrelaçam o viver.

O intelectual Kanhgág Dorvalino Cardoso (2017), entregando suas palavras

academicamente, ao resumir o tema de sua dissertação, explica que quer destacar a

importância de um pensar indígena, abrindo a compreensão de um mundo povoado

por diferentes culturas. As trocas vivenciais como uma abertura de caminhos são

diálogos que precisam continuar acontecendo para que novas aprendizagens

possam surgir. Esta foi a maneira de entregar suas palavras.

Recebi palavras. Pelas palavras dadas e compartilhadas pelo parceiro de

pesquisa, há um caráter estratégico em favor de uma causa. Penso que uma das

razões seria informar o que é possível ser informado sobre uma cultura outra,

podendo servir como estratégia de protegê-la, colocando em pauta sua importância.

Receber as palavras dadas e compartilhadas – que são de um e também da nação
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Kanhgág –, procurando honrar o sagrado profundo do que aprendi, deve ser uma

das respostas acerca do que busco compreender no sentido e nas ressonâncias

possíveis da pesquisa.

34

8.1 Desenho da escrita: duas vozes em movimento de coautoria

Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos
pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são
antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não
precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir
da nossa mente. Não temos de desenhá-las, como fazem com as suas.
Nem por isso elas vão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por
isso, nossa memória é longa e forte (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 75).

Uma voz indígena, outra voz não indígena, vozes que se cruzam no trançado

da escrita do texto. Uma estratégia de apresentação que se constitui em espaço

crítico e reflexivo, gerando, pela produção em coautoria, uma metodologia de

pesquisa e de educação intercultural. O desenho escolhido procura evidenciar que o

movimento de circularidade do viver e do sentir, refletido no pesquisar e no registrar

os achados, caminha para a alteridade, a partir de reflexões conjuntas, das

estratégias compartilhadas. Nesta perspectiva, fomos desafiados a encontrar uma

34Fragmento do capítulo 8 deste trabalho, “Do pensamento de um ao pensamento do outro: nuances
de uma teia-trama intercultural” (p. 82-87), com tradução e narração da professora Sueli Krengre
Candido (2021). Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1bMrInaWyDT5Pm92ZEsB3NtnjEGiIsQ6R/view?usp=sharing. Acesso
em: 23 fev. 2021.

https://drive.google.com/file/d/1bMrInaWyDT5Pm92ZEsB3NtnjEGiIsQ6R/view?usp=sharing
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forma de transpor, para a dureza da página escrita, tão especial experiência de

(com)vivência entre culturas, que traz a marca temporal adequada aos padrões

acadêmicos e que procura representar a alternância de processos reflexivos.

Apesar das limitações de toda ordem – pessoais, temporais e espaciais –,

desestabilizada pelo impacto do movimento de alteridade cultural, de dúvidas éticas,

conduzida pelo tempo acadêmico e pela escolha do não afastamento do espaço de

trabalho, por ser local de pesquisa35, fui procurando sentidos para a atividade como

pesquisadora. Não por acaso, abro a escrita com uma epígrafe que traz a voz

indígena do Yanomami Davi Kopenawa, lembrando, pela projeção que nos torna

iguais pela condição humana, as diferenças que se acentuam por nossos

esquecimentos ancestrais. É, portanto, no movimento de reorganização de posições,

de reinvenção do pensamento, que vou procurando encontrar os caminhos. Um

deles, buscando fugir da tendência da ótica unidirecional, absoluta, da escrita

individual, é a escrita em coautoria, que se mostrou o caminho mais adequado para

amenizar o desconforto de representar aquele ser humano no qual o pensamento se

expande em direção única – o colonizador –, entendendo tal possibilidade de escrita

como uma forma de dividir o palco, de dividir a responsabilidade da abordagem da

temática da interculturalidade. Ademais, é a busca de um espaço interior onde

encontre o outro, o diverso, o complementar. Considero relevante que, mesmo

sendo a experiência um processo pedagógico de caráter mais pessoal, a produção

em coautoria, quando vivida e registrada academicamente, pode constituir-se em

educar para além da singularidade, o que traria um sentido especial a esta forma de

escrita.

Inspirador da escrita compartilhada, Bruce Albert (2015), antropólogo francês,

indica a posição de “redator discreto”, remetendo ao desejo do reequilíbrio “em favor

da vitalidade das palavras recolhidas” (ALBERT, p. 536), que muitas etnografias

costumam soterrar embaixo da onipresença de quem redige o texto. Inspirada na

metodologia desenhada por Kopenawa e Albert (2015), a proposta da escrita dos

textos em coautoria procura trazer a força e o vigor da palavra de intelectuais

indígenas, em especial de Onorio Isaías de Moura, intelectual indígena graduado

pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), mestre em Educação pela

35 Embora tivesse a possibilidade de afastamento total do trabalho, que também se configura como
local da pesquisa, optei por afastamentos parciais e temporários, com a finalidade de não perder a
oportunidade de reflexão-ação que esta condição me permitia. Foi uma escolha difícil, pois acabei
perdendo o adensamento da convivência na aldeia, que estava previsto no projeto de pesquisa.



89

Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), interlocutor sensível e paciente, com

quem tenho compartilhado especiais momentos de reflexão. A partir, então, da

inspiração inicialmente relatada, a escrita se desenha e dança conforme o ritmo da

música e da roda-viva dos acontecimentos, em um espaço que podemos denominar

de entrebiográfico, como anuncia Eduardo Viveiros de Castro (2015), antropólogo

brasileiro, ao tratar da escrita em coautoria de Kopenawa e Albert. É, portanto, o

espaço entre uma biografia e outra biografia, um leve distanciar-se de si para

aproximar-se do outro.

Trata-se, na presente versão de escrita entrebiográfica, de projetos e ações

convergentes que permitiram a aproximação de pesquisadores – indígena e não

indígena –, provocando a olhar o movimento de uma cultura e de outra cultura de

forma analítica e, na medida do possível, de forma conjunta e reflexiva. O desenho

da escrita foi, assim, sendo elaborado para tentar fugir do monolinguismo e de um

olhar e uma escrita unilaterais, abrindo espaço para um relato mais próximo ao

escopo sociocultural original da cultura Kanhgág36, em busca de uma relação mais

horizontal, tentando reverter a lógica que sobrepõe o pesquisador ao pesquisado.

O espaço de reflexão conjunta, que permitiu o bom encontro, que promoveu a

convergência de interesses e que provocou reverberações, é o espaço acadêmico.

Mas não somente ele, também as ressonâncias dos movimentos produzidos na

academia, em ondas de infinitas possibilidades, que se organizam no universo

sincrônico e que são elementos potencializadores do processo reflexivo. A escrita

conjunta não representa o ponto de “cruzamento de mundos” – ainda local da utopia

–, embora procure se aproximar ao máximo deste ponto de intersecção cultural.

Nesta perspectiva, é importante ressaltar que tal ponto não significa a perda de

especificidades culturais, mas sim uma aproximação entre as culturas no escopo da

humanidade, do bem viver, da cooperação, da compreensão mais ampla do mundo.

Afinal, se estamos vivendo sob o mesmo céu, o ponto de convergência pode ser

entendido como aquele local de respeito, onde se harmonizam as diferenças. Ainda,

36 A opção pela grafia da palavra "kaingang", em língua nativa "kanhgág", deu-se pela busca da
proximidade com a escrita na língua nativa, embora possa haver outra compreensão com o uso
generalizado da grafia. Em consulta ao grupo de Oficina de Língua Kanhgág, criado no WhatsApp
para interlocução entre bolsistas, convidados e membros da equipe executora (todos da etnia
Kanhgág, exceto a pesquisadora), Sueli Kregrê Candido explicou que Kaingang se usa para adjetivar
povo e Kanhgág, para indivíduo. Ao ser consultado, o antropólogo Diego Severo (IFAR/UFPEL),
pesquisador da cultura Kanhgág, indicou que esta é a forma encontrada no Dicionário
Kaingang-Português/Português-Kaingang (WIESEMANN, 2011). Nele, o vocábulo Kanhgág aparece
com a seguinte definição: sub. índio, etnia Kaingang.
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pode ser entendido como aquele local onde se ampliam as relações horizontais, em

jogo de simetria, mas não somente elas. Ampliam-se, também, as relações verticais,

compreendidas como um reencontro com o chão que habitamos e com o sagrado

que nos constitui.

Viveiros de Castro (2015) lembra que somos representantes de um povo

bárbaro do além-mar, incapaz de compreender que a floresta e a natureza são “a

máquina do mundo”, um “ser vivo composto de incontáveis seres vivos, um

superorganismo constantemente renovado pela atividade vigilante de seus

guardiões invisíveis” (p. 13). Percebo, assim, que nada é tão urgente e atual quanto

aprender com a cultura do “outro”, que trata com tanto cuidado e atenção o espaço

que lhe foi dado para viver, que se sente pertencente a ele, em igual condição a

outros seres viventes. Nós, os não indígenas, fazemos parte de uma espécie –

autointitulada humana – que se desloca, se distancia do organismo vivo que é a

Terra, "[…] vivendo uma abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a

pluralidade das formas de vida, de existência, de hábitos" (KRENAK, 2019, p. 7).

Frantz Fanon (2008), psiquiatra, filósofo e ensaísta francês, ao falar da

violência do processo colonial com o "outro", destaca a importância do fim definitivo

da escravidão de um homem a outro, para a criação de um espaço comum, no qual

ambos possam se encontrar na essência de seres humanos:

Superioridade? Inferioridade? Por que simplesmente não tentar sensibilizar
o outro, sentir o outro, revelar-me outro? Não conquistei minha liberdade
justamente para edificar o mundo do Ti? Ao fim deste trabalho, gostaríamos
que as pessoas sintam, como nós, a dimensão aberta da consciência.
Minha última prece: Ô meu corpo, faça sempre de mim um homem que
questiona! (FANON, 2008, p. 191).

Caminhando para “sentir o outro” e procurando atentar para os

questionamentos, a partir da voz − indígena e não indígena − que vem das aldeias e

dos diálogos, das reflexões e das vivências conjuntas, fomos nos organizando

metodologicamente, o que resultou na Metodologia Vãfy, que remete ao trançado do

artesanato Kanhgág e à cosmologia, à arte e − interpretação nossa − ao trançado de

escrita e de mundos sobre os quais arquitetamos nossas pesquisas. No exercício da

criação da metodologia para vários espaços educativos e para públicos diversos,

procuramos dialogar no cruzamento de mundos, sempre nos interrogando sobre o

sentido de tais ações para a educação. Também lembrando trançados de culturas e
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de vivências, Orlando Fals Borda (2009), pesquisador e sociólogo colombiano,

fala-nos da vida ribeirinha, da cultura anfíbia e de como surge, neste contexto, o

conceito “sentipensante”, a partir da experiência e sabedoria das pessoas que ali

vivem e que manifestam a importância de saber andar utilizando o coração e a

cabeça, na mesma medida harmoniosa que se movimentam entre a terra e a água.

Todas essas reflexões são importantes e conduzem nossos movimentos,

fazendo-nos perceber que é possível “trançar”, em espaços comuns, nossas

culturas.

Já um pouco mais perspicazes, ou aguçados em perceber a realidade a partir

de várias perspectivas – Onorio, pela própria condição da cultura; eu, como aprendiz

–, narramos nossos mundos como um enredamento de experiências vividas,

sentidas e simbolizadas, o que se reflete na escrita em coautoria, na escrita

entrebiográfica.

A primeira escrita colaborativa, um ensaio narrativo apresentado em 2018, na

XII Reunião Científica Regional da ANPED, teve ênfase na narrativa de Onorio, na

condição de indígena acadêmico. Ao escrevermos "A vivência e a escrita da cultura

indígena na academia: o (re)conhecimento das águas puras", mais importante do

que uma tentativa de escrita etnográfica, com narrativa sobre o “campo de estudo” e

o contexto em que está inserido, foi o relato do próprio “sujeito do campo de

pesquisa”, pela legitimidade que carrega. As marcas do texto foram intencionais:

inicialmente há a narrativa de Onorio, situando o leitor a partir da linha do tempo de

sua trajetória de vida e universitária. A partir de 2017, entra a minha narrativa, como

um apêndice ao texto principal, com a finalidade de situar o leitor sobre a forma em

que se cruzaram as histórias de vida e de pesquisa, bem como de conduzir a

continuidade do texto na reflexão sobre alguns teóricos estudados, relacionando-os

ao movimento em questão.

O processo de elaboração do texto, como método de reflexão e de escrita, foi

acontecendo lentamente, por um tempo que quantificamos em três, quatro meses.

Neste tempo, exercitamos a busca de interesses comuns e aproximamos espaços e

funções diferenciadas em favor dos referidos interesses. Em meio à escrita,

planejamos e executamos projetos e pensamos estratégias que pudessem favorecer

os acadêmicos indígenas ingressantes em 2018. Andamos por vários arquivos, em

editor de texto colaborativo, revisitamos escritas, relatórios, artigos publicados,

trocamos arquivos de áudio e pensamos juntos que a produção em coautoria deveria
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ter um sentido especial. Sendo assim, a escrita partiu do desejo e da necessidade

de tornarmos público como se dá a presença de um acadêmico indígena em uma

universidade pública, a partir do olhar do próprio estudante. Optamos por não nos

atermos à legislação, embora ela fosse muitas vezes analisada.

Escolhemos uma narrativa entremeada de pequenas observações e

anotações, por acreditarmos que, mais importante do que os papéis, editais e a

legislação, é o relato do cotidiano que reflete os pequenos avanços e as grandes

dificuldades. Neste primeiro texto de escrita colaborativa, um relato e um manifesto,

objetivávamos alertar sobre a importância dos indígenas acadêmicos serem ouvidos

pelas instâncias gestoras das universidades.

O segundo texto escrito de forma colaborativa, no início de 2019, foi submetido

ao 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL), que

ocorreu entre os dias 3 e 5 de julho de 2019, em Brasília. O evento reuniu

pesquisadores indígenas e não indígenas, de diversos países e áreas do

conhecimento, para o intercâmbio de ideias. Propôs-se a promover diálogos

interculturais e constituir uma perspectiva comparativa sobre processos (históricos e

contemporâneos) relativos aos povos indígenas na América Latina, além de

estimular o debate sobre questões ético-políticas envolvidas na produção de

conhecimento sobre ou junto a povos indígenas, bem como visibilizar, fortalecer e

refletir sobre a emergência de intelectuais indígenas no campo acadêmico.

Levando em conta o perfil do evento e o interesse em dar continuidade às

reflexões e escritas conjuntas, enviamos o artigo “Articulação para permanência e

convivência de indígenas acadêmicos na Universidade Federal do Pampa”. O

objetivo era relatar o histórico de acesso e permanência de indígenas acadêmicos

na UNIPAMPA, com ingresso a partir de editais específicos para indígenas aldeados.

Foi apresentada a contextualização da Universidade, assim como dados de ingresso

de indígenas acadêmicos, o projeto de acolhida elaborado para ser implementado

em cada turma de ingressantes e os resultados obtidos até o momento da

finalização da escrita do texto, considerando as nossas perspectivas de pesquisador

indígena e de pesquisadora não indígena.

Se no primeiro texto, além do relato de experiência de Onorio, refletimos sobre

a possibilidade do trabalho em coautoria e sobre qual formato seria mais adequado à

escrita, com um tempo relativamente longo para a produção, no segundo

caminhamos um pouco mais rápido e com mais segurança. Do tema ao conteúdo,
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alinhávamos as ideias, utilizando um editor de texto que permite escrita colaborativa,

cada um escrevendo a seu tempo. Comentários à margem do texto também

integraram a comunicação. Arquivos de áudio eram trocados com ideias que iam

surgindo durante o processo. Este movimento de escrita foi usado também no

primeiro texto, mas de forma mais tímida. No segundo, foi intensificado. Ficamos

mais à vontade para manifestar impressões e fazer alterações no texto. Como uma

espiral contínua e ampliada, fomos ao terceiro texto, acompanhados da orientadora,

professora Ana Luisa Teixeira de Menezes.

O Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas (ENEI), na VII Edição, ocorreu

entre os dias 21 e 24 de outubro de 2019, na Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS). Considerado o maior evento indígena de reflexão e mobilização

coletiva no cenário nacional no contexto do Ensino Superior, é um espaço pensado e

protagonizado por lideranças, estudantes indígenas e não indígenas de graduação,

pós-graduação e pesquisadores, cujas territorialidades correspondem ao atual

território brasileiro, assim como alteridades indígenas e não indígenas de outros

contextos territoriais. O evento tem se constituído como um espaço potente para a

reflexão e o exercício de temas caros à universidade, tais como a interculturalidade e

a descolonização do paradigma de ensino hoje predominante. Também agrega

sentidos à presença indígena no ensino superior, colabora para sua qualificação

acadêmica e atuação como sujeito histórico/protagonista junto aos seus coletivos,

socializando pesquisas e tecendo reflexões sobre as problemáticas que afetam suas

vidas e seus territórios.

Já vínhamos, Onorio e eu, acompanhados pela orientadora, em uma

caminhada na elaboração de uma metodologia de abordagem intercultural, a partir

das ações de extensão desenvolvidas em 2018 e 2019, e que serão objeto de

análise mais aprofundada na sequência deste texto. Decidimos, então, escrever

sobre nossa proposta e submetê-la à análise dos intelectuais indígenas,

organizadores, participantes e avaliadores do evento. Nesta perspectiva, tivemos

aprovado o artigo “Metodologia Vãfy: a cosmologia e a arte Kanhgág inspirando

ações interculturais”. Buscávamos encontrar um caminho que contemplasse

reflexões de intelectuais indígenas e não indígenas e que estivesse de acordo com

as percepções que tínhamos, a partir da vivência em ações com a comunidade

acadêmica e com a comunidade externa à Universidade.
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Registramos que as atividades já desenvolvidas e as ainda planejadas

caminhavam no sentido da vinculação do pensamento à ação, em processo de

deslocamento constante e que, a cada ação, novas reflexões e possibilidades foram

se abrindo. Ações de extensão, na Universidade, assim como a capacitação de

servidores, entre outras, foram ressignificando o processo. No texto, procuramos

destacar os movimentos que trazem, com força e vigor, o mito Kanhgág como

orientador do pensamento e o sentido espiritual, simbólico, que foi surgindo mais

forte, dando um contorno especial à proposta de pesquisa e ao método utilizado.

Tratamos, portanto, de um espaço entre-culturas. Embora tenhamos citado

intelectuais indígenas e não indígenas, a inspiração maior veio das reflexões dos

primeiros. A partir de propostas metodológicas indicadas por intelectuais Kanhgág e

inspirados nelas e no trançado do seu artesanato, fomos construindo caminhos que

nos conduziram a um movimento próprio, aplicável ao contexto no qual atuamos. É

esta a metodologia que destacamos no texto e que procuramos validar no evento.

Um dos intelectuais indígenas citados, Zaqueu Key Claudino (2013), professor do

povo Kanhgág, aponta diferenças entre metodologias de aprendizagem:

[…] o conhecimento ocidental substitui a forma pedagógica de como
aprendíamos, verticalizando a pessoa e incutindo a ideia de que uma
pessoa pode ser mais importante do que a outra. Quando meus primos,
meus irmãos e eu aprendíamos como suportar as perdas, as conquistas do
nosso povo, tudo era baseado no alicerce da metodologia específica
coletiva. Estar junto na mesma altura é o mesmo que enxergarmos longe ou
perto, igual a avistar o Gojkafãtũ (mar). Esta diferença trouxe muito
desprestígio ao aprendizado da cultura Kaingang, pois a escola colocou em
primeiro lugar o saber do homem branco, a dita sabedoria ocidental ou
saber acadêmico (CLAUDINO, 2013, p. 26).

Após apontar diferenças, Claudino (2013, p.26) informa que “[…] é preciso,

prioritariamente, colocar em pauta o saber coletivo, o caminhar e o estar junto”.

Lembra, também, a importância do acompanhamento dos velhos Kanhgág e volta a

falar da “metodologia específica”, tratando, nesse caso, dos movimentos que

remetem à dualidade fértil (Kamé e Kajru). Nesse sentido, Claudino (2013) trata da

metodologia de formação para professores indígenas, movimentos que observamos

com atenção. Acreditamos ser importante abordar a cultura Kanhgág em projetos de

extensão e de capacitação de servidores, a partir da metodologia própria da etnia,

mesmo que dentro das limitações institucionais e acadêmicas. Por essa razão,

submetemos a Metodologia Vãfy ao universo de intelectuais indígenas.



95

Pesquisadora não indígena, eu era “o outro” entre eles, pois Onorio não pôde estar

presente na apresentação da pesquisa.

Submetemos o trabalho ao GT 6 – Artes, memória e manifestações culturais,

mais especificamente no tópico "Arte e cosmologia". Foi um momento de muita

aprendizagem, uma aprendizagem profunda, marcada na memória. Plateia seleta,

acompanharam a apresentação o professor do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Edson Brito, também chamado Edson

Kayapó, e Aline Ngrenhtabare L. Kayapó, reconhecidos intelectuais e ativistas da

causa indígena. Depois de ouvirem o relato, questionaram a intenção de usar a arte

Kanhgág como inspiradora para uma metodologia intercultural. Expliquei com mais

detalhes e ouvi, em resposta, um apanhado do uso da arte indígena como algo

exótico e de pouco valor e do sentido especial que tem para cada nação que a

produz. Apesar da delicadeza e da generosidade dos meus interlocutores, foi um

momento de tensão. Considero natural, pois eu representava, naquele momento, o

colonizador. Foi uma experiência única, definitiva. Fiquei mais crítica em relação ao

que falo e escrevo e passei a ter mais cuidado ao abordar a metodologia elaborada

a partir do trançado da arte Kanhgág. A relação intercultural tem exigido uma

constante recolocação de pensamentos e ações.

Embora a proposta tenha sido pensada a partir da interlocução de integrantes

de duas culturas, é sempre um tema sensível. Fica o questionamento: a relação

intercultural, na perspectiva da reciprocidade, intensifica a experiência do habitar

humano? A metodologia proposta emerge daquele que surge entre si mesmo e o

outro, em um jogo de alternância e de sentir-se em transformação constante. É uma

nova perspectiva para ambos, e mostra-se necessária frente ao momento de crise

em que vivemos, pois tenta se distanciar de uma perspectiva fragmentada da

realidade, resultando em uma percepção não redutiva do humano, em uma

concepção integradora.

A quarta produção, "Extensão universitária e o cruzamento de mundos:

estar-sendo Kanhgág no protagonismo indígena intercultural”, também escrita de

forma colaborativa com Onorio e com a orientadora, professora Ana Luisa, foi

submetida ao evento VII Jornadas del Pensamiento de Rodolfo Kusch - III

Conferencia Diálogo Sur-Sur: epistemologías ancestrales y decoloniales. O trabalho

foi aprovado e avançou no processo reflexivo sobre a relação intercultural na

academia.
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É possível notar uma sequência na escrita, resultado de diálogos e reflexões

constantes. Ocorre que, dentre tantas possibilidades, escolhemos fortalecer a

presença indígena na academia por meio da extensão. Pensando em um diálogo

entre universidade/universidades e comunidade, Menezes e Ximenes (2009) nos

lembram que “[…] a extensão nos coloca no limiar, nos convoca à Vida, a criar e

deixar-se ser criado” (p. 137) e é um espaço que permite trocas de saberes,

proporcionando “[…] condições próprias para um pensar e um agir mais integrados”.

Nessa perspectiva, o quarto artigo produzido registrou a proposta de organização do

curso de extensão “Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na educação

básica”. O curso se configura como uma alternativa de ação intercultural na

engrenagem acadêmica e a partir dela.

Consideramos que o curso de extensão proposto e apresentado no artigo

caminha na defesa da diversidade, na luta contra a exclusão. Elaborado de forma

conjunta, como atividade de investigação proposta a partir da disciplina “Pesquisa

em Educação Básica” (PPGEDU/Unisc), com a participação do Grupo de Pesquisa

Peabiru Unisc, coloca em pauta a cosmologia Kanhgág na formação de professoras

e professores da educação básica do município de Alegrete. Tal proposta, oferecida

a partir da cooperação de três universidades − Universidade de Santa Cruz do Sul

(Unisc), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e Universidade

Federal do Pampa (UNIPAMPA) −, buscou levar cultura, arte e espiritualidade, com

expressiva presença de intelectuais, de artesãos e de lideranças indígenas. Nesse

sentido, pretendeu-se romper com a forma objetiva que o sistema educacional

costuma tratar a temática dos povos indígenas brasileiros, provocando pensar sobre

a relação ser-estar, estar-ser e o estar-sendo em convivência (KUSCH, 2009b).

O texto propôs-se, portanto, a apresentar o projeto do curso de extensão em

evento de significativo valor acadêmico na área da interculturalidade, com a

finalidade de validá-lo e também de qualificá-lo a partir das observações feitas pelos

interlocutores, durante as VIII Jornadas “O pensamento de Rodolfo Kusch”. Entendo

que esse texto avançou em relação às escritas colaborativas anteriores, pois

apresentou uma proposta para ações interculturais na academia e a partir dela.

Apresentamos o artigo − Onorio por videoconferência; eu, presencialmente − e

consideramos que a proposta foi bem aceita pelo grupo que acompanhou a

apresentação. Consolidando a metodologia de abordagem intercultural, também

utilizada no projeto de extensão, passamos a aprofundar a reflexão, conforme já dito,
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em espiral contínua e ampliada. Avançamos para a quinta publicação em coautoria,

mais uma com a participação da orientadora, professora Ana Luisa Teixeira de

Menezes.

“O pensamento simbólico na educação Guarani e Kanhgág: enlaces entre o

perspectivismo e a sincronicidade” foi aprovado para publicação na Revista Tellus,

voltada para a divulgação de resultados de pesquisa e documentação sobre as

populações indígenas, especialmente sul-americanas, vinculada ao Núcleo de

Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (NEPPI) da Universidade Católica

Dom Bosco (UCDB).

Pontuamos, no texto, que podem nascer novas formas de pensar a educação e

a pesquisa a partir da proximidade entre pesquisadores indígenas e não indígenas.

Mudanças metodológicas apresentam-se na forma de fazer ciência, considerando os

movimentos sincrônicos que aproximam os pesquisadores e que potencializam as

pesquisas e publicações oriundas dessas mudanças. A escrita deste texto, que teve

a participação de um indígena Kanhgág, mestrando em Educação; de uma

pesquisadora de doutorado em Educação; e da orientadora, é um exercício que

metamorfoseia pensamentos e ações, numa aproximação com o estar ameríndio. A

conjunção de reflexões apresentadas tem ampliado os sentidos de aprendizagem,

procurando desenvolver, no campo educativo, a convivência e a integração do que

aparentemente não se junta: o mundo indígena e o não indígena, no âmbito do

pensar simbólico.

No entrelaçamento ação-reflexão-ação, entre sincronicidades e causalidades,

e nas ressonâncias desses movimentos na nossa escrita, partimos para a sexta

produção em coautoria. Trata-se do capítulo “Caminhos metodológicos para uma

colaboração intercultural entre indígenas e não indígenas: a inspiradora relação de

reciprocidade entre Kamé e Kairú”, parte do livro A palavra ameríndia: o sensível na

pesquisa em educação e psicologia. Nesta escrita, apresentamos nossos interesses

de pesquisa, informando que alinhamos a escrita colaborativa e, mais intensamente,

buscamos pensar sobre possíveis ações interculturais que favoreçam a melhor

compreensão da presença indígena na academia e na sociedade, construindo

caminhos metodológicos que sistematizem tais movimentos.

Pontuamos que na cosmologia Kanhgág, a partir dos gêmeos Kamé e Kairú, a

dualidade fundamental da vida está associada às duas fontes primárias de luz: o sol

e a lua. Entendemos que cada uma delas reina em seu céu particular, embora
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estejam unidas no ciclo diário morte/renascimento. Observamos que o mito dos

gêmeos, que traz o paradigma do equilíbrio solar/lunar, pode ser inspirador para a

educação e para a vida, apontando para a ampliação de aspectos complementares

e adequados à aceitação de uma variedade de perspectivas, em detrimento de uma

visão unilateral. Tal paradigma pode contribuir para a compreensão de novos

estágios psicoespirituais, com os quais passaremos a conviver como parte da

caminhada da humanidade.

Compreendemos que, pela educação, pode ser construído o arcabouço

intercultural necessário ao fortalecimento de culturas próprias dos povos originários.

Neste caso, é mais que um encontro marcado por forças hegemônicas − indígenas e

não indígenas. Implica em novas relações horizontais, que pressupõem uma ligação

direta entre educação e “cambio social”, construindo uma relação possível também

para além de espaços educativos (RAPPAPORT; PANCHO, 2005).

O propósito intelectual indígena, portanto, abraça discursos políticos universais,

assim como especificidades de suas culturas próprias. Este é um movimento

necessário, uma estratégia de ir do universal ao específico, para a manutenção de

sua cultura. Onorio, ao participar da escrita de forma colaborativa, se movimenta no

espaço entre culturas, em direção ao que o antropólogo Bruce Albert (1995) sinaliza:

O discurso político indígena das últimas décadas se funda em um duplo
enraizamento simbólico: numa auto-objetivação através das categorias
brancas da etnificação (“território”, "cultura", "meio ambiente"), e uma
reelaboração cosmológica dos fatos e efeitos do contato. Nada nos autoriza
a separar estes dois registros em nome de uma suposta "autenticidade",
nem a tomá-los por estanques ou antagônicos. Trata-se, ao contrário, de
duas faces equivalentes e interdependentes de um mesmo processo de
construção simbólica da história imediata. O discurso étnico se legitima
fazendo referências ao saber cosmológico, e este por sua vez reconstrói a
sua coerência à luz daquele. Se o discurso político indígena se limitar à
mera reprodução das categorias brancas, ele se reduzirá a uma retórica
oca; se, por outro lado, ele permanecer no âmbito exclusivo da cosmologia,
não escapará do solipsismo cultural. Em um caso como no outro, a falta de
articulação desses dois registros leva ao fracasso político. Ao contrário, é a
capacidade de executar tal articulação que faz os grandes líderes
interétnicos. São esses efeitos de interação e retroação que dão ao
discurso político indígena contemporâneo um interesse etnográfico
especial (ALBERT, 1995, p. 4).

A partir do refletido na produção dos seis textos, é possível identificar, na

escrita de Onorio, um processo de adaptação criativa aos outros discursos que,

apesar dos esforços, ainda carregavam marcas "do colonizador". Em direção ao

ponto do cruzamento de mundos, indígena e não indígena, buscamos recolocar o
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pensamento e a escrita, caminhando para o espaço entrebiográfico, local onde se

fundem a imagem do outro e a própria, espelhada naquele que olhamos.

Ressalto que o modelo ocidental contemporâneo de autoria aponta que deve

haver originalidade, autonomia e criatividade, no âmbito da individualidade

(SANTOS, 2019). Procurando um alinhamento a este modelo, em movimento que foi

me constituindo como pesquisadora, passei por um processo de descolonização do

pensamento e da escrita durante o tempo de pesquisa e produção colaborativas.

Desconstruir para reconstruir, abrindo espaço para reconhecer um outro modo de

registro, de autoria, que permite compartilhar e pensar outra forma de produzir

conteúdo, outra lógica epistemológica, que constantemente tensiona e impulsiona a

novas reflexões, novos movimentos. Algumas questões atravessam os registros de

experiências interculturais, entre elas, a compreensão de que nem sempre é

necessária a adequação de uma estrutura linguística com marcas da oralidade de

povos tradicionais à outra estrutura linguística dita culta. Neste caso, é preciso que

se pergunte como complexificar − e não reduzir − a intensa experiência vivida e

relatada (RAPPAPORT, 2007).

O espaço aberto pela coteorização produziu a descolonização da escrita e do

pensamento, constituindo, dessa forma, novas ferramentas conceituais para dar

conta do que se pretende relatar. Como movimento de mão dupla, entendo que

poderia ser descrito também como uma etnografia recíproca, com aproximações e

distanciamentos, naturais às leituras de ambos em cada momento vivido. Dos novos

veículos conceituais, foi produzida uma nova forma de escrita acadêmica. Sem ter a

pretensão da novidade pela novidade, o que resultou do processo foi uma forma de

tentar interpretar e transpor o vínculo criado para uma escrita ajustada, na medida

do possível, para consumo acadêmico, sem deixar de representar o movimento

metodológico e epistemológico nascido a partir da escrita colaborativa e da

coteorização.

De forma paralela e complementar à escrita, projetos de extensão, associados

à pesquisa, ocorreram em espiral dialógica contínua durante o tempo de construção

da tese e para além dela. Sendo assim, não é possível delimitar as reflexões, a

escrita, as ações. Todas elas ocorreram e ocorrem juntas e vão deslocando

continuamente a investigação, a ponto de refazer o sentido da pesquisa e a

constituição do sentido humano da pesquisadora. Passei a entender, no processo,

que mais importante do que falar sobre é falar com; ou também aprender a ouvir.
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Tais movimentos permitiram viver a mescla da teorização indígena e não indígena,

como uma multifacetada pedra preciosa − ametista bruta −, plena de pontos

brilhantes, profundos recortes, pontas agudas, nuances de claro-escuro, contornos

firmes, cores de um intenso universo cósmico. Tais movimentos têm um ponto de

partida, que será descrito na sequência, relatos de movimentos sincrônicos, mandala

cósmica em espiral contínua, que representam a quarta camada da pesquisa. O

número quatro, como já pontuado, atuando como referência para a organização da

consciência humana, apoiado na relação de oposição-reciprocidade entre indígena e

não indígena.
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9 A TEIA METODOLÓGICA: O HUMANO, O SIMBÓLICO E O MITOLÓGICO EM
MOVIMENTO ESPIRAL ÚNICO E CONTÍNUO

Como este texto foi construído? […] Entrevistas em que a escuta é muito
importante. É preciso não interromper quem fala, nem ter pressa; anotar
alguns dados, e só depois é que fui organizando o texto no caderno onde
escrevo. As dúvidas que surgiram fizeram parte do segundo momento, onde
[sic] pude retomar a entrevista com os mais velhos trazendo neste momento
novas perguntas. Depois da conversa eu relia, organizava as ideias e
surgiam novas perguntas que foram retomadas com as pessoas que fizeram
a conversa comigo. A universidade chama isto de metodologia, para mim é
o caminho que tenho para acessar esta sabedoria, escutar o outro
(CARDOSO, 2017, p. 15).

O caminho para acessar a sabedoria, profunda definição de Cardoso (2017)

para metodologia, é o que buscarei apresentar neste tópico. A imagem da teia com

fios que se cruzam, e que não podem ser separados ou recortados, representa a

proposta metodológica de pesquisa. Teia geocultural, que remete a uma dimensão

não racional, porque se situa mais além da filosofia clássica; situa-se no local onde

se produz a fricção entre o espírito e o solo, que lhe serve de sustentação (KUSCH,

2009b).

Construída na convivência, no diálogo, na escuta e nas trocas, a forma como

as pesquisas foram elaboradas promovem movimentos que, parafraseando Fritjof

Capra (1999), físico e escritor austríaco, podem constituir mais do que a soma de

partes, podem constituir o todo, numa representação da teia da vida. Ou seja, não se

pode analisar separadamente o que está interligado e é interdependente.

Entendemos que não há como recortar o humano, o simbólico e o mitológico. Nesta

perspectiva, procuramos percorrer, como pesquisadores − indígena e não indígena

−, caminhos já trilhados que possam nos auxiliar a compreender e a aproveitar a

potência do encontro de culturas. Acreditamos que é preciso o deslocamento, a

mudança de percepção, a mudança de paradigma científico para uma aproximação

da compreensão do todo, que é a teia da vida humana no planeta, interligada ao

cosmos. Não há como separar o que se vive, o que se pensa, o que se sente (FALS

BORDA, 2009). É a vida no mais, o estar-sendo (KUSCH, 2009a) que emerge neste

movimento de teia, de teia da vida.

No escopo da pesquisa qualitativa, foram identificados três caminhos que

levam à aproximação com o que buscamos compreender: a pesquisa participante, a

etnografia colaborativa e a fenomenologia. Na conjunção desses métodos, nos
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pontos que tangenciam e nos pontos que se distanciam, constrói-se a teia na qual

estamos envolvidos. Anunciamos, na sequência, como os percebemos e como os

utilizamos.

Para a pesquisa participante, buscamos nas proposições do cientista social

Carlos Rodrigues Brandão (1987), possibilidades que nos levem a uma relação de

alteridade, na qual entender o “outro” significa conviver no seu mundo, aprender sua

língua, tentar pensar através da sua lógica, sentir com ele. A partir da convivência, a

relação impulsiona a pesquisadora e/ou o pesquisador a participar da vida do

“outro”, considerando-o companheiro de uma trajetória que leve constantemente a

repensar não só a condição da sua pesquisa, mas também a de sua própria pessoa.

Entendemos que a constituição do pesquisador, através da participação nos

projetos, nos movimentos do “outro”, a partir do diálogo e de reflexões constantes,

tenta trazer, para a pesquisa, a teia pela qual estamos todos interligados. Diversas

ações foram propostas e desenvolvidas no fazer-junto, entre elas, a participação em

eventos, como convidados, ou como parte da equipe proponente e executora. São

ações realizadas desde 2017 até o presente momento. Entretanto, a vida extrapola o

tempo da pesquisa e, como lembra-nos o sociólogo francês Michel Maffesoli (1998),

o que chamamos de "própria coisa" está carregada de forças que a ultrapassam.

Para a etnografia, tomamos como referência Bergamaschi e Souza (2016, p.

201), que consideram essa possibilidade como a que permite “[…] a interação entre

o pesquisador e seus pesquisados, enfatiza a materialidade do cotidiano e permite

privilegiar o que está sendo dito pelos interlocutores inseridos nos seus modos de

vida a partir do estar-junto”. Descrevemos, assim, os caminhos trilhados, as

continuidades e os deslocamentos que admitam construir compreensões sobre a

caminhada que nos leva a um movimento espiralado e constante.

No trançado dos fios etnográficos, emerge a autoetnografia num caminho

colaborativo, que apresenta a pesquisadora e/ou o pesquisador como sujeito e

“objeto” da investigação. Rappaport (2008) aborda o processo autoetnográfico como

o “estado-de-ser-mirado”, que, mais que um ato de mirar, de olhar, é um evento

importante da representação intercultural e do qual emerge, a partir de um

movimento seminal, a potência da cultura Kanhgág.

Encontramos um caminho em Joanne Rappaport, professora universitária, e

Abelardo Ramos Pancho, linguista colombiano. Ambos alertam para o fato de que a

colaboração intercultural e a coteorização, movimentos nos quais construímos nossa
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proposta, vão além das relações interpessoais, pois carregam as marcas dos grupos

que cada um representa. Lembram, também, que a investigação não é neutra e que

se constrói a partir do diálogo. Reforçam a importância do respeito às posições e aos

movimentos indígenas e consideram uma proposta de “interlocução ativa” com tais

movimentos (RAPPAPORT; PANCHO, 2005). Esses autores também recomendam

que as estruturas acadêmicas, por mim representadas, passem a considerar as

concepções epistemológicas indígenas como “potenciais dispositivos conceituais”, e

não apenas como dados etnográficos. É uma recomendação. É um método sobre o

qual refletimos e do qual tentamos nos aproximar nas escritas em coautoria, já

apresentadas, e nas reflexões e ações conjuntas.

Para tratar da fenomenologia, recorremos ao filósofo argentino Gunther

Rodolfo Kusch (2009b), que nos convida a uma aproximação com o pensamento

popular, originário, no qual pode estar a totalidade do pensamento humano. O autor

propõe os seguintes passos metodológicos para determinar: 1) as unidades

simbólicas; 2) a estruturação dessas unidades; 3) as linhas de sentido que propiciam

uma conexão entre as unidades; 4) o contexto simbólico de todo discurso (KUSCH,

2009b, p. 264). O autor também contempla a “fenomenologia da afirmação”,

metodologia que remete à alteridade, quando apresenta o jogo de afirmar e

afirmar-se. A subjetividade está presente, a alteridade também está. A afirmação

aparece como um ato itinerante, em movimento circular, que não satisfaz, mas que

organiza o ato da afirmação. Apresenta-se, portanto, como uma saída por outro polo

que já não se instala no âmbito da racionalidade, mas sim no âmbito simbólico.

Trata-se, assim, de constituir certa ambiguidade, através de uma outra linguagem,

rechaçada pela racionalidade. O símbolo como intermediário entre a alteridade e a

minha existência denuncia minha finitude, porque inverte a direção de minha

afirmação:

En suma, en eso que está transcurre mi vida pese la afirmación. Se da el
juego de lo humano que parte de lo que se puede afirmar hacia lo afirmable.
Y esto es lo habitual, del cual se dice a veces que es, pero que constituye la
parábola del hecho de existir, en suma lo biográfico con sus avatares, que
se extiende sobre la frontera que media entre lo insondable, que meramente
está, y eles, y donde los hechos menores de la biografía son los episodios
de una totalidad que escapa a la razón (KUSCH, 2009b, p. 400-401).

No jogo teia-trançado da proposta metodológica, foram utilizadas ferramentas

de registro que nos permitiram articular nossas reflexões, amparados nos muitos
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passos da caminhada que nos levou a esta espiral contínua de

diálogos-ações-reflexões. Como procedimentos, foram utilizadas as conversas, as

gravações e os registros em Diário de Campo. É a forma que encontramos de

ancorar nossos movimentos para podermos refletir sobre eles. A cada nova

ancoragem, a cada nova reflexão, novo impulso forte. Trama-teia pela qual nos

equilibramos e avançamos, sem pressa e, como bem lembra Cardoso (2017), na

escuta do outro para tentar alcançar a sabedoria.
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10 NA BUSCA DE SENTIDO, AS POSSIBILIDADES SE APRESENTAM PELO
ESTAR-SENDO KANHGÁG NA ACADEMIA

FILOSOFIA para a minha língua Kanhgág significa o pensamento como algo
bom e bonito, capaz de acolher e compartilhar. É todo o mundo Kanhgág
(CARDOSO, 2017, p. 7).

Na aproximação com a cosmologia Kanhgág, percebo a diversidade de lógicas

na busca de saber quem somos, no estar-sendo (KUSCH, 2009a) e na razão de

estarmos na alternância aldeia-academia. Observo as diferenças, aprendo e me

coloco em um espaço que poderia chamar de entre-mundos, que remete a uma

dimensão xamânica, na perspectiva apontada por Viveiros de Castro:

O xamanismo é um modo de agir que implica um modo de conhecer, ou
antes, um certo ideal de conhecimento. Tal ideal é, sob vários aspectos, o
oposto polar da epistemologia objetivista favorecida pela modernidade
ocidental. […] O xamanismo ameríndio parece guiado pelo ideal inverso.
Conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser
conhecido − daquilo, ou antes, daquele; pois o conhecimento xamânico visa
um 'algo' que é um 'alguém', um outro sujeito ou agente. A forma do Outro é
a pessoa (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 358).

Como movimento da dimensão xamânica, no contexto da pesquisa, entendo

que, quando o pesquisador passa de um ponto de vista a outro, transforma-se no

outro para voltar a ser ele; quando o pesquisador encarna as diferenças. Ou seja, é

o cruzar-mundos, cruzar as barreiras culturais e se aproximar de outras

subjetividades, na dança cósmica do visível e do invisível; é a escuta, é o silêncio.

Busco o conhecimento e, com ele, me conheço. Dorneles e Arenhaldt (2016)

dizem-me que o discurso acadêmico também é um discurso existencial e que,

apesar de serem inúmeras as possibilidades de perceber, de sentir, de pesquisar, a

opção pelo encontro, pelo estar junto, consciente das diversidades nas

manifestações de existência humana, incluindo as da própria pesquisadora, também

pode ser considerada uma forma de fazer ciência:

O olhar que perscruta produz o mundo que o produz. Aquilo que é visto do
mundo é percebido por um olhar, desde já informado pela (re)ligação e
relação com o mundo visto, banhadas em razões cognitivas e intelectivas,
emoções, sensações, intuições. É um olhar transbordante de disposições
ético-estético-afetivas (DORNELES, 2003, p. 2).
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Observar o mundo a partir de emoções, sensações e intuições. É preciso estar

para poder ser, especialmente em uma época em que o movimento de resistência

pode apresentar-se como ato criativo, de imaginação. Estamos rodeados, no

cotidiano, pelo real, pelo simbólico, pelo imaginário. No campo do real, são os dados

objetivos da realidade; no campo simbólico, estamos rodeados de uma nova

roupagem da linguagem, usando as palavras, que são potentes e plenas de

significado. Quanto à imaginação, é preciso apostar na não hegemônica, ou seja,

não investir na pulcritude europeia e ensaiar um encontro com o fedor/hedor

(KUSCH, 2009a), em um ato de resistência poética.

José Alejandro Tasat (2018), psicólogo e professor argentino, indica que é

preciso colocar-se entre o hedor e a pulcritud (KUSCH, 2009a), duas imagens

arquetípicas que carregam o drama existencial da mestiçagem latino-americana.

Como formas arquetípicas entendemos, de acordo com o médico analista junguiano

Walter Boechat (2009), que são formas estabelecidas no inconsciente coletivo,

comuns a toda humanidade. Estão presentes em todos os indivíduos da categoria

Homo sapiens, manifestando-se através de imagens míticas. Colocar-se, portanto,

no espaço entre-culturas é colocar-se também entre o divino e o profano, entre a

terra e o céu, num jogo entre opostos, num ir-e-vir entre o “ser” e o “estar” que

conduz a outro horizonte humano. Este é o lugar em que me encontro e que penso

ser o local adequado para deslocar aqueles e aquelas que se propõem a uma

aventura intercultural que interpele não só o mundo acadêmico, mas também a

própria vida.

As problematizações para complexificar as questões postas foram se

apresentando na teia que construiu a reflexão e a escrita. Entre elas, a mais ampla

foi o desejo de levar aos espaços acadêmicos e comunitários uma imersão

intercultural a partir de vivências, de palavras, de silêncios, de observação, de

escuta. Uma metodologia ameríndia de prática cultural na academia e em espaços

educativos, da qual podem surgir caminhos que vão do desencontro à cumplicidade.

Esse foi nosso processo. Esse é o processo que tentaremos replicar. Um pacto

tácito de relação intercultural, no qual o indígena acadêmico e também outros

indígenas com os quais se convive estejam em movimento de participação ativa na

construção das propostas, desde o planejamento até a ação. Tal movimento lhes

oportuniza reconhecimento e cidadania no mundo opaco que tenta sujeitá-los. No

que diz respeito aos não indígenas, embora se reconheça a dificuldade e



107

complexidade, espera-se um papel político e simbólico, à altura da dívida de

conhecimento adquirida, mas sem abrir mão da curiosidade intelectual, própria do

pesquisador (ALBERT, 2014; 2015). Neste processo, entendemos que o caminho é

conhecer e buscar compreender o que o antropólogo estadunidense Clifford James

Geertz (2012) chama de sistemas simbólicos, ou seja, modos de expressão próprios,

forma e força da vida interior.

Trazendo a força do sistema simbólico de seu povo, Dorvalino Cardoso assim

descreve a relação humana com seu entorno:

Todas as vidas no planeta aprendem entre si. Os índios têm seus
aprendizados com os rios, a terra, as árvores e os animais. Em algum
momento o rio passa a ser remédio e também tem o seu descanso, a partir
de meia noite até as quatro horas da manhã. Nesse tempo, diminui o
barulho do rio e então, das quatro até as seis o rio é remédio. No tempo que
o rio está descansando ou dormindo devemos conversar para beber.
Através da linguagem dos pássaros e outros animais selvagens, as pessoas
indígenas sabem todas as mensagens transmitidas por eles. Os cantos, as
danças são coisas dos animais. A lua e o sol eram adorados por causa do
poder deles. As árvores para os Kanhgág são irmãos, eles são úteis para
alimentação e remédios. Tem um aprendizado no planeta que tem um peso
fixo. Nós humanos somos a natureza. Somos compostos de terra, atmosfera
e água. Se a terra está doente, o rio, a atmosfera, nós também estamos
(CARDOSO, 2014, p. 17).

Sistemas simbólicos − mitologia e cosmologia − são relatados a partir de

movimentos que definem o lugar da humanidade em um espaço, também ocupado

por animais, por plantas, por minerais, por objetos celestes (sol, lua, eclipses), pelos

artefatos (instrumentos musicais, casa cerimonial, vestimenta), bem como pelas

relações de oposição e alianças estabelecidas por esses elementos. Os sistemas

simbólicos Kanhgág, que são representados por duas metades − Kamé e Kajru −

atuam tanto numa relação de reciprocidade, quanto de complementaridade e de

assimetria (ROSA, 2012), num recorte da alma brasileira.

Quando trata da alma brasileira, coletiva e dos indivíduos, Boechat (2017)

observa que a memória ancestral de um povo afeta o comportamento de cada

pessoa, filha do chão que habita. Assim, é possível sinalizar que a compreensão da

alma brasileira coletiva é fundamental para que se compreenda cada um de nós em

particular. Tal compreensão não é uma tarefa simples, devido à complexidade de

constituição multicultural do povo brasileiro.

Nesse sentido, Ribeiro (1995, p. 120) chama atenção para as marcas que

trazemos: a “carne dos negros e índios supliciados, bem como a mão possessa que
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os supliciou”. A alma brasileira, assim como a alma da universidade brasileira, tem

estas marcas. Minha escrita traz estas marcas; minhas reflexões são conduzidas

pelos deslocamentos desta posição e pelas novidades de vivências e percepções.

Qual o sentido de trazer algo tão subjetivo, tão particular do momento que

vivemos, para a reflexão do leitor e para a pesquisa acadêmica? Viveiros de Castro

(2002, p. 469) ajuda a responder essa questão quando trata do conhecimento

personificado, subjetivado, xamânico, que “se realiza em si mesmo, em sua própria

pessoa − corpo e alma […] É o próprio xamã quem atravessa para o outro lado do

espelho”. Dessa forma, subjetivar pode ser uma forma de sintonizar-se social e

cosmicamente com a essencialidade do pensamento indígena − e humano − pela

forma de pensar xamânica, que parte do corpo, parte de si e cruza as barreiras

corporais, num movimento de interlocução ativa no diálogo cósmico. É, portanto, no

salto entre o que é de si e o que é do outro, o outro lado do espelho, o outro lado da

cultura, entre o solo e o céu, que se estabelece a amplitude da condição humana,

sua totalidade, perseguida por nós desde a ancestralidade.

O fluxo do pensamento reflexivo indica as razões e as possibilidades dos

caminhos percorridos. Tais reflexões, tais caminhos apontam para encruzilhadas e

escolhas feitas. Entre as escolhas, está a de buscar inspiração para ações e

teorizações da/na pesquisa, no campo mitológico Kanhgág. Embora o pensamento

ocidental e o pensamento mitológico sejam movidos pela razão humana, é pelo mito

que a lógica da totalidade e do pensamento unitário do cosmos é atingida. O mito é

permeado tanto pela ordem do inteligível quanto pela ordem do sensível e carrega

os problemas, as hesitações e os limites humanos, tanto no tempo quanto no

espaço. Rosa (2012), citando Lévi-Strauss (2004), indica que a matéria-prima que

compõe os mitos são:

[…] as palavras da própria língua; os elementos da natureza (animais,
plantas, astros, céus, montanhas, rios, intempéries); as experiências da vida
em sociedade (parto, sexo, trocas, roças, caçada, família, morte); as
relações entre as pessoas (comportamento, obediência, traição,
generosidade, mesquinhez, inveja); a aparência dos elementos das
divindades, pessoas, natureza; o conjunto de conhecimentos sobre
determinadas atividades (fabricação do fogo, origem de instrumentos
musicais) (LÉVI-STRAUSS, 2004 apud ROSA, 2012, p. 98).

O pensamento mitológico, articulado ao pensamento científico, poderá

promover o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das futuras gerações
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humanas, uma vez que pode incluir nas práticas científicas uma matriz ainda

desconsiderada por elas, que são os seres celestiais, os sentimentos, as formas

diversas e as oposições (ROSA, 2012). O sistema de metades clânicas, que

constitui o pensamento mitológico Kanhgág, entra no conjunto de mitos dos povos

originários que podem religar o homem ao cosmos, ao universo e, nesta perspectiva,

potencializar a aprendizagem intercultural e o que dela pode reverberar.
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11 A EDUCAÇÃO COMO POTÊNCIA PARA O “TORNAR-SE HUMANO”

Educação é quando tu segues uma filosofia, um critério de
vida. Os nossos sábios pajés têm o compromisso de nos
passar este ensinamento. A educação tem o compromisso de
nos tornarmos humanos (CARDOSO, 2017, p. 14).

No movimento das leituras, das reflexões, dos achados inesperados, vou

construindo pequenos caminhos − ora com flores, ora com espinhos −, estradas

largas, pequenas pontes, amplos acessos. Da imagem do portal da aldeia, ao portal

de entrada na academia, caminhos, idas e vindas. Encontros que provocam não só o

estar-sendo-no-mundo, mas o estar-no-mundo com intensidade.

Dorneles e Arenhaldt (2016) alertam que o movimento

“estar-sendo-humano-junto-no-mundo-com”, um movimento que funda culturas e é

comum àqueles que se ocupam em procurar entender quem somos e qual o sentido

de estarmos aqui, agora, ocupando o lugar que escolhemos, ou que fomos

escolhidos para ocupar. Entrelaçados, enredados em teia única, estão o

conhecimento de si e o conhecimento do mundo.

Encontro, nestes movimentos, a relação de antonímia entre leveza e

consistência. Escolho buscar, nesta relação, a reciprocidade e a complementaridade

que associo à cultura Kanhgág e que considero inspiradoras para a educação,

especialmente na perspectiva apontada por Cardoso (2017), que em essência, é a

de nos tornar humanos no que há de luz e de sombra neste existir:

Dentro da visão indígena Kanhgág, o ciclo da vida começa sempre regido
por um sentimento maior que aproxima todos os seres − o amor. Este
sentimento se faz presente desde o momento da concepção das novas
espécies a serem formadas, no encontro dos corpos, nas trocas de
olhares... O que predomina é o sentimento maior de proteção e cuidado que
emana deste sentimento maior que é o amor. Deste sentimento chamado
amor, que se faz presente desde a concepção e deve acompanhar todos até
a morte, é regida a nossa vida neste planeta. Alguns sentem este
sentimento na concepção e depois com o passar do tempo, devido a rudeza
que encontram fora do mundo uterino que os envolveu, acabam perdendo,
gradualmente, este sentimento que os envolveu (CARDOSO, 2017, p.
37-38).

Embora não tenha a pretensão de descobrir caminhos ainda não visitados, mas

tentando encontrar o que acredito ser a busca de todo ser humano: o sentido de

existir e de estar no mundo, encontro na filosofia dos povos originários um espaço
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inspirador das “águas puras”, termo usado por Brandão (1994) em obra que trata do

pensamento indígena sobre o mundo e sobre seu destino. Refere-se à maneira

simples, transparente e saudável com que os indígenas compreendem e se

relacionam com a natureza, com outros seres vivos, com o planeta, com o universo,

com as estrelas. Não se trata de uma idealização, mas do reconhecimento sobre a

importância dos conhecimentos indígenas para nosso viver pleno.

Kusch (2009a) reforça minha percepção ao dizer que o saber indígena “[…]

não é um saber científico da realidade, porque a esta última o indígena não entende

como nós entendemos, senão que o saber [indígena] é referido exclusivamente no

ato puro de existir” (KUSCH, 2009a, p. 280). Trata-se, pois, de tomar a realidade não

como estável e habitada por objetos, mas como uma tela na qual está desenhado

um intenso movimento do “ver para sentir”, já que a emoção é o que dá a tônica do

seguir em frente. Aponta, ainda, que “o registro que o indígena faz da realidade é a

afecção que esta exerce sobre ele, antes mesmo da simples conotação perceptiva”

(KUSCH, 2009a, p. 280).

Para acompanhar as reflexões provocativas, sou deslocada e deslocada e

deslocada… Muitas vezes recolocada sob outra forma de olhar meu entorno e de

entender o mundo, de buscar sentidos, de ter “os deuses à flor da pele”. Mas para

isso,

[…] habrá que tener ya no un corazón occidental, sino sin más un soncco, o
corazón, ese raro símbolo en el cual el indígena une los opuestos, la lucidez
y la ilucidez, el día y la noche, la parte clara de un juicio y la parte oscura del
mismo. ¿Por qué? Porque así era el mundo, por una parte el hombre con su
soncco y por la otra una especie de Juracán, o corazón del cielo, pensando
también como un conglomerado de noche y día, de claridad y unteblas, en
suma el misterio en sí y redondo de todo el vivir. En realidad la totalidad del
hombre (KUSCH, 2009c, p. 64).

Esta forma de “estar-sendo-no-mundo” já a tivemos? Ou se trata de uma busca

constante do ser humano? Ocupamos o chão no qual histórias e vivências

ancestrais estão refletidas, embora escondidas entre as grandes ocupações

urbanas, ditas civilizadas, lúcidas e letradas. Estaríamos condenados a viver e

pensar como pensamos, desconsiderando a geografia e a cultura que nos origina e

a complexa beleza do pensamento de nossos ancestrais? Entre leituras, encontro

um convite. Calvino (1990) convida a voar para outro espaço cada vez que o mundo

está condenado ao peso, a fim de mudar o ponto de observação, “para considerar
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uma outra lógica, uma outra ótica, outros meios de conhecimento e controle”

(CALVINO, 1990, p. 19). Em resposta ao convite, voltamo-nos para a América e

seus povos originários, aqui especialmente representados pela cultura Kanhgág.

Onorio Moura (2021), ao tratar da oposição e complementaridade na pesquisa

desenvolvida durante o tempo de mestrado37, nos ensina o potencial contido na

educação intercultural e na humanização do processo pedagógico. Nos diz que a

relação de oposição entre os dois clãs Kamé e kairu passa também pela

reciprocidade, o que pode qualificar as relações entre pessoas. E vai além,

afirmando que tal relação, para seu povo, é estabelecida nas relações familiares,

entre elementos da natureza, no cosmos, bem como entre os vivos e os mortos.

A relação de oposição − Kamé e Kairú − é caracterizada pelo Jamré (cunhado):

Quando se fala em cunhado ou Jamré entre os Kaingang, há um sentido
muito além do entendimento normal, pois se está falando do respeito, do
amor, do sentimento verdadeiro, do companheirismo, da relação de ajuda
mútua, da cooperação e da complementaridade em todos os níveis e graus
de entendimento e sentimento. Segundo o relato dos mais velhos, os
nossos jamré estão no nosso coração, é um amor muito grande e
imensurável, um sentimento verdadeiro, de companheirismo e um respeito
imenso, pois eles podem ser considerados mais que um filho, só que no
filho a gente dá umas palmadas para corrigir, mas com os nossos jamré
não, eles podem aprontar, brincar conosco, mas a gente não se importa,
nem “esquenta”, pois sabemos que são o nosso oposto, eles nos
complementam, para tudo nós precisamos deles (MOURA, 2021, p. 25).

Onorio e o povo Kanhgág nos ensinam que, ao contrário do que aponta a

sociedade não indígena, o oposto, o diferente é o que complementa, o que pode

promover a integralidade. O elemento central da educação Kanhgág, portanto, pode

contribuir para pensar e promover a ampliação da humanização nos ambientes

educacionais.

11.1 Entre-biografias; entre-mundos… o (re)encontro com o chão que habito/
que habitamos no movimento Vãfy

Estamos na América. Kusch (1994) nos lembra da importância de conhecer e

reconhecer a totalidade humana daqueles com quem pesquisamos. Neste caso, em

37 Trata-se da dissertação “A mitologia Kaingang: a oposição e a complementaridade como um
processo de educação intercultural e humanização” (MOURA, 2021). O trabalho é resultado da
pesquisa do intelectual indígena Onorio Isaías de Moura, durante o tempo de estudos no Programa
de Pós-Graduação em Educação (Unisc).
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especial, buscamos encontrar a racionalidade das materialidades investigadas e

compreender até que ponto conseguimos tolerar a diferença desta racionalidade. Ao

dizer materialidades investigadas, num espaço de entre-culturas, vejo a mim e ao

Onorio (cada um como representante de sua cultura) como tais materialidades.

Investigamo-nos mutuamente. Estamos numa dimensão de tentar compreender e

aceitar a especificidade de um e de outro. Ampliando o contexto da reflexão,

percebo que, na América, somos provocados a condescender possíveis

racionalidades diferentes para encontrar uma racionalidade mais profunda, no que

diz respeito ao pensamento, à cultura, à economia e ao habitat. Seguindo a linha de

pensamento de Kusch (1994), é importante considerar três áreas sucessivas de

penetração em um fenômeno estudado, antes de se chegar a um conhecimento:

fenomenológica, que está aos olhos do investigador; teórica, que corresponde à

exploração de possíveis causas ou motivações não apresentadas na primeira

instância; genética, que ultrapassa as outras áreas, que apresenta um ponto central

no qual está colocada a vitalidade de um grupo, que implica uma hipótese sobre

uma causa que escapa do pensamento meramente científico. Apresenta, portanto,

não uma descrição do homem, mas a captação que faz do fundamento humano nele

contido: uma relação materialidade-de-pesquisa na qual esta materialidade passa a

ser também sujeito.

Ser un sujeto existente implica ser un ente pensante. El pensamiento, por su
parte, se mueve dentro de un lenguaje y este implica un horizonte simbólico.
El horizonte simbólico se alimenta a su vez de una tradición, funciona dentro
de un presente y facilta el proyeto hacia un futuro. Hace entonces a lo
cósmico y en tanto integra un cosmos o sea un mundo. […] Este fenómeno
constituye la cultura en el sentido de que es cultivado por el sujeto (KUSCH,
2009b, p. 210-211).

Na mesma linha de pensamento, Fals Borda (2009), ao tratar de uma

sociologia sentipensante para a América Latina, apresenta-nos o método

“observação-inserção”, descrito como aquele que permite uma visão mais detalhada

das situações e dos processos estudados, com olhos para a ação presente e futura.

Dessa forma, o pesquisador e a pesquisadora envolvem-se como agentes dentro do

processo que estudam, porque tomam uma posição em favor de algumas

alternativas, aprendendo não só com a observação que fazem, mas também com as

atividades desenvolvidas por aqueles com quem se identificam ou que procuram se

identificar. Tal proposta implica afirmar-se na realidade ambiente, vinculando o
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pensamento à ação, contemplando a observação-participante, na qual a atitude do

pesquisador é sensível às pessoas pesquisadas e pode gerar uma descrição fiel da

comunidade estudada; e a observação-intervenção, que “implica em atitude do

pesquisador eminentemente empática, mas ainda conduzida por um envolvimento

parcial com as pessoas estudadas” (FALS BORDA, 2009, p. 235). Trata-se de ter

compromisso, recolocando em pauta o método científico e a orientação do

conhecimento científico, provocando a abrir a mente para aprender com novas

experiências, com novas vivências e com técnicas modestas, mas eficazes ao

propósito de uma descolonização do conhecimento (BONILLA et al., 1987).

As atividades desenvolvidas caminharam no sentido da vinculação do

pensamento à ação, em processo de deslocamento constante. A cada ação, novas

reflexões e possibilidades foram se abrindo. Ações de extensão, de capacitação de

servidores, entre outras, foram ressignificando o processo. Movimentos que trazem,

com força e vigor, o mito Kanhgág como orientador do pensamento. O sentido

espiritual, simbólico, vai surgindo mais forte, dando um contorno especial à proposta

de pesquisa e ao método utilizado.

Tratamos, aqui, de um espaço entre-culturas. Identificamo-nos com os

intelectuais não indígenas referidos anteriormente e com as metodologias indicadas.

É impossível não trazê-las, pois representam um dos lados que está colocado nesta

escrita. Em relação ao outro lado − o indígena − vamos trazer as propostas

metodológicas indicadas por intelectuais Kanhgág e, inspirados nelas e no trançado

da arte Kanhgág, criar um movimento próprio, aplicável ao contexto no qual

atuamos. É esta a metodologia que pretendemos destacar e replicar nas propostas

de ações no âmbito da Universidade.

Conforme já informado, Zaqueu Key Claudino (2013), professor e intelectual

indígena do povo Kanhgág, aponta diferenças entre metodologias de aprendizagem.

Após apontar diferenças, informa que “[…] é preciso, prioritariamente, colocar em

pauta o saber coletivo, o caminhar e o estar junto” (CLAUDINO, 2013, p. 25 ). Indica,

também, a importância do acompanhamento dos velhos Kanhgág e volta a falar da

“metodologia específica” (CLAUDINO, 2013, p. 26), neste caso, tratando-se dos

movimentos que remetem à dualidade fértil (Kamé e Kajru).

Ao propor uma investigação reflexiva a respeito dos processos de construção

de conhecimento das crianças, nas formas coletivas do saber compartilhado da

comunidade Kanhgág, o professor e intelectual indígena Bruno Ferreira (2014, p. 7)
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indica que se apoiou “[…] nas rodas de conversas, uma prática Kanhgág que muitas

vezes acontece ao redor do fogo, onde não se usa lápis nem caderno para fazer

anotações e sim ouvir silenciosamente cada pessoa que fala”.

Claudino (2012) aponta que, além das narrativas orais, é possível considerar

outras formas de expressão da mitologia Kanhgág, conforme segue:

A cultura material kaingang expressa os tempos primevos no qual
buscamos orientações. Os trançados das cestarias, trazidos desde os
tempos imemoriais, estão intactos na vida cotidiana e na memória deste
povo. O formato e as figuras geométricas dos bens artesanais identificam a
família que os confeccionou, representando a cultura e a identidade
kaingang e, por conseguinte, nossas metades complementares. Kame,
vencedor da luta entre os dois sóis, tornou-se o guerreiro mais forte entre os
kaingang, expresso no vãfy kuka (estrutura, armação da arte) que dá
sustentação aos artefatos, a base das cestas dispostas de forma vertical.
Do mesmo modo, os kame são o suporte de famílias extensas em nossa
organização social. Os indígenas que pertencem a esta metade são
considerados tar há (fortes) e sua pintura corporal característica se dá
grafada com traços (l) – motivos compridos de uma tintura de cor preta
extraída do pránh (carvão) e do fykóg (jenipapo). Assim como os frutos são
gerados dos casamentos entre metades opostas e complementares, frutos e
sementes somente germinam a partir da existência de agentes
polinizadores (vento, pássaros, abelhas), ou seja, de complementos que
possibilitam a reprodução da vida. Para haver os kame, são fundamentais
seus jamrés (cunhados), os kajru. Sobre os indígenas que fazem parte
desta metade, sua pintura corporal se dá em forma de círculo ou mancha –
motivos redondos – e sua pintura é de cor avermelhada, extraída do pén’o
(casca de batata doce, do go’or (argila) ou ainda do urucum. Os traçados
nas cestas representam os kajru e sua estrutura, os kame, representam,
ainda, a continuidade da vida e o status social de quem produziu os bens
materiais. Existem entrelaçados e grafismos que não terminam no artefato,
sempre ficam em aberto, sugerindo continuidade além do suporte em que
se realizou a arte. São infinitos e imaginados na composição do cosmos. A
forma tipiti (cilíndrica) de traçar pertence à metade kajru, pois suas formas
geométricas são circulares desde a confecção inicial até o acabamento.
Esse artefato tem sua estrutura confeccionada em diagonais – os ti kuka –
representando, em um segundo momento, a metade kame. O kretéj (cesto
comprido/alto com tampa), em sua confecção inicial, apresenta as
características rá ror (marca redonda), a metade kajru. Sua estrutura,
porém, representa o rá téj (marca comprida) e assim, mesmo carregando as
duas marcas tribais, pertence à metade kame, pois a estrutura prevalece
sobre o trançado (CLAUDINO, 2012, p. 109-110).

Inspirados no trançado da cestaria kanhgág, que traz as marcas do dia e da

noite, do sol e da lua, pensamos nos movimentos que nos conduzem – indígena e

não indígena – nas ações dos espaços educativos. São trançados que se alongam e

que se enredam em movimentos circulares, ora voltadas para a aldeia, ora voltadas

para a academia, carregando as marcas dos lugares culturais dos quais cada um de

nós se situa. Esta outra forma de ocupar os espaços educacionais é o local onde

vão aninhar-se as diversas modulações do estar-junto (MAFFESOLI, 1998).
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Para seguir dialogando com as inspiradoras reflexões de Claudino, retomamos

sua fala: “frutos e sementes somente germinam a partir da existência de agentes

polinizadores (vento, pássaros, abelhas), ou seja, de complementos que possibilitam

a reprodução da vida” (CLAUDINO, 2011, p. 34). Esta imagem representa os

movimentos metodológicos da pesquisa, assim como a proposta metodológica Vãfy,

criada para conduzir nossas ações em espaços educativos. Entendemos que a

atuação conjunta – indígena e não indígena – não só pode apresentar a cultura

kanhgág e indígena de forma mais adequada, como também pode ampliar espaços

de divulgação cultural. E ensinar a conviver. É a semente germinando a partir da

polinização. É a forma como nasceu a metodologia que sugerimos para atuação

colaborativa. Ou seja, pelo trançado de mundos, pelo trançado do cipó, gerado a

partir dos movimentos da natureza, surgem, entrelaçados de cultura, infinitos

desenhos que replicam a composição do cosmos.

Na condução da metodologia, somos levados a pensar no potencial

cosmológico kanhgág para a educação: o mesmo movimento que nos propomos a

fazer, que é a aproximação de polos (indígena e não indígena; academia e aldeia),

encontramos na representação do complexo xamânico kanhgág:

Entre os Kaingang, o xamã é chamado de kujà e seu espírito auxiliar de
jagrẽ. Existe uma diversidade de espécies de jagrẽ que trabalham com seus
kujà, que assumem tanto a forma não-humana como humana: o espírito
animal da floresta (jaguatirica, gavião, coruja), o espírito vegetal da floresta
(taquara, árvore, cacique das matas), a água (espírito água da floresta, água
santa), o santo do panteão do catolicismo popular (Nossa Senhora
Aparecida, Santo Antônio, São João Maria) [...] Tratando-se da relação
kujà/jagrẽ e das metades kamẽ/kanh-ru configuradas no xamanismo
kaingang, em alguns contextos etnográficos, o jagrẽ tem a sua “marca”
associada à mesma metade do kujà [...]; em outros, essa relação replicará a
regra sociológica kaingang, na qual um kujàkamẽ terá um jagrẽ de metade
oposta, kanhru (e vice-versa) enquanto “guia”. Nas palavras de Jorge
Garcia, “tudo é com os yambré [cunhados]” (ROSA, 2013, p. 92).

Dada a complexidade e fecundidade do pensamento xamânico e mitológico

kanhgág, um dos desafios a que nos propomos é aproximar estas estruturas à

educação. A possibilidade de abordarmos, nos espaços educativos, as práticas

ancestrais, ligadas à natureza, à energia do cosmos, mostra-se necessária e atual

no momento em que vivemos, de mal-cuidada ocupação e uso da Mãe Terra. Davi

Kopenawa (2015), xamã e líder político dos yanomami, reforça esta percepção,

quando reflete:
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A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se
conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se
desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra
ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos xapiri, que descem das
montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito
longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar
para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de
epidemias que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres
maléficos, que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um
atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar
morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o
céu, ele vai desabar (KOPENAWA, 2015, p. 6).

Pela “voz” de Kopenawa, a importância da relação homem-natureza é expressa

na forma xamânica de atuação no mundo. Fazendo uma analogia à relação xamã –

xapiri, conceitos trazidos da espiritualidade yanomani, podemos indicar que a dupla

kujà – jagrẽ, representantes do xamanismo kanhgág, também tem forte relação com

a natureza, da qual retiram o alimento e a cura, conforme relata Cardoso (2017):

Quase todas as plantas na floresta servem para remédio. São boas e
importantes para as pessoas, animais e os pássaros. Essas vidas
conhecem as ervas. As próprias ervas também são alimentos. Quando os
kujás e os raizeiros coletam as ervas, falam com as mesmas, dizendo que é
para curar a doença da pessoa ou até de um animal. João Nelson, da aldeia
de Votouro, fala que o horário bom para coletar as ervas é de manhã,
porque as plantas estão com sua seiva favorável para curar doenças. As
ervas para terem o seu valor e força tem que nascer na própria terra.
Quando arrancamos uma erva do mato para plantar próximo a casa ou sua
horta, a erva perde o seu valor de cura. Eu penso que a horta medicinal é só
para o estudo da ciência, vem do homem branco que pensa a natureza
como algo que está exclusivamente a seu serviço (CARDOSO, 2017, p.
52-53).

A educação, a partir da perspectiva xamânica, considera uma relação de

irmandade/interdependência entre homem - espírito - natureza. Através da escuta

dos mais velhos e sábios representantes, vem a voz de um tempo longínquo que

ensina e orienta as futuras gerações sobre os valores que devem cultivar. Claudino

(2012) informa que, conduzido pelas práticas tradicionais que não podem ser

abandonadas, o povo kanhgág vê explicado o espaço geográfico onde vivem e de

onde surgiram, bem como compreendem o sentido da existência das plantas e dos

animais. Ou seja, sabem de onde vêm e percebem para onde estão indo. Na

narrativa mitológica, o intelectual nos apresenta a origem do seu povo:
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Após uma grande inundação e submersão da terra habitada por nossos
antepassados, poucos kaingang conseguiram sobreviver, nadando para o
cume de uma imensa elevação montanhosa formada pelos gojga (animais
que vivem na água) que lançaram terra na água. Como alguns animais
vieram do lado que nasce o Sol, compondo uma proeminente serra, os rios
pertencentes ao território imemorial kaingang correm para Oeste, e não para
Leste. Nessa grande inundação, os anciãos e líderes espirituais/cerimoniais
– os kujà – contam que a humanidade kaingang resistiu se alimentando de
sementes do fág (pinheiro) graças a benevolência do Sol, que, com sua luz
e calor, manteve a energia dessa planta, fornecendo pinhão aos nossos
antepassados. Desde então, a araucária se encontra sempre em posição de
agradecimento ao pai Sol, sempre de braços abertos com suas mãos para o
alto (CLAUDINO, 2012, p. 107-108).

Segundo a professora Ana Luiza Teixeira de Menezes (2008, p. 111), a

educação xamânica é apreendida pelos sentidos, pela integração entre a dimensão

corporal e espiritual. A metodologia de atuação que buscamos, baseada na riqueza

da mitologia e da cosmologia Kanhgág, está representada nas palavras do

intelectual indígena e da intelectual não indígena. É pelos sentidos e pelo sentimento

de estar-junto, em reverência à natureza, com sentimento profundo de irmandade,

que tratamos de cruzamento de mundos e da ocupação de um espaço

entre-biográfico (VIVEIROS DE CASTRO, 2015).

Pensamos na Metodologia Vãfy, que representa trançado… trançado no

cruzamento de mundos, trançado na construção de propostas, com a participação

de indígenas e não indígenas, ou seja, uma metodologia que expressa o trançado

intercultural. Em diálogo com os intelectuais indígenas, sou remetida à concepção de

interculturalidade nas reflexões de Cardoso (2017):

Parto do princípio que minha primeira identidade é meu próprio nome.
Dentro dos meus valores culturais, o nome tem um valor de extrema
importância. O meu nome carrega então, dentro desta perspectiva meus
valores, minha cultura e minhas origens. Não posso negar este fato e sim
reafirmá-lo, para então propor um diálogo com as diferentes culturas que me
cercam. A interculturalidade parte de mim, das minhas próprias linhagens
clâmicas. Meu avô materno é xokleng e minha avó guarani. Já meus avós
paternos são Kanhgág coroados. Com isso quero dizer que não posso
buscar a interculturalidade se não vivo minha cultura. Hoje, no Brasil,
existem várias culturas entrelaçadas. Até mesmo dentro da minha própria
etnia Kanhgág, já existem diferenças. Não encontramos mais um ponto
único. Isso se deve ao fato de que como povo, etnia estamos sempre em
movimento. Estamos rodeados de outras culturas e nossos conhecimentos
sofrem ressignificações. Nada é estático, neste campo onde as
interaprendizagens acabam acontecendo. Mas, para que estas
interaprendizagens realmente ocorram de forma plena as diferentes culturas
tem que ter abertura para o diálogo. Este exercício de dialogar é o que
proporciona profundas aprendizagens, para os que são por esta prática
envolvidos (CARDOSO, 2017, p. 61).
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Sábias palavras de Dorvalino: nada é estático. No ir-e-vir entre culturas, nas

relações humanas e não humanas, está a totalidade, representada pelos mitos, na

dança cosmológica do universo. Não por acaso, a arte se faz presente, também

representando movimentos que se alongam e que se enredam na circularidade do

trançado. Desde a aproximação com a temática interculturalidade, o artesanato

indígena se apresenta de maneira muito forte. O que vejo e sinto, como não

indígena, é a mistura da simplicidade e originalidade dos materiais, combinada com

os efeitos produzidos pela arte indígena. A partir da aproximação com a cultura

Kanhgág, compreendo que vai além, pois traz o movimento intercultural na sua

essência. Os povos indígenas, através da arte, oferecem sua riqueza, possibilitando

também, segundo minha interpretação, entregar junto com ela sua riqueza

mitológica, num movimento generoso e intercultural.

O primeiro contato foi com a arte guarani, recebido pela UNIPAMPA, campus

Alegrete e, posteriormente, entregue a escolas públicas das redes municipal e

estadual, bem como a escolas privadas do Município.Tal ação aconteceu no início

das minhas atividades de doutorado. Em razão dos movimentos iniciais de pesquisa,

ocorreu o contato com uma pessoa de referência da Fundação de Amparo à

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU/UFSC)38 e a intermediação para

distribuição do referido material. Nesta ocasião – e a partir dela, sempre –, observei

o encantamento provocado nos professores e professoras que receberam o material.

Mas também gerou inquietação. Como estes materiais seriam apresentados às

alunas e aos alunos das escolas de educação básica? Busquei material de apoio

junto à FAPEU para ser entregue às escolas, mas continuei refletindo a respeito da

necessidade de ampliar a temática nos espaços escolares, o que foi feito a partir de

uma atividade vinculada à disciplina Pesquisa e Educação Básica (PPGEDU/Unisc),

ministrada pelo Prof. Dr. Felipe Gustsack. Tal atividade será detalhada na sequência

do texto.

Eu continuava envolvida pelo encanto da arte indígena e, num segundo

momento, em especial com a arte Kanhgág. Foi aos poucos, através de conversas

com Onorio, que fiquei sabendo de sua importância na cosmologia de seu povo.

38 A aquisição dos kits de artesanato e a posterior doação é de responsabilidade do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão
Universitária (FAPEU/UFSC). A iniciativa é fruto das atividades de compensação ambiental pelos
impactos causados pela duplicação da BR-116 às comunidades indígenas, que vendem artesanato às
margens da rodovia.
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Esta fala, que transcrevo, ocorreu durante a palestra feita a alunas e alunos da

disciplina Psicologia Comunitária II, no dia 28 de março de 2019.

Os padrões dos kamé e dos kajru são representados nas cestarias, nos
objetos, que tem a representação da organização social do povo kaingang.
O pessoal vê o artesanato vendido nas ruas e não valoriza. Por quê?
Quando um não indígena coloca a arte em exposição, consegue um valor
maior. O valor do artesanato não é reconhecido. Este é o reconhecimento
que a gente procura trazer da aldeia para o ambiente acadêmico e para as
escolas de educação básica (WERNZ, 2019).

Na valoração da arte, as marcas do preconceito. Registrada na arte kanhgág, a

importância das diferenças e das alianças entre os diferentes. Ou seja, o Outro é

parte fundamental no pensamento de algumas sociedades ameríndias, fato que

reforça a percepção de que as diferenças estão postas desde o início da criação,

colocando a cosmologia em movimento na construção do espaço social

(ORLANDINI HEURICH, 2011). Nas ondas da concepção de mundo ameríndia e

kanhgág, a metodologia que pensamos e que apresentamos como um possível

modo de implementar a interculturalidade. Trata-se de permitir que as ressonâncias

ancestrais atuem na constituição de modos de (co)criar e (co)executar ações

interculturais.
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12 METODOLOGIA VÃFY: CORES, FORMAS, MATERIAIS, SÍMBOLOS E MITOS
QUE COMPÕEM O TRANÇADO

Gerada em campo sensível, a Metodologia Vãfy carrega incertezas,

inacabamentos. Caminhada conjunta, andarilhada por pesquisador indígena e

pesquisadora não indígena, constitui-se em rota alternativa, pensada a partir de

orientação de investigação que procura se aproximar da perspectiva ameríndia de

circulação de saberes. Sendo assim, tensiona um ambiente que se apresenta com

formas de linguagem altamente especializadas e estruturas de poder estabelecidas.

Seu ponto de convergência é o cruzamento de mundos, e, portanto, de culturas, de

conhecimentos e de saberes.

A Metodologia Vãfy, como elemento delineador da etapa final da pesquisa,

reflete uma tentativa de avançar nas relações interculturais e de questionar um

conjunto de peças articuladas que regulam o ambiente acadêmico, lugar onde

costuma ser validado somente o dito conhecimento científico. Contudo, é importante

ressaltar que não há um questionamento quanto à validade do saber consagrado na

academia. Pelo contrário, foram muitos os avanços no século XX e neste início de

século. Entretanto, o que se questiona é sobre sua unicidade. Adentramos o século

XXI com um modelo de universidade que, embora com reconhecidos avanços, ainda

não consegue perceber outras flores que não sejam as flores do seu próprio jardim.

O que temos, como modelo consagrado de conhecimento, compreende o

mundo como um objeto, como uma estrutura composta de entidades humanas e não

humanas, que pode ser entendida através de métodos, e, consequentemente, de

provas adequadas, que legitimem estes métodos. Um círculo vicioso difícil de ser

rompido. O sociólogo português Santos (2019) lembra-nos que esta relação é

assimétrica, uma vez que o objeto tem dificuldade de se apropriar do sujeito que

pretende conhecê-lo. Cita o “fetichismo metodológico” como a ilusão do pensamento

abissal39, que parte da compreensão que se obtém a verdade sobre o objeto ao

respeitar as metodologias consagradas academicamente. Alerta, ainda, que tais

metodologias fornecem as respostas correspondentes às perguntas que foram

39 Boaventura de Souza Santos (2009) caracteriza o pensamento moderno ocidental como abissal, ou
seja, um pensamento que gera profundo abismo entre culturas. Explica que consiste num sistema
com distinções visíveis e invisíveis, que dividem a realidade social em dois universos distintos. Tal
pensamento, nos diz o sociólogo, faz com que um dos lados desapareça, não sendo considerado
como relevante ou compreensível. A principal característica do pensamento abissal é a
impossibilidade da copresença dos dois lados da linha nos aspectos epistemológicos e culturais.
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feitas, e que outras tantas perguntas poderiam ser feitas, mas não o são. Portanto,

existe muito a conhecer a partir de novas perguntas e de novas percepções de

mundo. Em sintonia com o movimento que observamos, constitui-se a Metodologia

Vãfy, que se volta para outras perguntas, para outras culturas, num processo de

escuta atenta às respostas.

Ouvimos de alguns intelectuais não indígenas, no âmbito acadêmico, que o

momento de invisibilidade já foi superado. Entretanto, compreendemos que ainda há

muito por fazer. Para ilustrar o modelo que procuramos tensionar, ao utilizar uma

metodologia que tem nuances interculturais, podemos citar os achados de pesquisa

da acadêmica Gabriela Metz Schmidt, do curso de Pedagogia da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Bolsista de Iniciação Científica no projeto

“Temáticas Indígenas na Universidade: Possibilidades Descoloniais nos Cursos de

Licenciatura”40, Gabriela relata que o projeto tem como cenário os cursos de

Licenciatura em Música, Artes e Pedagogia de sua universidade, nos quais são

registradas presenças de indígenas acadêmicos. A pesquisa objetivou conhecer

como se dá a presença/ausência da temática indígena no período de 2008 a 2018

nestes cursos, recorrendo ao estudo de projetos político pedagógicos, trabalhos de

conclusão de curso, grades curriculares e planos de ensino, dando destaque a estes

últimos. Após análise qualitativa e quantitativa detalhada, detectou algumas

iniciativas, entretanto apontou uma tímida inclusão da temática no arcabouço de

conhecimentos validados e repassados academicamente.

Ao abrir espaços para outras escutas, tentando ocupar vazios epistemológicos,

somos provocados a pensar em possibilidades de atuação que nos permitam colocar

em pauta a cultura ameríndia na universidade e a partir dela. Consideramos um

desafio, que se apresenta em cada aspecto a ser considerado. Em um determinado

momento de sua fala, Gabriela questiona sobre a autoria dos materiais indicados

nos planos de estudo. Um detalhe, apenas, e muito provocador. Ao pensarmos uma

metodologia, uma maneira de abordar e de dialogar com a temática, quais as vozes

que queremos ouvir? Compreendemos que não se pode pensar em métodos que

promovam a interculturalidade sem considerar uma simetria – indígena e não

indígena – nas relações que envolvam concepção, planejamento e execução de

40 Gabriela Metz Schmidt, orientanda da professora Maria Aparecida Bergamaschi, apresentou os
achados de sua pesquisa no XXXII Salão de Iniciação Científica – Salão UFRGS 2020.
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atividades acadêmicas que tratem da temática indígena, sejam elas de ensino, de

pesquisa ou de extensão.

Importantes pesquisadores observam que há uma longa estrada a percorrer.

Questionamentos são lançados à academia: quais suas contribuições para, entre

outros aspectos, superar a desigualdade social e fortalecer a identidade dos povos

originários e das minorias que vivem à margem da sociedade? A quem serve a

academia? A Declaração da III Conferência Regional de Educação Superior para a

América Latina e o Caribe (2018) recomenda a elaboração de políticas afirmativas,

que atendam, entre outros, os grupos étnicos, garantindo o acesso universal, a

permanência e a titulação de seus membros. Ressalta que

[…] os sistemas de educação superior devem pintar-se de muitas cores,
reconhecendo a interculturalidade dos nossos países e comunidades, para
que a educação superior seja um meio de igualdade e de ascensão social e
não um ambiente de reprodução de privilégios (IESALC-UNESCO, 2018, p.
4).

Atualizando a temática, o professor Daniel Mato (UNTREF), em webinário

promovido pela Secretaria General de Relaciones Interinstitucionales da Universidad

Nacional del Nordeste (Argentina), sobre “Políticas y proyectos de inclusión e

interculturalidad en Universidades con Pueblos Indígenas de Brasil, México,

Colombia y Argentina. Experiencias de Cooperación en América Latina”, em outubro

de 2020, alertou que, embora haja alguns avanços, o racismo continua tendo como

palco as instituições de ensino superior na América Latina e nem sempre através de

movimentos visibilizados. Para exemplificar, questiona sobre a presença/ausência de

servidores técnicos e docentes indígenas nas instituições de ensino superior. É mais

um detalhe – muitas vezes entendido como parte de uma normalidade estrutural –

que acaba por naturalizar a desigualdade e a exclusão. Maria Aparecida

Bergamaschi (UFRGS), docente e pesquisadora, e Michele Barcelos (UFRGS),

técnica em educação e pesquisadora, neste mesmo evento fizeram um relato sobre

ações afirmativas na instituição em que atuam. Apesar dos avanços relatados,

salientam que não há, na Universidade, docentes e técnicos indígenas. Estes são

dados que apontam para uma necessária movimentação em favor não só da

formação dos povos indígenas, mas também da ocupação, por eles, de espaços

acadêmicos e profissionais, a fim de qualificar as ações interculturais nestas

instituições. As análises de reconhecidos pesquisadores nos ajudam a direcionar
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nossa atenção, de maneira mais consistente, para contribuir com a Instituição,

cenário da nossa proposta metodológica. Tal proposta, vivenciada no âmbito do

projeto de extensão “Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na

educação” (UNIPAMPA; Unisc; UERGS) pode ser um exercício para outras

construções, em outros espaços.

É importante ressaltar que o movimento que aproxima culturas – como método

– propõe um diálogo entre estruturas epistêmicas diferenciadas. É possível

questionar sua necessidade e importância, uma vez que sugere culturas em

aproximação e, sendo assim, uma possível perda de identidades. Trata-se, no

entanto, de buscar um ponto de interlocução em ambiente de convivência, o que

pode, de fato, reforçar e registrar a importância e a riqueza da diversidade cultural,

invisibilizada nos espaços acadêmicos e, de resto, na sociedade de um modo geral.

Linda Tuhiwai Smith, professora maori de educação indígena, lembra-nos que

a maneira ocidental de fazer ciência caracteriza e classifica a sociedade em

categorias, estabelece um modelo de comparação padrão, pretendendo, assim,

deliberar critérios de avaliação de padrões culturais e de saberes:

Esses são os procedimentos com que se codificaram os povos indígenas e
suas sociedades dentro do sistema de conhecimento ocidental. A pesquisa
provém desses sistemas de classificação, representação e avaliação, e
também contribuiu para desenvolvê-los. O arquivo cultural não se encerra
em um sistema cognitivo unitário, mas compreende múltiplas tradições de
conhecimentos e saberes. Alguns desses saberes são mais dominantes que
outros, alguns são subjacentes e outros são antiquados; além disso, alguns
competem entre si e alguns só podem se formar em associação com outros.
Embora não exista um sistema unitário, há “regras” que ajudam a
compreender o que está dentro do arquivo e permitem reconhecer o “saber”.
Estas são conhecidas como regras de classificação, de referência e de
prática (SMITH, 2018, p. 58).

Ao apresentarem-se em tensionamento com um padrão que engessa, os povos

que vivem à margem do modelo estabelecido oferecem possibilidades de

reflexão/ação ao propor que a ciência se faça de maneira plural, não se limitando,

portanto, às regras estabelecidas. Regido por normas classificatórias das

sociedades e das diversas maneiras de viver dos povos, o padrão estabelecido,

denominado pela autora como arquivo cultural ocidental, é constituído por valores,

textos e imagens que representam a forma ocidental de viver e de estar no mundo.

Conforme a professora Linda, em alguns casos, pesquisas através do que chama de

“olhos imperiais” assumem as ideias ocidentais como as únicas possíveis, como as
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únicas que podem dar sentido ao mundo, à realidade, à vida social e à forma de

estar no mundo, tanto dos seres humanos quanto de todas as espécies de vida e de

energias circulantes. Silenciando ou deturpando os conhecimentos, as línguas e as

culturas indígenas de diferentes maneiras, o imperialismo cultural torna-se mais

cruel quando estruturado no espaço acadêmico.

Pontuados estes aspectos que atravessam a pesquisa e a metodologia, é

preciso reconhecer que, embora a caminhada produza resultados que entusiasmam,

é tangenciada por conflitos ainda latentes. Um deles é o ajuste, a medida adequada

para a representação de um e de outro, no movimento entre culturas. Não há

respostas, receitas exatas de como fazer… O desenho do trançado, o formato do

produto, as cores vão sendo produzidas de maneira intuitiva, em agradecimento ao

que se oportuniza e em aceitação ao que se anuncia como dificuldade/resistência do

material humano e não humano que constitui o processo metodológico. A

Metodologia Vãfy, no ensaio da execução, continua a ser construída como uma peça

de arte trançada em infinita cinesia, produzida em movimentos de (co)reflexões e

(co)atuações, com suporte no mito de origem Kanhgág.

12.1 No método, o mito e a arte

Sensações produzidas por imagens e por peças representativas de mitos de

culturas que nos remetem a tempos ancestrais e que estão, em alguma medida,

dentro de nós, provocam a reflexão. Na peça onde alguns podem ver cipós

entrelaçados, em rústica representação de objetos utilitários primitivos, outros

conseguem nutrir as necessidades simbólicas. Adolfo Colombres (2018, p. 149),

antropólogo argentino, nos lembra que “el mecanismo del arte, o su método, pasa

por sustraer a los objetos de la esfera de lo útil y lo cotidiano para someterlos al

poder de la mirada y a la magia de la sensibilidad”. São toques dos sentidos,

recados da alma que podemos ter dificuldade em qualificar como pertencentes ao

âmbito da racionalidade acadêmica. Como explicá-los?

Colombres (2018) utiliza o termo “maravilhoso” para indicar um

reencantamento do mundo a partir de algo que produz um estado de encantamento,

experiência que remete ao numinoso, a uma apurada concentração de significados.

Na perspectiva de quem não tem a vivência da cultura indígena, mas é tocada por

ela, reconheço o encantamento pelas peças de arte Kanhgág. Trata-se de um
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bloqueio súbito da consciência racional, momento em se agiganta a apreensão

simbólica do mundo. São momentos especiais – e inspiradores – para a

compreensão de novas dimensões de pensar, afeitos à desconexão das obviedades

que nos condicionam. A arte, portanto, pode permitir que se retirem objetos da

trivialidade que os olhos vêem e os coloquem na dimensão da magia, da

sensibilidade, local onde fala a alma.

A arte, neste caso representada pela expressão do mito Kanhgág, convida à

aventura de viajar do visível ao invisível, convida a deixar à margem a

intelectualização da vida para adentrar na polissemia dos símbolos. No jogo de

revelar/ocultar, cadenciado pelo mito, desnuda-se um sentido profundo, que projeta

a existência ao espaço sagrado. Viver, deixando ecoar a perspectiva mítica, pode

ser considerada uma forma espontânea de estar no mundo, mesmo que com regras

que orientam o pensamento e a ação. Colombres (2013) lembra-nos que

la palabra “mundo” implica una conjunción de espacio y tiempo, dos
categorías totalmente distintas en el pensamiento ocidental, pero que se
únen en la concepción de varios pueblos indígenas. […] Sí para Occidente
el tiempo pasa y el espacio permanece, a pesar de las transformaciones
que experimenta, para otros pueblos el espacio se esfuma con y como el
tiempo […] el espacio sagrado, aquel que se esfumó de nuestros ojos y se
situa hoy más allá de lo alcanzable, es el único real. El espacio actual, la
tierra que pisamos, es irreal por carecer de densidad (COLOMBRES, 2013,
p. 24-25).

Quando aproximamos o tempo e o espaço mítico à metodologia, convidamos a

adentrar e habitar um local sagrado, que se distancia da causalidade, da

temporalidade. Trata-se do visível, do humano, da natureza e do que está além, que

carrega uma carga de sentido, que abriga o numinoso, o potente, o sobre-humano,

elementos que constituem eixos da atividade simbólica da sociedade.

Ao pensar a Metodologia Vãfy, que carrega a manifestação do mito na arte

kanhgág, desejamos provocar um deslocamento da ação e do pensamento. De qual

arte falamos? Colombres (2004) ajuda-nos a refletir quando diz que o conceito de

arte é ocidental. Surgido na Europa, no Renascimento, reivindica o aspecto humano

frente ao sagrado, uma espécie de dessacralização da expressão artística. Em

diálogo com o professor Ticio Escobar e com o crítico de arte Juan Acha (ACHA;

COLOMBRES; ESCOBAR, 2004), destaca que a história da arte foi concebida como

um apanhado de elementos deslumbrantes e exclusivos, constituindo-se, então,

como depositários da estrutura artística. Acrescenta, ainda, que o movimento que se
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inicia com o Renascimento alcança sua máxima expressão no século XIX, ao

consagrar a arte pela arte, constituindo-se, desta maneira, em um sólido elemento

de dominação cultural, promovido por uma minoria culta metropolitana. Ocorre que a

teoria ocidental não serviu para compreender e explicar a produção simbólica que

reverberava fora de seus padrões estéticos, mas sim para obscurecê-la e relegá-la

ao escopo de artesanato. Ou seja, belos objetos, constituídos a partir de um grande

cuidado formal e carregados de sacralidade, eram vistos como utensílios domésticos

sem nenhuma pretensão estética e simbólica. Tal concepção de arte não define e,

portanto, não contempla a produção simbólica que carrega a arte Kanhgág.

Objetos-sujeitos: a arte kaingang como materialização das relações. Não por

acaso, este é o título de uma publicação da FUNAI, datada de 2011, e que traz,

entre seus autores, o intelectual Kanhgág Zaqueu Claudino. A arte, na perspectiva

abordada, carrega o princípio mitológico que traz a relação entre os opostos como

pressuposto. É uma relação que postula as diferenças como aspectos

imprescindíveis: é preciso que existam, que se relacionem e que se mantenham

diferentes, pois é na alternância e na complementaridade do mito vivido que a

cosmologia se sustenta e se mantém. Claudino (2011), ao evocar a cultura material

Kanhgág, relembra que ela expressa os tempos primevos e que, no trançado das

cestarias, no formato e nas figuras geométricas, estão imagens simbólicas

imemoriais. As relações de oposição e complementaridade estão postas entre seres

humanos, entre humanos e animais, entre humanos e a natureza. Se Kamë,

vencedor da luta entre os dois sóis, tornou-se o guerreiro mais forte entre os

kanhgág, expresso no väfy kuka (estrutura, armação da arte), os filhos são gerados

dos casamentos entre metades opostas e complementares. Da mesma forma, nos

informa o intelectual indígena, frutos e sementes somente germinam a partir da

existência de agentes polinizadores (vento, pássaros, abelhas), ou seja, de

complementos que possibilitam a reprodução da vida. Para haver os Kamë são

fundamentais seus Jamrés (cunhados), os Kajru.

Ao utilizarmos o trançado da arte kaingang, tecido em fios mitológicos, com a

carga simbólica necessária à reflexão sobre interculturalidade como metáfora,

queremos indicar que é na relação de reciprocidade e de complementaridade que se

organizam os movimentos metodológicos. Claudino (2011, p. 35), conforme já

anteriormente citado, informa que na arte de seu povo “[…] existem entrelaçados e

grafismos que não terminam no artefato; sempre ficam em aberto, sugerindo
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continuidade além do suporte em que se realizou a arte. São infinitos e imaginados

na composição dos cosmos”.

Em aproximação com a estética ameríndia, a Metodologia Vãfy convida, por

meio da arte, a uma estruturação metodológica que aponta para uma relação entre

culturas, baseada na reciprocidade, contida na base mitológica que sustenta a

proposta. Colombres (2004) ressalta que, pela consciência simbólica, somos

capazes de recompor pedaços dispersos da realidade, devolvendo a coesão ao

mundo, ou gerando-a. Relembra que a arte é uma das vias para alcançar os mais

altos níveis da referida consciência. Quando a lógica racional perde o rumo, “solo la

referencia del símbolo puede devolverlo, en la medida en que permite aprehender lo

inteligible por medio de lo sensible” (COLOMBRAS, 2004, p. 8).

Eloisa Penna (2005), ao bordar o paradigma junguiano no escopo da

metodologia qualitativa de pesquisa, lembra que “[…] o caminho pelo qual o

conhecimento é alcançado e viabilizado é o processamento simbólico, que se dá a

partir dos parâmetros da causalidade, da finalidade e da eventual sincronicidade,

presentes nos eventos simbólicos” (PENNA, 2005, p. 90). A autora amplia,

lembrando que, para a integração do desconhecido à consciência conhecedora, a

compreensão do fenômeno – símbolo – opera por associações, comparações e

analogias, buscando sentidos. O mito, um dos mais privilegiados símbolos, ancestral

e universal, traduz ao imaginário aspectos profundos da consciência coletiva

(COLOMBRES, 2013).

Ao permitir que aflore a mitologia kanhgág no movimento metodológico,

queremos beber em águas profundas, que nos remetam a uma forma própria de

aprender e ensinar recebida dos ancestrais da referida nação. O professor Zaqueu

Claudino (2010) nos lembra que o método educativo kanhgág, com base nas formas

tradicionais de aprendizagem, foi aperfeiçoado ao longo dos séculos e é

fundamentado na relação de reciprocidade e complementaridade, também referida

Moura (2021), quando trata da complementaridade e da oposição.

A partir das experiências vividas, das reflexões feitas no cruzamento de

mundos – indígena e não indígena – fomos levados a pensar que nossos

movimentos estavam impregnados dos ensinamentos da nação Kanhgág e por eles

eram conduzidos. Para formalizá-los metodologicamente, usamos, como metáfora, o

trançado da arte Kanhgág. No desenho que tensiona duas linhas, pensamos que

podemos olhar, em uma perspectiva inspiradora, duas culturas. Uma peça
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intercultural que seja compreendida de forma complexa, considerando suas cores,

seus materiais e seu formato. E, ainda, o que está dentro e o que está fora, em um

jogo de troca de mirada, trabalhada no imaginário profundo.

Estamos trabalhando com a imagem do mito de origem do povo Kanhgág por

entender que há uma associação entre a carga mitológica e as relações humanas e

não humanas: abordar o segredo de origem pode fortalecer, pode trazer uma carga

de poder, arquetípica, resultando em segurança no caminhar. Nos diz como

funcionam as relações humanas e não humanas, como se manifestam, como se

pode encontrá-las e como recuperá-las.

A metáfora, com base mitológica, na qual foi gestada a Metodologia Vãfy,

conduz a um convite: que possamos produzir a arte da convivência intercultural na

conjunção, no cruzamento de mundos em espaços educativos, local da nossa

utopia.

● Cores: Quando falamos em cores, falamos em representações culturais. Onde se

apresenta uma peça monocromática, sugerimos a policromia como padrão. Ou seja,

a Metodologia Vãfy propõe a participação de representantes de cada cultura

envolvida, indígenas, afro-brasileiros, não indígenas, atuando no planejamento e

execução das ações propostas. Intelectuais, sábios de diferentes cores culturais,

com suas marcas, representados na arte-trançado metodológico.

● Formas: As formas estão relacionadas aos locais-origem das informações sobre

culturas próprias. Sugere-se, no trançado metodológico, que a forma-fala

referenciada seja a de representantes das culturas próprias, ainda que

acompanhadas de abordagens de especialistas, estudiosos de culturas que não são

as suas próprias. Ou seja, a aldeia, o quilombo, em entrelaçamento com a academia

ou outros espaços educativos formais.

● Materiais: Os materiais são representados pelos recursos específicos da cultura

para implementação das ações: arte, cosmologia, mitos, palavras dos mais velhos e

sábios representantes da cultura em pauta. No trançado da metodologia - arte,

emerge a potência simbólica. É o material-resistência em tensionamento com o

cerrar de portas à diversidade, provocado pelo espírito científico baseado na

racionalidade.
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Reconhecemos que a dinâmica proposta pela Metodologia Vãfy, em especial

quando se trata de coletivos indígenas, já é utilizada em diversas ações de ensino,

pesquisa e extensão nas universidades. Desta forma, estas instituições reconhecem

a importância da atuação daqueles que trazem, desde a ancestralidade, as

referências culturais próprias. Ao reforçar estes propósitos, através de uma

inspiração simbólico-metodológica, há a intenção de aprofundar este movimento. Se

pudéssemos traduzi-lo em imagem, diríamos que poderia ser representado por uma

espiral infinita de relações, de aproximações cada vez mais intensas, num desenho

único que traz a densidade do cosmo, do universo. Entretanto, compreendemos as

dificuldades. Estamos vivendo e refletindo sobre elas. Por esta razão, nos ocorreu

reforçar o propósito, dando-lhe um nome que justamente mescla palavras de duas

línguas e que traz, na sua essência, o conceito dos opostos e da totalidade por eles

representada: Metodologia Vãfy.

Vivemos a experiência que propomos. Em alguns casos, efetivamos

propostas; em outros, tangenciamos ambientes mais resistentes e não conseguimos

aderência. Os movimentos iniciais foram intensos e indicaram os caminhos pelos

quais nos foi possível andar. Como dissemos, algumas portas se abriram; outras,

ainda espiamos. Tais caminhos, de idas e vindas, deixam à mostra dificuldades e

avanços, o que poderíamos entender como um “estar-sendo” acadêmico, preenchido

por aqueles que estão “no meio do rio”, de maneira sagrada e em celebração.
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13 DE MANEIRA SAGRADA E EM CELEBRAÇÃO: APONTAMENTOS SOBRE
UMA PEQUENA PARTICIPAÇÃO NO FIM DOS “CEM ANOS DE SILÊNCIO”

Hay un río fluyendo muy rápido.
Esto es tan grandioso y repentino que hay muchos que tendrán miedo.

Tratarán de mantenerse agarrados de la orilla.
Sentirán que están siendo separados abruptamente y sufrirán enormemente.

Sepan que el río tiene su proprio destino.
Los ancianos dicen que debemos dejar la orilla e introducirnos en medio del río,

mantener nuestros ojos abiertos y nuestras cabezas por encima del agua.
Vean a quienes están con ustedes y celebren.

En este momento de la historia, no tomemos nada de manera personal.
Menos que a todo, a nosotros mismos.

El tiempo del lobo solitário terminó.
Todo lo que hagamos, debemos hacerlo de manera sagrada y en celebración.

Somos los que hemos estado esperando esto.

Los ancianos
Oraibi, Arizona, Nación Hopi, 200541

Acato a metáfora dos anciãos da nação hopi que contam sobre um rio

grandioso, que pode causar temor, que pode causar sobressalto em muitos e

também em mim. Um rio que provoca rompimentos, que desloca e que cumpre seu

destino. Venham ao meio do rio, dizem os anciãos, venham e mantenham-se com as

cabeças acima da água para celebrar os que estão junto, entregues à fluidez das

águas profundas e sagradas… Este é um movimento que, apesar das dificuldades,

era esperado. Celebremos.

O antropólogo argentino Carlos Martínez Sarasola (2010) conta que diversos

anciãos anunciaram o “fim dos cem anos de silêncio”, movimento autoimposto por

alguns povos indígenas após a tomada dos últimos territórios livres do Pampa, da

Patagônia e do Chaco, com a finalidade de preservar e proteger os valores mais

importantes de suas culturas, tais como a cosmovisão e a espiritualidade. Conta

também que os quéchuas anunciam que está para acontecer “um novo Pachakutej”,

essa volta que a terra dá, que se produz a cada ciclo de tempo, trazendo mudanças

profundas que, desta vez, segundo parece, é para todos e não somente para os

povos originários” (SARASOLA, 2010, p. 19). Após o tempo de silêncio, de proteção

à cosmovisão, à espiritualidade, inicia-se uma leve dissipação desse movimento,

lenta e sutil, mas de avanços contínuos.

Ailton Krenak, intelectual, líder indígena brasileiro, ambientalista e escritor,

observa que houve, em 1500, uma descoberta do Brasil pelos brancos e, na década

41 Nota de abertura da obra “De manera sagrada y en celebración”, de autoria de Carlos Martínez
Sarasola.
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de 1970 e 1980, houve uma descoberta do Brasil pelos indígenas. E é exatamente

esta que está valendo. Alerta que, embora sejam simbolicamente donos do Brasil,

não têm lugar para viver. É preciso, pois, marcar presença e fazer existir seu lugar a

cada momento. “Vão ter que fazer isso dia a dia, e fazer isso expressando sua visão

de mundo, sua potência como seres humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e

viver” (COHN, 2015, p. 249). Reconheço, nas considerações de Krenak, o mesmo

movimento anunciado pelos anciãos hopi: o fim de um ciclo de silêncio, o recomeço

do encontro com o “outro”, apesar das dificuldades que eventualmente parecem se

agigantar.

Precisamos celebrar aqueles que estão juntos, não há como permanecer

solitário na forma de compreender o mundo, embora este não seja um caminho fácil.

O movimento da parte dos não indígenas necessitará superar o autocentramento e a

necessidade de dominação e precisará caminhar para uma escuta atenta e

respeitosa a outras sabedorias; da parte dos indígenas, precisará ultrapassar o

ressentimento, as dores produzidas por tempos de tensionamento e de tentativas de

dominação. Ao mesmo tempo que cresce a voz indígena, também parece crescer a

capacidade de alguns não indígenas de ouvi-la. Há uma mensagem que precisa ser

entregue: “la Madre Tierra está herida y en peligro. Como sostienen los paisanos

guaraníes, la Terra está cansada de vivir” (SARASOLA, 2010, p. 22). A terra,

compreendida como um ser vivente, está enferma. O modelo civilizatório ocidental,

que prioriza o capital sobre a vida, acaba por colonizar os saberes, as subjetividades

e o imaginário. Ao colonizar, subalterniza outras formas de compreender o mundo,

em especial as que mantêm relação de reciprocidade com a natureza, com as

diferentes formas de vida do planeta, com o cosmos.

Quando fala em ir até o meio do rio, o ancião hopi inspira a pensar o “meio”

como um lugar simbólico, território de encontro com o “outro”. Ao afastar-se das

margens, dos limites do individualismo, estamos conhecendo, reconhecendo e,

sobretudo, valorizando e respeitando o “outro”. Patricio Guerrero Arias, professor da

Universidad Politécnica Salesiana e da Universidad Andina Simón Bolívar, traz a

mensagem do ancião guarani Karai Miri Poty, a partir de seu coração e desde o

poder do espírito da sua palavra:

Que los seres humanos debemos reencausar nuestro camino y nuestro
caminar…
…Que debemos aprender a ser puentes para una nueva existencia…
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…Que es urgente reencausarnos en el camino, caminar desde el lugar
de nuestra existencia, y para eso es importante conocernos, conocer
nuestro propio camino, y conocer a los demás, conocer el camino de los
otros;
para poder ser, estar y sentir en el mundo…
…Que la única forma de reencausar el camino, es desde la fuerza del
corazón y para ello, hay que tener siempre encendido fuego en el
corazón,
que no debemos dejar que nunca este fuego se apague… (GUERRERO
ARIAS, 2010, p. 12).

O fogo do coração, do qual fala o ancião guarani, traz uma metáfora ancestral

– a metáfora do coração –, que se refere a uma determinada forma de vida, de

conhecimento e que esteve coexistindo com a outra – a metáfora da visão intelectual

–, de forma anônima, dispersa e não sistemática. Em tempos em que apenas o

visível tem valor, ficam invisibilizadas outras possibilidades de existência, outras

ideias, crenças vivas e metáforas poéticas atuantes. A visão intelectual tenta, desde

há muito tempo, esconder a voz do coração (ZAMBRANO, 2000). A emergência dos

caminhos do coração, que ressurgem a partir da essência da nossa existência, nos

aproxima uns dos outros, dos seus caminhos, num movimento de sentir e de viver o

locus da alma e do sentido de ser humano (HILLMAN, 2010).

Na tentativa de acompanhar quem semeia outras formas de pensar, este

trabalho tem o propósito de trazer a palavra de intelectuais indígenas, em especial a

palavra de Onorio Isaías de Moura, sintonizando com o que é anunciado como o fim

dos cem anos de silêncio. No processo de aproximação, o estar no meio do rio, para

ambos, indígena e não indígena, aponta para o que o professor Günther Rodolfo

Kusch (2009a) chama de “fagocitação”, que, inspirada no processo biológico da

fagocitose, sinaliza o encontro do não indígena com o ameríndio, encontro no qual

emergem duas formas de pensar: o pensar causal e o pensar seminal. Tais formas

de pensar, que refletem também as metáforas apontadas por Zambrano, podem ser

associadas às formas de pensar e de estar no mundo do homem urbano, “da

cidade”, que tem um pé no cimento e outro no vazio, e do indígena, que tem um pé

no chão que habita e outro no sagrado. A fagocitação, à semelhança do processo

biológico, ocorre “no meio do rio”, onde a relação de alteridade se estabelece no

fluxo do encontros e desencontros (SOUZA; MENEZES, 2018).

Sustentada pela intuição que oscila entre os dois polos – ser e estar –, raízes

profundas da mente mestiça que nos constitui, e que me reconheço pertencente, vou

adentrando a cultura, adensando as reflexões e ações. Nestes caminhos, vou
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aprendendo que “todo lo que se da en estado puro, es falso y debe ser contaminado

por su opuesto. Es la razón por la cual la vida termina en muerte, lo blanco en lo

negro y el dia en la noche. Y eso ya es sabiduría y más aún, sabiduría de América”

(KUSCH, 2009a, p. 19).

Em sintonia com movimentos de visibilização da presença indígena, o encontro

com o mito de origem kanhgág, compartilhado pelo companheiro de pesquisa,

conforme já anunciado, foi tema de reflexões e inspirador de ações na academia e a

partir dela. Palavras que procuram delinear o vivido serão apresentadas como ações

daqueles que estão juntos, no meio do rio, de forma sagrada e em celebração.

13.1 Movimentos seminais: a potência ameríndia em ações educativas
interculturais

Aqui falo de um conhecimento milenar, muito antes da colonização. Um
conhecimento que vem da natureza. Eu e meu povo fomos criados junto
da natureza, dos animais, árvores, rios, tudo isso faz parte da nossa
cosmologia. Todas essas coisas carregam uma sabedoria, pois são
vivas, pois tudo que é vivo tem sabedoria (CARDOSO, 2017, p. 40).

La eternidad para el indígena se gasta e se puede cesar em algún
momento. Se gasta el santo, la vida del hombre y también la montaña.
Nada en el fondo es eterno. Y no es para menos. Un mundo que es la
prolongación de la vida del indio, que es viviente como él, como una
especie de animal-mundo […]. Y en ese mundo animal con sus cuatro
puntos cardinales con patas, el indio nada tiene. Él no es dueño del
mundo, sino que el mundo es dueño de él (KUSCH, 1994, p. 30).

O tempo que foi dado viver, vivente ele também, tem sido preenchido com a

sabedoria ancestral, conduzido por sincronismos e causalidades. A racionalidade da

ciência é, a cada momento, mais envolvida pelo conhecimento ancestral, ciência que

se faz viva, pulsante. Resultando de movimentos interculturais, carregados da

potência ameríndia, algumas portas se abriram e, nelas, tivemos a oportunidade de

adentrar; em outras, que ficaram entreabertas, ainda estamos espiando. Tais

movimentos ocorrem principalmente a partir do pensamento de intelectuais

indígenas, que são inspiradores deste trabalho. Inspiraram ao doar suas palavras, o

conhecimento milenar ainda vivido, a riqueza de seus mitos. Também inspiradores

foram intelectuais não indígenas, convidando a penetrar o espaço geocultural, entre

eles Rodolfo Kusch. Uma de suas mais preciosas contribuições está na marcação

das diferenças entre o ser-alguém e o mero-estar. Enquanto o primeiro termo remete
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à história (pequena) dos povos europeus e à importância do que se é frente ao

mundo civilizado, o segundo termo remete à grande história, a mais antiga, a

ancestral, e indica a forma com que os povos originários latino-americanos e, de

resto também, outros povos originários, estão no mundo, conectados diretamente

com a natureza, o cosmos e seus mistérios, sem a “proteção” das luzes da cidade,

envolvidos que estão também com as sombras, os hedores, longe da “limpeza” que

caracteriza as urbanizações e as culturas europeias, envolvidas com sua pulcritud.

Em profunda entrega ao mero-estar, aos movimentos cadenciados pelo

animal-mundo, impulsionada pelo seu salto, na força das quatro patas, a pesquisa

se constrói na vibração das questões que a atravessam. Esta outra forma de estar

no mundo, já a tivemos? O que ainda reverbera da nossa alma ancestral? Conforme

já referido, compreender que estamos entre o hedor e a pulcritud, as duas imagens

arquetípicas que carregam o drama existencial da mestiçagem latino-americana,

podem nos ajudar a reencontrar a alma ancestral que nos habita (TASAT, 2018).

Kusch (2009a) lembra-nos que a ciência está moldada a partir do reflexo da

cidade – como modelo de sociedade civil – modelo cidadão, com liberdade de voto e

de comércio, mas distante da salvação interior. O que importa? O que nos conduz?

Sobre qual ciência falamos? A quem queremos responder? O espaço vazio,

preenchido por objetos, o tempo cronometrado, medidas exatas, modelos rígidos

arredaram para as margens o resíduo de magia, do intocado, de vida pulsante. O

que temos é a compreensão de mundo calcada na cidade, constituída como um

pátio de objetos, e uma ciência – que responde a esta compreensão de mundo –

que nos dá uma confortável situação, uma vez que repetimos as perguntas já

antevendo as respostas.

Seguindo a linha de pensamento, Kusch (2009a) abre um diálogo com Jung,

refletindo sobre o fato de o homem moderno ter os mesmos mecanismos da psique

que tinham os povos originários, ou seja, o inconsciente é projetado sobre o objeto

e o objeto projetado sobre o sujeito. Dessa forma, não cabe indicar uma

superioridade do homem moderno, mas sim pautar que ele se movimenta da mesma

forma que seus antepassados, apenas substituindo as práticas ancestrais por

práticas atuais. O que sustenta este movimento é o poder de simbolizar, próprio da

condição humana, ou seja, a atuação em um campo inconsciente mais amplo. O

símbolo, aqui tratado na perspectiva de Jung (2008, p. 18), pode ser considerado

“[…] um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida
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cotidiana, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e

convencional”. Nessa perspectiva, podemos considerar que existe a simbolização

quando há um sentido que vai além do seu significado imediato. “Quando a mente

explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão”

(JUNG, 2008, p. 19).

O horizonte simbólico, compartilhado por um grupo humano, funda uma cultura:

El límite del símbolo configura el modo como se instala una comunidad en
su suelo y lo habita. El horizonte simbólico de un pueblo es aquello que
opera por detrás de todo acontecimiento o hecho cultural imprimiéndo le un
sentido que lo refiere a una totalidad. Se denomina horizonte porque
constituye el límite extremo que preside el espacio de sentidos de una
cultura y, como tal, sirve de orientación a toda decisión (TASAT, 2018b, p.
88).

As atividades realizadas no contexto da pesquisa procuram trazer a força do

universo simbólico ameríndio, em especial o Kanhgág, fazendo-o circular em

diferentes espaços educativos como uma forma de retomar o horizonte simbólico

ancestral que nos constitui.

A partir do início de 2017, já iniciando uma outra perspectiva de olhar e

compreender o contexto ameríndio na academia e na vida, e sendo embalada pelas

leituras de intelectuais indígenas como Dorvalino Cardoso e Zaqueu Claudino, assim

como pelas obras de intelectuais não indígenas, como Rodolfo Kusch e Carl Jung,

entre outros, foi possível perceber sucessões de oportunidades que podem ser

compreendidas, hoje, como uma mescla de sincronicidade e de intuição. É na

dinâmica da vida que a proposta se constrói e se sustenta.

Do encontro com a temática ao início das ações, tempo que não se

dimensiona, em diálogo com Onorio, foram surgindo demandas. Destas, algumas

poderiam ser pensadas considerando limites e possibilidades no âmbito acadêmico.

A partir dos diálogos, a invisibilidade da pauta indígena na academia foi sendo

percebida. Tal percepção, também a tive ao olhar para mim como profissional e

como ser humano, observando que havia muito a fazer, e que, deste muito, um

pouco poderíamos tentar movimentar, tanto no âmbito pessoal como no profissional.

E desta maneira, tem sido… Fui afetada no ir-e-vir das reflexões. Assim é com tudo

que nos toca pelo poder do afeto e da tomada de consciência; assim foi com a

temática da relação entre culturas, assim foi com as ações que a permeiam.
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13.2 Portas pelas quais ainda espiamos…42

Olhamos, inicialmente, para a Instituição. Entendemos que um diálogo com

servidores seria produtivo e auxiliaria na construção de estratégias para a

permanência de indígenas acadêmicos na Unipampa. A partir do acesso ao

Programa de Capacitação dos Servidores Docentes e Técnico-administrativos em

Educação (TAEs), implementado e coordenado pelo Núcleo de Desenvolvimento de

Pessoal (NUDEPE), que era um Órgão Suplementar do Gabinete da Reitoria da

UNIPAMPA. O Programa visava ao desenvolvimento do servidor como profissional e

cidadão, capacitando-o para as ações de gestão pública e para o exercício de

atividades de forma articulada com a função social da Universidade Federal do

Pampa (UNIPAMPA)43.

Anualmente, o setor promovia cursos e oficinas para servidores e lançava

edital interno para seleção e cadastro de interessados em ministrar as referidas

atividades. Em 2017, a partir de um edital específico, foi proposta a oficina “Círculo

de Cultura Indígena: ‘como não deixar cair o céu’ no diálogo intercultural

acadêmico”. A atividade foi construída de forma colaborativa – indígena acadêmico e

pesquisadora – com a participação da doutoranda44 Fátima Souza (PPGEDU/Unisc)

na elaboração da proposta. O curso foi estruturado em dois módulos sequenciais: o

primeiro módulo presencial, com 8h de atividades. O segundo, a distância, com 12h

de atividades.

A proposta poderia ser oferecida para todos os campi da UNIPAMPA, mas

decidimos iniciar pelo campus Uruguaiana, que havia recebido sete acadêmicos

indígenas no ano de 2017. Acreditamos que seria importante promover, entre

técnicos e docentes do campus, momentos de reflexão, de discussão sobre a

realidade do indígena na academia, a fim de minimizar o impacto da saída da aldeia

44 Em 2017, Fátima Souza era doutoranda. Atualmente, dedica-se à atividade de pós-doutorado, com
pesquisa na área de interculturalidade na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).

43 O NUDEPE, na atual gestão, transformou-se na Divisão de Avaliação, Desenvolvimento e
Capacitação de Pessoal (DADCP). Tal Divisão está vinculada à Coordenadoria de Qualidade de Vida
e Desenvolvimento de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). Página da
DADCP: https://sites.unipampa.edu.br/nudepe/.

42 Nos fragmentos “Portas pelas quais ainda espiamos…” e “Portas que se abrem”, foram feitos
detalhamentos das ações realizadas e das que ficaram por realizar. Tal detalhamento torna-se
necessário para a compreensão do “cruzamento de mundos em espaços educativos”, pois retratam o
tanto vivido e o que ainda precisa ser retomado na continuidade da caminhada da pesquisadora, do
parceiro de pesquisa e do grupo PEABIRU: educação ameríndia e interculturalidade.
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e da entrada e permanência no ambiente acadêmico. Os objetivos a serem atingidos

com a realização da ação de capacitação foram assim listados: propiciar, com a

utilização do círculo de cultura, a reflexão acerca da cosmologia indígena e das

possíveis contribuições à universidade e aos indígenas, através da colaboração

intercultural; oportunizar a socialização de experiências, de vivências e de

percepções, considerando a temática “o indígena na universidade”; promover

espaço para o diálogo entre indígenas, não indígenas e acadêmicos autodeclarados

indígenas; fortalecer o protagonismo indígena estimulando a permanência na

universidade; destacar as características étnicas e culturais da sociedade indígena,

bem como a valorização de seus conhecimentos, de suas crenças e valores;

conhecer e compreender a cosmologia indígena Kanhgág como forma de se

preparar para a convivência intercultural; promover discussão, pautando os

processos e a materialização de ações afirmativas na Universidade.

Para viabilização da Oficina, seriam necessários no mínimo dez participantes.

O número mínimo não foi atingido, e, sendo assim, a Oficina não foi ministrada.

Como “ler” tal fato? Parte da invisibilidade pela qual passam as possibilidades de

relações e aprendizagens interculturais tem assento nas permanências coloniais,

expressas nas presenças e nas ausências, no dito e no não dito. As visões de

mundo, as línguas, os modos de produção de conhecimento e de aprendizagens

próprios dos povos originários tangenciam o ambiente acadêmico e, de resto, os

espaços educativos. Desigualdades e exclusões vão sendo incorporadas ao

“sentimento comum” e vão sendo naturalizadas dentro e fora do ambiente

acadêmico. E qual seria o papel da Academia? Qual seria o papel da pesquisadora,

também constituída a partir do padrão de normalidade instituído e naturalizado social

e academicamente? O professor Daniel Mato (2016b) nos lembra que universidades

e outras instituições de educação superior, por serem espaços onde transitam bases

epistemológicas, seriam de fundamental importância para educar a população,

servidores públicos, estudantes e comunidade em geral para a reversão do que se

pode chamar de racismo, embutido no “sentimento comum” de uma normalidade que

obscurece a diversidade.

Da atividade não realizada, restaram algumas questões que nos convidam a

refletir: como sair do espaço de invisibilidade, lugar onde se escondem políticas

públicas etnocêntricas de inclusão de minorias, que são reducionistas, baseadas em
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números, estatísticas de gastos públicos e indicadores de avaliação de instituições

de ensino superior? Até onde a estrutura acadêmica alcança olhar?

Angélica Domingos (2016) Ninhpryg, assistente social e mestranda em Serviço

Social (UFRGS), no Trabalho de Conclusão de Curso registra que, embora existam

políticas públicas que assegurem o acesso de indígenas à academia, a permanência

e a garantia de viver a partir da diversas cosmologias ainda são temas de pauta de

luta do coletivo de indígenas acadêmicos. Para ilustrar sua argumentação, cita a

dificuldade da separação entre filhos e mães/pais indígenas acadêmicos, sugerindo

uma moradia no modelo tradicional da cultura, a fim de que as crianças e as famílias

possam conviver, mantendo rituais e formas próprias de convivência. Salienta que a

novidade da chegada à universidade pública causa um estranhamento tanto para

indígenas acadêmicos quanto para a própria academia, historicamente ocupada pela

elite (DOMINGOS, 2016). Ou seja, se há resistência e invisibilidade de dentro para

fora, há também um movimento de resistência para tentar garantir o respeito à

diversidade para o bem viver indígena, um movimento de fora para dentro da

universidade. Domingos, ao tratar das possibilidades de atuação profissional, a partir

de uma perspectiva Kanhgág, explica bem viver:

[…] modos de vida kaingang, aqui reconhecidos como um bem viver,
trazidas a partir da vivência individual kaingang, e coletiva, através das
memórias kaingang e relações estabelecidas em diferentes espaços nesta
contraditória sociedade capitalista”. No entanto, é necessário dizer que é
impossível trazer toda a imensidão que são estes modos de vida, pois não
caberia ou descreveria em palavras tantas significações sobre estas vidas, e
ainda temos uma longa caminhada que se seguirá, seja como kaingang,
mulher, mãe, profissional Assistente Social, militante do movimento indígena
e de tantos outros papéis que nos são dados a partir de nossas
sociabilidades (DOMINGOS, 2016, p. 67).

A rígida estrutura acadêmica, constituída na base do modelo eurocentrado de

fazer ciência, ainda necessita aceitar a complexidade de outras formas de

compreender e estar no mundo. Angélica Domingos confirma que, das muitas

vivências possíveis, nem tudo se descreve em palavras, nem tudo cabe na estrutura

que modela o ambiente acadêmico. É um grito pela diversidade que poderia estar

contido em várias áreas do conhecimento, de forma concomitante, adensando e

amalgamando as epistemologias já validadas academicamente. Tais reflexões nos

indicam que é preciso avançar ampliando ações interculturais no ambiente

acadêmico.
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Dando continuidade às portas entreabertas, o relato de participação no I Fórum

dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) UNIPAMPA45 também

pode ser um convite à reflexão. Para contextualizar, os Núcleos podem ser criados

em cada campus, tendo como finalidade coordenar e promover a produção de

conhecimentos; atuar em diversas esferas da sociedade, contribuindo para a

superação das diferentes formas de discriminação étnico-racial; promover ações de

valorização da história e da cultura de matriz africana, afro-brasileiras e dos povos

indígenas no Brasil e no mundo, atendendo às reivindicações consubstanciadas na

Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, na Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008 e

nas legislações correlatas que propõem e regulam a inserção destes temas no

âmbito das instituições de ensino brasileiras; e interagir com a Coordenadoria de

Ações Afirmativas – CAF/UNIPAMPA, buscando implantar projetos e ações de

formação na educação para as relações étnico-raciais46.

Conforme programação registrada no portal da Universidade, o I Fórum dos

Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), que ocorreu dia 17 de

maio de 2017 no Salão Nobre da Prefeitura de Bagé, teve uma Mesa de Abertura,

com a temática “Valorizando as Ações Afirmativas e os Estudos Afro-Brasileiros e

Indígenas na Unipampa”. Na sequência, uma Mesa de Debates – Fórum de NEABIs,

cujo tema foi “Diálogos sobre as Ações Afirmativas e os Estudos Afrobrasileiros e

Indígenas na Unipampa”. Nessa etapa, houve contribuições dos campi da

Universidade, entre eles o relato do campus Alegrete, que registrou, entre outras

ações, a participação de Onorio na mesa-redonda virtual “Educação ameríndia e

interculturalidade”, que será narrada na sequência, nos apontamentos sobre as

portas que se abriram. O que cabe salientar, como porta ainda entreaberta, é que já

nesta ocasião foram indicadas possíveis ações para qualificar a inclusão e

permanência de indígenas aldeados na Universidade, entre elas a participação de

representação indígena em reuniões dos NEABIs; o apoio para encontros entre

representações indígenas; a promoção de cursos de extensão e de capacitação de

servidores com apoio do Núcleo de Desenvolvimento Institucional (NUDEPE), com a

participação de indígenas aldeados acadêmicos da UNIPAMPA. O documento

46 Conforme registrado no portal da UNIPAMPA:
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/finalidade/. Acesso em: 20 dez. 2020.

45 Registro disponível em: https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao/. Acesso em: 20
dez. 2020.

https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/finalidade/
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao/
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enviado por Onorio foi lido, a pedido, pois não houve a participação do indígena

acadêmico, nem de outros indígenas acadêmicos no referido evento. Como o tema

do Fórum era “Diálogos sobre as Ações Afirmativas e os Estudos Afro-brasileiros e

Indígenas na Unipampa”, e não havendo representação indígena para falar sobre

suas demandas, caracteriza-se o que se pode chamar de “sentimento comum” de

normalidade estrutural. Tal normalidade aponta para ausência de escuta, para

invisibilidade, para interdição.

As atividades do II Fórum NEABIs foram realizadas por videoconferência e

podem ser acessadas no portal da Universidade47. Na pauta, edital para ingresso de

indígenas aldeados e quilombolas no ano de 2018. Não há referência sobre a

permanência e sobre as questões pertinentes a ela. Sobre o III Fórum dos NEABIs,

não há registros48 no portal da Universidade. Nele, foi entregue uma “carta de

reivindicação e de propostas” pelos indígenas acadêmicos ao Reitor (COSTA E

SILVA; JESUS; SILVA, 2020). Tal carta é também chamada pelos proponentes de

“projeto de acolhida”.

Os registros da programação49 das memórias do IV Fórum NEABIs

UNIPAMPA50 apontam movimentações institucionais que contemplam as seguintes

ações: atualização das portarias que nomearam os coordenadores dos 10 NEABIs

da Unipampa; regimento interno dos NEABIs; compartilhamento e unificação como

estratégias de fortalecimento; registro dos NEABIs no Sistema da Unipampa (Projeto

de Ensino, Pesquisa ou Extensão); registro dos 10 NEABIs junto ao site do

Consórcio de NEABIS da ABPN; estruturas do NEABIS: pessoal técnico, bolsistas,

orçamento; CAF, Coordenações acadêmicas, Coordenadores de NEABIs e a

implementação das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 nos PPCs de cada curso. Na

sequência, houve uma mesa de debates com a participação dos NEABIs

representantes dos dez campi da Universidade, com a seguinte temática: “Pensando

as ações necessárias para um maior desempenho dos NEABIs UNIPAMPA”.

Também foram pautados os encaminhamentos para o “IV Copene Sul 2019” (16 a

50 Memória do IV Fórum dos NEABIs: https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao-2/.
Acesso em: 20 dez. 2020.

49 Programação do IV Fórum dos NEABIs:
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao-2/.

48 Página sobre o III Fórum dos NEABIs:
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/3o-forum-de-neabis/. Acesso em: 20 dez. 2020.

47 Registro sobre o II Fórum NEABIs:
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao-2-forum/. Acesso em: 20 dez. 2020.

https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao-2/
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao-2/
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/3o-forum-de-neabis/
https://eventos.unipampa.edu.br/forumneabis/programacao-2-forum/
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19/07/19), na UNIPAMPA, campus Jaguarão. O projeto de acolhida aos indígenas

acadêmicos e quilombolas não esteve em pauta no IV Fórum.

As professoras Tatiane Motta da Costa e Silva, Suzana Cavalheiro de Jesus e

Renata Colbeich da Silva (2020), a partir de um estudo etnográfico, buscam

compreender os aspectos que dificultam a permanência dos indígenas acadêmicos

na Unipampa. Entre os registros, está a entrega do projeto de acolhida referido

anteriormente, desta forma descrito:

A carta foi escrita em conjunto com todas/os os estudantes indígenas da
Unipampa; nela, constava uma proposta de recepção às/aos novas/os
estudantes indígenas que ingressariam nos próximos semestres.
Propunha-se, ainda, a expansão do debate sobre as vagas disponibilizadas
no processo seletivo específico para Indígenas de 2018; a reivindicação do
direito à moradia estudantil; e a criação de um Programa de Educação
Tutorial (PET) Indígena, a partir do modelo estabelecido por outras
universidades federais. Durante a apresentação da carta, Daniel51 fez uma
breve explanação, sendo interrompido em alguns momentos. Daniel, lê
algumas partes da carta, ressalta que a maioria das propostas não
necessita de recursos financeiros, possibilitando a execução das
mesmas. Ele entrega a carta ao reitor da universidade, o mesmo salienta
que irá levar a proposta para discussão e em breve dará um retorno (Diário
de Campo – Tatiane Motta da Costa e Silva, dia 22/11/2017) (COSTA E
SILVA; JESUS; SILVA, 2020, p. 273).

As autoras destacam a organização dos acadêmicos em favor de uma pauta

comum, que contemple seus interesses e necessidades. Observam, ainda, que os

estudantes denunciam, de certa forma, a inexistência de um planejamento eficaz de

acesso e permanência dos indígenas na instituição, ressaltando a urgência de

estratégias e discussões sobre questões envolvendo os auxílios financeiros, bolsas

acadêmicas e programas de orientação e monitoria.

Ao registrar as tentativas de avanço não totalmente concretizadas, há não só

um apontamento das questões estruturais que são comuns a outras universidades;

há, ainda, a autocrítica. Onde estava, o que fazia, até onde ia meu olhar, minha

percepção das dificuldades, considerando as diversas condições sociais, culturais

com as quais convivo no ambiente de trabalho? Ao pontuar questões a avançar,

51 Esclarecimento das autoras: O estudo seguiu as orientações do Código de Ética da Associação
Brasileira de Antropologia, tendo as/os interlocutoras/es de pesquisa o direito de preservação de sua
intimidade, de acordo com seus padrões culturais. Assim, a colaboração prestada à investigação lhes
garante o direito de acesso aos resultados e a premissa de que o grupo não venha a ser prejudicado
em nenhuma etapa da pesquisa. Dessa forma, a proposta de etnografia foi apresentada às/aos
estudantes antes de ser iniciada, tendo recebido o consentimento livre e esclarecido de forma oral. O
texto ainda preserva a identidade das/os estudantes, de modo que nomes fictícios foram empregados
às cenas etnográficas (COSTA E SILVA; JESUS; SILVA, 2020, p. 252-253).
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parto do lugar que estou hoje, depois do tempo de estudos e pesquisa. Com isso,

quero reafirmar a necessidade que temos, todos e todas, de adensar a formação

para dar conta de tão complexa questão. O reconhecimento da diversidade parece

requerer uma reinterpretação permanente do contexto acadêmico, onde não cabe

somente um modelo de conhecimento. Muitos são os desafios.
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14 PARA CONCLUIR: A TENDA QUE ABRAÇA OS BONS ENCONTROS E QUE
CONVIDA A VIVER O “ESTAR NO MÁS”

A universidade que se reinventa e que reescreve caminhos que levam ao

encontro dos conhecimentos dos povos originários, do solo que a gravita, pode

tornar-se mais plural e cooperativa. A professora Ana Luisa Teixeira de Menezes e o

professor Luiz Síveres (2013) usam a imagem da tenda – como metáfora – para

caracterizar a universidade. Tenda como o lugar que acolhe, com vida pulsante

dentro e fora de seus limites, lugar onde se pode morar ou onde se está de

passagem, local de completude e de vazios, diálogo e silêncio, comunidade e

subjetividade. Desta forma constituída, pode ativar uma nova consciência através da

canalização do sentimento de pertença e do fortalecimento de vínculos humanos,

apesar das possíveis diferenças entre aquelas e aqueles que a constituem. Na

perspectiva dos professores, a universidade-tenda pode permitir que se produzam

conhecimentos que, “além de levar em conta uma ótica monocular, seguindo um

direcionamento linear, ou uma visão bifocal, adota a premissa do movimento

dialético que impulsiona para um olhar multifocal” (SÍVERES; MENEZES, 2011, p.

268).

Resultado dos bons encontros, encontros que são movidos pelo afeto, pelo

deixar-se afetar, as “portas que se abrem” permitiram-nos viver a

universidade-tenda, como local onde emergiram as quatro camadas, que continuam

pulsando em circularidade. Contudo, retornam em outra perspectiva, o lugar não é

mais o mesmo, alguns desafios são superados, outros se anunciam.

A primeira porta que se abriu no âmbito da pesquisa foi a participação na

“Mesa-redonda virtual: educação ameríndia e interculturalidade”, em 2017, a convite

do então coordenador do curso de Letras EaD, professor Walker Douglas Pincerati.

Em março de 2021, um novo convite do professor para publicação no CiênciAção –

Observatório Interdisciplinar de Divulgação Científica e Cultural52. Neste caso, o

convite foi para “ocupação do espaço pelos povos indígenas”, no que se percebe a

circularidade já ampliada para um outro contexto, uma nova situação, com

possibilidade de reverberar interna e externamente no ambiente acadêmico.

52 Mais informações sobre o CiênciAção – Observatório Interdisciplinar de Divulgação Científica e
Cultural podem ser encontradas no portal: https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/. Acesso em: 20
dez. 2020.

https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/


145

No ir e vir das camadas, as ações de extensão merecem destaque. O curso

“Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na educação”, em 2021 na

quarta edição53, recoloca os intelectuais indígenas como protagonistas no

planejamento e na execução da atividade, com especial destaque à atuação de

Onorio. Segue a nossa preocupação com os indígenas acadêmicos e sua

permanência/ausência na Unipampa; segue a escrita colaborativa, seguem as

partilhas nas reflexões e ações. Seguem, contudo, partindo de um outro lugar,

sempre ampliando a espiral que vibra no cruzamento das culturas.

14.1 Portas que se abrem…

A convite do coordenador do curso de Letras Português EaD/UNIPAMPA,

professor Walker Douglas Pincerati, ocorreu a “Mesa-redonda virtual: educação

ameríndia e interculturalidade”, no escopo da 2ª Semana de Estudos Transversais

do referido curso. As “Semanas Virtuais de Estudos Transversais” são um evento

vinculado ao curso de Letras Português, modalidade à distância, da UNIPAMPA,

conforme registrado no material de divulgação:

[…] objetivam fomentar com a e o discente da Universidade o debate crítico
de temas relativos aos temas transversais, considerados como pontos
nodais no avanço das desigualdades sociais no Brasil. Isso será feito
chamando profissionais, professores, estudiosos, cientistas e artistas de
áreas diversas do conhecimento humano a fim de, igualmente, promover um
saber interdisciplinar desses temas que tocam a todos. Pensando o
contemporâneo, cada Semana Virtual quer suspender, no espírito do e da
discente, certezas consolidadas e naturalizadas e, com isso, suscitar
inquietações próprias ao espírito investigativo (UNIPAMPA, 2017, s.p.).

O evento, que aconteceu no dia 5 de julho de 2017, contou com a presença da

professora Dra. Ana Luisa Teixeira de Menezes (PPGEDU/Unisc); do professor

Bruno Ferreira, da etnia Kanhgág, à época doutorando54 em Educação

(PPGEDU/UFRGS); da professora Maria Aparecida Bergamaschi

(PPGEDU/UFRGS) e da pesquisadora Michele Barcelos Doebber55

55 A tese de Michele Doebber (2017), que aborda a temática “indígenas acadêmicos no contexto da
UFRGS” foi inspiradora para o início das reflexões deste projeto.

54 O intelectual indígena Bruno Ferreira defendeu sua tese no dia 4 de dezembro de 2020, sendo
aprovado com nota máxima por todos os componentes da banca. Portanto, agora, Dr. Bruno Ferreira.

53 Para dar continuidade às ações vinculadas ao Grupo de Pesquisa PEABIRU e à Unisc, mesmo
depois de concluído o período de estudos, foi assinado o Acordo de Cooperação entre UNIPAMPA e
Unisc em março de 2021.
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(PPGEDU/UFRGS), todos integrantes do Grupo de Pesquisa “Peabiru: educação

ameríndia e interculturalidade”. Também esteve presente Onorio Isaías de Moura,

estudante Kanhgág do curso de Relações Públicas da Unipampa – campus São

Borja, e a pesquisadora como mediadora dos debates. Como preparação para o

evento, a partir de 2 de julho foram disponibilizados vídeos da internet para serem

assistidos pelos participantes inscritos (SOUZA; WERNZ; FERREIRA, 2017).

Figura 12: Registros das atividades realizadas

Bruno Ferreira e Onorio Moura Interação virtual

Fonte: Wernz, 2017.

Neste evento, Onorio fez um relato da sua vida acadêmica na UNIPAMPA,

apontando dificuldades e avanços e trocando experiências com Bruno Ferreira e

especialistas na área de interculturalidade. Em uma breve análise, consideramos

que o vínculo com o Grupo de Pesquisa “Peabiru: educação ameríndia e

interculturalidade” estava se formando e que foi fortalecido, nos pesquisadores, o

desejo de seguir com ações interculturais a partir da experiência vivida.

Dando sequência aos movimentos, registramos a participação no 9º Salão

Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), promovido pela UNIPAMPA

em parceria com instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras. O evento

ocorreu entre os dias 21 e 23 de novembro de 2017, na Fronteira da Paz, nas

cidades de Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. A programação do 9º

SIEPE foi composta por palestras, apresentações de trabalhos, oficinas e

minicursos, mesas de debates e apresentações artísticas. A proposta do evento, de

colocar em relação dialógica a pesquisa, o ensino e a extensão, convidando a

comunidade a interagir com e no espaço acadêmico faz lembrar que
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o diálogo contribui para romper com a primazia do conhecimento racional e
permite inserir as diversas formas de pensamento e os distintos saberes. O
diálogo no ambiente educativo, de modo particular na universidade, pode
potencializar a integração das diversas formas de conhecimento, bem como,
retomar a dimensão axiológica da educação, por meio da relação dialogal,
aspectos sinalizadores do caminho para a utopia (SÍVERES, 2006, p. 215).

Na perspectiva dos bons encontros e na abertura de canais de escuta e de

diálogo, no dia 22 de novembro, segundo dia do evento, foi realizada a Oficina

“Círculo de Cultura Indígena: como não deixar cair o céu no diálogo intercultural”,

ministrada pelo indígena acadêmico e pela pesquisadora, com colaboração de

Marcio Katánh Manoel Antonio, indígena acadêmico do curso de Direito, campus

Santana do Livramento (UNIPAMPA). Teve como objetivo propiciar a reflexão acerca

da cosmologia indígena e das possíveis contribuições à Universidade pelos

indígenas acadêmicos, através da colaboração intercultural. O público alvo foi assim

indicado: acadêmicos indígenas e não indígenas, docentes de educação básica,

comunidade em geral.

Figura 13: Roda de conversa com o tema: Qual o papel da Universidade
no avanço da colaboração intercultural?

Fonte: Wernz, 2017.

Participaram da atividade acadêmicos de cursos de licenciatura da UNIPAMPA,

com forte representação do campus Jaguarão, e também pessoas da comunidade.

Avaliamos como uma experiência positiva, embora não a tenhamos repetido. Das

ações que reverberam a partir da pesquisa, consideramos que esta deverá ser

repetida pelo potencial de alcance. O Salão aglutina os dez campi da Universidade e

é um momento especial para colocar em pauta a temática. Mesmo sem oferecer a

Oficina, em 2020 foi apresentado no evento, realizado de forma on-line, um relato de
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experiência56 sobre o Curso de Extensão “Aprendizagens interculturais: produção de

sentidos na educação – III Edição”.

O curso de extensão “Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na

educação básica”, proposta construída de forma conjunta pela pesquisadora e pelo

indígena acadêmico57 como atividade de investigação do doutorado, na disciplina

“Pesquisa e Educação Básica”, colocou em pauta a cosmologia Kanhgág na

formação de professoras e professores da educação básica do município de

Alegrete. Tal proposta, oferecida a partir da cooperação de três universidades –

Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Universidade Estadual do Rio Grande do

Sul (UERGS) e Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) –, objetivou trazer

cultura, arte e espiritualidade, com expressiva representação de intelectuais, de

artesãos e de lideranças indígenas. Nessa perspectiva, pretendeu-se romper com a

forma objetiva que o sistema educacional costuma tratar a temática dos povos

indígenas brasileiros, provocando o pensamento sobre a relação ser-estar, estar-ser

e o estar-sendo em convivência.

Na primeira edição, a proposta contemplou 60 horas de atividades presenciais

e a distância, organizadas em três módulos, distribuídos entre os meses de agosto a

dezembro de 2018. Entre as atividades previstas estavam palestras que tratavam

das temáticas espiritualidade, história dos povos indígenas e arte indígena, esta

última também tema de oficina. Em destaque, a visita à Aldeia Kanhgág Foxá. Nesta

ocasião, notou-se o impacto das diferentes concepções de mundo através dos

olhares, das expressões e dos questionamentos feitos aos intelectuais indígenas

Marcio e Onorio, que nos acompanharam na visita. Da expectativa à realidade,

chamou a atenção dos cursistas a proximidade da aldeia com a cidade de Lajeado, a

escola bilíngue e o relato das lideranças sobre a convivência com os não indígenas,

entre outros aspectos, como relatado pela cursista no formulário de avaliação:

Os índios são pessoas civilizadas que têm estudo, usam a internet, usam
tênis e roupa de marca, e não como são retratados em vários lugares, com
arco e flecha, pelados e sem instrução. Isso mostra como a sociedade ainda
tem aquele pensamento errado sobre os povos indígenas (PARTICIPANTE
H, 2018).

57 Onorio, nesta ocasião, era acadêmico do curso de Relações Internacionais na UNIPAMPA.

56 Link de acesso ao relato de experiência submetido ao SIEPE:
https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/106807.

https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/106807
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Sentidos foram sendo construídos, compreensões iniciais sobre o modo de

vida e a maneira de estar no mundo, indígenas e não indígenas, os conflitos e

tensionamentos entre culturas, além de espaços e maneiras de resistência possíveis

na conjuntura do mundo atual. Na viagem de volta, foi sendo delineada a segunda

edição do curso, pois foi unânime o desejo de repetir a experiência da visita à aldeia

e de conhecer mais sobre a cultura indígena. A proposta, vinculada inicialmente à

disciplina do PPGEDU (Unisc), reverberou de tal forma nas/os cursistas que nos

comprometemos a reeditá-la. O tempo daquela vivência não foi suficiente para

preencher o “vazio intercultural”. Um horizonte simbólico, que integra um âmbito

cosmológico, ou o mundo conhecido, habitável, é o fenômeno que constitui a cultura,

conforme nos lembra Kusch (2009c). Entre o mundo que habitam os indígenas e o

mundo que habitam os não indígenas, existem limites simbólicos, um espaço vazio

que os cursistas buscam transcender ao desejar mais (com)vivência. Embora

desestabilizados pela percepção de uma outra forma de estar no mundo, ainda

assim, querem aproximação. O que os leva – e leva-nos – a buscar ultrapassar os

limites simbólicos da nossa própria cultura?

A compreensão da limitação de que um único conjunto de conhecimentos, por

mais sofisticado que possa parecer, não sustenta a busca por respostas complexas

que nos conduzem como humanidade pode ser uma das respostas à questão em

pauta. A constituição de relações entre conhecimentos outros – como tradução

intercultural – vai dando estrutura à possibilidade de enriquecimento mútuo entre

diferentes culturas, num movimento de descolonização de ações acadêmicas. O

sociólogo Boaventura de Souza Santos nos diz que a universidade pode ser

polifônica, com isso querendo dizer que é possível compor um espaço que se

constitui “por muitas vozes, que se exprimem de formas convencionais e não

convencionais, tanto nos processos de aprendizagem orientados para a obtenção de

um diploma quanto naqueles que não são” (SANTOS, 2019, p. 386). Em resposta ao

formulário de avaliação58 do curso, um dos participantes fez o seguinte registro, que

nos remete ao modelo de universidade proposto:

Sugestão de mais viagens, e, como foi proposto para o cacique da aldeia
Foxá, que de fato possa haver uma parceria para o desenvolvimento de
mais ações. Me interessei pelo que foi falado por um dos indígenas a

58 Link de acesso ao formulário de avaliação: https://forms.gle/ZED7xbdNGKRXY8YW8. Acesso em
18 dez. 2018

https://forms.gle/ZED7xbdNGKRXY8YW8
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respeito da contação de história indígena, gostaria de ver algo nessa
perspectiva da literatura indígena, algum projeto em parceria com escritores
escritoras indígenas, com a Pedagogia da Uergs e a Letras da Unipampa
quem sabe… seria interessante algo nessa perspectiva, além de outras.
Quaisquer segmentos que tenham mais ações, gostaria de participar
(PARTICIPANTE H, 2018).

A solicitação da continuidade da proposta extensionista nos faz pensar que os

cursistas desejam a universidade como um terreno onde as ecologias de saberes

possam encontrar espaço, em movimento de retração do colonialismo cognitivo,

como local de respeito às diferenças e de convergência entre diferentes formas de

compreender o mundo, na construção do conhecimento pluriversal.

Como resultado final do curso, concluo que foi um momento inesquecível.
Consegui ter uma visão diferenciada em relação à cultura e hábitos
indígenas. O contato foi maravilhoso, em todos os aspectos […] Seria
interessante trazer os palestrantes desta edição, conversando sobre outros
temas relevantes à cultura indígena (PARTICIPANTE F, 2018).

Na tensão do cruzamento de mundos, na escuta do outro, na provocação para

a descolonialidade do saber, foi elaborada a proposta da nova edição do projeto de

extensão, executado em 2019. Das inúmeras formas possíveis de perceber, de

investigar e de fazer ciência, apresentou-se, neste caso, a dimensão potente do

estar-sendo em convivência. Fortalecidos e provocados pela primeira experiência,

dando continuidade à atuação conjunta – UNIPAMPA, Unisc e UERGS –, com o

apoio do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do campus

Alegrete (UNIPAMPA), esta edição permitiu refletir sobre cosmologias de povos

indígenas a partir da interlocução e do apoio dos indígenas acadêmicos. Foram

colocadas em pauta a cultura kaingang e guarani, contemplando aspectos da

espiritualidade, organização familiar, educação, língua e ancestralidade. Em

especial, contou com a participação de Onorio já na condição de mestrando, colega

no programa de Pós-Graduação em Educação (Unisc). Tal condição permitiu

legitimar os movimentos de pesquisa.
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Figura 14: Registros da palestra “Cultura Kaingang: organização familiar, educação, espiritualidade,
arte, língua e ancestralidade”, de Marcio Katánh Manoel Antonio, pedagogo e acadêmico do curso de

Direito (UNIPAMPA)

Fonte: Wernz, 201859.

Figura 15: Registros da palestra “A cosmologia e o grafismo da cultura Kaingang” – Onorio Isaías de
Moura, mestrando em Educação (Unisc)

Fonte: Wernz, 2019.

As palestras, realizadas no auditório da UERGS, em Alegrete, foram momentos

de especial relação intercultural. Os intelectuais indígenas responderam questões

tais como: o papel da mulher na sociedade Kanhgág; escolha de lideranças;

atividade dos kujás (lideranças espirituais), a importância dos gofãs (mais velhos).

Também surgiram questionamentos sobre as dificuldades de um indígena na relação

com a sociedade envolvente, incluindo o espaço acadêmico. Entre respostas e

questionamentos, foi sendo diluída a linha abissal de um limite simbólico, ampliando

o horizonte intercultural.

59 Os cursistas assinaram o Termo de Consentimento, cujo modelo está anexado ao trabalho.
Disponível em: https://docs.google.com/document/d/181loqGvLi8qcDZjHJa6zyejixRimWSQz/edit.
Acesso em 12 nov. 2018

https://docs.google.com/document/d/181loqGvLi8qcDZjHJa6zyejixRimWSQz/edit
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Figura 16: Registros da oficina de Grafismo Kaingang – Anima Campus Alegrete, 2019

Fonte: Wernz, 2019.

A Oficina de Grafismo Kaingang, atividade prevista no curso “Aprendizagens

interculturais: produção de sentidos na educação - II Edição” foi associada ao Anima

campus – UNIPAMPA, campus Alegrete, evento de extensão que abre as portas da

Universidade à comunidade. Sendo assim, além das/os quarenta cursistas,

participaram das atividades pessoas que acompanhavam o evento no campus. Para

explicar as formas apresentadas na Oficina, Onorio, Elizandro Sales Ribeiro, Denival

Manoel Antônio e Adir Silveira, os três últimos indígenas acadêmicos do campus

Uruguaiana da UNIPAMPA, falaram sobre o sistema dualista Kanhgág – kamé e

kairú – e sobre as marcas que os representam. Este momento, assim como os

outros nos quais esteve em pauta a cosmologia Kanhgág, através das ações

extensionistas relatadas, foram de profundas reflexões. Trata-se de observar este

movimento como um passo além – e atrás – da ordem da razão sensível, que vai

ampliando e sensibilizando para o respeito nas relações interculturais. Tal

movimento pode ser observado no registro da cursista no formulário de avaliação:

Os palestrantes foram muito valiosos, trouxeram grande riqueza de saberes,
agregaram conhecimentos e causaram uma mudança de pensamento
imensa! Nos levaram a conhecer sua cultura e um novo universo se abriu
(PARTICIPANTE M, 2018).

Conforme já referido, o encontro de uma racionalidade plural, sutil, através da

convergência com a cultura, a arte e a cosmologia indígena, em especial, neste

caso, a Kanhgág, pode colocar em diálogo o microcosmo e o macrocosmo, fazendo
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surgir a força interna dos fenômenos. As “ideias-força” que animam determinados

fenômenos, fazem emergir o vínculo existente entre o simbólico, a imaginação e a

intuição, próprios da condição humana (WERNZ; MOURA; MENEZES, 2019).

Figura 17: Registros da palestra sobre Cultura Guarani – Vherá Poty

Fonte: Wernz, 2019.

A cultura guarani foi abordada pelo intelectual indígena Vherá Poty, que tratou

sobre o princípio da vida guarani, destacando a importância de falar às pessoas da

cidade, para tocar os corações. Durante o diálogo com as/os cursistas, relatou a

importância do território para que o modo de vida, assim como o compreendem,

possa se realizar plenamente. É lá que plantam e colhem o milho, respeitando a lua

certa, para que possa se concretizar uma das cerimônias mais importantes, que é a

revelação do nome das crianças. Para existir, para se tornar guarani, é preciso

receber o nome através de ritual próprio. Não basta estar vivo, diz o intelectual

indígena, é preciso viver a vida de acordo com os princípios da cultura (WERNZ,

2019).

A cultura vivida, a cultura situada, a vida situada no contexto cosmológico. Na

avaliação do encontro, uma roda de conversa ao final do evento, ouviram-se relatos

sobre o desconhecimento sobre a cultura guarani, sobre o quanto ensinam a

respeito da profunda relação humana na comunidade, sobre a coerência nas

diferentes manifestações, interligando o espiritual com a vida em si mesma. É o

movimento seminal, que parte de uma visão orgânica da realidade, cadenciada

pelos sentimentos. Objetos, música, arte entram na totalidade da existência de forma

natural, íntima, descompartimentada. Corpos e mentes pausados, em processo
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reflexivo. Estaria sendo germinada uma mudança de paradigma, a partir do

tensionamento entre o ser e o estar, na emergência do estar-sendo?

Cabe registrar, como parte importante da II edição do curso, a segunda visita à

Aldeia Foxá. Recepção com comida tradicional e um generoso espaço de reflexão

sobre a cosmologia Kanhgág. O professor Luis Alan deu as boas vindas e

colocou-se à disposição. Entre muitas reflexões, aflorou o quanto foram afetadas/os

pelo momento de (com)vivência. O formulário de avaliação60 final do curso foi

disponibilizado. Para a questão “Nos momentos vividos, de aprendizagens

interculturais, quais os que te fizeram produzir sentidos? E quais foram as

aprendizagens?”, destaco uma resposta:

Como eu falei toda emocionada ao final da visita à aldeia, eu estudo muito
desde os 16 anos, fiz Magistério, depois cursei alguns semestres de
Matemática, outros de Biologia e como atendente de creche por mais de 15
anos e auxiliar de Educação especial em escola, participei de diversos
cursos e seminários ministrados por Mestres e Doutores e em momento
algum me senti tão tocada, envolvida e emocionada quanto me senti lá na
aldeia enquanto escutava a fala do professor. Ali eu realmente aprendi, eu vi
o quanto somos pequenos buscando objetivos materiais enquanto aquele
povo rico de cultura sabe viver em harmonia (CURSISTA 1061).

O que nos diz a reflexão? O “mero estar” encarnado, as nuances de um

pensamento seminal em tensionamento com o pensamento causal , uma inusitada

riqueza. Tão ou mais importante do que se teoriza, a vivência, que reverbera na

essência da alma latino-americana que nos constitui. Seria o reencontro com o

verdadeiro lugar que estamos, grávidos do chão que habitamos, um breve

distanciamento da tão penosa universalidade que tentamos acessar, muitas vezes

inutilmente? Kusch (2009a) nos aponta um caminho:

La búsqueda de un pensamiento indígena no se debe sólo al deseo de
exhumarlo científicamente, sino a la necesidad de rescatar un estilo de
pensar que, según creo, se da en el fondo de América y que mantiene cierta
vigencia en las poblaciones criollas (KUSCH, 2009a, p. 259).

Em especial, na visita à Aldeia notou-se o impacto das diferentes concepções

de mundo, não só pelos registros no formulário de avaliação, mas também pelos

61 Embora tenham assinado Termo de Consentimento, opto por não identificar a/o autor/a do
depoimento.

60 Link de acesso ao formulário: https://forms.gle/55AmjMdfwBCbkC1WA. Acesso em: 20  jan. 2020.

https://forms.gle/55AmjMdfwBCbkC1WA
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olhares surpresos, das expressões reflexivas, assim como pelos comentários

durante a viagem de volta, uma verdadeira riqueza de sentidos nos detalhes dos

momentos compartilhados. Na tensão do cruzamento de mundos, na escuta do

outro, na provocação para a descolonialidade do saber, nas inúmeras formas

possíveis de perceber, de investigar e de fazer ciência, apresenta-se, aqui, a

dimensão potente do estar-sendo em convivência.

As ações desenvolvidas no projeto de extensão em 2019 ampliaram as

possibilidades em 2020. Passaram a compor o grupo de apoiadores, além da

UNIPAMPA, através da Pró-Reitoria de Extensão, do NEABI/campus Alegrete e do

programa de extensão TRAMAS, da Unisc e da UERGS, a Biblioteca Pública

Municipal de Alegrete, o Coletivo Multicultural de Alegrete e o SESC/Alegrete. Além

destes, o programa Geoparque Caçapava do Sul – Aspirante UNESCO (UNIPAMPA)

participou para viabilizar os bolsistas, que vieram somar com a equipe do Projeto.

Um grande grupo, portanto, construído na espiral dos afetos – do deixar-se afetar –,

movidos pela compreensão de que a ação em (co)labor fortalece as bases

interculturais.

A proposta da III Edição do Projeto de Extensão, planejada para ser executada

em 2020, com a maior parte de atividades presenciais, foi adiada para o segundo

semestre, considerando a necessidade de adaptação e implantação de novas

rotinas que as regras sanitárias exigiu de todos já no mês de março, em razão da

pandemia da COVID-19. Tal proposta previa a participação de até 40 pessoas, pois

uma das atividades seria a visita à aldeia indígena. O limite, portanto, era o de

assentos de um ônibus.

Em junho de 2020, já sem perspectiva do final das limitações, o grupo voltou a

se reunir. Observando uma grande movimentação de intelectuais indígenas nas

redes sociais, no mundo virtual, nos questionamos se seria este momento tão

terrível da humanidade um momento especial para que renascêssemos como

projeto de extensão. Inspirados pela movimentação dos intelectuais indígenas, e já

antevendo algumas possibilidades, nos reinventamos. Sem limite de tempo/espaço,

pela potência da tecnologia digital, avançamos.

O projeto “Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na educação”,

na III Edição foi concluído no final do mês de dezembro de 2020. Sobre ele, muito

teria a ser dito. Como uma circularidade, em espiral, este é um ponto que alarga

nosso campo de atuação, nos provoca profundas reflexões e nos desafia a
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experimentar novas possibilidades. Tratamos da possibilidade que tivemos, em

especial pelo modelo virtual, de atender 476 inscritos, ampliando o alcance das

vozes interculturais. Registramos participantes de diversos estados brasileiros e

também da América Latina. Sofremos pela impossibilidade do abraço e da visita à

aldeia, mas buscamos outras compreensões e outros sentidos. Seria este o

momento de “estar no meio do rio”, juntos, mesmo que virtualmente, com o olhar

atento às possibilidades do momento? Seria este o momento de profundo

recolhimento, de solidão reflexiva, compreendendo-o também como o fim do “lobo

solitário” pela força de estar dentro e fora de si mesmo? O que nos une a tantas

pessoas, tão distantes geograficamente e tão próximas pelo entendimento da

emergência da palavra-alma?

Fortalecidos pelo caminho metodológico, com base no que já tínhamos

construído até o ano de 2019, buscamos salientar a importância do protagonismo

indígena em atividades interculturais. Na aula inaugural, com a participação do

professor Reinaldo Matias Fleury (UFSC), da professora Ana Luisa Teixeira de

Menezes (Unisc) e do mestrando Onorio Isaías de Moura (Unisc), foi abordada a

seguinte temática: Vivências interculturais com os indígenas: outros modos de

educar e pesquisar62, com mediação da pesquisadora Fátima Rosane Silveira Souza

(Unisc).

Na sequência, foram as seguintes temáticas e debatedores:

Quadro 7: Temáticas e debatedores

1) Cultura Kaingang – organização familiar e educação, por Marcio Katánh

Manoel Antônio (UNIPAMPA); Sueli Krengre Cândido (UNIPAMPA) e mediação da

professora Fani Averbuh Tesseler (UERGS)

2) A contribuição indígena para a diversidade alimentar contemporânea e a
alimentação tradicional kaingang, tendo como palestrantes Douglas da Rosa

62 A gravação da aula inaugural, assim como as gravações das outras atividades, estão disponíveis
no blog Circulo de Cultura Indígena (https://circulo-cultura-indigena.blogspot.com/) e no canal do
Programa TRAMAS (UNIPAMPA):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X. Acesso em: 13 fev.
2021.

https://circulo-cultura-indigena.blogspot.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X
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(UFRGS); José Antonio Kroeff Schmitz (UERGS), com mediação de Marcio

Katánh Manoel Antônio (UNIPAMPA) e Onorio Isaías de Moura (Unisc)

3) A educação  tradicional indígena, por Raquel Kubeo (UFRGS) e Bruno

Ferreira (PPGEDU UFRGS, Professor do Instituto Estadual de Educação Indígena

Ângelo Manhká Miguel), com mediação de Onorio Isaías de Moura e Marcio

Katánh Manoel Antônio

4) Literatura Indígena – Memórias indígenas I. Palestrante Julie Dorrico

(PUCRS), mediação e organização de Aliriane Almeida (Biblioteca Pública Mario

Quintana – Alegrete)

5) Noite Poética – Vozes indígenas, coordenada por Merlen Alves (UNIPAMPA),

pelo Coletivo Multicultural de Alegrete, representado pelo agente cultural do SESC

Paulo Amaral

6) Literatura Indígena – Memórias indígenas II. Roda de Conversa, mediação de

Aliriane Almeida (Biblioteca Pública Municipal de Alegrete) e Tatiane Quintana

(UERGS – Coletivo Multicultural de Alegrete). Debatedoras: Maria Elis

Nunc-Nfôonro (professora da rede municipal de Blumenau/SC – contadora de

histórias) e Sueli Krengre Cândido (UNIPAMPA)

7) Ciência e conhecimento ancestral kaingang na perspectiva da saúde, tendo

como debatedores Michele de Carvalho dos Santos Borba (Medicina –

UNIPAMPA, professora na escola Sãpe ty kó, na aldeia Condá) e Miguel Ribeiro

(Educação no Campo – UNIPAMPA, professor na Escola Estadual Indígena

Rosalino Claudino) e como mediadores Onorio Isaías de Moura (Unisc) e Marcio

Katánh Manoel Antônio (UNIPAMPA)

8 ) Oficina de Língua Kaingang – atividade desenvolvida em três encontros,

ministrada pelos intelectuais indígenas Marcio Katánh Manoel Antônio

(UNIPAMPA), Miguel Ribeiro (UNIPAMPA), Sueli Krengre Cândido (UNIPAMPA) e

Onorio Isaías de Moura (Unisc)
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9) Lançamento dos Cadernos de Aprendizagens Interculturais – Volume 1,

elaborado por Aliriane Almeida (Biblioteca Pública Municipal de Alegrete)63

Fonte: Wernz, 2020.

Emergem destes movimentos teorizações e práticas interculturais,

concretizando o que chamamos de Metodologia Vãfy. Tal metodologia, alinhada à

reciprocidade e à complementaridade, constitui-se numa forma multiétnica de atuar a

partir da Universidade. A teorização indígena, presente na concepção da proposta

do curso, pode ser compreendida também como movimento político, estratégico, que

pode favorecer a convivência em campo heterogêneo. O ritmo “sentipensante” da

experiência – razão e coração – faz com que possamos perceber que é possível

“trançar”, em espaços comuns, nossas culturas.

Esta edição ocorreu concomitantemente ao fechamento da escrita da tese.

Sendo assim, mesmo em processo de finalização, é possível trazer, ainda que em

caráter preliminar, algumas observações das/dos cursistas sobre a experiência

vivida, a fim de enriquecer a descrição do projeto de extensão. A aula inaugural, cuja

temática foi “Vivências interculturais com os indígenas: outros modos de educar e

pesquisar”, contou com a participação dos professores Reinaldo Matias Fleury

(UFSC) e Ana Luisa Teixeira de Menezes (Unisc), do intelectual indígena Onorio

Isaías de Moura (Unisc – UNIPAMPA), com a mediação da pesquisadora Fátima

Rosane Silveira Souza (Unisc)64, os quais trouxeram alguns apontamentos capazes

de dar a dimensão do vivido. O formulário de registro de presenças65 se encerrou

com uma questão: “Caso tenha uma sugestão/consideração/comentário em relação

à atividade, escreva abaixo”. As respostas apontaram aspectos relevante das falas

dos palestrantes66, conforme destaca uma das cursistas:

Na fala da Professora Dra. Ana Luisa Teixeira de Menezes (Unisc), os
outros sentidos de fazer pesquisa com os indígenas, por meio da vivência,

66 A opção de trazer as vozes das/os cursistas deu-se em razão de poder ilustrar a capacidade de
afetar da proposta, bem como a importância de deixar-se afetar para a constituição de uma relação
intercultural. Outras observações podem ser encontradas nos comentários da gravação do vídeo.

65 Link para acesso ao formulário de registro de presenças: https://forms.gle/1B6SwvnMk588Y1UX9.
Acesso em: 13 fev. 2021.

64 Link para acesso à aula inaugural: https://www.youtube.com/watch?v=Moyd7uQF6BE. Acesso em:
13 fev. 2021.

63 Disponível no blog Círculo de Cultura Indígena, vinculado à pesquisa:
https://circulo-cultura-indigena.blogspot.com/p/videos.html?showComment=1608069526496.

https://forms.gle/1B6SwvnMk588Y1UX9
https://www.youtube.com/watch?v=Moyd7uQF6BE
https://circulo-cultura-indigena.blogspot.com/p/videos.html?showComment=1608069526496
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descobrindo outra ideia do conceito de conhecimento foi o que mais me fez
refletir no que ela apresentou. […] Também foi marcante a ideia de que
precisamos pensar em “outras formas de sistematizar” as aprendizagens,
saindo dos moldes que respondem a concepções eurocentradas. Em
relação ao Professor Dr. Reinaldo Fleuri (UFSC), o mais marcante foi a
reflexão que gerou em torno da “dimensão espiritual na educação”. Aspecto
esse que considero urgente aprofundar e desenvolver como docente na
minha prática no Ensino Básico. […] Conceber o processo educativo como
processo que deve ativar a conexão com todos os seres vivos, assumindo o
“medo original” é urgente. No que se refere ao intelectual kaingang,
mestrando Onorio Isaías de Moura (Unisc), as suas aportações foram
excelentes, o seu modo calmo, pausado e amoroso de apresentar as
questões foi marcante. Os assuntos desenvolvidos por Onorio foram de
grande importância para aprofundar nas minhas reflexões e estudos, pois
conheço pouco sobre o povo kaigang, ao qual gostaria de me aproximar
futuramente (no momento estou em contato com o povo Guarani Mbyá). O
mais marcante foi que iniciou com a narrativa dos gêmeos, o que possibilita
compreender o modo de ser e viver do seu povo. A formação social e
cosmológica a partir dos dois irmãos, foi muito importante, pois me
possibilitou fazer ligações com outros mitos de outros povos indígenas,
reconhecendo um modo de pensar indígena que permanece na América
(PARTICIPANTE C, 2020).

Emerge, deste primeiro momento, o questionamento sobre o propósito e os

caminhos para uma educação intercultural, que olhe para outras bases

epistemológicas, que possa ter incluída, entre outras, a dimensão espiritual e que

aprenda com elas. E, desta forma, a teia-trama de aprendizagens foi sendo

constituída, a universidade como espaço que ensina pela extensão, que convoca

para uma causa e que propõe um sentido humanizante para o estar acadêmico

(MENEZES; SILVERES, 2013).

No encontro seguinte, “Cultura Kaingang – organização familiar e educação”67,

roda de conversa com Marcio Katánh Manoel Antônio (UNIPAMPA) e Sueli Krengre

Cândido (UNIPAMPA), com a mediação da professora Fani Averbuh Tesseler

(UERGS). Entre os comentários nos formulários de acompanhamento68, foi

destacado, entre outros aspectos, a importância de vivenciar a interculturalidade a

partir da convivência, além da importância da presença de intelectuais indígenas em

eventos e em atividades diretamente ligadas à Educação Básica. Segundo

afirmaram, costumamos “juntar palavras que soam lindas, mas que, na verdade, não

68 A partir deste encontro, foram disponibilizados dois formulários de acompanhamento: um, para
quem acompanhou de forma síncrona; outro, para quem acompanhou a partir da gravação. O
primeiro foi divulgado durante a transmissão, o segundo, enviado por e-mail às/aos cursistas.
Formulário 1: https://forms.gle/Ga9srFmttzN9L2X36. Formulário 2:
https://forms.gle/3uqMZq7Cow8WEv41A. Acesso em: 13 fev. 2021.

67 Link para acesso à roda de conversa “Cultura Kaingang –- organização familiar e educação”:
https://www.youtube.com/watch?v=25FR2fW05vs.

https://forms.gle/Ga9srFmttzN9L2X36
https://forms.gle/3uqMZq7Cow8WEv41A
https://www.youtube.com/watch?v=25FR2fW05vs
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dizem nada” (WERNZ, 2020). Pelas reflexões disponibilizadas no formulário e

também nos comentários da gravação do encontro, percebe-se a Metodologia Vãfy

vibrando com intensidade. Ao refletir sobre possibilidades outras, a partir das

provocações do encontro, ampliando ações da Universidade para a Escola, o

objetivo de produzir novos sentidos na educação pode estar sendo vivenciado

pelas/os participantes.

Para tratar sobre “A contribuição indígena para a diversidade alimentar

contemporânea e a alimentação tradicional kaingang”69, foram convidados o

intelectual indígena Douglas da Rosa (UFRGS) e o professor José Antonio Kroeff

Schmitz (UERGS). O encontro teve a mediação de Marcio Katánh Manoel Antônio

(UNIPAMPA) e Onorio Isaías de Moura (Unisc). Sobre os temas abordados, destaco

a reflexão de uma cursista, aluna do curso de Pedagogia (UERGS):

Maravilhosos os diálogos, desde a desconstrução da falácia glamourosa da
chegada dos portugueses, as doenças que trouxeram consigo e a
responsabilidade pela contaminação e morte de centenas de indígenas, até
a riquíssima cultura Kaingang e o quanto contribuiu a na formação cultural
do povo brasileiro. A sabedoria indígena, que extraía dos tubérculos, ervas,
frutas e grãos as proteínas e vitaminas em benefício de uma vida saudável,
respeitando e contribuindo no equilíbrio do ecossistema. Somos devedores
dos povos indígenas, tomamos seus conhecimentos, seu direito à terra, à
viver dentro de seus costumes (PARTICIPANTE M, 2020).

Ao falar em diversidade alimentar e alimentação tradicional, é preciso também

falar sobre a maneira do indígena circular no mundo, não como metáfora, mas como

fricção, conforme nos lembra Ailton Krenak (2019). São diversas as formas de

resistência e uma delas é a manutenção da cultura alimentar, que está vinculada a

outros aspectos culturais. São indissociáveis a alimentação, a saúde e a

espiritualidade. Tais princípios alguns teóricos não indígenas estão redescobrindo

como maneira de manutenção da vida humana. O grande interesse das/os cursistas

pela temática, registrado nos formulários encaminhados, sinaliza o reconhecimento à

importância do reencontro com a complexidade da existência, que passa por uma

nova – ou ancestral – forma de estar no mundo.

A temática educação tradicional indígena70 foi abordada por Raquel Kubeo

(UFRGS) e Bruno Ferreira (PPGEDU UFRGS, Professor do Instituto Estadual de

70 A EDUCAÇÃO tradicional indígena. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=4rCKzvgHR1U. Acesso em: 13 fev. 2021.

69 Link para a gravação: https://www.youtube.com/watch?v=MFPbVIu_ZvE. Acesso em: 13 fev. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=4rCKzvgHR1U
https://www.youtube.com/watch?v=MFPbVIu_ZvE
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Educação Indígena Ângelo Manhká Miguel), com mediação de Onorio Isaías de

Moura e Marcio Katánh Manoel Antônio. Na avaliação, os cursistas indicaram como

um dos melhores encontros. Com quatro participantes indígenas, a roda de conversa

virtual, como aponta Onorio, poderia ser imaginada ao redor do fogo. Ao tratar de

educação, desafiaram os cursistas a um deslocamento conceitual. Quando

pensamos em educação, pensamos na estrutura formal da escola, entretanto fomos

levados para outro lugar. Fomos convidados a pensar a educação como a vida em si

mesma e o aprender fundado na convivência, no ouvir os mais velhos, no aprender

com a natureza. Conforme compartilha Bruno, a natureza ensina. Talvez queira nos

dizer, com isso, que a educação e a aprendizagem são mais amplas do que os

recortes que costumamos fazer delas. Somos atravessados por diversas teorias

epistemológicas e, inquietos com nossa incompletude, não assentamos em um

modelo que nos dê respostas às complexas questões de aprendizagem. Teria a

educação tradicional indígena algumas respostas que procuramos? “Deveríamos

nos permitir ouvir e observar mais a cultura indígena e aprender com ela o que até

hoje temos dificuldade de entender: a reciprocidade e o bem viver.” Este foi um

recorte de resposta ao formulário de acompanhamento do encontro que, de

diferentes formas, se repetiu em outras respostas. Tais reflexões nos dão indícios de

como reverberaram as informações recebidas pelos (as) cursistas.

Nos dois encontros seguintes71, a literatura indígena foi pauta dos diálogos.

Participaram Julie Dorrico (PUCRS), Maria Elis Nunc-Nfôonro (professora da rede

municipal de Blumenau/SC, contadora de histórias) e Sueli Krengre Cândido

(UNIPAMPA), com organização e mediação da bibliotecária Aliriane Almeida

(Biblioteca Pública de Alegrete) e participação especial de Tatiane Quintana

(Coletivo Multicultural de Alegrete). Ainda, na perspectiva da literatura e da palavra

dada, tradicional evento cultural “Noite Poética”, nesta edição especial colocando em

pauta “Vozes indígenas”, atividade coordenada por Merlen Alves (UNIPAMPA), pelo

Coletivo Multicultural de Alegrete, representado pelo agente cultural do SESC Paulo

Amaral. Seriam os parceiros incorporados à III Edição do Curso aqueles que estão

71 Literatura indígena – encontro 1. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=FFo2B-DyhIs&t=40s. Acesso em: 13 fev. 2021.
Literatura indígena – encontro 2.Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=bOQI5hNfEbg&list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X&ind
ex=7. Acesso em: 13 fev. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=FFo2B-DyhIs&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=bOQI5hNfEbg&list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bOQI5hNfEbg&list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X&index=7
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“de olhos abertos, no meio do rio, em celebração”? Seria o terreno fértil, seria o

momento “dentro e fora” de casa e de si mesmo o que nos levou a abraçar esta

aventura de muitas aprendizagens?

A literatura indígena contemporânea, pauta que tomou força nesta edição do

curso, desenvolvida a partir da década de 1990, emerge como espaço de ativismo,

com assinalado protagonismo político e cultural de intelectuais indígenas.

Singularidades étnicas, marcadas pelos registros das narrativas orais, carregam

traços do ativismo e do engajamento como resistência às tentativas de extinção a

que são constantemente submetidos os povos originários (DORRICO; DANNER;

CORREIA; DANNER, 2018).

Ao responder os formulários de acompanhamento dos encontros, os cursistas

registraram o silenciamento da literatura indígena nas bibliotecas escolares.

Alertaram que tal literatura apresenta uma outra perspectiva da história do chão que

habitamos e que deveria ter mais espaço de escuta. Ressaltaram que, em sua

maioria, desconheciam a densidade e a diversidade da produção literária indígena e

que os momentos de reflexão sobre a temática, durante o curso, foram inspiradores

para os docentes da educação básica.

A próxima temática “Ciência e conhecimento ancestral kaingang na perspectiva

da saúde”72, teve a colaboração dos intelectuais indígenas Michele de Carvalho dos

Santos Borba (Medicina – UNIPAMPA, professora na escola Sãpe ty kó, na aldeia

Condá) e Miguel Ribeiro (Educação no Campo – UNIPAMPA, professor na Escola

Estadual Indígena Rosalino Claudino), Onorio Isaías de Moura (Unisc) e Marcio

Katánh Manoel Antônio (UNIPAMPA). Ficou claro, a partir da fala dos intelectuais

indígenas, que não é possível separar saúde, espiritualidade, aprendizagem e

língua. Muitas reflexões foram feitas no formulário de acompanhamento do curso,

assim como nos comentários da gravação do vídeo. Destes últimos, destaco a

reflexão de uma cursista, da etnia quéchua, que nos alerta “[…] que és importante

tener en cuenta la salud y espiritualidad. Todo está conectado. Todo está en relacion

con el contexto” (Participante K). Pela complexa maneira de compreender e estar no

mundo, nos conduzem a olhar o que entendemos como realidade de outra forma.

Kusch (2009a) nos lembra que o indígena conhece a enfermidade, os movimentos

72 Link para a gravação do encontro “Ciência e conhecimento ancestral kaingang na perspectiva da
saúde”:
https://www.youtube.com/watch?v=kvG-3YLkfgY&list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X&ind
ex=8. Acesso em: 13 fev. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=kvG-3YLkfgY&list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kvG-3YLkfgY&list=PLxoWhnFiDRPNPr-IJlvZgj0SxeXqbG52X&index=8
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da natureza, mas que é uma outra maneira de conhecer, que parte da sua

“intimidad”, da compreensão da vida cadenciada por rituais, distante do “pátio de

objetos” que compõe o cenário da nossa realidade cidadã.

Intensas, profundas aprendizagens, que tiveram sequência com a Oficina de

Língua Kanhgág – atividade desenvolvida em três encontros, ministrada pelos

intelectuais indígenas Marcio Katánh Manoel Antônio (UNIPAMPA), Miguel Ribeiro

(UNIPAMPA), Sueli Krengre Cândido (UNIPAMPA) e Onorio Isaías de Moura (Unisc).

Na língua, a síntese das aprendizagens interculturais: memórias e narrativas

ancestrais, espiritualidade, alimentação, saúde, conhecimentos da “América

Profunda” que nos constitui. Carregada de simbolismo, entre o que pode ser dito e o

que não há como traduzir, a língua Kanhgág foi sendo apresentada às/aos cursistas.

Fomos aprendendo a silenciar, a ouvir o ritmo das palavras e a sentir, mesmo sem

entender. Exercitamos o respeito e a reciprocidade. Durante o tempo da proximidade

com a língua Kanhgág, circularam conhecimentos ancestrais, narrativas mitológicas,

expressões de sociabilidade. Aqueles que estiveram juntos73 no “meio do caudaloso

rio intercultural”, sentindo a potência do momento no qual silenciamos,

respeitosamente, para ativar a escuta sensível.

Conforme já apontado, estratégias de colaboração – indígena e não indígena –

como a coteorização e a cocriação de métodos para ações interculturais são

movimentos que respondem ao desejo de encontrar novas maneiras de estar no

mundo. A extensão, como bem nos lembra o professor Luiz Síveres (2013, p. 20), “é

um jeito de ser, uma maneira de dialogar e uma possibilidade de aprender”. A

vivência extensionista, fortemente representada na proposta de pesquisa, nas várias

ações apresentadas – portas que se abrem e outras pelas quais ainda espiamos –

nos ensina a pluralidade da convivência, o olhar para fora e para dentro da

universidade, numa transversalidade que ensina e que pesquisa, ao mesmo tempo

que dialoga com a comunidade interna e externa à Academia.

A experiência vivida no curso nos leva a refletir se este não seria um

movimento net-ativista da parte dos intelectuais indígenas, já detectado em outros

espaços e acompanhado por diversos pesquisadores. Seria a criação de uma

hiper-rede de inteligências capazes de ampliar conexões, um ato produzido pelas

73 Os encontros “Oficina de Língua” não computaram para o registro do acompanhamento do curso.
Os ministrantes entenderam que seria melhor estar mais próximo às/aos cursistas, o que não seria
possível com os 476 inscritos, com transmissão pelo Youtube. Desta forma, os encontros ocorreram
pelo Google Meet, para grupos menores, como atividades opcionais.
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conexões em rede entre diversas entidades, capaz de criar um ecossistema

interdependente em favor da vida do/no planeta, da humanidade? (FRANCO; DI

FELICE; PEREIRA, 2020) Estar junto, para nós, não indígenas, pode significar

colocar nosso capital cultural em resistência a agentes neocoloniais que insistem em

atacar o direito à existência e à diferença dos povos originários, para talvez

recuperar para essas terras uma ordem (cosmologia) em que os outros voltem a ser

a solução e deixem de ser o problema (TETTAMANZY, 2019). A convivência, o

contato com a língua e com a expressão mitológica e simbólica Kanhgág e, de um

modo mais amplo, ameríndia, apresenta-se como uma rota possível de manifestação

intercultural. Mesmo constituída em incertezas e inacabamentos, reflete uma

tentativa de avançar nas relações entre culturas e de questionar um conjunto de

peças articuladas que regulam o ambiente acadêmico, caminhando para o “mero

estar”.

14.2 “La encrucijada de estar no más”74

Figura 18: Entrada da Aldeia Foxá

75

Fonte: Wernz, 2021.

Visto así, cabe pensar que en el verbo estar se da un concepto de inusitada
riqueza. Sabemos que estar proviene del stare, latino, estar en pie, lo cual
implica una inquietud (KUSCH, 2009a, p. 529)

Encruzilhada é lugar onde se cruzam caminhos e, no sentido figurado, ponto

crítico em que uma decisão deve ser tomada. Também remete à dimensão apontada

pelo professor Rodolfo Kusch que é estar em pé, em movimento, ativada pela

75 Código que remete ao vídeo da entrada na Aldeia Foxá – Lajeado/RS, registro feito por Onorio
Isaías de Moura. Também pode ser acessado no link:
https://drive.google.com/file/d/1thad6eG05cv6G-aXoyxjwD4HnC-cS3y5/view?usp=sharing.Acesso
em: 13 fev. 2021.

74 Título de um capítulo do livro El pensamiento indígena y popular en América, Rodolfo Kusch (2009).

https://www.youtube.com/watch?v=pbcG4BdQnLc
https://drive.google.com/file/d/1thad6eG05cv6G-aXoyxjwD4HnC-cS3y5/view?usp=sharing
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inquietude. Caminhos vão sendo abertos e é preciso percorrê-los. Sendo assim, é

preciso entender encruzilhada na potência da sua complexidade e, com o desejo de

não aquietar, deixar que a vida provoque outros despertares e expanda as

objetividades e subjetividades que nos constituem.

Estar sentada ou estar em pé; repouso e inquietude que se atravessam e se

cruzam; o pensar racional, causal cada vez mais envolvido pelo pensamento

seminal, onde os limites da definição estão diluídos nas incertezas, abrindo espaço

para o sentir. Nesta vibração, uma pergunta: sobre quais espaços educativos

falamos? Falamos em especial da Universidade, para onde os indígenas vão e

voltam, navegando em barcos que transportam pessoas com uma educação

universitária diferente de seus horizontes simbólicos (ALARCÓN, 2018). Neste

ponto, o olhar volta-se para a aldeia. Universidade e aldeia como espaços

educativos. A defesa da presença dos indígenas na universidade, a defesa de um

habitar e existir distante da academia. Estar na encruzilhada seria o momento de

parar e de ativar um pouco mais o olhar e a escuta sensíveis? Para a tese, a

antítese.

Conforme apontado anteriormente, a importante presença indígena no espaço

acadêmico pode ensinar aos não indígenas novas formas de pensar a educação e a

pesquisa, criando diferentes reflexões e ações. Mudanças metodológicas

apresentam-se na forma de fazer ciência: outras perguntas, outras respostas, outros

caminhos. Entretanto, há o habitar distante da academia. Há a aldeia, o território, a

importância de estar nele, não só pelas materialidades e pelas pessoas, mas

também pela espiritualidade – espíritos de antepassados, espíritos das matas, das

águas, dos animais, princípios fundamentais para suas vidas, para todas as vidas. O

ser vivente, na perspectiva indígena, é composto por uma diversidade de aspectos

dos quais a base é o território. Para ser completo, o indígena precisa estar nele.

O cenário da pesquisa é a universidade, e a tese defende a presença indígena

neste espaço educativo, pela possibilidade de aprendizagem simbólica-sensível para

pesquisadoras e pesquisadores, assim como para o público-alvo das ações

propostas, a partir do protagonismo de intelectuais indígenas. Em entrevista, o

intelectual indígena Bruno Ferreira (2020) informa que os conhecimentos indígenas

podem ser úteis à humanidade, em especial pela relação com a natureza: “Eles são

a natureza, eles vivem ela, tem uma relação íntima com a natureza”. Ganha a

universidade, ganha a humanidade. Pois bem, tentando trocar a perspectiva, e
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atuando na dinâmica da reciprocidade, o que recebem em troca pela estada e

permanência na universidade? Há um lugar de escuta sensível às suas dificuldades

e uma resposta possível, caso haja esta escuta? Quais interesses estão em jogo?

Individuais? Coletivos?

Ailton Krenak (2017), conforme já registrado anteriormente, ao falar sobre os

indígenas e a universidade, ressalta que o espaço acadêmico, assim como outras

instituições criadas pelos “brancos”, tem um poder de atração muito forte e que pode

deixar a terra arrasada ao passar na vida dos povos indígenas. O tensionamento

entre culturas, entre estruturas metodológicas exige uma visão crítica sobre o tempo

que vivemos. Que lugar ocupam os povos indígenas nas instituições “dos brancos”?

Quem vai cuidar dos territórios, uma vez que são poucos os representantes dos

povos indígenas? Questões como estas, colocadas por Krenak, nos provocam a

pensar criticamente sobre os movimentos que provocamos. Quais respostas a estas

questões a universidade – e nós, agentes públicos – temos a dar?

Não há certezas. A pesquisa nasce provocada pela presença de intelectuais

indígenas na Universidade e também pela dificuldade de permanência no ambiente

acadêmico. Neste processo, apresentaram-se quatro camadas não hierárquicas e,

muitas vezes, concomitantes. Em um movimento inicial, compreendido como a

primeira camada, foi necessário acessar alguns dados institucionais, assim como

depoimentos que pudessem ajudar a analisar as informações registradas. A partir do

bom encontro, a segunda camada parte da escuta sensível ativada, o mundo

indígena e o não indígena começam o que pode ser caracterizado com um jogo de

ser-e-estar: a objetividade acadêmica e o pensamento seminal; o racional e o

simbólico em movimento. Pela natural movimentação entre culturas – proximidades

e distanciamentos na busca da compreensão do estar indígena na universidade –

surge a terceira camada, trazendo a pesquisa em coautoria e a escrita colaborativa,

resultado do que podemos chamar de (co)pensamento ou de (co)reflexão,

desenhando um caminho possível de relação intercultural que denominamos

Metodologia Vãfy. Na quarta camada, a metodologia concretizada na (co)atuação,

em especial em ações de extensão que ocorreram durante o tempo de pesquisa,

etapa que se encerra em um ano emblemático. 2020, o ano que nos provoca a

pensar sobre algo que não é visível e que nos faz refletir sobre as relações entre os

seres de diferentes espécies – humanos e não humanos – e sobre a capacidade de

afecção recíproca. Nesta perspectiva, muito a aprender com os povos originários,
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que nos provocam a buscar pelo quatérnio, a busca ideal, o encontro com o Si

mesmo, com o “assombro original”, que remete aos tempos primeiros, à essência

(KUSCH, 1994).

Assim como as quatro camadas – conjunção do visível com o invisível –, as

quatro principais pontas da cruz andina – modelo mandálico que organizou o

pensamento e a escrita no tempo da pesquisa – foram sendo anunciadas: a

colaboração intercultural; Kanhgág, não indígena; kamé e kairú. As quatro pontas,

em movimento espiral, pautado pela causalidade e pela sincronicidade, fizeram

emergir a Metodologia Vãfy a partir do espaço acadêmico. O mito e a arte gerando a

aprendizagem simbólico-sensível, conduzida pelo poder dos afetos. Tais movimentos

registram o que seria, inicialmente, uma tímida presença indígena na academia, um

tensionamento entre culturas e compreensões de mundo e, na sequência, registram

a potência da presença dos povos indígenas no ambiente acadêmico.

Profundamente ligados ao planeta, os povos indígenas estão colados ao corpo

da Terra, consideram-se terminais nervosos dela. De paletó branco, rosto pintado de

preto, Krenak marcou a defesa das mais de 300 etnias indígenas que vivem no

Brasil na Assembléia Constituinte de 1987. Defendeu o direito de existir como povo,

como cultura, como território e modo de vida. Muito já foi dito depois deste episódio,

entretanto continuamos a colocar em pauta as mesmas questões, inclusive para

garantir direitos no âmbito acadêmico.

Para o momento, talvez seja preciso considerar o “acerto fundante” como

momentos “del vivir mesmo que no hacen a la totalidad del vivir” (KUSCH, 2009b, p.

407). Na perspectiva de um jogo, que remete à alteridade, o jogo que busca o outro,

jogo existencial, eficaz para viver a partir do outro lado, o retorno do ser ao estar.

Talvez seja este o “acerto fundante”, eficaz para viver o jogo da existência, que

tentamos exercitar no tempo de estudos.

Durante o tempo da pesquisa e do encontro com a temática, os caminhos

cruzaram-se: o da pesquisadora com o da Universidade, com o caminho da

orientadora, com o do parceiro de pesquisa. Quatro pontas. Sem qualquer uma

delas, o desenlace provavelmente fosse outro. Assim, a conjunção das pontas criou

uma paisagem fecunda para a pesquisa, que emergiu dos bons encontros, das

relações de alteridade, nas quais pulsaram – e, certamente, continuarão – vibrando

o sentir, o refletir e o agir na colaboração intercultural.
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Não há certezas, conclusões, respostas para todas as questões que

reverberam da pesquisa… Entre leituras de teóricos indígenas e não indígenas,

entre o dito e o não dito, com a escuta sensível ativada e com um olhar para o

“quintal” acadêmico, cenário possível de atuação, com apoio em movimentos

causais e sincrônicos, vamos caminhando…
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Figura 19: Teia de aranha

Fonte: Wallasen – Pixabay (Edição da autora).

Nosso caminho é uma teia de aranha. Há dificuldade em fazer recortes.
(CARDOSO, 2017).
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APÊNDICE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO76

Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na educação básica

Prezado senhor/Prezada senhora

O/A senhor/a está sendo convidado/a para participar como voluntário do projeto de pesquisa
intitulado CRUZAMENTO DE MUNDOS EM ESPAÇOS EDUCATIVOS: A COSMOLOGIA KANHGÁG
E O ESTAR-SENDO NA CONVIVÊNCIA INTERCULTURAL. Esse projeto é desenvolvido por
estudantes e professores do Curso de Doutorado em Educação da Universidade de Santa Cruz do
Sul, Unisc, e é importante porque pretende investigar processos colaborativos que possam contribuir
para a permanência dos indígenas acadêmicos na universidade, em encontros interculturais que
legitimem as dimensões mitológica, simbólica e espiritual, como epistemologia no campo educativo.
Para que isso se concretize, o senhor/a será contatado/a pelos pesquisadores para averiguar
percepções sobre o curso de extensão “Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na
educação básica”. Se o senhor/a aceitar participar dessa pesquisa, benefícios futuros para a área de
educação poderão acontecer, tais como a articulação do pensamento mitológico com o pensamento
científico, da matriz mitológica com a razão científica, que reúne seres celestiais, oposições, relações
e sentimentos, aspecto fértil para o desenvolvimento das futuras gerações humanas e, por
consequência, para a educação. Para participar dessa pesquisa o senhor/a não terá nenhuma
despesa com transporte, alimentação, exames, materiais a serem utilizados ou despesas de qualquer
natureza.

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu,
_________________________________ declaro que autorizo a minha participação neste projeto de
pesquisa, pois fui informado/a, de forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de
constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa e dos procedimentos que serei submetido,
dos riscos, desconfortos e benefícios, assim como das alternativas às quais poderia ser submetido,
todos acima listados. Ademais, declaro que, quando for o caso, autorizo a utilização de minha
imagem e voz de forma gratuita pelo pesquisador, em quaisquer meios de comunicação, para fins de
publicação e divulgação da pesquisa, desde que eu não possa ser identificado através desses
instrumentos (imagem e voz).

Fui, igualmente, informado/a:

a) da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca
dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa;
b) da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo,
sem que isto traga prejuízo à continuação de meu cuidado e tratamento;
c) da garantia de que não serei identificado quando da divulgação dos resultados e que as
informações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao presente projeto de
pesquisa;
d) do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta
possa afetar a minha vontade em continuar participando;
e) da disponibilidade de tratamento médico e indenização, conforme estabelece a legislação, caso
existam danos a minha saúde, diretamente causados por esta pesquisa; e,
f) de que se existirem gastos para minha participação nessa pesquisa, esses serão absorvidos pelo
orçamento da pesquisa.

O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o voluntário da
pesquisa ou seu representante legal e outra com o pesquisador responsável.

76 O documento foi utilizado na primeira e na segunda edição, que ocorreram de forma presencial.
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Local: ______________________________ Data __ / __ / ____

__________________________________
_______________________________________

Nome e assinatura do voluntário Nome e assinatura do
responsável pela apresentação
desse Termo de Consentimento
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ANEXO

Consulta dados institucionais

Solicito os dados abaixo, referentes aos ingressantes de editais para indígenas aldeados:
Edital nº 144/2011/UNIPAMPA
Matriculados;Etnias contemplada;:Evadido;:Formados:
____________
Edital nº 388/2016/UNIPAMPA
Matriculado;:Etnias contempladas; Evadidos;Formados:
________________
Edital nº 323/2017/UNIPAMPA:
Matriculados:Etnias contempladas:Evadidos:
_______________________________________
Edital nº 340/2018/UNIPAMPA
Matriculados:Etnias contempladas:Evadidos:
________________________
Edital nº 443/2019/UNIPAMPA
Matriculados:Etnias contempladas:

Prezada,

Em atenção ao pedido de informação recebido via Sistema Eletrônico do Serviço de Informação
ao Cidadão (e-SIC) sob nº 23480.011542/2020-18, o Setor de Apoio aos Registros Acadêmicos,
vinculado à Coordenadoria de Processos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Administração da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) encaminha relação de todos os ingressantes de
processos seletivos Indígenas Aldeados, conforme anexo. Obs: a coluna "ano de ingresso"
refere-se ao edital."

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) agradece o contato e está sempre à disposição.
Informamos que, nos termos do art. 21 do Decreto n° 7.724, no caso de negativa de acesso à
informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, V.Sª. poderá apresentar
recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão. Nesse caso, deve-se clicar no
botão correspondente, no sistema e-SIC, e apresentar as razões do recurso. O recurso será
dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá
se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Desprovido o recurso de que trata o art. 21 do Decreto
n° 7.724, V.Sª. poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da
decisão, à autoridade máxima da UNIPAMPA, que deverá se manifestar em 5 (cinco) dias
contados do recebimento do recurso.

Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
UNIPAMPA
Link para e-mail de resposta da Ouvidoria:
https://drive.google.com/file/d/1dmyhDd4y1Ku1t008SiKnjtMNsuSJKcit/view?usp=sharing

Link para tabela recebida:
https://drive.google.com/file/d/1evuJRr-SnlSydPWkZJWswSfaKVA9M3N1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dmyhDd4y1Ku1t008SiKnjtMNsuSJKcit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evuJRr-SnlSydPWkZJWswSfaKVA9M3N1/view?usp=sharing

