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RESUMO
O objetivo geral desta pesquisa foi elencar e entender as práticas, valores e
conhecimentos tradicionais sobre os sistemas naturais e de seus elementos, incorporando
a diversidade cultural, tendo em vista a conservação da biodiversidade. Também se
pretendeu favorecer o registro e valorização da história Kaingang, suas tradições e
conhecimentos; evidenciar as contribuições da incorporação de povos indígenas nas
temáticas da agenda ambiental; discutir o papel da juventude indígena no resgate da
cultura; e, colaborar com o entendimento da História Ambiental de uma dada região, a
partir da incorporação das percepções desses povos. Na perspectiva da história oral,
incorporando o jogo êmico-ético, foram realizadas entrevistas semiestruturadas remotas
com acadêmicos indígenas que possuem vivências tanto dentro quanto fora das aldeias,
seguindo os procedimentos éticos necessários. Os dados coletados foram organizados,
categorizados e analisados seguindo a lógica do complexo kosmos-corpus-práxis e da
história oral, permeando com referenciais teóricos pertinentes. A co-construção desta
pesquisa com os sujeitos envolvidos, permitiu obter resultados relacionados ao contexto
histórico dos Kaingang, no estado do Paraná, enfatizando a relação com os territórios que
ocupam; e compreender o contexto em que estiveram submetidos dentro do cenário
universitário, os desafios e vivências ao encarar diferentes sistemas educacionais.
Discute-se as percepções sobre a construção e transmissão dos conhecimentos
tradicionais, sobretudo aqueles relacionados com a natureza, adentrando práticas e
valores que guardam relação com a biodiversidade, inclusive sobre a perspectiva da
devastação ambiental de alguns territórios. A pesquisa evidencia a co-construção de
estudos voltados às temáticas ambientais junto às comunidades locais, por meio da
sinergia entre conhecimentos diversos em estratégias ambientais. Enfatiza-se a
importância do registro constante dos conhecimentos e cultura Kaingang, visto os
processos opressores a que foram/são submetidos, assim como ao incentivo à juventude
para que se engaje no resgate de suas raízes. As percepções fornecidas revelam olhares
amplos e contexto específico a respeito da biodiversidade local além de estratégias
sustentáveis de uso e ocupação do solo, trazendo indícios de que ocorre a conservação.
Neste contexto, é fundamental olhar para o longo período de tempo em que as
comunidades ocupam os mesmos territórios, pois suas estratégias podem indicar também
a continuidade do uso de recursos a longo prazo.
PALAVRAS-CHAVE: Relação ser humano-natureza. História Ambiental. Populações
indígenas. Acadêmicos indígenas.

ABSTRACT

The general objective of this research was to list and understand the practices,
values, and traditional knowledge about natural systems and their elements, incorporating
cultural diversity to conserve biodiversity. It was also a goal to favor the registration and
appreciation of Kaingang history, its traditions, and knowledge; highlight the
contributions of the incorporation of indigenous peoples in the themes of the
environmental agenda; discuss the role of indigenous youth in rescuing culture; and
collaborate with the understanding of the Environmental History of a given region, based
on the incorporation of the perceptions of these peoples. From the perspective of oral
history, incorporating the emic-ethical game, the study applied remote semi-structured
interviews with indigenous academics who have experienced both inside and outside the
villages, following the necessary ethical procedures. The collected data were organized,
categorized, and analyzed following the logic of the kosmos-corpus-praxis and oral
history complex, permeating with relevant theoretical references. The co-construction of
this research with the subjects involved allowed to obtain results related to the historical
context of the Kaingang in the state of Paraná, emphasizing the relationship with the
territories they occupy; and understanding the context of the university scenario, the
challenges, and experiences in facing different educational systems. It discusses the
perceptions about the construction and transmission of traditional knowledge, especially
those related to nature, entering into practices and values that are related to biodiversity,
including the perspective of environmental devastation in some territories. The research
highlights the construction of research focused on environmental issues with local
communities through the synergy between different knowledge in environmental
strategies. The importance of Kaingang's knowledge and culture studies was emphasized.
Due to oppressive processes that they live the encouragement of youth to engage in
rescuing their roots is increasing. The insights provided reveal broad views and specific
context regarding the local biodiversity. Also, a discussion about sustainable land use and
occupation strategies, bringing evidence that conservation is taking place. In this context,
it is essential to look at the long period in which communities occupy the same territories,
as their strategies can also indicate the continued use of resources in the long term.
KEYWORDS: Human-nature relationship. Environmental History. Indigenous peoples.
Indigenous academics.

TỸ SĨ E JA (KANHGÁG)

Nén han jã tág tóg tỹ, to ki kanhrãn há han ke vẽ, tỹ tóg ẽg tỹ nén nón mũ ja nĩ, ẽg
si ag tỹ nén mĩ mũ e ja vẽ, ẽg tỹ ag to ki kanhrãn há han jé ke vẽ, ag tỹ nẽn ki rĩr hán han,
ki kanhrãn ke vẽ. Kar kỹ kanhgág ag kãme, kar ag jikre, kar ag kanhró, ki kanhró nãtĩ jé;
kar kỹ, ẽg tỹ vẽnhrá ũ kãkã ũn e tỹ kanhgág tag ag nĩm e jé gé; kar kỹ kyg”ru ag mỹ ẽg
tóg ẽg si ag jikré tonh ke mũ gé, ag tỹ ki kag tĩg he tũ nĩ jé, ẽg tỹ ag mré ag ga to kãme ki
kanhrón nãtĩ jé, ag tỹ ẽg mỹ ag ga to vẽ jikre to tugrĩn. Ẽg tỹ ag jike si mẽ kỹ tóg ẽg mỹ
sér tĩ, kỹ ẽg tóg ón kỹ ag kãme tó tũ nĩ, fóg ag kãki ẽmã ag, kar kanhgág ag kãki ẽmã tag
ag ki ẽg tóg jẽmẽg mũ gé, kar fóg ag kãki ẽmã mré tá vẽnh ránrán tĩ ag ki ẽg tóg jẽ mẽg
mũ gé. Ẽg tỹ nén ve kỹ to ránrán mũ vẽ, to vẽnh kanhrãn mũ tóg tỹ, vẽnh rá tỹ K-C-P nĩ,
kar kỹ ag kãme to ki kanhrãn kĩ gé. Ẽg tỹ venhrá han mũ tag to vẽnh jikre vẽ, ẽg mỹ tóg
kanhgág ag to vẽ jikre to tó mũ, Paraná kãki ke ag to, kar kỹ ag tỹ ga kãki nãtĩ to kĩ gé;
ag to ki kanhrãn kara kỹ, ag tỹ vẽnhrán jã fã tá kĩ gé, ag tỹ vẽnhrá ve jã tũ vig ve ẽn kĩ gé.
Ag mré ẽg tóg to vẽmén mũ gé, ag tỹ nén han mũ kara, kar kỹ ẽg si ag kãme to kĩ gé, ag
tỹ nẽn to hamẽ ẽn kĩ gé, kar ag tỹ nẽn kãki nén há vég tĩ kĩ gé, kar kỹ kanhgág ag ga ũ tỹ
nẽn tỹ tũ he ẽn kĩ gé. Kỹ, ẽg tỹ nén nón mũmũ tag tóg tỹ, ẽg tỹ kanhgág ag tỹ nẽn ki rĩr
kãme mẽ ja to ke nĩ. Ẽg mỹ tóg sér tĩ ẽg tỹ kanhgág ag tỹ nẽn kãme to tó mẽ kỹ, ag jamã
vẽ nẽn tĩ, nẽn kókén vég ag tóg mũ, kỹ ag tóg ag jagrẽ ag mỹ, ẽg krẽ ag vỹ ãjag tugnĩn
vãsãnsãn mũnhnũ he mũ, tỹ ag tóg ãjag jãre nãtĩ he ag tóg mũ. Ag tỹ ẽg mỹ to kãmén mũ
tóg tỹ ag ga to ke nĩ, ag tỹ kãki nẽn ki rĩr to ke vẽ, ag tỹ ag ga kãki nén vẽg tĩ to ke vẽ gé,
ag tỹ ag ga kãki vẽjikre to tó vẽ. Kar kỹ ag tóg ag jamã, ag ga hã kãki nãtĩg tĩ gé, ag pijé
ũ ra mũ ũ ra mũ he tĩ gé, ag jamã vẽ, ag tũ vẽ, ag ẽkrãn jãfã vẽ, ag krẽ ag ga vẽ, ag tỹ ãjag
jóg ag rikén nẽn ki rĩr jé.

VĨ- TAG RÁN NĨ: Kỹ ẽprã ke - ve pẽ. Ẽmã kãme. Indígenas e ag. Indígenas tỹ ẽmã tá
vẽnhránrán tĩ ag.
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APRESENTAÇÃO

A história do ser humano é entrelaçada com a de seu ambiente desde seu
surgimento. A dualidade ser humano-natureza, no entanto, é relativamente recente na
história, influenciada sobretudo pelo surgimento do pensamento cristão de que a espécie
humana é superior às outras, visto que fomos ‘criados’ a imagem e semelhança de Deus.
Também é necessário perceber que o distanciamento com a natureza e seus elementos se
intensificou na medida em que se estabeleceu o sistema capitalista, levando em conta a
exploração de recursos de forma desenfreada. Se as relações estabelecidas outrora eram
mais harmoniosas, de certa maneira porque era explícita a dependência que temos dos
recursos naturais, tais quais a caça, a pesca e a colheita, em um cenário de afastamento
do ser humano da natureza entende-se porque não seja tão visível, à sociedade em geral,
a cadeia inter-relacionada entre todos esses elementos. No entanto, ao redor do mundo
ainda existem comunidades que, em menor ou maior grau, guardam resquícios do modo
de vida pré-cristianismo e pré-capitalismo.
Perante o desmonte socioambiental que o Brasil tem enfrentado nas últimas
décadas, marcado sobretudo pela degradação de biomas e desrespeito às comunidades
tradicionais, faz-se primordial o debate científico quanto ao papel desses atores sociais
em nosso país. Dessa maneira, sob uma perspectiva histórica, filosófica e ecológica e
seguindo uma abordagem da pesquisa etnocientífica, reside a importância de estudar as
práticas e valores atrelados à conservação da biodiversidade em populações tradicionais.
Promover o levantamento histórico das práticas associadas à relação ser humano
e mundo natural em populações tradicionais, buscando entender a coevolução existente
entre esses dois grupos e como a conservação da biodiversidade encaixa-se nesse bojo,
permite viabilizar novos dados que promovam suporte teórico e científico para a teoria
conservacionista; além de possibilitar compreender a história de determinados ambientes,
das espécies ali viventes e os fenômenos que possam ter ocorrido ao longo da história
compartilhada com as populações humanas; e ainda contribuir com o reconhecimento e a
preservação da memória das comunidades estudadas.
Tal interesse faz-se pertinente de acordo com literatura da área (AYRES, 1990;
TOLEDO, 1995; AB’SABER, 1996; DIEGUES, 2000; MAFRA; STADLER, 2007), que
mostra a importância da contribuição das populações tradicionais para ampliar as
12

estratégias de conservação e manejo de espécies nativas, por meio do entendimento sobre
os modos locais de compreensão das relações entre os humanos e o seu meio natural,
incluindo outros aspectos ecológicos. Além disso, verifica-se em Groom e colaboradores
(2006) que, tratando-se da diversidade do patrimônio cultural, essa engloba uma reserva
de conhecimento humano, habilidades, valores e manutenção de tradições que são
importantes para entender as relações entre a cultura e o ambiente e, as implicações para
a conservação da biodiversidade.
Levando em conta aportes teóricos consultados previamente, optou-se pelo
trabalho junto a populações indígenas, sobretudo aquelas presentes no estado do Paraná,
estado em que cresci e reside minha família, motivada principalmente na atuação de meu
pai com esse público em seu trabalho na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
Lançando o olhar para os principais grupos étnicos que frequentam esse espaço enquanto
graduandos, a escolha entre as etnias Guarani, Kaingang e Xokleng despendeu uma busca
prévia pelas matérias de jornal publicadas acerca desses sujeitos, de maneira que fosse
possível escolher uma delas para estudo. Nesse sentido, ao deparar-me com a reportagem
“O povo que fez do pinhão uma floresta”, publicada em 2018, pela Revista Piauí, foi
definida a escolha pela etnia Kaingang.
O primeiro critério para escolha de um grupo específico foi por proximidade da
cidade de residência de minha família (Ponta Grossa – PR); o segundo critério residiu no
número de habitantes e a presença de familiares de alguns dos graduandos que seriam
entrevistados na primeira parte da pesquisa. Assim, a Terra Indígena Faxinal do
município de Cândido de Abreu – PR foi escolhida, e, após contato com o cacique e vicecacique, foi estabelecida como um possível local de coleta de dados da presente pesquisa.
Pensando nessas questões e nos sujeitos envolvidos, inicialmente a coleta de dados
previa a utilização das seguintes ferramentas de investigação: entrevistas, grupos de
discussão, questionários e observação participante na Terra Indígena (TI) selecionada.
Essa diversidade de ferramentas parte de motivos distintos e complementares: um deles
teórico, quanto ao uso de cada ferramenta para cada tipo de dado que se objetivou coletar;
o outro, diz respeito aos relatos informais de pesquisadores especializados em populações
indígenas, sobre a dificuldade de conciliar datas e horários dedicados à pesquisa com os
sujeitos, sobretudo aqueles viventes fora da TI. O resultado e as etapas da pesquisa estão
evidenciados nos próximos tópicos.
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Espero que esse trabalho contribua e inspire pesquisadores a olharem e
trabalharem junto às populações indígenas, sempre com a humildade de aprender com
aqueles que têm tanto a nos ensinar.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Conceitos fundamentais ao entendimento da pesquisa
Tratando-se de uma pesquisa de cunho etnocientífico, que compartilha aspectos
das Ciências Biológicas e da Antropologia, além de perpassar outras áreas do
conhecimento, configurando-se em um trabalho multidisciplinar, alguns termos
corriqueiros a estudos de uma disciplina, podem ser estranhos ou ambíguos para outras.
Dessa forma, em linhas gerais, este tópico será dedicado a apresentar as definições,
conceitos e perspectivas utilizadas pela pesquisadora no presente trabalho. Acredita-se
que essa intenção seja necessária e prudente para o entendimento, a interpretação e a
utilização que possa decorrer desta dissertação.
Primeiramente, apresenta-se a definição de comunidades – ou povos –
tradicionais, tal qual previsto na legislação brasileira de acordo com o Decreto 6.040 de
07 de fevereiro de 2007:
Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e
práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).

O conceito de comunidades tradicionais presente na normativa reflete a
singularidade oferecida por esse grupo, sobretudo pela ligação histórica com o território
que habitam. Entre os povos e comunidades tradicionais (PCT) brasileiros, incluem-se
grupos como os quilombolas, os caiçaras e os povos indígenas. Esse último grupo, para
além do enquadramento nessa definição, também é considerado como povos originários,
isto é, populações que descendem dos primeiros habitantes de uma determinada
localidade. Além disso, são consideradas aqui definições complementares referentes a
esses grupos:
I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência précolombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional; II Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou
comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em
relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos
intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados
(BRASIL, 1973).
Indigenous communities, peoples, and nations are those which, having a
historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that have
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developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors
of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form
at present nondominant sectors of society and are determined to preserve,
develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their
ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in
accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal
systems1 (UN ESC, 1986).
(a) tribal peoples in countries whose social, cultural and economic conditions
distinguish them from other sections of the national community, and whose
status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by
special laws or regulations, and (b) peoples in countries who are regarded by
themselves or others as indigenous on account of their descent from the
populations that inhabited the country, or a geographical region to which the
country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment
of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain, or
wish to retain, some or all of their own social, economic, spiritual, cultural and
political characteristics and institutions2 (OIT, 1989).

Apesar da importância da apresentação do termo e subsequente definição na
legislação brasileira, há que se observar que hoje, por uma demanda própria do grupo,
não é mais cabida a utilização do termo ‘índio’, sendo substituído pelo termo ‘indígena’.
Essa substituição decorre da falta de representatividade que a primeira palavra traz, como
se fossem descendentes das Índias, como achavam os portugueses quando da chegada ao
Brasil. Desse modo, atualmente fala-se em indígenas, povos independentes que são
pertencentes

ao

território

brasileiro,

seguindo

também

o

termo

utilizado

internacionalmente.
Frente às particularidades apresentadas por esses grupos, também se reconhece
que seguem sistemas e epistemologias distintas daquelas relativas ao modelo
eurocêntrico/ocidental. Dessa maneira, os saberes produzidos por essas comunidades,
chamados de conhecimentos tradicionais, etnoconhecimentos ou conhecimentos locais
também seguem definição própria. Para Diegues (2000), o que diferencia essa
modalidade de saber do conhecimento ocidental é o teor prático de suas definições, isto
1

Comunidades, povos e nações indígenas são aquelas que, tendo uma continuidade histórica com as
sociedades pré-invasão e pré-coloniais que se desenvolveram em seus territórios, se consideram distintos
de outros setores das sociedades que ora prevalecem nesses territórios ou em parte deles. Constituem
atualmente setores não dominantes da sociedade e estão determinados a preservar, desenvolver e transmitir
às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência
continuada como povos, de acordo com seus próprios padrões culturais, instituições sociais e sistemas
legais (UN ECOSOC, 1986).
2
(a) povos tribais em países são aqueles cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de
outras seções da comunidade nacional, e cujo status é regulado total ou parcialmente por seus próprios
costumes ou tradições ou por leis ou regulamentos especiais, e (b) povos em países que são considerados
por si próprios ou outros como indígenas por serem descendentes de populações que habitavam o país, ou
de uma região geográfica a que o país pertence, no momento da conquista ou colonização ou do
estabelecimento das atuais fronteiras estaduais e que, independentemente de seu status legal, retém ou
desejam manter, algumas ou todas as suas próprias características e instituições sociais, econômicas,
espirituais, culturais e políticas (OIT, 1989)
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é, parte importante consiste no saber-fazer, o qual é sintetizado pela relação naturezasociedade-sobrenatural. No entanto, o que parece ser o princípio básico do conhecimento
tradicional trata-se de sua transmissão oral, tendo grande influência da cultura, vivências
e contexto em que são concebidos, e pouco ou nenhum registro escrito (POSEY, 1987;
BALÉE, 1993).
Tratando especificamente do conhecimento indígena é sabido que diz respeito aos
saberes de múltiplas fontes e naturezas, ou seja, envolve experimentações diversas, de
maneira a integrar a cultura e as vivências à construção do que diz respeito ao
conhecimento tradicional (POSEY, 1987; DANTAS; FERREIRA, 2013). De maneira
ampla, pode-se defini-lo como um ‘legado de um antepassado ancestral’, isto é,
conhecimentos coletivos ou individuais que foram socializados com a comunidade,
desenvolvido sob condições específicas ao grupo e à área geográfica que ocupam
(GRENIER, 1998; DANTAS; FERREIRA, 2013).
Uma visão mais crítica leva a perceber que os conhecimentos tradicionais foram
e são desenvolvidos e construídos à margem do sistema educacional formal, ou seja,
aquele apresentado nos livros didáticos quando da alfabetização da população. Por sua
característica intrínseca de transmissão oral, apresentam dinamicidade e constante
adaptação e tem como base a estrutura sociopolítica da população que o constrói
(MIRANDA, 2009). Dessa maneira, não se trata de um conhecimento único, e sim uma
“construção sociocultural em que cada grupo étnico e cultural tem um modo próprio de
ver, entender e representar o mundo” (MIRANDA, 2009, p. 3).
Outro termo complexo pertinente a esta pesquisa, diz respeito ao conceito de
cultura, debatido por diversos antropólogos. Entendendo que serão apresentadas
perspectivas e visões de mundo diferentes daquelas relacionadas à pesquisadora,
primeiramente optou-se por definir o que se entende por ‘cultura’ propriamente dita, para
então compreender e discutir a cultura do grupo estudado. O antropólogo Díaz de Rada
(2010, p. 208) enfatiza que não se deve entender a cultura como um agente ou produto,
mas sim como uma propriedade da ação social dos seres humanos, reflexo do processo
comunicativo, de maneira que todo ser humano atua como um agente de cultura.
Seguindo uma visão epistemológica, a cultura é também vista como o bojo
articulado de saberes socialmente gerados e que são enfatizados nas produções, recursos
e ideias racionalizadas que caracterizam pessoas ou grupos e suas maneiras de interpretar
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o mundo e guiar as ações sociais (SPERBER, 2005). Ainda se descreve que a cultura diz
respeito, inevitavelmente, às práticas valorativas, à dinâmica de ações, aos discursos, às
trajetórias e ao conjunto de regras determinadas deflagradas em situações sociais
concretas, isto é, “um conjunto de regras para relacionar-se com o conjunto de regras com
as quais as pessoas dão forma a sua ação pessoal em cada situação concreta” (DÍAS DE
RADA, 2010, p. 91).
Ademais, ao considerar o contexto atual dos sujeitos envolvidos na pesquisa, é
também importante considerar a definição de Baumann (2001, p. 107) de que “toda
cultura que se possua é cultura em criação, todas as diferenças culturais são atos de
diferenciação e todas as identidades culturais são atos de identificação cultural”, isto é, a
cultura é viva e não imutável e mesmo assim possui raízes históricas a um grupo. Portanto,
não é plausível falar em pessoas ‘aculturadas’, sem cultura, pois o conceito antropológico
de cultura não é passível de ser medido, e nem se deseja ser (DÍAS DE RADA, 2010).
Como exposto por Darrell A. Posey (1999) cultura e natureza estão conectadas de
maneira profunda e inextricável. Dessa maneira, delimitar o conceito de natureza é
fundamental, ainda que para este estudo, natureza siga a definição de um “termo guardachuva”, englobando e sendo considerado sinônimo, grosso modo, para ‘biodiversidade’
ou ‘biosfera’ (BRONDIZIO et al, 2021, p. 3). Também se optou por acatar a definição
contida no glossário sistematizado pelo Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), em que natureza “refere-se ao mundo
natural com ênfase nos componentes vivos [...], isso inclui categorias de biodiversidade,
ecossistemas, evolução, biosfera e diversidade biocultural” (IPBES, s.d.).
Do mesmo modo, de acordo com a proposta da presente pesquisa, levando em
conta os diferentes sistemas de conhecimento e a natureza como um termo guarda-chuva,
optou-se por apresentar também as definições de ‘diversidade cultural/biocultural’ e de
‘biodiversidade’. Assim, diversidade biocultural refere-se à “diversidade exibida pelos
sistemas de interação natural e as culturas humanas”, ademais se acresce que essa
diversidade deve incluir as linguagens, as ligações existentes entre a biodiversidade e a
diversidade cultural, bem como considerar a adaptação mútua e possível coevolução entre
seres humanos e os outros elementos da natureza (IPBES, s.d.).
A Biologia da Conservação, enquanto disciplina dedicada a estudos relacionados
ao ambiente, também traz uma definição de ‘diversidade cultural’ que é interessante ao
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escopo da pesquisa. De acordo com Groom e colaboradores (2005), ao definir esse termo,
os autores evidenciam o bojo de conhecimentos de diferentes naturezas, perpassando os
valores, as práticas e as habilidades tradicionais que foram desenvolvidas ao longo do
tempo, acrescentando que o modo como diferentes culturas interagem com os ambientes
exibe influência recíproca entre esses elementos.
A definição de biodiversidade refere-se a toda variabilidade de organismos vivos,
variedade genética, fenotípica, filogenética, funcional, estrutural, de comunidades e de
ecossistemas, como também as modificações e distribuições espaço-temporais (IPBES,
s.d.; SANDLUND et al, 1992). Entende-se que, sobretudo para uso em contextos que
envolvem conservação, definições que sejam abrangentes em vários níveis – dos mais
abrangentes para os mais específicos – considerando inclusive aspectos evolutivos,
populacionais e de biomas, possibilitam entender a importância da conservação em
diferentes espectros (GROOM et al, 2005). Em linhas gerais, define-se que a
biodiversidade “é o nome para a heterogeneidade da vida, a variação de todas as coisas
vivas” (VAN DYKE; LAMB, 2020, p. 35).
Ao optar pela utilização de ‘natureza’ como um conceito guarda-chuva que
represente ‘biodiversidade’ também, não se deseja fazer uma redução do conceito ou das
variedades que são abarcadas por esse termo. Essa opção decorreu, em boa medida, pelos
relatos de outros pesquisadores junto às comunidades tradicionais sobre como o termo
‘natureza’ é abrangente e significativo para diferentes grupos, de maneira que não
necessariamente ao perguntar sobre a biodiversidade espera-se que os entrevistados
saibam sua definição científica, mas que relatem suas experiências e conhecimentos sobre
os elementos da natureza que desejarem. Ademais, entende-se que, dessa maneira, a
diversidade cultural também é considerada, sendo esse um aspecto fundamental do
trabalho, sobretudo sabendo que se pretende evidenciar a cultura do povo Kaingang em
relação à natureza.
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1.2 Algumas normativas relevantes à pesquisa3
Ao presente estudo interessa enfatizar a relação ser humano-natureza entre
populações indígenas brasileiras, sobretudo o povo Kaingang. Para tal, algumas
normativas específicas merecem destaque, por se relacionarem direta ou indiretamente
com essa temática. Além disso, entendendo que as populações indígenas possuem
normativas específicas dentro da legislação brasileira, essas serão apresentadas
brevemente ao leitor, para que possa compreender a perspectiva pela qual essa pesquisa
se norteia. Ademais, será acrescida apresentação de normativas federais e de acordos
internacionais dos quais o Brasil é signatário, que dizem respeito ao que será discutido
mais à frente.
De modo amplo, pelo artigo 225 de Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações” (BRASIL, 1988). O referido artigo ganha ênfase nesta pesquisa por remeter a
um direito coletivo da população brasileira, que deve ser assegurado pelo Estado. Além
disso, nesta descrição cabem incumbências do poder público quanto à obrigatoriedade de
preservação e restauração de processos ecológicos, da diversidade e dos espaços
territoriais.
É prudente apresentar essa normativa federal antes da discussão desta pesquisa, a
fim de embasar sua intenção e os dados obtidos em um direito de cada cidadão brasileiro,
portanto, passível de ser requerido pela sociedade. A intenção de que o artigo 225 seja o
primeiro a constar neste tópico relaciona-se com sua amplitude. Não se trata de uma
legislação específica para os povos indígenas, ainda que para esse público em particular
essa seja uma questão mais abrangente. Ou seja, ao presente trabalho cabe explicitar que
todos são englobados por essa normativa, de maneira que todos podem cobrar seus
direitos.
O século XXI vem sendo marcado por uma série de revezes ambientais por
intermédio das políticas públicas em vigor, sob ancoragens legislativas e medidas
provisórias, chegando ao ápice nos últimos anos em virtude de um comando contrário à
3

Para aprofundamento sobre tratados internacionais que fazem referência, direta ou indiretamente, aos
povos indígenas, verificar Grabner et al, 2021
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pasta do meio ambiente (FEARNSIDE, 2019; GIRARDI et al, 2020). Entende-se que é
intrínseca à agenda ambiental o debate político constante, sobretudo com grupos da
sociedade civil que estão ligados às áreas ou medidas aplicadas mais diretamente aos
territórios ocupados por populações tradicionais (SANTOS, 2009).
Cumpre evidenciar também que o Brasil ratificou e consolidou as recomendações
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no que condiz à Convenção nº 169 da
OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, em que consta o reconhecimento de direitos
econômicos, sociais e culturais dos povos indígenas, bem como concernente às condições
de vida e de trabalho dessa população. Esse instrumento internacional tem sido usado em
larga escala pelos países, sobretudo no que diz respeito aos direitos territoriais,
reconhecendo que os povos indígenas tem relação inerente com a terra que ocupam, seu
espaço de reprodução cultural, econômica e política (BRASIL, 2019).
Acresce-se que tendo a Convenção nº 169 sido ratificada por decreto federal,
possui caráter vinculante à Constituição Federal, de maneira que deve ser cumprido o que
está previsto no texto. Evidencia-se o artigo 7º desse documento, em que afirma a
autonomia dos povos indígenas de decidirem as prioridades em processos de
desenvolvimento que os afetem, dentre outros direitos, e o dever do Estado em proteger
e preservar seus territórios (BRASIL, 2019). O texto completo apresenta um rol de
garantias para os povos indígenas, incluindo a manutenção de sua cultura e modo de vida,
bem como do meio ambiente em que estão inseridos.
Remetendo-se ao Brasil, em 1973 foi promulgada a Lei nº 6.001 que dispõe sobre
o Estatuto do Índio. Ainda que essa normativa tenha sido escrita no contexto da ditadura
militar e não tenha havido até o presente momento uma atualização, a fim de regularizar
aspectos que se mostraram ambíguos, nesse texto apresentam-se garantias e avanços no
que diz respeito aos direitos indígenas. De forma geral, o Estatuto do Índio visa
regularizar e integrar essas populações à comunhão nacional, assegurando-os o direito à
escolha de seus modos de vida, sua reprodução cultural, de costumes e tradições e a posse
permanente das terras que habitam (BRASIL, 1973).
Sob essa lei, ancora-se o regime tutelar do Estado sob as comunidades indígenas
e sua assistência, no caso de indivíduos que não sejam integrados à comunhão nacional e
não revelem conhecimento sobre as leis nacionais. Além disso, destaca-se firmemente o
direito intransferível às terras indígenas, estabelecendo particularidades referentes a seu
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uso, determinando que esses territórios são de posse da União e uso exclusivo desses
habitantes, impedindo atividades agropecuárias e extrativistas nessas áreas que não sejam
realizadas pelos seus moradores. Ademais, estabelecem-se os direitos a educação, cultura
e saúde especializadas e de maneira respeitosa (BRASIL, 1973). No entanto, faz-se
observações por expressões utilizadas nesse estatuto que não condizem com o
entendimento da pesquisadora, tal qual os termos ‘índio’ e ‘tribos’, além de ‘grau de
aculturação’.
Ao apresentar as normativas primordiais ao estudo, enfatiza-se o artigo 231 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que versa sobre os direitos
indígenas a “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcálas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (BRASIL, 1988, art. 231). O referido
artigo abrange os direitos ao aproveitamento de recursos, vedando inclusive a remoção
dessas populações de suas terras, visto que essas terras, segundo a normativa, são
inalienáveis e indisponíveis (BRASIL, 1988). O artigo garante na Constituição parte do
que foi descrito no Estatuo do Índio, no entanto tem sido foco de discussões contrárias
aos direitos dos povos indígenas, entendendo que ela restringe os direitos assegurados
pela Lei 6.001/1973.
Apresenta-se brevemente o Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996, que versa
sobre os procedimentos de demarcação das terras indígenas, as quais são de competência
do Estado e estão asseguradas pela Lei nº 6.001/1973 e pelo artigo 231 da Constituição
Federal. Essa normativa descreve minuciosamente o processo de demarcação das áreas
tradicionalmente ocupadas, com a obrigatoriedade de estudo etnohistórico, sociológico,
jurídico, cartográfico, ambiental e latifundiário, desenvolvido por profissional da
Antropologia de qualificação reconhecida e assistência de grupo técnico do órgão federal
competente (BRASIL, 1996).
Desse modo, sob todas as normativas apresentadas que tem valor ao Estado
brasileiro, sobretudo entendendo que as terras já demarcadas passaram por um processo
laborioso e competente, cabe reiterar que esta pesquisa repudia veementemente a tese do
marco temporal e também aqueles que utilizam dessa ideia para promover e propagar
injustiças e violências contra os povos indígenas brasileiros. Reforça-se que as leis,
decretos e direitos indígenas aqui apresentados os foram negados por muitos anos, e
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consolidaram-se perante muita luta e resistência desse povo, devendo, portanto, serem
valorizadas e efetivamente obedecidas.
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1.3 Relação ser humano-natureza e História Ambiental

A relação da espécie humana com o mundo natural e suas mudanças durante a
Idade Moderna ocidental foi considerada como um objeto merecedor de estudo em obra,
tornada clássica, do historiador inglês Keith Thomas (1988). De acordo com fundamentos
teológicos da época e raízes na filosofia da Antiguidade grega, no século XVII o ser
humano tornava-se como centro da criação do mundo natural e considerava que todas as
coisas teriam sido criadas principalmente para seu benefício e prazer (BENTLEY, 1693
apud THOMAS, 1988, p. 23). A natureza era retratada, portanto, em um sentido
fortemente antropocêntrico, em que os animais eram considerados pelo propósito, tanto
prático, quanto moral ou estético, com que serviam aos humanos.
O antropocentrismo cristão perdeu força entre os séculos XVII e no XVIII, com o
desenvolvimento da História Natural – ou Filosofia Natural – como também era
denominada à época esse campo do conhecimento. Os corpos da natureza para os
naturalistas foram então estudados em si mesmos, independentemente de sua relação com
o ser humano, gerando, inclusive, inventários extensivos de plantas e animais e sua
classificação, bem como observações e experiências sobre o funcionamento de seus
organismos (THOMAS, 1988). Ao mesmo tempo, sobretudo a partir do século XVIII,
nos Estados Unidos e na Europa, a degradação do meio ambiente em detrimento do ‘bem
estar’ humano realocou a visão antropocentrista prática da natureza, situando-a no núcleo
das dinâmicas sociais e respectivas esferas políticas e econômicas.
A relação ser humano-natureza é intrínseca a sua própria sobrevivência. A
dependência dos recursos naturais, sejam eles bióticos ou abióticos, faz parte da história
humana. Diversas são as áreas de conhecimento que buscam registrar e compreender
essas interações e percursos ao longo do tempo, sobretudo enfatizando o ser humano
como modificador de paisagens.
Por um longo período a ciência ocidental foi amparada pelo pensamento cristão,
evidenciado inclusive por padres e monges com grandes descobertas e contribuições
científicas. Nesse sentido, a perspectiva utilitária dos ambientes, da flora e da fauna era
comum, entendendo que se seguia a ideologia cristã de que ‘o mundo e todas as suas
criaturas foram feitos para servirem às necessidades dos homens’. O pensamento utilitário
ainda perdura na sociedade capitalista, porém ao adentrar na ciência são bastante
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difundidas perspectivas outras, que buscam olhar para os processos como um todo,
tirando o ser humano do centro dos interesses de pesquisa.
Nesse contexto, a partir do final do século XX, pesquisadores e ativistas iniciaram
um movimento para a criação de novos campos de estudo que enfatizassem a necessidade
de se (re)pensar o uso e degradação da natureza. Sob essa visão e a tentativa de um resgate
histórico das mudanças que vinham sendo acarretadas, estabeleceu-se a História
Ambiental como nova área de pesquisa com ênfase na responsabilidade ambiental e na
distorção que vinha sendo construída quanto à vida selvagem (PÁDUA, 2010). Entendese que essa vertente histórica rejeita a premissa de que não haveria restrições da natureza
permeando a experiência humana, em uma tentativa de romper com o antropocentrismo
cristão e emparelhá-la às demais espécies, inclusive quanto à exploração dos recursos
naturais (WORSTER, 1991).
Destaca-se a diferença epistemológica e filosófica da História Ambiental e da
História Natural, considerando que, apesar de objetos de pesquisa semelhantes, a primeira
busca promover questionamentos temporais entendendo que os processos ecológicos
acontecem em períodos de tempo distintos que devem ser retratados na pesquisa. Além
disso, em uma perspectiva histórica do ambiente é fundamental reconhecer os processos
econômicos e tecnológicos que estão dispostos e o reconhecimento dos grupos viventes
no ambiente estudado e suas identidades culturais. Destarte, perante o entendimento das
mudanças ocorridas no ambiente, as causas e consequências a elas atreladas e
considerando a posição do ser humano nessa equação, a conservação da natureza tornase tema recorrente à História Ambiental (LEFF, 2003; AYRES, 2020). Assim sintetizase:
A história ambiental nasceu, portanto, de um objetivo moral, tendo por trás
fortes compromissos políticos, mas, à medida que amadureceu, transformouse também num empreendimento acadêmico que não tinha uma simples ou
única agenda moral ou política para promover. Seu objetivo principal se tornou
aprofundar o nosso entendimento de como os seres humanos foram, através
dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, inversamente, como eles
afetaram esse ambiente e com que resultados (WORSTER, 1991, p. 199-200).

Desse modo, ressalta-se o tempo, enquanto pano de fundo em que ocorrem os
processos ecológicos, de forma que as pesquisas históricas do ambiente, considerando e
reconhecendo as identidades culturais e os processos econômicos e tecnológicos,
encontrem-se nos estudos da História Ambiental. Amplia-se, assim, o olhar para além da
história da humanidade, com vistas a atingir uma história global, retratando, inclusive, as
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modificações das paisagens e territórios. Frente a esse contexto, mostra-se fundamental
pesquisas que abordem a conservação da biodiversidade, uma vez que contribuem com o
entendimento das mudanças ocorridas no ambiente, as causas e consequências atreladas,
sobretudo ao considerar a relação com o ser humano.
Apresentando-se como um diversificado campo de trabalho, a ‘história do
mundo’, como é definida por estudiosos da área, evidencia as relações sociais e naturais
traçadas nos territórios, promovendo reflexões profundas à História Ambiental. Retratada
também como um campo de pesquisa que amplia a análise histórica, nela o ser humano
deixa de ser o objeto central dos estudos, para ser um dos fenômenos que pode explicar
as modificações ocorridas nas paisagens, sob um olhar da preocupação com os problemas
ambientais crescentes e evidenciados desde o século XX.
A conservação da biodiversidade abrange a diversidade biológica em todos os
níveis de organização e pauta suas justificativas em interesses estéticos, intelectuais e
utilitários, para presentes e futuras gerações (OLIVEIRA, 2015). De maneira geral,
refletindo sobre a definição clássica proposta em 1980 na Estratégia Mundial para a
Conservação, pela World Wildlife Fund (WWF) e pela International Union for
Conservation of Nature (IUCN), de que essa envolve o manejo do uso humano de
organismos e ecossistemas, de modo que esse uso seja sustentável e inclua proteção,
manutenção, melhoramento e restauração dos ecossistemas e populações. Nessa
definição, Diegues (2000) traz uma observação quanto ao tratamento das palavras, o qual
demonstra não um mundo natural, intocável, e sim a natureza como um instrumento
válido de manejo e mudança.
Ideias provenientes da intenção de retorno ao mundo natural devido à
contemplação da natureza selvagem, desencadearam na criação de parques nacionais com
o interesse em áreas naturais e intocadas, sem a presença das comunidades locais, sob a
justificativa de que a preservação da flora e da fauna era condicionada ao afastamento de
qualquer ação antrópica (DIEGUES, 2000). Ou seja, tal concepção recorreu à ruptura de
pensamentos que consideravam que a relação ser humano-natureza pudesse ser mantida
de maneira sustentável, expressando também o crescente olhar dicotômico e dissociável
da humanidade e do meio ambiente, como se o ser humano não se inserisse nesse meio.
Destarte a essa ideia, que ganhou espaço no século XX, foi interpretado com preocupação
o fato de que as comunidades tradicionais – enquanto usufruintes de recursos naturais e
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dos bens gerados pela natureza – deveriam ser afastadas do “mundo selvagem”
(DIEGUES, 2000).
Tratando diretamente das concepções e relações interpostas entre natureza e
populações humanas, entende-se que essas são culturalmente determinadas e
indissociáveis do contexto em que são produzidas. Nesse sentido, ao obter conexões entre
sociedade e o mundo natural de um determinado público, esse não pode ser generalizado,
pois não é comum a todos os grupos, perpassando, assim, a simples dicotomia do
pensamento oriental e ocidental.
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1.4 Cenário ambiental brasileiro
A proposição de novas políticas ambientais, bem como a reestruturação de
normativas existentes, é especialmente delicada no Brasil devido à ampla extensão
territorial e a diversidade de biomas e ecossistemas existentes. Além de características
físicas, intrínsecas à paisagem do país, destacam-se as questões sociais, derivadas da
multiculturalidade presente em virtude de grupos tão distintos dentro do território.
Percebem-se também as interferências políticas e econômicas, com o intuito de beneficiar
uma parcela da população em detrimento das demais. Em consequência dessas
incongruências, a implementação de normativas que de fato agreguem à conservação da
biodiversidade e ao respeito às comunidades tradicionais que habitam áreas de mata,
segue sendo, muitas vezes, minadas por rearranjos de normativas que desgastam a
proteção das áreas ‘naturais’ e promovem uma profunda crise socioambiental.
Além disso, destaca-se a posição econômica do país nas cadeias produtivas
mundiais: um forte agroexportador. Atualmente o agronegócio constitui parcela
significativa do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, sendo esse setor um contribuinte
necessário a ser mantido forte no país. Dessa maneira, muitas vezes, existe uma
motivação em distorcer as normativas ambientais com o intuito de favorecer o
agronegócio, entendendo que, a curto prazo, o Brasil depende muito desse setor para seu
desenvolvimento.
De modo retrospectivo, observa-se que a erosão das políticas ambientais vem
ocorrendo há algumas décadas no Brasil, evidenciando conflitos na composição dessa
agenda (SANTOS, 2009). Entende-se que ocorreram intervenções capazes de subsidiar o
artigo 225 de Constituição Federal, o qual reconhece que: “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado” (BRASIL, 1988), tais quais exigências no âmbito
do licenciamento e gestão ambiental. No entanto, o século XXI é marcado por uma série
de revezes por intermédio das políticas públicas em vigor, sob ancoragens legislativas e
medidas provisórias, chegando ao ápice nos últimos anos em virtude de um comando
contrário à pasta do meio ambiente (FEARNSIDE, 2019; GIRARDI et al, 2020).
Ao explorar as motivações dos agravamentos já existentes na problemática
ambiental brasileira, destaca-se a presença de financiamentos ocorridos por correntes
desenvolvimentistas, beneficiadas pela flexibilização e retrocesso nas normativas
socioambientais. Ainda assim, entende-se que é intrínseca à agenda ambiental o debate
político constante, sobretudo com grupos da sociedade civil que estão ligados às áreas ou
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medidas aplicadas mais diretamente aos territórios ocupados por populações tradicionais
(SANTOS, 2009).
Outro fator merece destaque na atualidade, o negacionismo quanto a temáticas
fundamentais, tais quais as mudanças climáticas ou o aumento do desmatamento da
Floresta Amazônica, que vêm sendo sentido também no âmbito internacional. Entendese que ainda que retrocessos fossem percebidos nessa pasta em governos anteriores, havia
um singelo avanço relacionado sobretudo à manutenção da biodiversidade e dos recursos
hídricos, quase inexistente atualmente (MELLO-THÉRY, 2017; 2019).
Frente a esse cenário, é percebida a crescente das notícias veiculadas nos últimos
anos quanto à devastação do meio ambiente, que acomete de maneira arrebatadora o
Brasil. As mídias explicitam as mudanças ocorridas na paisagem física, mas também
tendem a destacar as consequências dessas modificações para as comunidades
tradicionais, abundantes e diversas no país, sobretudo as populações indígenas habitantes
de grandes áreas em que parte da natureza permanece preservada.
Nos últimos meses, além do problema sanitário que a pandemia de COVID-19
evidencia, ainda se observa a relação do surgimento de novas variantes de microorganismos com a ocupação humana de áreas de flora e fauna nativas. Esse contexto
coloca em voga também pautas relacionadas a reverter ou estabilizar as degradações
ambientais que se intensificaram nas últimas décadas, mas com episódios gritantes dessa
problemática durante o período de pandemia, levando ao aumento de veiculação de
notícias dessa temática no país. Há uma série de mudanças e ajustes no manejo dos
territórios que mostram o desafio socioambiental brasileiro atual, que impactam
diretamente os modos de vida das populações indígenas.
Em razão da crescente nessas problemáticas, sobretudo às que levam a mudanças
nas dinâmicas climáticas globais, houve a formação de um consórcio técnico, composto
por cientistas e ativistas de diferentes locais, chamado de Climate Action Tracker. Dentre
outros debates, explicitando o monitoramento das metas dos países signatários do Acordo
de Paris quanto à tentativa de estabilização das mudanças climáticas, os membros desse
grupo identificaram o distanciamento do governo brasileiro com ações que priorizem a
redução da degradação ambiental, sobretudo demonstrado por medidas que inviabilizam
a efetividade do cumprimento de acordos globais, o esvaziamento de discussões técnicas
ambientais, o corte orçamentário crescente e a proposição de normativas ambientais
(GIRARDI et al, 2020).
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Em seu trabalho, Fearnside (2019) descreve os principais meios de erosão do
controle ambiental que vem sendo dispostos dentro da política em vigor no país. E
complementa que essa problemática “se dá por transferência de autoridade, uso de
‘condicionantes’, a inobservância da lei e das normas do Departamento de Licenciamento
do IBAMA e a corrupção e doações políticas” (p. 322). Acerca desses meios, outros
autores também criticam o plano de ação atual, que procura afrouxar normativas de
licenciamento ambiental e da ocupação de áreas verdes, além do desmonte dos órgãos
públicos responsáveis pela fiscalização e gestão, reforçando uma continuidade
colonizadora assimétrica sobre terras brasileiras em detrimento de um desenvolvimento
comercial inexistente (CARDOSO REIS, 2019; FEARNSIDE, 2019; MELLO-THÉRY,
2019).
Marco importante acerca dos retrocessos ambientais é a alteração da estrutura
governamental publicada no Diário Oficial da União (DOU) em janeiro de 2019 quanto
ao Serviço Florestal Brasileiro, à demarcação de terras indígenas e quilombolas e a
criação de unidades de conservação, que passaram a integrar a pasta do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sendo que logo no primeiro mês de 2021 também
é notória a publicação no DOU da Resolução do Ministério da Economia nº 162, que
versa sobre o processo de outorga de concessão florestal também pelo Ministério da
Agricultura, sob a justificativa de que essa normativa visa combater a grilagem e a
exploração predatória (BRASIL, 2019; 2020).
Levando em consideração o contexto em que o país está inserido atualmente, em
termos socioambientais, e o processo excludente à população nas tomadas de decisão, as
discussões acerca das informações técnicas dos impactos socioambientais de mudanças
como essas não perpassam qualquer discussão pública, nem mesmo com as populações
atingidas diretamente. Tomando como exemplo a demarcação de terras indígenas, tal
pauta é frequentemente deixada de lado em detrimento da posse de terras para extração
mineral ou agropecuária por grupos economicamente competitivos, sob a justificativa do
desenvolvimento econômico (SILVA, SATO, 2012; GIRARDI et al, 2020).
Há que se considerar também que o Brasil, após mais de 500 anos da chegada dos
portugueses, ainda vive um de modelo de colonização, sobretudo no que consta a
exploração de recursos naturais para alimentar um modelo capitalista de
desenvolvimento. Esse fluxo segue em direção à inviabilização de modos de vida dos
povos tradicionais, invisibilizando-os e deslegitimando seus direitos às terras que ocupam
há centenas de anos e ao patrimônio imaterial que lhes é intrínseco à relação com seu
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território (ARRUDA, 1999; SILVA, SATO, 2012). Nesse sentido, entende-se que esses
processos se relacionam com as políticas ambientais em vigor, cuja existência e
resistência dessas comunidades e o ideal de conservação da natureza são desqualificados
perante o crescimento econômico de uma pequena parcela da população (GIRARDI et al,
2020).
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1.5 Presença indígena no estado do Paraná
Qualquer que seja a região onde se vive, no imaginário de cada brasileiro ainda
reside uma imagem estereotipada, reforçada pela mídia e pelos livros didáticos, das
populações indígenas. A ideia de que esses povos são ‘menos evoluídos’ ou ‘parados no
passado’ é tão popularizada que suas culturas e seu modo de vida de um modo geral são
vistos como ultrapassados. Dessa maneira, incorpora-se também a demonstração –
suposição – de que é necessário um processo civilizatório, urbano-industrial, para que
superem o ‘atraso’ cultural e tecnológico a que estão submetidos (MUNDURUKU,
2018).
Sabe-se que apesar do acentuado decréscimo populacional ocorrido entre 1500
e aproximadamente 1970 em virtude do indiscutível genocídio dos colonizadores não
indígenas, sobretudo pela tomada de terras, muitos grupos étnicos foram reduzidos
significativamente e, até mesmo, extintos. Esse massacre ocorrido, tal qual o
desaparecimento dos povos indígenas, tem sido entendido como uma contingência
histórica. Segundo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), no entanto, observa-se que
nas últimas décadas houve um crescimento dessa população, apresentando um ritmo
quase seis vezes maior do que outros grupos de cidadãos brasileiros.
Apesar dos processos ocorridos ao longo da história, registra-se ainda hoje
aproximadamente 350 etnias, falantes de mais de 270 línguas indígenas diferentes no
Brasil, sendo que segundo a FUNAI, aproximadamente 17,5% dessa população não fala
a língua portuguesa (FUNAI, s.d.). Embora esses sejam números significativos, perante
a imagem estereotipada a que são submetidos e o racismo que lhes é imposto, o
pensamento colonial segue sendo perpetuado, levando a continuidade do genocídio que
os assola em detrimento da liberdade de exerceram sua cultura e modo de vida e
ocuparem as terras que têm direito (MUNDURUKU, 2018).
O cenário nacional reflete o que ocorre com a presença indígena em todo
território. Apesar da menor habitação nos estados do Sul e Sudeste, tratando-se
especificamente do Paraná, registram-se atualmente três etnias no estado, sendo elas:
Guarani, Kaingang e Xetá. A maioria dessas vive nas 17 Terras Indígenas (TI)
demarcadas no estado, ainda que existam alguns habitantes Xokleng vindos de Santa
Catarina principalmente. Nesse contexto, destaca-se o grande incentivo ao movimento da
educação escolar indígena que se iniciou no Paraná, e conta com diversos professores
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indígenas, sobretudo Guaranis e Kaingangs que se debruçam a ensinar a língua nativa,
em uma tentativa de valorizar e preservar os conhecimentos tradicionais e a identidade
cultural desses grupos (MARANHÃO, 2020).
Com enfoque à história paranaense, a análise documental do estado e dos grupos
que o compõe revela informações abundantes acerca da incorporação dos não-indígenas
em costumes, cultura material, palavras e expressões originárias desses povos, mostrando
grande interseccionalidade entre esses grupos (MOTA, 2014; MARANHÃO, 2020).
Observando a distribuição geográfica das TI reconhecidas atualmente e a historiografia
do estado, indica-se a ocupação de diferentes ambientes da região, com diferentes biomas,
incluindo manguezais, campos, cerrados e florestas. Destarte, reconhece-se que possuíam
tecnologias que permitiam agricultura, coleta, caça e pesca em diversos ambientes
(MOTA, 2014).
Dentre as etnias nominadas que habitam o estado do Paraná, destaca-se no
presente estudo o olhar para os povos Kaingang, esses Proto-Jê meridionais conhecidos
por serem a terceira maior etnia em número de habitantes do país, segundo a FUNAI
(FUNAI, s.d.). Fato marcante a esse grupo é sua organização social e cosmologia
dualista, destacada pela crença de origem que propõe a existência de dois irmãos
gêmeos, assimétricos e complementares, Kamé e Kanhru, os descendentes de todo povo
Kaingang (NIMUENDAJU, 1993).
A história desse povo é marcada por diversos embates e invasões ocorridos
séculos atrás, sobretudo em face da expansão agrícola e da atividade tropeira, a qual
resultou na tomada de territórios a eles pertencentes e a dizimar parte de seu povo e
cultura. Esse fato é importante pois a identidade deles relaciona-se intimamente com a
terra que ocupam e as relações de parentesco. Ainda assim, os Kaingang resistem no
Paraná, buscando sempre a devolução e demarcação dos territórios que ocupam e a
manutenção de sua cultura. Exemplo disso é tido no denominado kiki, o principal ritual
dos Kaingang, sendo uma cerimônia de culto aos mortos, com pinturas, danças e cânticos
inspirados nas cosmovisões das metades clânicas que os compõe (VEIGA, 1994; LAPPE;
LAROQUE, 2015; MARANHÃO, 2020).
Considerando esses aportes teóricos, verifica-se que trabalhar juntos de povos tão
diversos

e

específicos

impõem

desafios,

sobretudo

relativos

às

diferenças

epistemológicas e culturais entre o pesquisador não-indígena e esse público. Esta pesquisa
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vem no sentido de evidenciar o arcabouço de conhecimentos que os indígenas possuem,
dando especial atenção às questões de biodiversidade, além de prever que essas
populações sejam ouvidas e que a Academia esteja disposta a aprender cada vez mais
com pessoas que guardam ligações íntimas com a natureza que habitam, expressando sua
ancestralidade por meio das vivências que ali ocorrem.
Segundo a literatura, os conhecimentos ecológicos tradicionais são importantes
para ampliar as estratégias de conservação e manejo de espécies nativas, por meio do
entendimento sobre os modos locais de compreensão das relações entre os humanos e o
seu meio natural. Também a Biologia da Conservação considera que a diversidade do
patrimônio cultural, que engloba reserva de conhecimento humano, habilidades, valores
e manutenção de tradições são importantes para entender as relações entre a cultura e o
ambiente e as implicações para a conservação. A hipótese inicial deste trabalho é de que
os indígenas do povo Kaingang, ainda que tenham saído para cursar graduação, detém
conhecimentos acerca da conservação da biodiversidade dos ambientes em que
vivem/viveram.
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2. OBJETIVOS DE PESQUISA

O objetivo geral da presente pesquisa foi acessar, elencar e entender a relação entre a
diversidade cultural do povo Kaingang e as práticas, valores e conhecimentos tradicionais
sobre os sistemas naturais e a biodiversidade, e como podem contribuir para a manutenção
e entendimento do ambiente local, das mudanças ambientais e da conservação da
biodiversidade, na perspectiva contexto específica em que se inserem.
A partir desse levantamento dos conhecimentos teórico-práticos do público, foram
traçados objetivos específicos para a pesquisa, envolvendo
(i)

favorecer o reconhecimento, a preservação, o registro e a valorização da
diversidade cultural do povo Kaingang do Paraná;

(ii)

firmar a necessidade de considerar as populações indígenas e seus
conhecimentos para proposição de estratégias ambientais sustentáveis;

(iii)

apresentar a importância da juventude indígena para o resgate e revitalização
das suas tradições e conhecimentos, sobretudo pelo papel que desempenham
dentro das universidades;

(iv)

favorecer o entendimento da História Ambiental de um determinado ambiente,
sob a perspectiva das comunidades tradicionais que ali vivem e compartilham
relações intrínsecas com os elementos da natureza.
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3. CAMINHOS ÉTICO-METODOLÓGICOS

Neste tópico será aprofundado o entendimento de caminhos teóricometodológicos para a pesquisa e entendimento das culturas indígenas a partir de reflexões
da história oral (HO). Será apresentada uma visão crítica do trabalho com populações
indígenas, entendendo a necessidade de múltiplos instrumentos de coleta de dados e
caminhos para acessar as histórias indígenas necessárias ao desenvolvimento do estudo,
sem deixar de lado o respeito aos sujeitos envolvidos na pesquisa ou sobrepor/comparar
suas visões e pontos de vista com o científico eurocêntrico.

3.1 Aportes metodológicos
Na perspectiva que o trabalho etnocientífico propicia, a oralidade das
comunidades tradicionais deve sempre ser evidenciada. Para tanto, entende-se que a
utilização da abordagem êmica favorece a compreensão desses grupos segundo sua visão,
cultura e referenciais cosmológicos, possibilitando uma perspectiva interna e particular
do contexto e do povo estudado, com o mínimo possível de interferências e paradigmas
do pesquisador. Nesse sentido, este tópico tem por objetivo expor aspectos éticos e
metodológicos intrínsecos à pesquisa com populações indígenas, entendendo ainda que a
atitude mais responsável do ponto de vista científico é que o planejamento de cada estudo
seja traçado de acordo com as particularidades do grupo selecionado e das perguntas de
pesquisa.
Ademais, existem alguns caminhos normativos a serem seguidos que necessitam
de planejamento prévio, por serem laboriosos e despenderem tempo, tal qual a apreciação
do projeto por comitês de ética e a autorização dos órgãos competentes para a entrada em
certos territórios. Quanto às questões metodológicas de coleta e análise de dados, esses
aspectos mostram-se muito específicos para cada pesquisador, porém existem técnicas de
investigação incorporadas das Ciências Sociais, tais quais as entrevistas, grupos de
discussão, questionários, observação participante e cadernos de campo, que se
apresentam de modo recorrente dentro da pesquisa etnocientífica, entendendo que são
estratégias que favorecem a coleta e o acúmulo de dados.
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Na perspectiva de uma pesquisa de natureza qualitativa, que difere da quantitativa
por seus objetivos intrínsecos, os objetos de pesquisa não são retratados de maneira
descontextualizada, afastada da subjetividade intrínseca aos sujeitos, ou reduzindo os
objetos a variáveis. Assim, Flick (2009, p. 24) comenta que “os campos de estudo não
são situações artificiais criadas em laboratório, mas sim práticas e interações dos sujeitos
na vida cotidiana”.
Tratando-se ainda dessa abordagem, propõe-se que o enfoque qualitativo não diz
respeito a testar hipóteses com o intuito de corroborar o que já é bem estabelecido, e sim
em descobrir e reinventar novas teorias empiricamente fundamentadas (FLICK, 2009),
utilizando-se da percepção da necessidade de valorizar os processos e significados
envolvidos na pesquisa, obtendo dados descritivos contextualizados. Dessa maneira,
possibilita evidenciar a perspectiva dos participantes da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ,
1986).
Da perspectiva de uma pesquisa exploratória, pretende-se conhecer os
significados atribuídos e o contexto de estudo, de forma que o entendimento de
comportamentos humanos pode ser bem explorado (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995).
Ademais, entende-se que seu planejamento deve ser flexível, possibilitando abranger
dados de diversas fontes, permitindo o acesso a detalhes outrora não explorados, portanto
uma abordagem capaz de evidenciar a realidade tal como ela se mostra (PIOVESAN;
TEMPORINI, 1995; GIL, 2002).
Além disso, a perspectiva etnocientífica torna possível retratar a realidade
experienciada servindo-se dos significados atribuídos pelos próprios atores sociais à sua
práxis culturalmente contextualizada, impondo o mínimo possível das visões e conceitos
do pesquisador/Academia, de modo a haver uma valorização da visão do informante
como um indício seguro de seu significado cultural (POSEY, 1992; ROSA; OREY,
2012). Estudos dessa natureza, permitem compreender e justificar a ação desses atores a
partir de suas narrativas e o contexto em que se inserem, possibilitando que a realidade
de cada um seja exposta da maneira mais próxima possível do que se é, como um
subterfúgio para minimizar o viés do pesquisador (POSEY, 1992).
Partindo da premissa de ‘dar voz’ aos atores de estudo na pesquisa etnocientífica,
adentra-se à metodologia da história oral, que se compromete a preencher lacunas
presentes nas pesquisas derivadas somente de documentos e valorizar as narrativas, dando
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sentido a uma cultura e/ou população de maneira explicativa e contemplativa, ao permear
os registros documentais pelas narrativas dos próprios atores (MEIHY, 2005). Seu cerne
é justificado pela intenção de testemunhar, por meio de textos escritos, os discursos orais,
que tratam das experiências sociais de um determinado público, favorecendo, sobretudo,
estudos de identidade e memórias coletivas (MEIHY; HOLANDA, 2013).
A escolha pela metodologia da história oral deu-se por implicar uma percepção
do passado como algo que tem continuidade no tempo presente e cujo processo histórico
não está acabado, como ocorre com o tema da presente pesquisa (MEIHY, 2005). Além
disso, entende-se que é possível evidenciar os fatos coletivos a partir do resgate da
memória e podem ser sintetizadas na afirmação de que esta metodologia enfatiza a
perspectiva das lembranças humanas, tornando-as testemunhos vivos do passado
(MATTOS; SENNA, 2011, p. 96).
Meihy e Holanda (2013) discutem a necessidade de seguir certos protocolos para
sua aplicação de maneira correta, que possibilite o maior aproveitamento dos dados e
respeito aos participantes, desde seu planejamento; contato, entrevista e transcrição; o
retorno do produto escrito aos entrevistados para sua autorização; e, por fim, o
arquivamento e retorno dos resultados para o grupo estudado.
Ademais, descreve-se que a história oral tem por objetivo principal aprofundar
discussões sobre determinados contextos, por meio de suas trajetórias de vida e acesso às
memórias pessoais, possibilitando, assim, construir discursos que enfatizem as
problemáticas solicitadas pelo pesquisador, por meio do relato das próprias histórias dos
sujeitos da pesquisa (CASSAB; RUSCHEINSKY, 2004). Assim, Meihy (2005)
explicita que o propósito dessa metodologia é:
A história oral responde à necessidade de preenchimento de espaços capazes
de dar sentido a uma cultura explicativa dos atos sociais vistos pelas pessoas
que herdam os dilemas e as benesses da vida no presente. Sua versão do
processo, porém, deve ser um legado de domínio público. [...] Em todos os
quadrantes da vida individual ou coletiva despontam investidas que se
completam com registros de experiências familiares, institucionais, de pessoas
comuns ou ilustres. Fatos notáveis e acontecimentos corriqueiros mostram que
a noção de vida social apreendida pela história oral é relevante em sua
plenitude (MEIHY, 2005, p. 24).

Nesse sentido, a utilização de uma metodologia como a história oral possui
potencialidade de sistematizar diferentes ferramentas de coleta, como as entrevistas, os
grupos focais ou a observação participativa, de maneira ética e concisa (MEIHY, 2005).
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Além disso, no sentido de desenvolver uma pesquisa com enfoque sobre as
populações indígenas e questões ligadas às características intrínsecas desses grupos e sua
relação com a natureza, bem como buscando romper com o olhar euro-centrado e ecoar
vozes outrora brutalmente silenciadas, propôs-se referenciais de pesquisadores indígenas
acerca da temática proposta, com preocupação crítica na incorporação de suas narrativas
enquanto protagonistas e investigadores de sua própria vivência. Segundo a socióloga
maori Linda Tuhiway Smith (2018), essa é uma atitude necessária em pesquisas dessa
natureza, uma vez que o mundo indígena não deve ser somente teorizado pela sociedade
não-indígena, e sim retratado a partir de um trabalho de produção conjunta. A autora ainda
destaca a necessidade de incutir a perspectiva dos povos estudados em primeiro plano,
destacando que:
Um dos problemas [...] é que os métodos e as metodologias de pesquisa, as
teorias que as fundamentam, as perguntas que eles geram e os estilos de escrita
que elas adotam são atos significativos, que devem ser considerados cuidadosa
e criticamente antes de serem aplicados. Em outras palavras, devem ser
‘descolonizados’. No entanto, a descolonização não significa e nem se quer
significar uma rejeição total da teoria, da pesquisa ou do conhecimento
ocidental. Em vez disso, trata-se de centrar nossas preocupações e nossas
visões de mundo, para então conhecer e compreender a teoria e a pesquisa a
partir de nossas perspectivas e nossos próprios objetivos (SMITH, 2018, p. 55).

Enfatiza-se o comprometimento da presente pesquisa em seguir os parâmetros
discorridos, em vias de adaptar a coleta e análise de dados para que haja respeito à
autonomia e aos objetivos propostos pelos povos indígenas para o estudo. Ademais, a
perspectiva trazida pela autora Linda Smith (2018) vai ao encontro com as ponderações
postas pela abordagem êmica e pelos princípios da história oral acatados no
desenvolvimento desta pesquisa.
Os sujeitos envolvidos no presente estudo são alguns representantes indígenas do
estado do Paraná, pertencentes ao grupo étnico Kaingang. Dentre esse público, abrangemse acadêmicos indígenas, que morem na cidade ou nas aldeias, sobretudo representantes
jovens (18 a 35 anos); e representante-chave com mais de 50 anos, que teve papel
importante no fortalecimento desse povo. A situação da pandemia trouxe a problemática
de que alguns jovens retornaram às suas aldeias de origem, portanto não se limitou
somente àqueles viventes nas cidades, estabelecendo que a vivência na universidade
basta para que os sujeitos sejam elegíveisà pesquisa.
A escolha desses sujeitos ocorreu em função de adaptações postas à pesquisa pelo
cenário pandêmico em que se desenvolveu (2020-2021), portanto sem a possibilidade de
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um trabalho etnográfico de campo, necessitando de um planejamento para a coleta de
dados de maneira remota. O grupo formado pelos graduandos e graduados que
moram/moraram no meio urbano, foi escolhido, pois, a partir das vivências passadas nas
aldeias e atualmente na cidade, torna-se possível coadunar os conhecimentos construídos
anteriormente (nas aldeias) com os vivenciados na cidade.

3.1.1 Aspectos e procedimentos éticos
Ao longo dos anos, o desenvolvimento de estudos junto às populações indígenas
tem crescido vertiginosamente e sofrido modificações metodológicas substanciais no que
diz respeito a minimizar as críticas relacionadas à tradição positivista de pesquisa, voltada
à manutenção de estruturas de poder colonizadoras. O uso e exploração desses povos e
de seus recursos vêm sendo cada vez mais regulamentados, em vias de proteger e respeitar
a dignidade dos participantes da pesquisa, principalmente ao promover estudos que
visem, cada vez mais, assumir elementos da ética na pesquisa com seres humanos.
A Resolução nº 304 de agosto de 2000 foi materializada pelo Conselho Nacional
de Saúde (CNS), que regulamenta diversas dimensões da pesquisa envolvendo seres
humanos, com o objetivo específico de estruturar projetos que respeitem os direitos
indígenas em seu desenvolvimento, bem como os permitam tomar decisões referentes às
pesquisas a serem efetuadas (BRASIL, 2000). Destaca-se que a Resolução CNS 304/2000
incorpora premissas de outras resoluções propostas pelo CNS para as pesquisas dessa
natureza, mas também se fundamenta na Constituição da República Federativa do Brasil
(BRASIL, 1988) e na Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização
Internacional do Trabalho, de 1989. Portanto, não se trata, simplesmente, de uma mera
formalidade burocrática, e sim de etapas e procedimentos referentes aos princípios
bioéticos e que atendam às especificidades do povo que se pretende estudar.
Seguindo os preceitos éticos dispostos pelas normativas federais, as pesquisas
envolvendo populações indígenas devem ser submetidas ao Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) regional e em seguida à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), para
apreciação e anuência. Esse processo é laborioso e moroso. Assim que o processo tem a
aprovação dessas duas instituições, é possível iniciar a coleta de dados por meio do aceite
dos sujeitos da pesquisa e o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido (TCLE), o qual apresenta o objeto de estudo e seus objetivos, bem como
assegura o anonimato dos participantes, dentre outras questões referentes à pesquisa.
Frente a todos esses procedimentos necessários para o desenvolvimento de
trabalhos junto aos indígenas, com respaldo das normativas específicas, alguns projetos
tornam-se inviáveis de acontecer, justamente pelo tempo despendido para conseguir as
autorizações necessárias. Entende-se que essas etapas são importantes para assegurar o
respeito e a proteção das populações indígenas, sobretudo aquelas que se encontram mais
afastadas do meio urbano e possuem menos contato com as comunidades não-indígenas.
Seguindo os preceitos éticos da área, este projeto de pesquisa foi submetido para
apreciação do CEP da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e
também ao CONEP e aprovado nas duas instâncias, no mês de outubro de 2020, sob o
número de protocolo CAAE nº 29910220.9.0000.5407 (ANEXO 1). Dessa maneira, foi
possível que a coleta de dados iniciasse por meio do aceite dos sujeitos da pesquisa e o
preenchimento do TCLE (APÊNDICE 1).
Ademais se evidencia que, apesar de ser laborioso e despender tempo, a submissão
e aprovação do projeto pelos comitês de ética é fundamental para respaldar a atuação do
pesquisador juridicamente. Além disso, esse processo é facilitado por ocorrer de maneira
digital integralmente, possibilitando, inclusive, que o pesquisador acompanhe em que
etapa de análise o projeto se encontra.

3.1.2 Sujeitos de Pesquisa
A ideia inicial do projeto era eleger uma Terra Indígena do estado do Paraná que
fosse de maioria da população do povo Kaingang, para realizar o trabalho de campo e as
coletas de dados. Durante a estadia seriam escolhidos representantes jovens e idosos que
pudessem colaborar com a pesquisa. O território escolhido inicialmente foi a TI Faxinal,
localizada no município de Cândido de Abreu, no estado do Paraná, sobretudo pela
presença de uma população de aproximadamente 680 pessoas, pertencentes ao povo
Kaingang, não divididos em aldeias dentro da área e com expressivo número de habitantes
falantes da língua materna tradicional (RODRIGUES, 2012). Uma vez que se estivesse
junto à essa comunidade, seria possível estabelecer quem seriam os informantes e
representantes-chave que poderiam participar da pesquisa.
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Com os desafios impostos pela pandemia de COVID-19, o trabalho foi adaptado
de maneira que as atividades de campo in loco não acontecessem, então o público-alvo
da pesquisa também foi alterado. Visto que o Paraná é um dos estados precursores na
educação superior indígena do país, contando com um montante de vagas destinado a esse
público, observou-se uma oportunidade de acesso às percepções de jovens acadêmicos
que tivessem tido vivências universitárias, afastando-se total ou parcialmente da aldeia
de origem por um período.
Dentre as etnias mais significativas e de ocupação paranaense destacam-se os
grupos Guarani, Kaingang, Xetá e alguns representantes Xokleng, que por consequência
são a maioria dos acadêmicos indígenas presentes nas universidades do estado. O recorte
da presente pesquisa impede que sejam abordados pontos referentes aos quatro grupos
étnicos mais expressivos nas universidades paranaenses, por tratar-se de culturas e
cosmovisões diferentes, ainda que sigam unidos por laços em comum. Desta forma, o
caminho que se optou por seguir foi o de analisar as percepções de acadêmicos indígenas
de uma perspectiva de indivíduos Kaingang.
A comunicação com esses universitários, graduandos e graduados, ocorreu por
meio da busca nas redes sociais, sobretudo o Facebook e o WhatsApp, com o auxílio de
um professor de uma universidade paranaense que trabalha diretamente com esses alunos.
Pode-se dizer que o acesso aos indivíduos entrevistados decorreu também da indicação
por parte dos próprios acadêmicos sobre quem poderia auxiliar na pesquisa, configurando
a técnica da bola-de-neve, proveniente das Ciências Sociais. Essa técnica consiste no
contato com novos sujeitos a participar da pesquisa, de acordo com a indicação de outros
participantes. Ainda que o contato inicial fosse com representantes somente da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), ao final da coleta a amostra foi composta
também por integrantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
Os selecionados para participar da pesquisa foram 11 indivíduos Kaingang,
sendo que sete ainda estão cursando a graduação e quatro já são graduados. Além disso,
dentre os selecionados, dez pertencem ao grupo classificado como jovens, composta por
indivíduos de 18 a 35 anos; um entrevistado não se enquadra nesse grupo, mas sua
participação é importante por se tratar de uma pessoa-chave dentro do povo Kaingang.
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3.2 Coleta de dados
Reforça-se que o plano de pesquisa inicial previa que toda coleta de dados seria
presencial, no entanto, perante a vulnerabilidade dos sujeitos de pesquisa e a pandemia
de COVID-19, após aprovação para realização do trabalho pelos órgãos competentes,
foram realizadas adaptações em vias de tornar possível realizar a coleta de dados de
maneira remota. Com essas adequações, o uso previsto de quatro instrumentos
investigativos para a obtenção dos dados (entrevistas, questionários, grupos de discussão
e observação participante) foi dispensado, devido à dificuldade de aplicação dos dois
últimos instrumentos, de maneira que as coletas junto ao público ocorreram via
entrevistas e questionários remotos.
A entrevista enquanto instrumento de investigação social trata-se de uma
conversação realizada seguindo planejamento prévio e metódico, com o objetivo
principal de coletar informações referentes a determinado tema. Registra-se ainda que o
uso de entrevistas pode revelar atitudes ou costumes não disponíveis em fontes
documentais, mesmo que relevantes (MARCONI; LAKATOS, 2010).
Dentre os formatos possíveis de entrevistas, o mais pertinente ao estudo é o
modelo semiestruturado, uma vez que permite a flexibilização das questões e seu
aprofundamento à medida que as informações forem sendo oferecidas pelos entrevistados
(MYER, 2002; DUARTE, 2004; FLICK, 2009). Ademais, certa padronização nas
entrevistas permite maior grau de comparação entre as respostas que refletem diferenças
frente a uma mesma pergunta, destacando a individualidade de cada entrevistado
(MARCONI; LAKATOS, 2010).
Nesse contexto, não há dúvida de que a história oral é metodologicamente uma
ferramenta importante para acessar as experiências indígenas e, assim,
evidenciar as historicidades desses sujeitos. Com as oralidades, o historiador
encontra os elementos que compõem e compuseram a “arena social” desses
sujeitos na constituição de suas historicidades. Entretanto podemos constatar a
ausência de debates aprofundados sobre teoria e método do uso de fontes orais
nesse contexto (BARBOSA, MEZACASA, FAGUNDES, 2018, p. 130).

Ainda que de maneira remota, buscando seguir as premissas estabelecidas pela
história oral, o planejamento foi feito para que entrevistas abertas semiestruturadas
individuais fossem realizadas com alguns acadêmicos do povo Kaingang. Entende-se que
o ideal seria a realização das entrevistas presencialmente, pois os trejeitos e expressões
dos entrevistados frente às perguntas também podem revelar informações pertinentes ao
trabalho (DUARTE, 2004; FLICK, 2009), porém a situação sanitária atual impossibilitou
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que fosse realizado nesse formato.
Primeiramente, realizou-se o contato com os sujeitos via WhatsApp ou Facebook.
Essa conversa inicial foi facilitada por um professor da Universidade Estadual de Ponta
Grossa que conhecia os alunos, permitindo que o contato da pesquisadora com esses
acadêmicos fosse receptivo. Nessa primeira conversa, apresentou-se o trabalho, seus
objetivos e os instrumentos de coletas de dados que seriam aplicados, para saber se havia
interesse na participação. Alguns assentiram e outros apontaram outros indígenas que
seguiam o perfil selecionado para a entrevista, assim foi feito um levantamento com as
melhores datas e horários para os participantes, além do meio preferido para que a
pesquisa ocorresse (WhatsApp, Facebook, Google Meet ou Skype).
Antes de iniciar qualquer entrevista, foi enviado aos participantes o TCLE,
permitindo que esses pudessem ler com calma e reduzir as dúvidas que pudessem surgir,
antes da assinatura do termo, inclusive assegurando seu anonimato. Esse documento foi
adaptado a um formulário online, de maneira que a autorização pudesse anteceder a
coleta. Aqueles que concordaram com a entrevista em um primeiro momento, mas não
preencheram o TCLE e interromperam o contato com a pesquisadora não foram
entrevistados.
Foram entrevistados onze estudantes indígenas universitários pertencentes ao
povo Kaingang e a três universidades públicas paranaenses. As entrevistas foram
realizadas no período de outubro de 2020 a maio de 2021, sendo todas previamente
agendadas. Essas entrevistas aconteceram por meio do WhatsApp, plataforma escolhida
pelos entrevistados, registrando as respostas por meio de gravações de áudio, com
duração de aproximadamente 40 minutos. As falas foram totalmente transcritas e
revisadas pela pesquisadora entre os meses de março a julho de 2021, com suporte do
software Transcriber. Cabe ressaltar que a transcrição só pode ser feita pela pesquisadora,
sem auxílio de outros pesquisadores envolvidos, pois foi firmado o compromisso de sigilo
e anonimato da pesquisa. Inicialmente foi realizada a transcrição absoluta dos diálogos,
incluindo regionalismos e vícios de linguagem, na busca de reproduzir fidedignamente o
discurso do entrevistado. Em seguida, com o intuito de facilitar a apresentação dos dados,
retirando essas maneiras orais, efetuou-se a transcriação, inserindo pontuações e retirando
erros gramaticais (MEIHY, 2005).
Tanto as gravações quanto as transcrições, estão armazenadas em acervo
eletrônico (Google Drive) da pesquisadora e do Laboratório de Epistemologia e Didática
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da Biologia (LEDiB-USP), situado na casa 36 da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. Os registros de áudio serão
mantidos em arquivo pelo período de cinco anos e serão descartados permanentemente
após esse prazo.
Esse procedimento faz-se necessário dentro da história oral, conforme estabelecese que as gravações são maneiras de apreender as narrativas e, além disso, torna-se uma
maneira de documentar a memória, transformando-as em textos escritos (MEIHY;
HOLANDA, 2013). O armazenamento e posterior descarte é requisito obrigatório dos
preceitos éticos seguidos pela pesquisa, acordados via TCLE com os participantes da
pesquisa.
Cabe salientar que, durante a iniciação científica realizada por esta pesquisadora
no ano de 2019, foi feito um levantamento bibliográfico com o objetivo de identificar os
pontos citados por outros autores (OLIVEIRA, 1993; TOLEDO, 1995; DIEGUES, 2000;
MAFRA; STADLER, 2007), sobre as principais maneiras de abordar os conhecimentos
em populações indígenas, a fim de auxiliar a construção de um instrumento de coleta de
dados (AYRES; MARTINS; BRANDO, 2019) (TABELA 1).
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Tabela 1 – Roteiro semiestruturado para a coleta de dados do trabalho com temas norteadores e
embasamento em referencial científico
TEMA
Práticas realizadas no

PERGUNTA
(levantamento de dados)
O que você lembra das práticas relacionadas aos animais,

EXPECTATIVA
(análise de dados)
Relação ser humano-

âmbito da relação ser

plantas e outros recursos naturais nas atividades da sua

natureza

humano-natureza na

aldeia? Indique exemplos

1996)

Relação com os ciclos

Havia alguma ideia ou conhecimento que impedia ou

A

da natureza

impulsionava essas práticas na aldeia (dar exemplos)?

conhecer o ambiente para

Quais? Em caso positivo, como você relaciona as práticas

conservar (Vieira; Cury,

realizadas e esses conhecimentos ou ideias?

2012)

das

Considerando apenas o que você vem aprendendo no

O

e

ensino formal sobre a conservação/preservação/proteção

conservacionista

conhecimentos

da natureza, o que você destacaria do que era feito dentro

proteção

tradicionais voltados

da sua aldeia, em termos positivos e em termos negativos?

junto

das

populações

De que modo você acredita que as medidas positivas de

tradicionais

(Diegues,

conservação de sua aldeia poderiam ser fortalecidas?

1996)

(Ab’Saber,

aldeia de origem

Valorização
práticas

à

conservação

da

biodiversidade

importância

de

modelo

da

de
natureza

Relações

que

Você considera que essas experiências afetaram a sua

A

indígenas

mantêm

relação atual com a natureza, agora, que você mora na

familiaridade

com a natureza no

cidade? Você sente diferenças? Quais? Como você entende

humano com a natureza

ambiente urbano onde

a relação ser humano-natureza entre as outras pessoas da

conforme as tecnologias

passaram a habitar

cidade?

ocidentais se intercalam

diminuição
do

da
ser

(Diegues, 1996)

Fonte: AYRES; MARTINS; BRANDO, 2019.

Antes da aplicação propriamente dita do roteiro exposto, em meados de abril de
2020, via reunião remota no Google Meet foi realizada a validação do instrumento de
coleta junto aos especialistas do LEDiB, constituído por biólogos formados e/ou em
formação em diferentes áreas de atuação. Essa validação promoveu a discussão e
adequação de algumas questões e a inclusão de perguntas pertinentes frente ao contexto
pandêmico vivenciado. O roteiro atualizado foi constituído de nove perguntas derivadas
do roteiro prévio (APÊNDICE 2).
Aos graduandos e graduados paranaenses, após a entrevista, foi realizada a
aplicação de um questionário virtual, com o objetivo de considerar o viés da área do curso
de formação e as intenções ao ingressar na universidade, bem como após a formação. De
acordo com Marconi e Lakatos (2010) esse instrumento constitui-se de perguntas que
devem ser respondidas por escrito, e deve ser “limitado em extensão e em finalidade”
(p.186). Portanto, limitou-se a aplicação de questões referentes aos dados pessoais dos
entrevistados e questões pontuais quanto à formação e o ingresso na universidade
(APÊNDICE 3).
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Cabe pontuar que, apesar da facilidade de seu preenchimento, não foram todos os
entrevistados que de fato preencheram-no, ainda que tenham sido aplicados esforços pela
pesquisadora em buscar essas respostas. Em alguns casos, esses dados apareceram
durante as entrevistas, não havendo, portanto, prejuízo aos dados da pesquisa,
principalmente por não serem diretamente relacionados ao objetivo principal.
Após a aplicação das entrevistas e transcrição das gravações, inicialmente foi
realizada a leitura flutuante de todo material e iniciou-se a organização das narrativas.
Visto que ao construir o roteiro de coleta para as entrevistas semiestruturadas foram
estabelecidos tópicos que fossem relevantes aos objetivos de pesquisa, a primeira etapa
do arranjo dos dados foi realizada seguindo os parâmetros iniciais do instrumento,
adicionando dois, observados a posteriori, sendo eles: “memória coletiva”, em que se
dispuseram trechos das falas relacionadas com a questão aplicada; e o que foi nomeado
como “síntese das memórias coletivas”, em que se destacaram as ideias centrais e os
tópicos abordados nas narrativas (QUADRO 1).

QUADRO 1: Quadro esquemático formado pela construção das questões a priori e a organização feita pela
autora a posteriori, a partir da organização dos dados
TEMA

PERGUNTA

EXPECTATIVA

MEMÓRIA COLETIVA

Tema
central da
questão

Questões X

Referenciais
literários

Trechos das transcrições

SÍNTESE DAS
MEMÓRIAS
COLETIVAS
Tópicos
abordados nas
respostas

Esses quadros de organização foram construídos para todas as entrevistas
individualmente. Destaca-se que apesar das questões tratarem de uma mesma temática
central, os tópicos que são abordados por cada um dos entrevistados em determinada
questão, possuem diversificada gama de assuntos levantados. Assim, foi realizada uma
busca por expressões ou termos que fossem característicos de determinado tópico geral
para relacionar com a narrativa, de modo a sintetizar as falas. A fim de auxiliar a
visualização da maneira com que esses tópicos foram discriminados, isto é, como de
acordo com um trecho de fala foi possível constatar os tópicos abordados na resposta dada
pelo entrevistado, exemplifica-se o esquema de organização (QUADRO 2):
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QUADRO 2: Quadro de organização dos dados provenientes das entrevistas, identificando os tópicos
abordados pelo entrevistado, a partir dos trechos de sua resposta (E2)
TEMA

PERGUNTA

EXPECTATIVA

MEMÓRIA
COLETIVA

Práticas
realizadas
no âmbito
da relação
ser
humanonatureza na
aldeia
de
origem

O que você lembra
das
práticas
relacionadas
aos
animais, plantas e
outros
recursos
naturais
nas
atividades da sua
aldeia?
Indique
exemplos

Relação
ser
humano-natureza
(Ab’Saber, 1996)

Tratamento
com
as
plantas
medicinais.
Então, por ser um meio
fácil, um meio mais
rápido e eficaz. São cerca
de vinte tipos de plantas
que são utilizados para o
tratamento
da
enteroparasitose, né?

SÍNTESE DAS
MEMÓRIAS
COLETIVAS
Reconhecimento
e uso de plantas
medicinais

No trecho destacado no quadro acima, a partir das falas coletadas, localizou-se a
expressão ‘plantas medicinais’, bem como a parte em que se diz que ‘plantas que são
utilizados para o tratamento da enteroparasitose’, para identificar que o tópico abordado
nesse trecho é sobre o reconhecimento e uso de plantas medicinais. Para perguntas mais
abrangentes, tal qual a exemplificada, pode-se notar uma variação de dois ou mais tópicos
abordados nas respostas.
Evidencia-se que se tratando de um público-alvo ligado a vivências acadêmicas
distintas, em alguns casos, inclusive é possível perceber a tendência de tópicos abordados
por um entrevistado, de acordo com sua formação universitária, como por exemplo, a
presença constante de relatos ligados às plantas medicinais por parte de acadêmicos dos
cursos de Enfermagem e Medicina, como o excerto citado anteriormente que traz um
trecho de uma narrativa de uma acadêmica de Medicina. Apesar de essa tendência ser
bem frequente, sobretudo para os cursos ligados à área da saúde, as interlocuções
compartilhadas pelos entrevistados não se limitam a temáticas que remetem a alguma
ideia ou discurso somente pertinente a sua formação, principalmente por ser solicitado
frequentemente que as memórias venham à tona. Essa relação, no entanto, será debatida
mais à frente, entendendo ser de grande importância o destaque para a relação entre a
maior ênfase por determinado conhecimento tradicional e a formação universitária.
Após a organização dos dados por meio da separação de memórias coletivas,
submetidas à classificação de acordo com os tópicos presentes nas respostas, foi possível
coadunar os dados utilizando a perspectiva da história oral, em que os discursos devem
ser submetidos a cruzamentos de informações capazes de evidenciar lógicas internas de
cada segmento (MEIHY; HOLANDA, 2013), levando-se em conta o jogo êmico/ético
(CAMPOS, 2002) que destaca as características inerentes do grupo estudado. Ademais,
sob a perspectiva trazida pela perspectiva do complexo kosmos-corpus-práxis, integra-se
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a cosmologia e religiosidade presentes nos dados, o arcabouço de conhecimentos e
valores tradicionais próprios do grupo e as práticas produtivas envolvidas na comunidade
(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009).
Na discriminação dos tópicos tratados em cada questão, por meio da síntese das
narrativas de cada entrevistado, alguns tópicos foram abordados de maneira frequente. A
diversidade de conhecimentos indígenas, práticas e valores relacionados com a
biodiversidade e sua conservação, permitiu que fossem estabelecidos caminhos que
evidenciassem a atuação e percepção de representantes do povo Kaingang sobre sua
relação direta com o ambiente que os cerca. Ademais, para além de tópicos relacionados
a práticas utilitárias dos elementos da natureza, sejam eles para subsistência, produção de
adornos ou parte de tradições culturais, também foram evidenciados valores e concepções
inerentes à vivência e contato nos territórios que ocupam.
3.3 Análise dos Dados
A análise dos dados foi feita de acordo com a perspectiva da história oral, que
entende que os dados gerados a partir de discursos devem ser submetidos a cruzamentos
de informações capazes de diversificar lógicas internas em cada segmento (MEIHY;
HOLANDA, 2013). Isso permite a comunicação com os referenciais teóricos préestabelecidos para cada tema, que possuem perspectivas quanto ao modelo de resposta
esperado. Nesse modelo de análise, identificam-se os elementos: tema, episódio,
referência, motivo e trama, que se referem à organização interna do depoimento. Entendese que esse estudo também abrange a perspectiva da etnoecologia, uma vez que se propõe
a registrar os saberes locais dos sujeitos envolvidos na pesquisa, conforme será tratado
adiante.
É fundamental considerar também a dualidade prevista pelo jogo êmico/ético, ou
o ‘estar no campo’ e ‘estar na academia’ (CAMPOS, 2002), mesmo que não tenha sido
possível a realização de trabalho etnográfico de campo propriamente dito. A perspectiva
êmica considera os aspectos culturais e cosmológicos, por refletir a lógica da comunidade
pesquisada, enquanto a perspectiva ética contribui para a escolha de literaturas
apropriadas para a coadunação dos dados; assim, discute-se a necessidade de evadir-se
do etnocentrismo e incorporar as percepções dos povos indígenas, abrindo espaço para
que seus posicionamentos ecoem em outros meios. Os debates aqui expostos são
fundamentais ao uso da história oral, uma vez que reflete essas perspectivas ao texto
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escrito. Coadunando-as com os conhecimentos científicos por meio da interculturalidade
na escrita, é passível da “superação das violências epistêmicas impostas às populações
indígenas” (BARBOSA, MEZACASA, FAGUNDES, 2018, p. 138).
Inicialmente, a análise consistiu na audição e leitura flutuante das gravações e
transcrições das entrevistas, além das respostas obtidas nos questionários. Em seguida, os
registros escritos foram organizados e categorizados de acordo com os temas
apresentados nas respostas, destacando quais os principais tópicos envolvidos nas
narrativas apresentadas e aportes teóricos que se relacionam com eles.
Além disso, entendendo a existência da racionalidade ecológica em populações
tradicionais, incluindo os povos indígenas, pela apropriação da natureza enquanto
intrínseca a eles, enfatiza-se a perspectiva do complexo kosmos-corpus-práxis (k-c-p)
para os estudos relativos à etnoecologia. Essa abordagem permite integrar a cosmologia
e religiosidade, o arcabouço de conhecimentos e valores tradicionais próprios do grupo e
as práticas produtivas envolvidas na comunidade. Estabelece, assim, uma interpretação
plena dos motivos que levaram àquelas respostas, sobretudo de maneira contextualizada
espaço e temporalmente, interpondo os sistemas culturais e de crenças do grupo, de
maneira a fornecer informações que dialoguem com o todo (TOLEDO; BARRERABASSOLS, 2009).
Pela inclusão de diferentes perspectivas, ao basear-se no complexo k-c-p nesta
pesquisa, entende-se que a interpretação aplicada aos conhecimentos provenientes dos
atores do estudo, sendo eles acadêmicos indígenas jovens, ou mesmo outros
representantes Kaingang, reconhece-se a apropriação da natureza intrínseca a eles, bem
como a legitimidade de conhecimentos construídos em longo prazo. Ademais, enfatizase o proposto por Toledo (2002) de que essa visão contextualizada é indispensável ao
entendimento e avaliação dos sistemas ecológicos no que tange à conservação da
diversidade biológica e cultural. De maneira que, em relação ao complexo k-c-p se afirma
“essa tríade de atos representa, em essência, o processo geral de apropriação (intelectual
e material) da natureza” (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009, p. 42).
Evidencia-se também que ao interpretar os dados seguindo essa abordagem
etnoecológica, em conjunção com os princípios êmicos e da história oral, compromete-se
em reconhecer e valorizar os relatos tradicionais como são, com a mínima interferência
possível do pesquisador. Entendendo também que não pode ser generalizada a lógica das
comunidades indígenas por sua diversidade cultural, ao analisar as narrativas e trajetórias
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do povo Kaingang, é imprescindível que essa seja entendida dentro de sua própria óptica.
Além disso, dessa forma é possível propor e visualizar padrões ecológicos pertinentes à
consideração do ambiente em estudo, e também dos conhecimentos, práticas e valores
tradicionais relacionados à natureza.
O desenho esquemático dos caminhos metodológicos traçados desde o
delineamento da pesquisa até a análise dos dados encontra-se na Figura 1.

Figura 1. Desenho esquemático dos caminhos ético-metodológicos da pesquisa
Construção roteiro
entrevista semiestruturada
Delineamento da pesquisa e
Coleta de dados

Seleção dos participantes
TCLE/ Entrevista gravada
Aplicação do questionário

Validação junto
aos pares
Acadêmicos
Kaingang
Pessoa-chave
Kaingang

Transcrição e edição das
entrevistas
Organização dos dados

Leitura flutuante
Categorização dos dados

Análise de dados

História Oral /
Complexo k-c-p

Fonte: A autora

Ademais, ao analisar os conhecimentos indígenas recolhidos, foi necessário
coaduná-los a referenciais científicos de forma a engendrar a hipótese inicial deste
trabalho de que os indígenas do povo Kaingang, ainda que tenham saído para cursar
graduação, detém conhecimentos acerca da conservação da biodiversidade dos ambientes
em que vivem. Dessa forma, ao considerar cada temática presente quando da análise das
respostas às entrevistas e questionários, referências fundamentais que apresentam
aspectos pertinentes de estudos com comunidades tradicionais que evidenciem suas
práticas, valores e conhecimentos relacionados à natureza, foram utilizadas
corriqueiramente. São elas: Ab’Saber (1996), Diegues (1996; 2000), Arruda (1999),
Primack e Rodrigues (2001), Toledo (2002), Lauriola (2003), Pelwing et al (2008),
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Toledo; Barrera-Bassols (2009), Vieira e Cury (2012), Welch et al (2013), Lappe e
Laroque (2015), Kohler e Brondizio (2016), Garnet et al (2018), Reyes-García et al
(2018), Silva (2018), Fernandez-Llamazares et al (2020), Fa et al (2020), Brondízio et al
(2021).

52

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção serão apresentados os principais resultados e discussões a partir da
organização e análise dos dados, bem como vislumbrando caminhos em que esses dados
possam ser utilizados de maneira a favorecer o grupo estudado, as políticas públicas e a
governança relacionada com as questões socioambientais. Destaca-se que não cabe ao
presente estudo fornecer uma visão assistencialista para os povos indígenas, e sim que os
conhecimentos e aspectos culturais aqui apresentados sejam valorizados, dentro e fora do
âmbito científico. Leva-se em conta que cada conhecimento deve ser validado dentro de
seu próprio sistema, de maneira que as discussões feitas entrelaçando o conhecimento
científico ocidental com o conhecimento tradicional não têm a intenção de comprovar o
que é dito pelos informantes, e sim, de promover a sinergia entre esses dois sistemas.

4.1 Etnologia dos Kaingang do estado do Paraná

O presente tópico tem por objetivo traçar os principais aspectos do povo
Kaingang, contando com o respaldo da literatura pertinente e das percepções da autora
em contato com esses indígenas. Trata-se de um dos grupos étnicos mais relevantes no
contexto brasileiro, sobretudo por ter uma população expressiva no Sul do país. Destacase que se tratando de um estudo descritivo, cabe traçar um panorama acerca dos povos
indígenas no Brasil, porém, pela extensão do país e a diversidade de culturas estabelecidas
pelas diversas etnias, também é fundamental descrever brevemente o tronco linguístico
Macro-Jê, que engloba o Kaingang.
De acordo com registros arqueológicos, o território brasileiro é habitado há
aproximadamente 11.500 anos. Quando da chegada dos portugueses no país, em 1500,
esse já era povoado por toda sua extensão, em uma estimativa de 3,5 milhões de indígenas
nessas terras (KENNEDY; PERZ, 2000; MOTA; ASSIS, 2008). Sabe-se que com a
chegada do homem branco e as constantes expansões do território até os tempos atuais,
houve uma queda vertiginosa da população indígena do Brasil, inclusive com a extinção
de diversos grupos étnicos.
Ainda que se registre a partir de 1970 um crescimento desses povos, o censo de
2010 revelou uma estimativa de pouco mais de 800 mil indígenas vivendo no estado
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brasileiro, que se dividem em cerca de 300 diferentes etnias, falantes de aproximadamente
274 línguas indígenas (FUNAI, s.d.). Em face dessa diversidade de povos e da grande
extensão territorial do país, que envolve múltiplos biomas e ecossistemas, os
conhecimentos, práticas e aspectos culturais de cada grupo são também distintos, de
maneira que, conforme Posey (1987), entende-se que a riqueza dessas sociedades e de
seus saberes é inestimável.
Na perspectiva de que as histórias e cosmologias de cada povo são específicas, o
presente capítulo teve como objetivos (a) apresentar o tronco Macro-Jê, com ênfase à
família Jê, sobretudo meridional; (b) evidenciar os registros históricos e arqueológicos da
região Sul do Brasil, relacionando com o povo Kaingang; (c) caracterizar, de maneira
ampla, aspectos do grupo étnico Kaingang, ressaltando sua cosmologia, organização
política e social, dentre outros aspectos relevantes desse grupo, sobretudo na perspectiva
histórica.

4.1.1 A família Jê: migrações e convergências
Ao se buscar aspectos acerca do tronco linguístico Macro-Jê deve-se recorrer aos
trabalhos linguísticos de Aryon Rodrigues. De acordo com esse autor, diversas pesquisas
se aventuraram a reconstruir esse grupo ao longo do tempo, no entanto explica a
complexidade nas tentativas de classificação de diversas línguas, sobretudo pela ausência
de dados de algumas. Ainda assim, em seu estudo, Rodrigues (1999) propôs a divisão
desse tronco amplo em ramos menores, unindo línguas que compartilhavam
características fonéticas específicas.
Diferentes povos e línguas compõem o tronco linguístico Macro-Jê, porém não
existe consenso quanto ao número de etnias que formam esse grupo, visto que algumas
já foram extintas, no entanto alguns trabalhos estimam entre 9 e 12 ramos e 17 línguas
(RODRIGUES, 1999; NIKULIN, 2020; TOLEDO, 2020). Seguindo a categorização dos
ramos feita por Rodrigues (1999) as famílias são: Jê; Kamakã; Maxakalí; Krenak; Puri;
Karirí; Yatê; Karajá; Ofayé; Bororo; Guato; e Rikbátska, totalizando cerca de 60 mil
falantes ao todo. Ao presente trabalho cabe aprofundar o entendimento acerca do maior
tronco Macro-Jê: a família Jê.
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Sabe-se que se distribuíram por todo o território brasileiro, e é bem estabelecida a
divisão desse tronco quanto as regiões geográficas: os Jê Setentrionais, no Norte e
Nordeste do Brasil; os Jê Centrais, na região Centro-oeste e Sudeste; os Jê Meridionais,
no Sul e parte do Sudeste; dentre outros grupos menores; inclusive perpassando os limites
nacionais e atingindo alguns outros países da América do Sul, tal qual a Argentina, o
Paraguai e a Bolívia (CAMARGOS, 2013; NIKULIN, 2020). Em trabalho anterior,
Rodrigues (1999) ressalta que os grupos Jê, que outrora ocuparam o nordeste do país,
atualmente estão extintos.
Os Jê do Norte, hoje chamados também de Jê setentrionais, são, de acordo com a
reconstrução de Rodrigues (1999) formados por cinco línguas, sendo elas: Timbíra,
Apinajé, Kayapó, Panará e Suyá. No total esse grupo é estimado em 9 mil falantes,
viventes nos estados do Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins. O subgrupo dos Jê
Central é formado por quatro línguas: Akroá, Xakriabá, Xavante e Xerente, sendo que as
duas primeiras são hoje consideradas extintas. Ainda assim, os Jê Central são estimados
em mais de 10 mil falantes, situados dos estados de Mato Grosso e Goiás. Por fim, os Jê
Meridionais são hoje formados por duas línguas vivas: o Kaingang e o Xokleng, com
aproximadamente 35 mil falantes nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (RODRIGUES, 1999).
A família Jê teria se separado do tronco Macro-Jê há cerca de 3 mil anos,
particularmente com a migração dos Jê Meridionais para os estados do Sul, São Paulo e
a província de Missiones, na Argentina. É considerado o grupo mais recente e ramificado,
no entanto, além dos aspectos linguísticos que esses povos compartilham, existem
características culturais comuns entre eles (URBAN, 1992; MAGALHÃES, 2019;
TOLEDO, 2020). Descreve-se que, tradicionalmente, essa família seria constituída por
quatro línguas: Ingain, Kimdá, Kaingang e Xokleng, sendo que somente as duas últimas
ainda estão em uso (TOLEDO, 2020).
Enquanto sociedades que compartilhavam aspectos culturais e sociais, existem
traços presentes entre os Jê Meridionais, mas também em outros povos do tronco
linguístico Macro-Jê.
Entendendo a família Jê como sendo ampla e diversificada, analisando aspectos
culturais desses grupos percebem-se pontos de contato entre diversos povos. Do ponto de
vista desse estudo, como dito outrora, a ênfase e aprofundamento dar-se-á ao povo
Kaingang, sobretudo os paranaenses.
55

4.1.2 Registros arqueológicos do sul do Brasil e a relação com o povo
Kaingang
Com o intuito de traçar um panorama geral acerca da ocupação sul do país,
sobretudo em virtude da migração dos povos Jê meridionais, é necessário, para além do
entendimento etnográfico desse grupo, também se atentar aos registros arqueológicos dos
também chamados Proto-Jê Meridional (os primeiros Kaingangs e Xoklengs). Esses
dados, levam à percepção de que estes se ligam aos grupos coletores-caçadores da região
Sul, e também com as fases ceramistas planálticas, tal qual a tradição Taquara, Itararé e
Casa de Pedra, ocupado hoje precisamente por territórios dessas etnias (SILVA, 2001;
TOLEDO, 2020). Uma visão aprofundada acerca das três tradições ceramistas planálticas
pode ser encontrada no estudo publicado por Schmitz (1988).
Ainda quanto à localização geográfica das três tradições mencionadas, o trabalho
de Silva (2001) delimita que Taquara estaria no território do Rio Grande do Sul (RS) e
sudoeste de Santa Catarina (SC), sobretudo nas matas de araucárias e nos campos dos
planaltos, mas também em áreas costeiras, principalmente no sul do RS. Em relação à
tradição Itararé, o autor descreve que eram registrados no que hoje seriam os planaltos e
regiões litorâneas dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, semelhante à
localização que Casa de Pedra ocuparia, hoje nos planaltos de Santa Catarina e Paraná
(SILVA, 2001). Para Dias (2004), as tradições e territórios se sobrepõem pois possuem
diversos pontos de contato.
O arqueólogo paranaense Igor Chmyz (1981) é uma referência importante
tratando-se dos registros pretéritos da região do atual estado do Paraná. Os dados
referentes à sua pesquisa, indicam que a tradição Casa de Pedra corresponde ao povo
Kaingang. No entanto, estudos mais recentes como o de Dias (2004) indicam que esse
grupo teria ligação com a tradição Taquara. Dessa maneira, não se exclui a hipótese de
que sejam povos com diversos pontos de contato com essas duas tradições, no entanto
essas observações levam a refletir sobre o longo caminho que existe para que os
conhecimentos produzidos por diversas áreas, sobretudo da arqueologia e da etnografia,
sejam satisfatoriamente imbricados.

4.1.3 Aspectos gerais do povo Kaingang
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De maneira geral, falar sobre os Kaingang é fundamental no contexto dos povos
indígenas brasileiros, visto que constituem um dos mais populosos grupos étnicos do país.
A distribuição espacial desses povos dá-se principalmente pelos estados da região Sul,
mas também se registra a presença no estado de São Paulo, de maneira que contam com
32 terras indígenas (TI) (FUNAI, s.d.) conforme exposto na Figura 2. Antigamente, sua
ocupação prosseguia até a colônia de Missiones (Argentina), pelo menos até o início do
século XX (AMBROSETTI, 2006).
Figura 2. Territórios indígenas Kaingang nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul

Fonte: TOMMASINO, 2003
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Faz-se necessário aqui algumas observações sobre os territórios que os povos
Kaingang ocupam. Do número total de áreas, somente 4 não são definidas como “Terras
Indígenas Tradicionalmente Ocupadas”, sendo duas “Terras Dominiais”, ou seja, aquelas
de propriedade das comunidades conseguidas por diferentes meios de aquisição da área,
nos termos legais, e duas “Reservas Indígenas”, que se originam de doações ou
desapropriações pela União, mas que são ocupadas pelos povos indígenas (BRASIL,
1988; FUNAI, s.d.). Essas informações são fundamentais uma vez que o artigo 231 da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, garante que os territórios
classificados como Tradicionalmente Ocupados são de direito originário dos povos
indígenas, de modo que devem ser demarcados segundo o Decreto nº 1.775/1996
(BRASIL, 1988; BRASIL, 1996).
Inicialmente, é necessário definir, para além das normativas, um território
indígena:
É preciso sublinhar a diferença entre um conceito de terra como meio de
produção, lugar de trabalho agrícola ou solo aonde se distribuem recursos
animais e de coleta, e o conceito de território tribal, de dimensões sóciopolítico-cosmológicas mais amplas. Vários grupos indígenas dependem, na
construção de sua identidade tribal distintiva, de uma relação mitológica com
um território, sítio da criação do mundo, memória tribal, mapa do cosmos como é o caso dos grupos do Alto Xingu e do Alto rio Negro. Via de regra, são
os grupos que praticam formas de subsistência mais sedentárias os que
apresentam tal enraizamento simbólico com seu território. Outros, como os Gê
e os Yanomami, por estarem mesmo em processo de expansão - muitas vezes
de natureza guerreira - e por se apoiarem em adaptações mais móveis ao meio
ambiente, não parecem definir sua identidade em relação a uma geografia
determinada. Sua organização social, por assim dizer, se representa em termos
conceituais, antes que geográficos. Estas diferenças são básicas, pois o
deslocamento dos grupos do primeiro tipo de territórios tradicionais tem
implicações mais que puramente econômicas. E ainda, a demarcação de áreas
e reservas indígenas, além de levar em consideração o uso efetivo dos recursos
naturais pelo grupo, deve perceber estes outros fatores (SEEGER; CASTRO,
1979, p.103-104).

Entendendo que os Kaingang partilham de uma relação íntima com seu território,
dos quais inclusive acreditam que tudo começou, é pertinente apresentar como surgiu esse
povo. O primeiro relato reproduzido acerca do “mito de origem” desse povo foi colhido
por Telêmaco Borba (1908), que esteve em contato direto com esse povo quando foi
nomeado dirigente de um aldeamento. Sua narrativa difere-se daquela registrada por
outros autores, como será mostrado, e por essa razão será aqui reproduzido.
Em tempos idos, houve uma grande inundação que foi submergindo toda a
terra habitada por nossos antepassados. Só o cume da serra Krinjijimbé
emergia das águas. Os Kaingangues, Kayurukrés e Kamés nadavam em
direção a ela levando na boca achas de lenha acesas. Os Kayurukrés e Kamés,
cansados, afogaram-se; suas almas foram morar no centro da serra. Os
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Kaingangues e uns poucos Kurutons, alcançaram a custo o cume do
Krinjijimbé, onde ficaram [...]. Já esperavam morrer, quando ouviram o canto
das saracuras que vinham carregando terra em cestos, lançando-a à água, que
se retirava lentamente. [...] Em pouco tempo chegaram com a terra ao cume,
formando como que um açude, por onde saíram os Kaingangues que estavam
em terra. Os que estavam seguros aos galhos das árvores transformaram-se em
macacos e os Kurutons em bugios. As saracuras vieram, com seu trabalho, do
lado de onde o sol nasce; por isso nossas águas correm todas ao poente e vão
todas ao grande Paraná. Depois que as águas secaram, os Kaingangues se
estabeleceram nas imediações de Krinjijimbé. Os Kayurucrés e Kamés, cujas
almas tinham ido morar no centro da serra, principiaram a abrir caminho pelo
interior dela. Depois de muito trabalho chegaram a sair por duas veredas: pela
aberta por Kayurucré brotou um lindo arroio, e era toda plana e sem pedras;
daí vem terem eles conservado os pés pequenos. O mesmo não aconteceu a
Kamé, que abriu sua vereda por terreno pedregoso, machucando – ele e os seus
– os pés, que incharam na marcha, conservando por isso grandes pés até hoje.
[...]. Chegaram a um campo grande, reuniram-se aos Kaingangues e
deliberaram casar os moços e as moças. Casaram primeiro os Kayurucrés com
as filhas dos Kamés, estes com as daqueles, e como ainda sobravam homens,
casaram-nos com as filhas dos Kaingang. (BORBA, 1908, p. 20-21)

A narrativa registrada por Telêmaco Borba no início do século passado traz
perspectivas importantes para entender alguns aspectos da cosmologia do povo Kaingang.
Também se apresenta outro relato, colhido por Nimuendajú (1993) quando conviveu
junto a esses grupos, que converge à descrição de Schaden (1959), no qual não há menção
ao dilúvio, possivelmente relacionado à tradição cristã. Relata-se que os primeiros
Kaingangs saíram de uma montanha, por primeiro Kanhru (Kafierú/Kayurucrés), seguido
de seu irmão Kamé e outros indivíduos, sendo que uma parcela continuou abaixo da terra,
onde permanecem.
A descrição traçada por Telêmaco Borba (1908) quanto às características físicas
dos gêmeos ancestrais é semelhante à de Nimuendajú (1993), mas o segundo autor
acrescenta em sua narrativa também alguns aspectos relativos às habilidades desses
heróis, a saber:
Dizem que Kafíerú [o primeiro a sair] e a sua gente toda eram de corpo fino,
peludo, pés pequenos, ligeiros tanto nos seus movimentos como nas suas
resoluções, cheios de iniciativa, mas de pouca persistência. Kamé e os seus
companheiros, ao contrário, eram de corpo grosso, pés grandes, e vagarosos
nos seus movimentos e resoluções. Como foram estes dois irmãos que fizeram
todas as plantas e animais, e que povoaram a terra com os seus descendentes,
não há nada neste mundo fora da terra, dos céus, da água e do fogo, que não
pertença ou ao clã de Kaflerú ou ao de Kamé. Todos ainda manifestam a sua
descendência ou pelo seu temperamento ou pelos traços físicos ou pela pinta.
O que pertence ao clã Kaflerú é malhado, o que pertence ao clã Kamé é riscado.
O Kaingang reconhece estas pintas tanto no couro dos animais como nas penas
dos passarinhos, como também na casca, nas folhas, ou na madeira das plantas.
Das duas qualidades da onça pintada, o acanguçu é Kaflerú, o fagnareté é
Kamé. A piava é Kaíierú, e por isso ela vai também adiante na piracema. O
dourado é Kamé. O pinheiro é Kaflerú, o cedro é Kamé etc (NIMUENDAJU,
1993, p. 59).
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As histórias de origem apresentadas pelos autores (BORBA, 1908;
NIMUENDAJU, 1993) são relevantes para entender diversos aspectos da cosmologia e
organização social dualista do povo Kaingang (CRÉPEAU, 1994; VEIGA, 1994). Essa
divisão entre as metades clânicas confirma a existência de pares opostos complementares
(VEIGA, 2006), como visto nos trechos reproduzidos e também nos relatos colhidos pela
autora para o presente trabalho, regem diversos elementos da cultura e natureza do grupo,
de modo que os animais, as plantas e até mesmo as direções, seguem essa tendência: a
concepção dual de todas as coisas. Também servem como referência para os grafismos
do grupo, de maneira que ao clã Kanhru, representativo do Leste, relacionam-se as marcas
redondas; enquanto a metade Kamé, do Oeste, tem ligação com as marcas compridas,
finas.
Além disso, cantos e orações tradicionais também são entoados pelos presentes,
enquanto caminham ao redor do morto, especialmente o chamado “rezador do kiki”.
Antigamente, de acordo com Manizer (2006), era importante que só se parasse de
caminhar em volta quando fosse para encerrar o velório. Enquanto permanecem em
guarda, também se afirma que é necessário assegurar ao morto que será realizada um kiki
por ele, indicando que celebrarão sua chegada ao numbê e que seus espíritos poderão
retornar à aldeia em que vivem seus familiares (VEIGA, 1994).
Como visto, o dualismo Kaingang perpassa todos os aspectos de sua cosmologia
e cultura. A presença das divisões de acordo com os pares contrastantes, Kamé e Kanhru,
é evidenciada nos ritos, porém, conforme os mitos de origem apresentados, ela inicia-se
com a categorização na criação dos animais, inclusive os humanos, e plantas. Todos esses
seres são dotados de espíritos, que se relacionam entre si e promovem o bem estar e o
equilíbrio de toda comunidade, de maneira que apesar da natureza e sociedade serem
formadas por elementos opostos, a partir das interações promovidas e das inter-relações
intrínsecas a sua origem comum, elas não se dissociam, e sim, garantem processos
recíprocos (GIANNINI, 1994; SILVA, 2002).

4.1.4 Os Kaingang no Paraná

Essa seção apresenta uma visão geral acerca dos Kaingang atuais viventes na área
geográfica pertencente ao estado do Paraná. Os dados aqui apresentados referem-se à
60

compilação de informações relevantes para se traçar um panorama acerca dos territórios
e populações indígenas, sobretudo da etnia de interesse. Ademais, apresenta-se,
brevemente, a presença Kaingang nas universidades públicas do estado, visto esse ser o
público específico envolvido na presente pesquisa.
Assim, por um lado, tem-se a preocupação com o extermínio que explica os
massacres, e por outro, surge a solução "negociada" com a finalidade de
"amansar" os índios, torná-los dóceis e cristianizá-los. Como não se
reconhecia, portanto, desde o início, o direito territorial dos povos indígenas, a
referência, para os colonizadores, antes e depois da "descoberta", é o Tratado
das Tordesilhas e posteriormente, os de Madrid e Santo Ildefonso. Embora
pareça elementar, é importante ter em mente estes dados para que se possa
compreender porque, ao longo de toda a história oficial, não há lugar para os
índios enquanto humanidade específica. O extermínio foi a forma mais radical
desta exclusão dos índios, mas houve também a escravidão e o aldeamento em
áreas definidas pelo Estado onde pudessem ser "integrados" pela via da
catequese e civilização (TOMMASINO, 1995, p. 84).

Ademais, mesmo com todos esses registros explícitos da presença indígena no
estado, Mota (1992) reúne historiadores do século XX que constroem narrativas de que o
Paraná era um vazio demográfico, portanto passível de ser colonizado e que só foi
habitado com os europeus. Acerca dessas impressões, Kimmye Tommasino (1995)
pondera:
Nota-se claramente duas coisas: a historiografia oficial "esvaziou" as terras
habitadas pelos indígenas entre 1641 a 1700 e produziu um marco zero para
"explicar" a colonização. Por outro lado, percebe-se que essa mesma
historiografia reconhece a presença espanhola no Paraná e só por isso as
missões jesuíticas aparecem no mapa. A presença indígena está negada
porque a história oficial é a da sociedade ocidental. Reconhecer a presença
das sociedades indígenas representaria o reconhecimento dessas nações.
Portanto, os mapas expressam essa operação de "apagamento" dos índios ao
mesmo tempo que expressam a evidência da presença da população ocidental
(TOMMASINO, 1995, p. 147, grifo nosso).

Durante seu trabalho etnográfico de campo Isabel Rodrigues (2012) esteve junto
aos Kaingang da Terra Indígena Faxinal. Nesse trabalho, a autora relata que embora as
moradias sejam comuns, de madeira ou alvenaria (a maioria construídas por meio dos
programas “Paraná 12 meses” e “Moradia da Família Indígena”), anexo às suas casas
ainda se constroem os chamados ranchos ou paiol, que remetem a uma construção mais
tradicional, destinada a produzir o fogo no chão, socializar e produzir artesanatos, bem
como as deliberações de cunho político e social (Figura 3).
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Figura 3. As construções tradicionais: os ranchos, com o fogo no chão em seu interior

Fonte: Rodrigues (2012) Foto de Canieli, 2010

Ainda destacando as moradias, é comum que para sua construção e/ou ampliações
realizem-se mutirões (ou ‘puxirões’) entre membros da família e outros da comunidade.
Também se evidencia que essa prática é comum entre os Kaingang, contando com
trabalhos em equipe também para a preparação dos roçados e confecção de artesanatos,
de maneira que se mantém o ideal de reciprocidade dos povos indígenas (RODRIGUES,
2012; STRACHULSKI; ALVES, 2019).

4.1.5 Algumas considerações pertinentes
É importante enfatizar que ao trazer uma visão geral de diferentes perspectivas
que permeiam a historiografia do povo Kaingang, não se almeja esgotar as informações.
Essa consideração deve ser feita, sobretudo, para entender que foram feitos recortes
capazes de transmitir uma visão geral acerca de processos e narrativas que os permeiam.
Além disso, vale lembrar que por trás desse rol de informações apresentadas, existem
contextos específicos que são planos de fundo particulares a esse grupo, mas que moldam
como se sucederam as modificações em seus modos de vida e tradições culturais.
Trabalhos analisados nas seções anteriores mostram essas duas hipóteses para o
início da trajetória dos Kaingang: como um grupo da família Jê que migrou para o Sul,
juntamente com o povo Xokleng; e também, como descendentes de populações das
tradições pretéritas do Sul do Brasil. A presente pesquisa, de acordo com as leituras e
interpretações realizadas, tende a assumir que as convergências existentes entre grupos
da família Jê, que se encontram geograficamente distantes dos Kaingang e Xokleng, são
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bem consistentes para assumir que esses grupos estiveram unidos há algum tempo atrás,
porém não excluindo os pontosde contato entre as populações das tradições pretéritas do
Sul e os povos Kaingang.
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4.2 A trajetória dos Kaingang na Educação Superior

O Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná (VPI) vem sendo organizado desde
2002, junto à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI),
do Governo do Estado do Paraná, que convocou a criação de uma equipe interinstitucional
para o desenvolvimento desse projeto. A Comissão Universidade para os Índios (CUIA),
como é chamado o grupo de profissionais que organizam o VPI, passou por modificações
desde sua criação e hoje conta com membros de todas as universidades públicas do estado
em constante comunicação com lideranças indígenas dos principais territórios
paranaenses.
Historicamente, mesmo antes desse tipo de ação afirmativa, as IES já eram
procuradas por alguns representantes indígenas em todo território nacional. Ressalta-se
que a partir de políticas públicas mais assertivas e específicas houve a possibilidade de
refletir sobre o estudante universitário indígena, em todas as potencialidades
interculturais e compartilhamento de experiências que se interpolam ao conhecimento
dito científico, mas também os desafios impostos frente à tradição europeia existente nas
universidades brasileiras.
A partir das reflexões expostas e do histórico do desenvolvimento das
universidades, esse ambiente ainda se mostra carregado de modelos de perpetuação e
disseminação de um conhecimento ainda colonial. Trabalhos como o de Nascimento
(2019) que verificou os currículos escolares e da formação de professores revelaram
dados coincidentes com o de Ayres e Brando (2021) na análise de livros didáticos
brasileiros: a reprodução constante dos povos indígenas presos ao passado colonial, em
termos de costumes, vestimentas e modos de vida. Nesse sentido, a crescente presença
indígena em ambientes escolares e acadêmicos possibilita repensar o modelo educativo
vigente no país.
Ao analisarmos historicamente todos os processos a que os povos indígenas foram
submetidos desde a colonização, incluindo os regimes de escravidão, a tomada de
territórios, o genocídio e a tentativa constante de apagamento da diversidade cultural ali
existente; e levando-se em conta o respeito por seus ancestrais e o ímpeto de coletividade
existente entre esses grupos, entende-se como essas populações resistiram a todas as
adversidades impostas pelos não-indígenas (KAINGANG, 2019).
Essa iniciativa evidencia estratégias de descolonizar o conhecimento científico de
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bases europeias, de modo que os conhecimentos outros sejam ressaltados e vistos como
válidos e igualmente relevantes. O trabalho de Bruno F. Kaingang (2019) debate acerca
da inserção dos conhecimentos tradicionais, principalmente os indígenas, nos currículos
escolares. Admite-se que houve avanços na incorporação desses saberes nos últimos anos,
sobretudo nas escolas de educação básica, mas ainda existe o desafio quanto à ‘validação’
no meio acadêmico, sem reconhecer que os povos indígenas possuem “modos próprios
de construção e transmissão de conhecimentos” (KAINGANG, 2019, p. 38). Além disso,
acrescenta-se que os próprios processos cognitivos culturalmente orientados são distintos,
o que também devem ser levados em consideração (WAWZYNIAK, 2010).
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4.3 Percepção sobre conhecimento tradicional e natureza: a juventude
indígena
Este tópico dedica-se a apresentar visões dos indígenas entrevistados acerca da
atual percepção do conhecimento tradicional para o povo Kaingang, ressaltando o papel
da juventude no resgate das tradições e perpetuação da cultura. Na sequência, apresentamse as observações da relação ser humano-natureza dentro e fora dos territórios indígenas,
promovendo debates acerca da ligação entre ambiente e cultura, além das percepções
trazidas sobre a conservação da biodiversidade nas comunidades Kaingang. Essas
discussões são evidenciadas com o intuito de trazer à tona a valorização e o papel dos
conhecimentos tradicionais voltados à conservação da biodiversidade e da diversidade
cultural. Além de levantar as percepções acerca da própria natureza e a relação dos
indígenas Kaingang com a mesma, foi questionado sobre a transmissão do conhecimento
tradicional e sua possível diminuição, além do seu papel para a conservação da
biodiversidade.
Sabe-se que o conhecimento tradicional das populações indígenas envolve
experimentações cotidianas e vivências múltiplas, de modo que perpassa o simples saber
teórico, para construir também o saber-fazer, de modo que se firme em uma perspectiva
contexto-específica de cada grupo. Os dados gerados pelas entrevistas desta pesquisa
envolvem histórias, tradições e saberes do povo Kaingang, ou seja, para além das
definições já forjadas por outros pesquisadores sobre conhecimento tradicional, de acordo
com suas vivências e pesquisas com outros grupos, também é interessante saber a
percepção dos indígenas entrevistados sobre isso e qual o seu status atual nas
comunidades.
Ademais, as narrativas recolhidas trazem a ideia de que as comunidades indígenas,
de modo particular o povo Kaingang do Paraná, devem ser chamados a colaborar com
iniciativas que visem o bem estar das populações, por meio do contato com a natureza,
bem como para ajudar na elaboração de normativas reguladoras do uso e ocupação da
terra, pois estão em contato com ecossistemas resilientes e entendem a importância da
relação intrínseca com o ambiente que os cerca. No panorama geral, também se enfatiza
que a escolha pela utilização da palavra ‘natureza’ enquanto termo guarda-chuva foi
acertada. Mesmo que os entrevistados estejam em contato com alguns termos que tem
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aspectos biológicos mais específicos, tal qual ‘biodiversidade’, é no termo ‘natureza’ que
se revela valores e tradições carregados de significado para os indivíduos.
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4.4 Conhecimentos, práticas e valores indígenas para a biodiversidade
Este tópico dedica-se à apresentação de temas recorrentes nas entrevistas acerca
de práticas, valores e conhecimentos indígenas, que são rotineiros nos territórios
indígenas que os sujeitos participantes das entrevistas moram/moraram. Reforça-se que o
interesse geral da presente pesquisa é apresentar essas temáticas e debater como essas
práticas guardam relação com a biodiversidade e com sua possível conservação, de
maneira ampla, entendendo a relação ser humano-natureza para representantes do povo
Kaingang. Dessa maneira, não cabe realizar um aprofundamento teórico sobre tópicos
específicos, como o uso de plantas medicinais, por exemplo, mas sim, debater como essas
práticas e valores podem estar imbricados na conservação da biodiversidade.
Pesquisas relacionadas à conservação da biodiversidade têm proposto cada vez
mais a necessária manutenção da diversidade cultural, indicando inclusive que as práticas
culturais e os sistemas naturais de comunidades tradicionais e indígenas representam
soluções para desafios atuais, tal qual a perda da biodiversidade e as mudanças climáticas
(GADGIL; BERKES; FOLKE, 1993; DESCOLA, 1999; PRIMACK; RODRIGUES,
2001; GROOM et al, 2005; PELWING; FRANK; BERGMAN DE BARROS, 2008;
PEREIRA; DIEGUES, 2010; GONÇALVES et al, 2018; NELSON; SHILLING, 2018;
TSOSIE, 2018; JAX et al, 2018; REYES-GARCÍA et al, 2019; HILL et al, 2020;
MOLNÁR et al, 2020; BRONDÍZIO et al, 2021). Os dados aqui apresentados e discutidos
representam caminhos a serem explorados por pesquisas futuras juntos aos Kaingang,
sabendo-se que esse povo, assim como a maioria das populações indígenas do Brasil,
contribui consideravelmente com a conservação ambiental.
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4.5 Percepções da devastação ambiental: perspectiva Kaingang
Em vista de compreender a relação ser humano-natureza de comunidades
tradicionais, entendendo que na proximidade com o meio circundante tais populações
desenvolveram estratégias de manejo e conexões afetivas distintas das usualmente
expostas na sociedade ocidental (AB’SABER, 1996; AYRES; MARTINS; BRANDO,
2019), buscou-se interlocuções de indígenas Kaingang acerca da crescente devastação
ambiental do território brasileiro.

69

4.6 O cenário da pandemia sob o olhar dos Kaingang
Este tópico foi planejado a posteriori, em vista da importância de registrar o
período em que o trabalho foi realizado, para além das adequações metodológicas que já
foram descritas. Aqui se pretende evidenciar as perspectivas da juventude indígena do
povo Kaingang frente aos desafios impostos pela pandemia de COVID-19 nos períodos
em que as entrevistas foram feitas (entre o final de 2020 e a primeira metade de 2021).
Dessa maneira, esse espaço dedica-se a registrar algumas percepções dos indígenas
entrevistados sobre o cenário atual desses grupos. Também se estende a solidariedade a
todos os povos indígenas que enfrentaram bravamente essa crise sanitária.
As problemáticas que atingem a sociedade contemporânea dialogam com
diferentes áreas de estudo, em uma teia de inter-relações, não podendo ser entendidas
como acontecimentos fragmentados e descontextualizados. Nesse sentido, entende-se que
a temática ambiental perpassa assuntos sociais atuais e atua como um tema transversal
para discutir problemáticas específicas, como as mudanças climáticas ou os fatores
epidemiológicos ligados à perda de habitat de animais. Ademais, é discutido o uso da
Educação Ambiental enquanto campo de debate crítico e revolucionário para a
transformação social nos diferentes âmbitos em que é proposto, com a perspectiva
holística de envolver ser humano e natureza na preservação dos elementos e recursos
naturais (JACOBI, 2003).
Evidenciando a crise ecológica e humanitária que se enfrenta hoje em todo mundo,
com o recorte geográfico do Brasil e seu contexto específico, enquanto detentor de grande
diversidade cultural e biológica, entende-se que as discussões acerca de temáticas
socioambientais devem enfatizar também as percepções dos povos indígenas, visto serem
os primeiros habitantes desse território. Davi Kopenawa, autor e xamã Yanomami, traz
para o centro de reflexão antropológica o tema da saúde ao denunciar doenças e epidemias
levadas para dentro das florestas por missionários, militares e grileiros não-indígenas, que
dizimaram grande parte do povo Yanomami. Em sua obra denuncia as violências
socioambientais, relacionando-as aos problemas sanitários que afetam as populações
indígenas, escancarando a desigualdade e dificuldade no enfrentamento de temáticas tão
complexas (KOPENAWA; ALBERT, 2015).
As reflexões acerca da saúde dos povos indígenas é uma constante ao longo dos
anos, sobretudo perante o entendimento de que o ambiente a que estiveram/estão
submetidos os não-indígenas é diverso ao desses grupos, tornando o enfrentamento de
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doenças corriqueiras entre os brancos, bastante desafiadoras para os indígenas. Um artigo
chamado ‘Infecção, Mortalidade e Populações Indígenas: Homogeneidade Biológica
como Possível Razão para tantas Mortes’ (BLACK, 1994), trouxe para o centro da
discussão a suscetibilidade desses indivíduos às doenças infectocontagiosas, recorrendo
à perspectiva genética para propor em sua hipótese que essa ligação decorre do alto grau
de homogeneidade biológica observado entre povos indígenas. O autor incentiva que haja
interpolação entre a pesquisa antropológica da sociedade e sua etnomedicina para
combater efetivamente doenças dessa natureza junto a esses povos.
Pesquisadores de diferentes áreas registram narrativas que evidenciam os
obstáculos enfrentados pelos povos indígenas desde a colonização do Brasil, acerca do
caráter relacional das modificações dos modos de vida com o tempo. Investiga-se e
discutem-se as trajetórias de diferentes personagens e contextos, explicitando, muitas
vezes, processos de desigualdade social, relações de poder e violência, como o genocídio
sofrido pelos povos originários naquela época e que perduram. Nesse sentido, também
foram encontrados trabalhos antropológicos que evidenciam narrativas acerca do
contexto de COVID-19 entre os indígenas brasileiros (De MOURA et al, 2021;
GUIMARÃES, 2021; OLIVEIRA et al, 2021; RAMOS et al, 2021; ROSA, 2021;
SCOPEL et al, 2021; SCOPEL; SCOPEL, 2021; SILVA, 2021). No entanto, não foram
encontrados trabalhos que registrassem o olhar dos Kaingang em relação à pandemia e,
dessa maneira, seguem-se alguns dos relatos recolhidos nesta pesquisa acerca dessas
percepções:

Essas narrativas enfatizam como esses processos de transmissão de doenças e do
contato com o não-indígena tem trazido, muitas vezes, consequências negativas para os
indígenas, expressas pelos constantes sentimentos de tristeza e impotência que essas falas
carregam. Os dois primeiros trechos relatados, mostram a continuidade das lutas e
resistências que esses povos vêm enfrentando ao longo dos anos, de maneira a evidenciar
que esses se encontram vulneráveis aos desafios. O terceiro relato revela a ineficiência
dos meios de comunicação em transmitir de maneira eficaz a importância da vacinação,
sobretudo para esses povos. Ademais, outras narrativas trouxeram argumentos de outras
naturezas.
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Além da ênfase aos sentimentos de tristeza e impotência, compartilhados também
pelos outros relatos apresentados, é feita uma crítica à condução do Governo Federal em
relação ao combate à pandemia e às invasões dentre os indígenas e seus territórios. Essas
percepções vão ao encontro com os relatos de outras comunidades e de organizações
indigenistas, tal qual a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e o Instituto
Socioambiental (ISA), esse último consolidou inclusive uma linha do tempo relacionada
ao assunto, em que aponta a omissão do governo na pandemia em relação aos povos
indígenas. Nesse dossiê apresentam-se fatos e notícias contundentes relacionadas ao
contágio e transmissão do vírus entre os indígenas, seja pelo contágio em terras indígenas
por profissionais de saúde, seja pela diminuição das fiscalizações e consequente aumento
das invasões por garimpeiros e grileiros (ISA, 2021).
Até o momento em que essa dissertação f o i escrita ( n o v e m b r o d e 2 0 2 1 ) a
APIB já registrava 61.390 casos confirmados de COVID-19 entre indígenas de 162
povos, deixando 1.233 mortos. Nessa publicação, também se destaca que esses dados são
passados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), mas sem transparência nas
informaçõesreferentes às regiões e cidades em que os óbitos aconteceram (APIB, 2021).
Cabe relatar que durante o primeiro semestre de 2021, quando estava em curso o
plano de vacinação, os participantes dessa pesquisa foram contactados e questionados
sobre as vacinas. Aqueles que estavam nos territórios tradicionais logo afirmaram que já
tinham recebido as doses da imunização, no entanto aqueles que permaneciam morando
na cidade, em função da mudança decorrente da faculdade, demoraram a conseguir
realizar a imunização. Frente à crescente presença de indígenas nos centros urbanos, fazse necessário que também as medidas de saúde prioritárias sejam levadas em
consideração nas cidades, levando-se em conta a diversidade de situações e movimentos
dos indígenas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral desta pesquisa foi acessar, elencar e entender a relação entre a
diversidade cultural do povo Kaingang e as práticas, valores e conhecimentos
tradicionais sobre os sistemas naturais e a biodiversidade, e como podem contribuir para
a manutenção e entendimento do ambiente local, das mudanças ambientais e da
conservação da biodiversidade, na perspectiva contexto específica em que se inserem.
Quanto aos objetivos específicos propostos inicialmente, esses se referiam a levantar
subsídios para propostas de maior envolvimento da população local para elaborar e
desenvolver estratégias ambientais sustentáveis, tal qual estudos de impactos ambientais
e de mitigação de perda da biodiversidade existente no local; bem como ampliar o olhar
da História Ambiental, enquanto campo de pesquisa que se debruça a entender as
mudanças na paisagem, incorporando as percepções das comunidades tradicionais nas
regiões em que se encontram. Em uma perspectiva mais teórica, os objetivos específicos
referiram- se a favorecer a história e o reconhecimento do povo Kaingang, por meio do
registro e valorização de sua diversidade cultural e de seu bojo de conhecimentos
relacionados à natureza; além de ressaltar a importância da juventude indígena para o
resgate e perpetuação desses saberes, sobretudo na perspectiva de sua presença nas
universidades. Para atingir tais objetivos, foram utilizados dados decorrentes da
literatura e das percepções de jovens graduandos e graduados desse povo, recolhidas por
meio deentrevistas semiestruturadas e questionários.
Inicialmente, foi traçado um histórico do povo Kaingang de modo geral, trazendo
aspectos da organização social e da cultura de outros povos pertencentes à família Jê,
entendendo que esse ramo do tronco linguístico esteve unido em um tempo pretérito. Da
mesma forma, na perspectiva arqueológica das formações que hoje condizem com
territórios Kaingang, tentando entender quais são os pontos de contato existente entre os
registros das tradições Taquara, Itararé e Casa de Pedra e o povo indígena de interesse do
presente estudo, assume-se que em um passado compartilharam alguns traços, sobretudo
quanto às construções demoradia e de enterramento.
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Em seguida, partindo para discussões específicas dos sujeitos envolvidos na
presente pesquisa, evidenciou-se as trajetórias acadêmicas dos entrevistados
possibilitando a identificação de traços culturais para a existência (e resistência) nos
espaços universitários, sobretudo ao tratar das motivações que os levam a buscar a
formação no ensino superior.
Por meio das interlocuções indígenas apresentadas e por referenciais que se
aprofundaram na temática, explicitou-se a existência de uma barreira entre esses
estudantes e o restante da comunidade acadêmica, motivadas, inclusive, por iniciativas
preconceituosas e discriminatórias. Ao reconhecer o modelo conturbado das relações
firmadas entre indígenas e não-indígenas no contexto universitário, observa-se que ainda
se faz presente a visão estereotipada do selvagem retrógrado, sem levar em consideração
a história desses indivíduos e de seus povos.
Os conhecimentos tradicionais, enquanto provenientes de processos de
construção, transmissão e fortalecimento dos saberes firmados dentro da comunidade, são
específicos ao grupo e região em que se desenvolvem. No entanto, podem sugerir
soluções ambientais efetivas em escalas maiores. Como visto, os dados que foram
levantados para um contexto particular dos Kaingang do estado do Paraná dialogam com
problemáticas e soluções de outros cenários, de modo que se entende que esses saberes
possibilitam o combate a crises ambientais globais, com a constante interpolação entre
conhecimentos vindos de diferentes sistemas.
Acerca das percepções da degradação ambiental e da presença dessa temática na
mídia brasileira, indica-se que esses povos teriam muito a acrescentar no debate se fossem
chamados para participar da construção das políticas públicas socioambientais.
Nesse sentido, também se destacam os dados apresentados frente à pandemia no
Brasil e suas especificidades relacionadas aos povos indígenas, sob a perspectiva dos
Kaingang entrevistados. De acordo com eles, as consequências da COVID-19 para esses
grupos são mais um processo de resistência a que estão submetidos, visto que não são
tomadas medidas eficazes na atenção à vida e saúde indígena, destacando-se o aumento
concomitante das invasões aos territórios tradicionais durante a pandemia como mais um
vetor a ser considerado para o contágio da doença. Ademais, destaca-se a ineficiência do
Governo Federal na atuação junto a esse público no combate à COVID-19, refletido na
elevada contaminação em povos indígenas, que gera mais um cenário de preocupação
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para os seus, aumentando ainda mais os desafios à saúde mental na juventude indígena.
Aspectos levantados pelos dados apresentados por este trabalho reafirmam a
necessidade do desenvolvimento de pesquisas científicas junto às populações indígenas,
sobretudo de caráter ambiental, ecológico e conservacionista com os povos que residem
no Sul do Brasil, visto que os estudos com grupos indígenas da região têm caráter
antropológico e histórico, principalmente. Além disso, reafirma-se a importância de coconstruir trabalhos junto a esse público, em vias de colaborar com as necessidades do
grupo, além de incorporar os conhecimentos tradicionais em estratégias de mitigação de
desafios ambientais por meio do destaque aos valores, práticas e conhecimentos indígenas
sobre a natureza e a conservação e colaborar com processos de governança.
Especialmente, destaca-se a necessidade de crescentes estratégias que viabilizem a coconstrução de pesquisas na perspectiva da História Ambiental que utilizem os
conhecimentos indígenas, promovendo a sinergia entre sistemas de conhecimento
diversos, incorporando as perspectivas trazidas por essas populações e suas vivências.
Ressalta-se quão grave foi o processo de colonização e expansão do Estado
brasileiro, rompendo com tradições e culturas, subtraindo direitos dos povos originários
e, sobretudo, impondo uma superioridade epistêmica com o intuito de homogeneizar os
saberes e visões. Assim, acredita-se que há o dever de reafirmar nesse texto que as
violências as quais foram submetidos os povos indígenas, em detrimento de um ‘bem
estar’ europeu, não foram esquecidos. O Brasil continua sendo território indígena. Esses
povos não estão “extintos” ou “aculturados”, eles estão presentes.
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Assumindo a importância da co-construção de pesquisas junto às populações
indígenas, dando voz a esses grupos e reverberando em diferentes meios seus
conhecimentos, histórias, vivências e percepções, registram-se aqui algumas falas de
agradecimento à pesquisa de alguns dos entrevistados.
Eu que agradeço assim, sabe? Por ouvir, por se interessar pelas nossas histórias, pela
nossa cultura, é muito importante, eu acho que se é gratificante pra você, é muito mais
pra ter alguém que tá disposto a nos ouvir, né? Coisa que é muito difícil, ultimamente é
muito, muito pelo contrário, assim, a gente leva muita, a gente leva muito desaforo, né?
Então, quando têm pessoas que vem e estão dispostas a ver a cultura indígena, ouvir as
nossas, as nossas histórias, as nossas percepções, é muito bom, muito bom mesmo
compartilhar com você, espero que ajude muito, espero que eu tenha conseguido
responder todas as perguntas de uma maneira não confusa e o que precisar também
pode contar comigo, que eu puder ajudar de novo e muito obrigada mesmo pela
oportunidade (E02)

Bom, eu queria agradecer a você pelo convite realmente estou muito feliz. A única
coisa que eu queria falar era realmente sobre esse negócio de ter fala, sabe? Estou
muito feliz de mim poder estar falando com você, né? Ultimamente, nos últimos tempos,
desses últimos tempos não, nesses últimos séculos a gente não é ouvido, né? Sempre
existe alguém que sempre fala por nós e eu acho realmente muito importante
descolonizar isso, né? Que a gente, que nós como índios podemos ter voz, que a gente
quer ter voz, a gente quer ter isso, a gente quer falar sobre a nossa cultura, né? E o
quanto que a gente sofreu pra gente poder preservar ela, né? Mesmo rachado do jeito
que ela está, mas ela não tá quebrada, né? Então só queria agradecer realmente e que
chegue o dia que todos nós podemos ter voz, né? Hoje fala-se também muito que só o
branco tem voz, e é uma coisa realmente, né? Que só o branco, o não-indígena tem voz,
e o negro também não tem voz, o indígena também não tem voz, mas que a gente
também tem que pensar nesse negócio de ter voz, né? Que bom se todo mundo pudesse
ser escutado, aí ninguém precisava ter mais voz que outro, sabe? O branco não
precisava ter mais voz que o negro e o negro não precisava ter mais voz que o
indígena, se todo mundo parasse pra escutar cada um (E09)
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biodiversidade. Durante o século XVIII, era predominante a indagação sobre a forma com que a natureza
interferia a história humana; ainda neste século, pode-se encontrar resquício da perspectiva utilitarista e
antropocêntrica de mundo, onde houve grande degradação do meio ambiente nos séculos
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passados em detrimento do bem-estar humano (Grove, 1995). Segundo Pádua (2010), a partir das últimas
décadas do século XX, por interferência da demanda social já apresentada, a preocupação intelectual pelos
“problemas ambientais” aumentou, e assim, novas iniciativas de ensino e pesquisa com este enfoque
também se expandiram. Novas visões são apresentadas por Diegues (2000), apontando a contribuição que
o conhecimento tradicional pode fornecer para impulsionar a pesquisa relacionada às estratégias de
conservação da biodiversidade. Referindo-se a estas novas visões e contribuição do conhecimento
tradicional, Ab’Saber (1996) relata como o conhecimento de populações tradicionais auxilia especialistas na
realização de pesquisas de campo, por seu saber acumulado vinculado às vivências proporcionadas pelo
ambiente em que se inserem; esse conhecimento possui ainda a característica de ser construído
coletivamente, de maneira integrada à cultura grupal de uma dada população. Levando-se em conta o
exposto e relacionando-o à ideia de conservação da biodiversidade, Mafra & Stadtler (2007) propuseram
que os agentes locais seriam grandes protagonistas do processo por agirem sobre os objetos da
conservação, devendo ser valorizados enquanto conhecedores do ambiente e de suas relações. Ainda em
seu preâmbulo, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) reconhece a estreita e tradicional
dependência de recursos biológicos por muitas comunidades locais e populações indígenas, a proteção e o
acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e
transferência de tecnologia para sua conservação e utilização (BRASIL, 2001). A obra de Groom e
colaboradores (2006), expõe a importância da conservação da diversidade cultural, para além da
conservação da diversidade biológica, explicitando que muitas vezes as culturas são subestimadas, mas
englobam diversos mecanismos que permitiram às pessoas se habituarem às diferentes condições dos
ambientes, por meio das interações com a natureza de maneiras diversas e que, reciprocamente, interferem
no desenvolvimento das sociedades humanas e seus impactos na natureza. Segundo Diegues (1996)
referindo-se sobre o final da década de 1990, o modelo adotado - e que prevalecia - para a conservação da
natureza, dito preservacionista, favoreceu o distanciamento das comunidades tradicionais de suas terras em
detrimento da transformação dessas áreas em parques nacionais. O autor ainda afirma não ser possível a
conservação sem a participação ativa dessas populações, por contribuírem, também, com a conservação do
patrimônio cultural. A contribuição dada pelas diversas vivências acerca dos processos naturais, em termos
de conservação, compreende um campo de estudo que é chamado de etnoconservação (Diegues, 2000).
Partindo de ideias de conservação da biodiversidade e da contribuição dos povos tradicionais para esta
temática (Posey, 1992; Ab’Saber, 1996; Diegues, 1996, 2000), o presente estudo foca-se em uma
comunidade tradicional específica: os povos
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indígenas. A fim de assegurar uma conformidade referente aos termos “índio”, buscou-se a definição da Lei
6.001, de 19 de dezembro de 1973, que em seu artigo 3º assim define: “índio ou silvícola - é todo indivíduo
de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional”. Tratando-se de povos indígenas,
em Ayres (1990), é explicado que estes grupos e suas respectivas culturas passam por um processo de
“desmoronamento” e desvalorização, devido às ameaças constantes do desenvolvimento econômico. Em
trabalho anterior, Posey (1983) mostrou que apesar destes efeitos de desvalorização cultural, diversos
grupos conservam ainda sua autonomia, influenciados pela grande interação com o meio em que habitam.
Proposta de Pesquisa e Justificativa A presente pesquisa está inserida na linha “História, Filosofia e Ensino
de Evolução e Ecologia”, a qual aborda estudos sobre a construção do conhecimento em Biologia
Comparada e Ecologia; estudos ambientais e estudos sobre os processos educativos em Biologia nos
diferentes níveis e espaços de ensino aprendizagem. Dentro desse escopo, refere-se a uma pesquisa em
História Ambiental, numa abordagem etnocientífica, cujo objeto são as práticas e valores atrelados à
conservação da biodiversidade em um público específico.
HIPÓTESES
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e etnocientífica, a qual por meio da metodologia da
história oral, promove-se o levantamento histórico das práticas associadas à relação ser humano e mundo
natural em populações tradicionais. Espera-se que o trabalho possa contribuir com o reconhecimento e a
preservação da memória destes povos, favorecendo o diálogo entre a abordagem etnocientífica e a História
Ambiental, visto que em levantamento bibliográfico prévio não foram encontrados trabalhos que explicitem o
uso dessa perspectiva. Tal interesse, faz-se pertinente de acordo com literatura da área (Ayres, 1990;
Toledo, 1995; Ab’Saber, 1996; Diegues, 2000; Mafra & Stadler, 2007), que mostra a importância da
contribuição das populações tradicionais para ampliar as estratégias de conservação e manejo de espécies
nativas, por meio do entendimento sobre os modos locais de compreensão das relações entre os humanos
e o seu meio natural, incluindo outros aspectos ecológicos. Além disso, verifica-se em Groom e
colaboradores (2006) que, tratando-se da diversidade do patrimônio cultural, essa engloba uma reserva de
conhecimento humano, habilidades, valores e manutenção de tradições que são importantes para entender
as relações entre a cultura e o ambiente e as implicações para a conservação da biodiversidade. Sob essas
perspectivas, questiona-se: as práticas e valores atrelados à
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conservação da biodiversidade em comunidades indígenas estão se perdendo?
METODOLOGIA
Na perspectiva de uma pesquisa de natureza qualitativa, que difere da pesquisa quantitativa, visto seus
objetivos intrínsecos, em que: Objetos de estudo não são reduzidos a simples variáveis, mas sim
representados em sua totalidade, dentro de seus contextos cotidianos. Portanto, os campos de estudo não
são situações artificiais criadas em laboratório, mas sim práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana.
Além de qualitativa, a perspectiva etnocientífica torna possível retratar a realidade experienciada servindo-se
dos significados atribuídos pelos próprios atores sociais à sua praxis culturalmente contextualizada, impondo
o mínimo possível das visões e conceitos do pesquisador/academia, de modo a haver uma valorização da
visão do informante como um indício seguro de seu significado cultural (Posey, 1983; 1992). Estudos dessa
natureza, permitem tornar inteligível e justificável a ação desses atores a partir dos seus discursos, sendo
necessário entender como essas sociedades se organizam e como se relacionam com o meio em que vivem
(Posey, 1992). A escolha pela metodologia da história oral deu-se por implicar uma percepção do passado
como algo que tem continuidade no tempo presente e cujo processo histórico não está acabado, como
ocorre com o tema da presente pesquisa (Meihy, 2005). A história oral é definida por Meihy & Holanda
(2013) como: Conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto e que continua com
o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistados. O projeto prevê: planejamento da
condução das gravações com definição de locais, tempo de duração e demais fatores ambientais;
transcrição e estabelecimento de textos; conferência do produto escrito; autorização para o uso;
arquivamento e, sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao
grupo que gerou as entrevistas (Meihy & Holanda, 2013, p. 15). Ademais, Meihy (2005) explicita o propósito
da história oral: A história oral responde à necessidade de preenchimento de espaços capazes de dar
sentido a uma cultura explicativa dos atos sociais vistos pelas pessoas que herdam os dilemas e as
benesses da vida no presente. Sua versão do processo, porém, deve ser um legado de domínio público. [...]
Em todos os quadrantes da vida individual ou coletiva despontam investidas que se completam com
registros de experiências familiares, institucionais, de pessoas comuns ou ilustres. Fatos notáveis e
acontecimentos corriqueiros mostram que a noção de vida social apreendida pela história oral é relevante
em sua plenitude (Meihy, 2005, p. 24). O público alvo do presente estudo são alguns representantes
indígenas do estado do Paraná, pertencentes ao grupo étnico Kaingang. Dentre esse público, abrange-se
graduandos e graduados indígenas, da Universidade Estadual de Ponta
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Grossa (UEPG), que moram na cidade; líderes e pessoas-chave, representantes jovens (18 a 35 anos) e
representantes antigos (50+ anos) dessa etnia, viventes na Terra Indígena (TI) Faxinal, da qual alguns
desses graduandos originam-se. Dentro do público alvo de representantes indígenas do estado do Paraná,
esses subgrupos foram previamente decididos, com o intuito de alcançar os objetivos propostos no trabalho.
O subgrupo formado pelos graduandos e graduados que agora moram no meio urbano, foi escolhido pois, a
partir das vivências passadas nas aldeias e atualmente na cidade, torna-se possível coadunar os
conhecimentos construídos anteriormente (nas aldeias) com os vivenciados presentemente (na cidade). O
segundo subgrupo, composto de membros viventes nas aldeias, foi escolhido com o intuito de resgatar
ainda mais os conhecimentos desses grupos, pelo recorte histórico vivenciado por eles ser distinto daquele
do primeiro grupo, os quais mantêm a familiaridade com o ambiente. As entrevistas terão duração de 40
minutos e os grupos de discussão, duração de 60 minutos. Os participantes serão recrutados via telefone ou
pessoalmente pela pesquisadora.

Objetivo da Pesquisa:
OBJETIVO PRIMÁRIO
Verificar se há perda do conhecimento tradicional (práticas, percepções, valores, serviços, patrimônio
cultural, ...) entre indígenas Kaingang de diferentes faixas etárias e aqueles que saíram das aldeias quanto à
conservação da biodiversidade, no recorte espacial-temporal em que se inserem.
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
I. Identificar as diferenças e semelhanças nas concepções e práticas de conservação da biodiversidade
presentes entre representantes de populações indígenas saídos das aldeias e os que nela permaneceram.
II. Favorecer o reconhecimento e a preservação do conhecimento e da diversidade cultural destas
comunidades indígenas.
III. Ampliar a abordagem etnocientífica na História Ambiental valorizando a memória dos povos indígenas.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
RISCOS
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Público-alvo: conhecimento tradicional tornar-se público.
BENEFÍCIOS
A pesquisa tem potencial e intenção de resgatar e dar luz aos conhecimentos tradicionais que muitas vezes
ficam restritos ao grupo que os possui. A valorização da memória e desses conhecimentos também é
objetivo da pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e etnocientífica que tem por objetivo verificar se há perda
do conhecimento tradicional (práticas, valores, serviços, percepções, patrimônio cultural, etc) entre
indígenas de diferentes faixas etárias e não mais viventes em aldeias, quanto à conservação da
biodiversidade, dentro do recorte espacial temporal em que se inserem. Utiliza-se da metodologia da história
oral, com o levantamento das concepções deste público alvo mediante entrevistas semiestruturadas, grupos
de discussão e observação participante, registrada com auxílio de diário de campo, desenvolvido pela
pesquisadora durante trabalho ecológico-etnográfico de campo. Os dados gerados serão analisados a partir
dos discursos produzidos pelos representantes e pelos dados gerados pela própria pesquisadora durante o
trabalho ecológico-etnográfico de campo, e, posteriormente, submetidos a uma análise comparativa,
permeando e confrontando esses dados ao ponto de vista científico, buscando contribuições efetivas
relacionadas aos tópicos abordados na coleta, tais quais as técnicas de manejo, entendimento de ciclos da
natureza, entre outros, de acordo com a perspectiva etnoconservacionista. A pesquisadora espera contribuir
com a ciência, sobretudo no que diz respeito às técnicas de manejo para a conservação da biodiversidade;
mas também para a preservação da memória destes povos, favorecendo o diálogo entre a abordagem
etnocientífica e histórica.
O país de origem do estudo é o Brasil.
Tamanho da amostra: 70 participantes.
Orçamento do projeto: R$ 1.200,00. Financiamento próprio.
Previsão de início do estudo: Setembro de 2020.
Previsão de finalização do estudo: Novembro de 2020.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Verificar item "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".
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Recomendações:
Verificar item "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Trata-se de análise de respostas ao parecer pendente nº 4.240.082 emitido pela Conep em 27/08/2020:
1. No documento intitulado “Projetoresposta.pdf, postado na Plataforma Brasil em 23/04/2020:
1.1. Na página 6 de 16 lê-se: “Seguindo as normas da Resolução nº 304 de agosto de 2000, a pesquisa
junto a essa comunidade só será realizada perante autorização de ingresso em Terra Indígena cedida pela
organização indígena responsável, a FUNAI, bem como após autorização do cacique da TI.”.
1.1.1. Quanto às autorizações, declarações e termos necessários: Como a pesquisa prevê entrada em terra
indígena, solicita-se a autorização da Presidência da FUNAI conforme estabelece a legislação Brasileira e
Instrução Normativa nº 001/PRESI/1995 - FUNAI, ou a declaração da pesquisadora de que esta será obtida
antes do início da pesquisa.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
1.1.2. Em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do líder ou do coletivo sobre o indivíduo,
a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, sem prejuízo do
consentimento individual, quando possível e desejável. Dessa forma, solicita-se apresentar autorização das
lideranças ou, caso seja inviável sua apresentação no momento, declaração do/a pesquisador/a que essa
será obtida antes do início da pesquisa (Resolução CNS nº 304 de 2000, item 2.4).
RESPOSTA: Foi inserido o seguinte trecho “seguindo as normas da Resolução nº 304 de agosto de 2000, a
pesquisa junto a essa comunidade só será realizada perante autorização de ingresso em Terra Indígena
cedida pela organização indígena responsável, a FUNAI, bem como após autorização do cacique da TI.
Como a pesquisa prevê entrada em terra indígena, a autorização da Presidência da FUNAI conforme
estabelece a Legislação Brasileira e Instrução Normativa nº 001/PRESI/1995 - FUNAI, já está sendo
solicitada, e só será iniciada a pesquisa após liberação dessa autorização pelo órgão competente. Tratandose da autorização necessária pela liderança indígena da Terra Indígena Faxinal, a apresentação documental
é inviável no momento, devido à
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pandemia de covid-19, no entanto, a pesquisadora está em contato constante via telefone com o cacique e
vice-cacique da TI, que já autorizaram a pesquisa por essas vias. Desta forma, a pesquisadora se
compromete a obter a autorização por escrito, de maneira documental, antes do início da pesquisa,
conforme Resolução CNS nº 304 de 2000, item 2.4.”, nas páginas 6 e 7 do projeto corrigido e anexado a
Plataforma Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2. Em relação ao documento intitulado “TCLEresposta.pdf”, postado na Plataforma Brasil em 23/04/2020:
2.1. O Registro do Consentimento Livre e Esclarecido é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre
e esclarecido do participante, sob a forma escrita, sonora, imagética, ou em outras formas que atendam às
características da pesquisa e dos participantes, devendo conter informações em LINGUAGEM CLARA E DE
FÁCIL ENTENDIMENTO para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa (Resolução CNS nº 510 de
2016, Artigo 15). Solicita-se adequação.
RESPOSTA: O TCLE foi reescrito quase em totalidade visando atender a essa adequação, sobretudo
dividindo o documento em tópicos claros e detalhando mais a apresentação do documento e do projeto, na
página 1 do TCLE.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2.2. De forma a garantir sua integridade, o documento deve apresentar a numeração das páginas,
recomendando-se ainda que essa seja inserida de forma a indicar, também, o número total de páginas, por
exemplo: 1 de 2, 2 de 2. Solicita-se adequação.
RESPOSTA: Foi adicionado ao TCLE numeração de páginas, constando a página final, de maneira a
garantir a integridade do documento. As alterações constam no TCLE anexado à Plataforma Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2.3. Na página 1 de 2 lê-se: “Para isto, tanto o grupo de discussão, quanto a entrevista serão realizadas com
o auxílio de um gravador e irão se aprofundar em detalhes sobre o tema de estudo.”. Considerando os
direitos dos participantes, dispostos na Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 9º, de terem sua privacidade
respeitada; de terem garantida a confidencialidade das informações pessoais e de decidirem, dentre as
informações que fornecem aquelas que podem ser tratadas de forma pública, solicita-se inserir opções
excludentes (“sim, autorizo a gravação da
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minha imagem e/ou voz” e “não, não autorizo a gravação da minha imagem e/ou voz”) no Registro do
Consentimento Livre e Esclarecido, para que os participantes possam exercer tais direitos.
RESPOSTA: Foram adicionadas as seguintes sentenças para preenchimento do participante: “( ) Sim,
autorizo a gravação da minha imagem e/ou voz” e “( ) Não, não autorizo a gravação da minha imagem e/ou
voz”, garantindo aos participantes de exercer o direito de escolha. Essa inserção consta na página 4 do
TCLE, em anexo na Plataforma Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2.4. Na página 2 de 2 lê-se: “caso haja GASTOS DE DESLOCAMENTO para participação, esses serão
remunerados pela pesquisadora” (destaque nosso). A pesquisadora restringiu o ressarcimento apenas a
gastos com deslocamento. O Registro do Consentimento Livre e Esclarecido deve assegurar de forma clara
e afirmativa a garantia de ressarcimento (Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 2º, Inciso XXIV,
ressarcimento “é uma compensação material dos gastos decorrentes da participação na pesquisa, ou seja,
despesas do participante e seus acompanhantes, tais como transporte e alimentação”) ao participante da
pesquisa e a descrição das formas de cobertura das despesas realizadas pelo participante decorrentes da
pesquisa, quando houver (Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 17, Inciso VII). Solicita-se incluir no
Processo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como no seu Registro, os possíveis gastos com o seu
reembolso de forma mais abrangente (Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 2º, Inciso XXIV).
RESPOSTA: Foi adicionado o seguinte trecho ao TCLE: “Ressarcimento: Você será ressarcido de todas as
despesas causadas pela participação na pesquisa (deslocamento, alimentação, ...), no entanto a pesquisa
não prevê qualquer despesa por participar na pesquisa, e também não prevê remuneração para a sua
participação. De modo a minimizar a possibilidade desses gastos, a pesquisadora realizará contato prévio
para definir o melhor local, dia e horário para realizar a coleta de dados, e também oferecerá lanche após a
dinâmica de entrevista ou grupo de discussão.”, na página 3 do TCLE, anexo à Plataforma Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2.5. Solicita-se incluir no Registro do Consentimento Livre e Esclarecido a informação de que, havendo
algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização através das vias
judiciais (Código Civil, Lei 10.406 de 2002, Artigos 927 a 954 e Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 19).
RESPOSTA: Foi adicionado o seguinte trecho ao TCLE: “Indenização e medidas de reparação:
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Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização através das
vias judiciais (Código Civil, Lei 10.406 de 2002, Artigos 927 a 954 e Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo
19).”, na página 3 do TCLE, anexo à Plataforma Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2.6. A Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 2º, Inciso XXV, define risco da pesquisa como “a possibilidade
de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano, em qualquer etapa
da pesquisa e dela decorrente”. Ao subestimar os riscos envolvidos em um estudo, o pesquisador não
transmite as informações necessárias para que o indivíduo tome uma decisão autônoma sobre sua
participação na pesquisa. Dessa forma, solicita-se que TODOS os RISCOS DA PESQUISA sejam
expressos de forma clara no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido e demais documentos, bem
como a apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e
condições que possam vir a causar algum dano ao participante de pesquisa.
RESPOSTA: Foi adicionado o seguinte trecho: “Desconfortos e riscos previstos: Por não ser obrigatória a
sua participação, caso se sinta desconfortável ou incomodado(a) em face às questões que lhe serão feitas,
uma vez que remetem a suas vivências e experiências pessoais, caso aceite, você terá a liberdade de não
responder uma possível questão, ou mesmo interromper a participação neste estudo a qualquer momento,
sem que haja qualquer penalidade ou perdas de qualquer espécie. Poderá também solicitar esclarecimentos
sobre a pesquisa antes, durante e após a aplicação da entrevista. As situações previstas que podem gerar
riscos ao participar da pesquisa são o desconforto frente às questões pessoais, gravação da entrevista e
grupo de discussão em áudio, e também o deslocamento até um possível local de encontro e o tempo de
duração da durante a coleta de dados; desse modo, a pesquisadora está aberta ao diálogo a fim de
minimizar esses desconfortos e riscos, como o acordo prévio do local de coleta de dados; o oferecimento de
um lanche e refresco ao final da coleta, devido ao tempo; a garantia do anonimato das respostas, na
transcrição; e a possibilidade de não responder questões que você participante não se sentir à vontade. A
pesquisa não apresenta outros riscos previsíveis previamente, mas é garantido a você interromper sua
participação a qualquer momento. A pesquisadora responsável garante o sigilo de sua identidade e de seus
dados que, de algum modo, possam provocar constrangimentos ou prejuízos de qualquer espécie a você,
garantindo que os dados serão utilizados exclusivamente para fins didáticos e/ou científicos.”, na página 2
do TCLE, bem como na página 12 e 13 do Projeto de Pesquisa e na Plataforma Brasil.
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ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2.7. Solicita-se incluir no Processo e Registro do Consentimento Livre e Esclarecido o compromisso da
pesquisadora de divulgar os resultados da pesquisa, em formato acessível ao grupo ou população que foi
pesquisada (Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 3º, Inciso IV).
RESPOSTA: Foi adicionado o seguinte trecho: “Esclarecimentos: Você será informado e esclarecido sobre
os aspectos relevantes da pesquisa, antes, durante e depois da pesquisa, mesmo se esta informação
causar sua recusa na participação ou sua saída da pesquisa. Os resultados finais serão divulgados por meio
de uma dissertação e artigos científicos, além disso, a pesquisadora se compromete a trazer os resultados
até a aldeia, de modo a explicar de maneira simples as contribuições dos participantes ao trabalho. A
pesquisadora ainda montará um material que será entregue as lideranças da Terra Indígena com as falas
transcritas e divididas por tema, de modo que os registros dos conhecimentos tradicionais Kaingang fiquem
disponíveis à comunidade. Os dados coletados serão usados somente para os fins acadêmicos e científicos
da pesquisa.”, na página 3 do TCLE, anexado à Plataforma Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
2.8. Solicita-se apresentar o compromisso de que as informações obtidas serão utilizadas somente
conforme os objetivos propostos pela pesquisa (Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 9º, Inciso V; Artigo
17, Inciso IV). Solicita-se adequação.
RESPOSTA: Foi inserida a seguinte sentença no item “Esclarecimentos”: “Os dados coletados serão usados
somente para os fins acadêmicos e científicos da pesquisa.”, na página 3 do TCLE, anexado à Plataforma
Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
3. Mesmo que a pesquisa tenha “financiamento próprio”, solicita-se detalhamento do orçamento previsto, de
acordo com o solicitado pela Norma Operacional CNS nº 001 de 2013, item 3.3.e.
RESPOSTA: Foi inserido o item “Orçamento” ao Projeto de Pesquisa, no qual é descrito o seguinte trecho:
“A presente pesquisa será, a princípio, realizada com financiamento próprio, visto que a pesquisadora se
encontra sem bolsa de pesquisa de nenhuma agência de fomento. O orçamento previsto a ser utilizado é de
R$ 1200,00, referentes aos gastos de deslocamento da pesquisadora, de carro, duas da cidade de Ribeirão
Preto – SP até a cidade de Ponta Grossa – PR (586 km); e duas da cidade de Ribeirão Preto – SP até a
Terra Indígena Faxinal (Cândido de Abreu – PR) (713 km).
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Essa estimativa prevê os gastos com combustível e com pedágio para as 4 viagens.”, na página 14 do
Projeto de Pesquisa e na Plataforma Brasil.
ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.
Considerações Finais a critério da CONEP:
Diante do exposto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep, de acordo com as atribuições
definidas na Resolução CNS nº 510 de 2016, na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº
001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.
Situação: Protocolo aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_1512951.pdf
Outros
CARTA_RESPOSTA_CONEP.pdf

Postagem

Autor

Situação

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES
ARIADNE DALL
ACQUA AYRES

Aceito

TERMO_DE_CONSENTIMENTO_limp.p
df

08/09/2020
11:14:55
08/09/2020
11:13:38
02/09/2020
16:36:38

TERMO_DE_CONSENTIMENTO_grif.p
df

02/09/2020
16:35:17

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES

Aceito

Projeto_Pesquisa_grifado.pdf

01/09/2020
01:41:35

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES

Aceito

Projeto_Pesquisa_limpo.pdf

01/09/2020
01:40:23

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES

Aceito

Outros

carta_resposta_parecer.pdf

31/08/2020
23:30:12
31/08/2020
23:28:55
27/05/2020
10:48:59
23/04/2020

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES
ARIADNE DALL
ACQUA AYRES
ARIADNE DALL
ACQUA AYRES
ARIADNE DALL

Aceito

Outros

Cronograma_atividades_COVID_grifado
.pdf
Cronograma_atividades_COVID_limpo.p
df
carta_resposta_27_05.pdf

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Cronograma
Cronograma

Aceito

Aceito

Aceito
Aceito
Aceito
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Outros

carta_resposta_parecer.pdf

16:41:09

ACQUA AYRES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Cronograma

TCLEresposta.pdf

23/04/2020
16:40:27

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES

Aceito

Projetoresposta.pdf

23/04/2020
16:39:48

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES

Aceito

Cronograma_atividadesresposta.pdf

23/04/2020
16:39:10
18/02/2020
15:33:57

ARIADNE DALL
ACQUA AYRES
ARIADNE DALL
ACQUA AYRES

Aceito

Folha de Rosto

Folha_de_Rosto_final.pdf

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

BRASILIA, 09 de Outubro de 2020

Assinado por:
Jorge Alves de Almeida Venancio
(Coordenador(a))
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APÊNDICE 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(de acordo com as Normas da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde de 12 de Dezembro
de 2012)

Apresentação da Pesquisa:
Caro(a) participante, você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de
mestrado intitulada “Conservação da biodiversidade em comunidades Kaingang do
Paraná: um recorte utilizando uma abordagem etnocientífica”, desenvolvida por
Ariadne Dall’acqua Ayres, aluna de mestrado da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP. Este documento,
chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos
como participante e é elaborado em duas vias, uma que ficará com você e outra que
ficará com a pesquisadora.
Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas.
Se tiver perguntas antes ou mesmo depois assinar o Termo, você poderá esclarecêlas com a pesquisadora. Se preferir, você pode levar este Termo para casa e
consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir participar. Não haverá
qualquer tipo de penalização ou prejuízo se você não quiser participar ou se retirar
sua autorização em qualquer momento, mesmo depois de iniciar sua participação na
pesquisa. É importante realizar esta pesquisa porque contribui para o entendimento
das práticas e valores do conhecimento tradicional de indígenas Kaingang para a
conservação da biodiversidade; favorece o reconhecimento e a preservação do
conhecimento e da diversidade cultural dos Kaingang e amplia a abordagem
etnocientífica (junto às populações humanas tradicionais) na História Ambiental,
valorizando a memória dos povos indígenas.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Objetivos: Os objetivos do trabalho envolvem verificar se há perda do conhecimento
tradicional (práticas, percepções, valores, serviços, patrimônio cultural, ...) entre
indígenas Kaingang de diferentes faixas etárias (idades) e aqueles que não moram
mais nas aldeias, quanto à conservação da biodiversidade (proteção/preservação da
natureza); identificar as diferenças e semelhanças nas concepções e práticas de
conservação da biodiversidade presentes entre representantes de populações
indígenas saídos das aldeias e os que nela permaneceram.
Justificativa: estudos prévios mostram a contribuição de populações tradicionais,
como as populações indígenas, para ampliar as estratégias de conservação e manejo
da biodiversidade (animais, plantas, ambiente, micro-organismos, ...), portanto,
espera-se indicar as implicações, ou seja, as contribuições desse conhecimento na
Ecologia, de maneira geral.
Procedimentos e metodologias: participando do estudo, você está sendo convidado
a integrar uma entrevista semiestruturada (40 minutos de duração), por meio de
uma conversa somente com a pesquisadora. O procedimento será realizado por

meio de algumas perguntas e tópicos temáticos, em que você poderá narrar
algumas experiências, questões culturais e sociais referentes à conservação da
biodiversidade obtidas dentro da aldeia, e, também, comparar – sob sua ótica – a
diferença entre o entendimento e a vivência neste ambiente e no ambiente urbano.
Para isto, a entrevista será realizada com o auxílio de um gravador, ou seja, as
falas serão gravadas em forma de áudio e irão se aprofundar em detalhes sobre os
temas que forem discutidos. As gravações serão confidenciais à pesquisadora e
mantidas em arquivo durante cinco (5) anos, depois desse prazo serão descartadas
permanentemente. Essas gravações serão transcritas (do áudio para o texto escrito),
garantindo o anonimato dos participantes, ou seja, retirando quaisquer nomes e
informações que possam fazer referência a você.
Após as coletas de dados serão feitas análises qualitativas, ou seja, os diálogos
transcritos serão analisados utilizando-se textos científicos que se aprofundem na
temática, buscando investigar e identificar o entendimento no qual seus relatos
estão baseados, como se deu a construção do conhecimento relacionado à
conservação da biodiversidade, bem como as contribuições – e implicações – deste
etnoconhecimento para a Ecologia, por meio de técnicas de manejo, por exemplo.
Desconfortos e riscos previstos: Por não ser obrigatória a sua participação, caso se
sinta desconfortável ou incomodado(a) em face às questões que lhe serão feitas
uma vez que remetem a suas vivências e experiências pessoais, você terá a
liberdade de não responder uma possível questão, ou mesmo interromper a
participação neste estudo a qualquer momento, sem que haja qualquer penalidade
ou perdas de qualquer espécie. Poderá também solicitar esclarecimentos sobre a
pesquisa antes, durante e após a aplicação da entrevista ou participação do grupo
de discussão. As situações previstas que podem gerar riscos ao participar da
pesquisa são o desconforto frente às questões pessoais, a gravação da entrevista e
do grupo de discussão em áudio, e também o deslocamento até um possível local de
encontro e o tempo durante a coleta de dados. Tendo em vista essas informações, a
pesquisadora está aberta ao diálogo a fim de minimizar esses desconfortos e riscos,
tais como o acordo prévio do local de coleta de dados; o oferecimento de um lanche
e refresco ao final da coleta, devido à duração; a garantia do anonimato das
respostas na transcrição; e a possibilidade de não responder questões que você
participante não se sinta à vontade. A pesquisa não apresenta outros riscos
previsíveis, mas é garantido a você interromper sua participação a qualquer
momento. A pesquisadora responsável garante o sigilo de sua identidade e de seus
dados que, de algum modo, possam provocar constrangimentos ou prejuízos de
qualquer espécie a você, garantindo que os dados serão utilizados exclusivamente
para fins didáticos e/ou científicos.
Benefícios: A pesquisa tem potencial e intenção de resgatar e dar luz aos
conhecimentos tradicionais que muitas vezes ficam restritos ao grupo que os possui.
Desse modo o participante poderá contribuir para o registro, a divulgação e a
valorização da memória e dos conhecimentos dos indígenas da etnia Kaingang. Além
disso, a pesquisa tem potencial para gerar contribuições para a ciência,
principalmente na área da História Ambiental e da Ecologia, ao incorporar o
conhecimento tradicional ao conhecimento científico. Ao participar, o participante

também poderá contribuir para o registro de memórias dos indígenas Kaingang e da
Terra Indígena Faxinal sobre sua terra e cultura.
Acompanhamento e assistência: A pesquisadora manterá contato constante com os
participantes durante a pesquisa, disponibilizando seu contato telefônico pessoal,
seu e-mail e redes sociais, para que a qualquer momento seja possível entrar em
contato para esclarecer dúvidas.
GARANTIAS AOS PARTICIPANTES:
Esclarecimentos: Você será informado e esclarecido sobre os aspectos relevantes da
pesquisa, antes, durante e depois, mesmo se esta informação causar sua recusa na
participação ou sua saída da mesma. Os resultados finais serão divulgados por meio
de uma dissertação e artigos científicos, além disso, a pesquisadora se compromete
a trazer os resultados até a aldeia, de modo a esclarecer as contribuições dos
participantes ao trabalho. A pesquisadora ainda montará um material que será
entregue às lideranças da Terra Indígena com as falas transcritas e divididas por
tema, de modo que os registros dos conhecimentos tradicionais Kaingang fiquem
disponíveis à comunidade. Os dados coletados serão usados somente para os fins
acadêmicos e científicos da pesquisa.
Direito de recusa a participar e direito de retirada do consentimento: Você tem o
direito de se recusar a participar da pesquisa e de desistir e retirar o seu
consentimento em qualquer momento, sem que isso traga qualquer penalidade ou
represálias de qualquer natureza e sem que haja prejuízo algum ao participante.
Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em
sigilo e as informações obtidas durante a pesquisa só serão acessadas pelos
pesquisadores. Na divulgação dos resultados desse estudo, informações que possam
identificá-lo não serão mostradas ou publicadas.
Ressarcimento: Você será ressarcido de todas as despesas causadas pela
participação na pesquisa (deslocamento, alimentação, ...). No entanto na pesquisa
não se prevê qualquer despesa por parte do participante, e também não prevê
remuneração para a sua participação. De modo a minimizar a possibilidade desses
gastos, a pesquisadora realizará contato prévio para definir o melhor local, dia e
horário para realizar a coleta de dados e também oferecerá lanche após a dinâmica
de entrevista ou grupo de discussão.
Indenização e medidas de reparação: Havendo algum dano decorrente da pesquisa,
o participante terá direito a solicitar indenização através das vias judiciais (Código
Civil, Lei 10.406 de 2002, Artigos 927 a 954 e Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo
19).
Entrega de via do TCLE: Você receberá uma via deste Termo assinada e rubricada
pelo pesquisador.
Caso decida participar, agradeço sua contribuição para a ampliação de
conhecimentos da área e também pela ajuda no fortalecimento desta pesquisa. Sua
colaboração é muito importante para esse estudo. Obrigada!
Em caso de dúvidas e esclarecimentos sobre o projeto você poderá contatar as
pesquisadoras responsáveis:

Pesquisadora: Ariadne Dall’acqua Ayres
Instituição: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo - USP
Telefone: (16) 98190-9719
E-mail: ariadne.ayres@usp.br
Pesquisadora: Profa. Dra. Fernanda da Rocha Brando
Laboratório / Instituição: Laboratório de Epistemologia e Didática da Biologia, sito à
Rua Clóvis Vieira, casa 36, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto, USP, SP
E-mail: ferbrando@ffclrp.usp.br
Para eventuais dúvidas ou reclamações sobre questões éticas da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto - USP. Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 - Prédio da
Administração - sala 07 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP - Brasil.
Fone: (16) 3315-4811 - Atendimento de 2ª a 6ª das 13h30 às 17h30
E-mail: coetp@ffclrp.usp.br / homepage: http://www.ffclrp.usp.br
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO:
Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos,
métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e desconfortos que esta pode
acarretar, aceito participar e declaro ter recebido uma via original deste documento
rubricada em todas as folhas e assinada ao final, pelo pesquisador e por mim:
Nome do (a) participante:
________________________________________________
RG: _________________________________________________________________
Contato telefônico: _____________________________________________________
e-mail (opcional): ______________________________________________________
( ) Sim, autorizo a gravação da minha imagem e/ou voz
( ) Não, não autorizo a gravação da minha imagem e/ou voz

______________________________________
(Assinatura do participante)

Data: ____/_____/______.

Confirmo a minha participação na pesquisa intitulada "Conservação da
biodiversidade em comunidades Kaingang do estado do Paraná: um recorte
utilizando uma abordagem etnocientífica", após ter lido o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e ter sanado minhas dúvidas com a pesquisadora responsável.
______________________________________

(Nome Completo do participante)
Responsabilidade do Pesquisador:
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e
complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido
uma via deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo
CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela CONEP. Comprometo-me a
utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as
finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo
participante.

_________________________________________ Data: ____/_____/______.
(Assinatura do pesquisador)

APÊNDICE 2
Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Programa de Pós-graduação em Biologia Comparada
Projeto: Conservação da biodiversidade em comunidades Kaingang do Paraná:
um recorte utilizando uma abordagem etnocientífica
Responsável: Ariadne Dall’acqua Ayres
Orientação: Profa. Dra. Fernanda da Rocha Brando
Coorientação: Profa. Dra. Maria Mercedes Montero Bartolomé

Roteiro semiestruturado para entrevistas
1-

O que você lembra das práticas relacionadas aos animais, plantas e outros recursos naturais nas

atividades da sua aldeia?
2-

Você lembra alguma história, mito tradição ligada a isso?

3-

Ainda pensando nessas práticas com animais, plantas e o meio ambiente de modo geral, havia

alguma ideia ou conhecimento que impedia ou impulsionava essas práticas na aldeia (como por exemplo
ciclo da lua, estações do ano, regime de chuvas...)? Quais? Em caso positivo, como você relaciona as
duas coisas, as práticas realizadas e esses conhecimentos ou ideias?
4-

Considerando apenas o que você vem aprendendo no ensino formal sobre a

conservação/preservação/proteção da natureza, o que você destacaria do que era feito dentro da sua
aldeia, em termos positivos e em termos negativos? De que modo você acredita que as medidas positivas
de conservação de sua aldeia poderiam ser fortalecidas?
5-

Você considera que essas experiências afetaram a sua relação atual com a natureza, agora, que

você mora na cidade? Você sente diferenças? Quais? Como você entende a relação ser humano-natureza
entre as outras pessoas da cidade?
6-

Você tem uma relação afetiva ou algo de tradição com a araucária/pinheiro do Paraná?

7-

Como você vê que o conhecimento tradicional é passado? Acha que ele vem se perdendo ao

longo das gerações?
8-

O que você entende por natureza? Você acha que os indígenas de modo geral e também os

Kaingang mais especificamente, conservam a natureza?
9-

Como tem sido, nesse momento de pandemia, para você, enquanto indígena, ver as notícias

sobre a pandemia sendo levada por não-indígenas às aldeias e a devastação que está sendo feita nas
florestas, como as queimadas e desmatamento, as invasões as terras indígenas, todas essas notícias que
aumentaram muito nesse ano?

APÊNDICE 3

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Programa de Pós-graduação em Biologia Comparada
Projeto: Conservação da biodiversidade em comunidades Kaingang do Paraná:
um recorte utilizando uma abordagem etnocientífica
Responsável: Ariadne Dall’acqua Ayres
Orientação: Profa. Dra. Fernanda da Rocha Brando
Co-orientação: Profa. Dra. Maria Mercedes Montero Bartolomé
Questionário pós entrevista
1) Nome completo

2) Idade

3) Curso de graduação

4) TI/aldeia

5) O que lhe fez sair da aldeia e vir estudar na universidade?

6) Você acha que sua percepção sobre conservação da biodiversidade mudou
depois de sair da aldeia? Por quê?

