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 RESUMO 
 

O projeto de pesquisa-ação realizado na Comunidade Indígena Truká Tapera, no 

sertão nordestino, no Vale do São Francisco em Pernambuco-PE, foi viabilizado a partir 

de ações integradas do PET – Programa de Educação Tutorial / Politicas Púbicas e Ações 

Afirmativas UFRPE e o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento e Inclusão Social – IADIS, 

tem como proposta saber como dar-se o processo de identificação étnica das crianças 

indígenas Truka?  Desenvolvido para o público de crianças indígenas de 3 a 9 anos, com 

objetivo pedagógico de empoderamento étnico da cultura local, fazendo uma diagnose 

etnográfica dos saberes das crianças sobre identidade indígena. A educação indígena é 

diferente dos padrões tradicionais reproduzidos até hoje no Brasil, é embasada nas 

experiências cotidianas passada de pais para filhos como uma tradição, mas não propicia 

um ensino coletivo, e sim uma educação artesanal na qual se fomenta o fazer, aprender 

fazendo. Trata-se de uma pesquisa-ação, com o enfoque qualitativo, sendo portanto 

fundamental a desmonumentização da visão epistemológica do colonizador viabilizando 

uma nova construção de conhecimentos sobre a identidade Truká a partir do olhar dos 

“curumins”. Foi observado que, embora exista influência da educação formal/bancária na 

comunidade indígena truká, acredita-se que há uma resistência na conservação cultural 
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indígena a partir da educação não-formal guiada pelo senso comum das representações 

sociais no cotidiano das crianças indígenas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Crianças; Conservação cultural; Identidade. 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

 A pesquisa pretende analisar a visão da criança indígena a respeito da própria 

conservação cultural sendo esta visão fundamental para a sensibilidade, a reflexão e a 

imaginação, intensificando as relações dos indivíduos consigo mesmo e com os outros e 

com o mundo. Para tanto, é fundamental a construção de novos conhecimentos, 

embasados em conceitos que não são pronunciados em língua colonial, que por sua vez 

somará para enriquecer e aprimorar a ciência sobre a manutenção da identidade dos 

povos tradicionais.  

A investigação será realizada no ambiente da comunidade no vale do São 

Francisco sertão nordestino - comunidade Indígena Truká. Nesse ambiente de pesquisa 

há uma suposta relação de preconceito racial que se retroalimenta da relação de poder 

histórica, das condições da educação oferecida e de uma suposta postura de timidez dos 

indígenas no que tange a sua cultura. A reflexão sobre o juízo de conservação cultural 

indígena partindo do próprio índio fornecerá pistas essenciais para auxiliar o 

aprimoramento das relações sociais combatendo o preconceito racial a partir da 

educação.   

A multicausalidade dos dilemas sociais dessa convivência absorvem a influência 

(ou a falta) da educação oferecida as comunidades que são receptoras do mesmo 

sistema educacional público precário e ineficaz. É no ambiente escolar onde se ver os 

personagens mais marginalizados vítimas do suposto preconceito racial, no caso as 

crianças indígenas, quando se constata que os docentes disponíveis na localidade não 

necessariamente são indígenas, ou seja, por falta de profissionais de origem indígenas é 

fomentada a educação bancária/tradicional, que por sua vez compromete as 

reinvindicações da conservação da cultura local.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1 Metodologia   

 

Analisando comportamentos de indivíduos em processos dinâmicos a pesquisa 

abordará conhecimentos sobre conservação cultural indígena partindo do próprio índio. 

Sendo essa análise pouca explorada, carece ser valorizada e focada por seu caráter de 

reinvenção da realidade - no caso a realidade indígena. Para tanto a tipologia de pesquisa 

de caráter exploratório conduzira os trabalhos. Gil ensina que,  

  

A pesquisa exploratória desenvolve uma visão geral acerca de determinados fatos 

pouco explorado, se aprofundando em conceitos preliminares sobre determinada 

temática não contemplada de modo satisfatório, esclarecendo questões 

superficialmente abordadas sobre o assunto. (GIL, p.80).  

  

Segundo Metring (2009, p. 61), a pesquisa descritiva visa essencialmente, 

descrever características de determinadas populações. Sendo assim, esse estudo teve 

como propósito detalhar os problemas relacionados ao objeto de estudo, analisando em 

profundidade na realidade pesquisada. No projeto será utilizada uma metodologia 

quantitativa com questionários e sondagem dos resultados, após a finalização das 

oficinas. E, qualitativa na análise dos discurso das crianças ao final das oficinas realizada 

em um ciclo de três encontros, no no intervalo de trinta dias de uma para outra. Nas 

seguintes etapas: Momento apresentação dos mediadores as crianças e comunidade pra 

uma boa harmonização; Organizar o local que será realizada a oficina com os materiais 

didáticos a serem usados; Organizar as crianças em abaixo da árvore que será realizada 

a oficina; Introdução e vivência da dança “Toré” com as crianças usando os chocalhos 

confeccionados pelas crianças; Sondagem e sobre identidade e identificação indígenas 

que as crianças tem de si mesmas e confecção das máscaras; Confecção das pinturas 

em telas guiadas pelos conhecimentos prévios das crianças e as figuras simbólicas para 

elas em seu cotidiano, exemplos, o rio, peixes , aves, família etc. Tudo de livre escolha 

das crianças para fazermos uma análise de identidade etnográfica, do que é ser um índio 

da comunidade Truká. 

 

2.2  Discussão e Resultado Parcial 
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É no recinto de aprendizado onde se dá o processo de socialização infantil no 

qual se estabelece relações com crianças de diferentes famílias, favorecendo as múltiplas 

identidades, sendo portanto o primeiro espaço de diálogo das vivências das tensões 

raciais. É por meio do conhecimento que é forjado o sujeito sociológico, por meio da 

interação entre o “eu” e a sociedade e suas críticas, competições, perdas, realizações, 

valores éticos e democráticos. O saber passa a ser um grande mosaico de informações 

que alimentam as formatações das identidades. Hall afirma,  

  

A identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem 

um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado 

num dialogo continuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que 

esses mundos oferecem” (HALL, p.11).  

  

Construir conhecimentos mais complexos sobre as identidades e conservação 

indígena passa por questões particulares no seio de sua sociedade, que por sua vez 

podem sofrer alterações provocadas pelos dilemas das realidades gerando conflitos com 

a visão do colonizador. Por tanto é essencial empreender em reflexões que transcendem 

o alcance dos pretensiosos pensamentos de conservação cultural reportados aos povos 

colonizados. Souza Santos pontua que,  

 

A desmonumentização da visão epistemológica do colonizador viabiliza uma nova 

construção de conhecimentos a partir de uma diversidade epistemológica 

democrática e plural considerando a participação de outros conhecimentos, 

abrindo espaço para uma espécie de saber ecológico, construindo a conservação 

cultural numa visão de mundo onde o índio se sinta auto representado, na 

monumentalização de novos conhecimentos fundados em informações que não 

são pronunciados em língua colonial. (SOUSA SANTOS, p.38).   

  

A visão indígena sobre conservação cultural de seu povo supostamente passa por 

formas de organização estrutural que diverge da visão de mundo do colonizador. Segundo 

Ribeiro,  
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O índio na sua concepção sábia e singela, tem e expressa valores de vida 

diferente do europeu. Para os indígenas a vida é uma dádiva e o mundo que é um 

“luxo” de se viver não é o mundo idealizado pelo colonizador. (RIBEIRO, p.45).  

  

A compreensão etnográfica a partir de uma relação democrática e interativa 

pautada na troca de conhecimentos a respeito da conservação cultural com os próprios 

indígenas, fugindo da arcaica visão do colonizador que rotula o povo indígena como uma 

civilização inferior historicamente previsível e estática, erguerá caminhos para a educação 

racial e justiça social. Munanga ensina que,  

  

Um projeto nacional de construção de uma verdadeira democracia não pode 

ignorar a diversidade e as múltiplas identidades que compõem a sociedade 

brasileira. (RIBEIRO Matilde, p.54).  

 

Para a construção de conhecimentos sobre a real visão de conservação cultural 

indígena se faz imprescindível conversar com, e na, cultura indígena misturando saberes, 

abolindo “caricaturas” de conhecimentos produzidas na ótica do homem branco. Segundo 

Souza Santos,  

  

A descolonização da ciência que estuda as sociedades permite novos arranjos de 

conhecimentos e saberes alternativos, plurais e convenientemente participativo na 

formação do pensamento crítico, desaguando assim numa vasta visão de mundo, 

rompendo a visão ocidental de mundo ideal. Devemos navegar para além do 

pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes. (SOUSA 

SANTOS, p.32.).   

 

Darcy Ribeiro diz: “não se pode negar que culturas indígena e africana são a base 

da formação da sociedade brasileira pela influência, transferência e reprodução de hábitos 

cotidianos, linguagens verbais, culturais e religiosa” (RIBEIRO, p.275).   

 

A multicausalidade dos dilemas sociais local absorvem, supostamente, a influência 

- ou a falta dela - de fatores como por exemplo a educação oferecida por meio de uma 

política pública educacional precário e ineficaz.  

O referido dialogo costura a perspectiva da exploração da compreensão de 

conservação cultural do povo indígena a partir de seu entendimento e a partir de seu 



      
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

       

querer real, sendo tal visão não estereotipados na visão do colonizador e primordial para 

uma educação eficiente, fazendo com que o índio se sinta auto representado e estimulado 

à valorizar possíveis políticas públicas de conservação cultural implementadas no seio de 

suas relações, cooperando com equidade de conhecimentos provocando avanços de 

justiça e desenvolvimento social no combate a vários modelos de exclusões e 

vulnerabilidades sociais.   

Os resultados obtidos evidenciam que embora exista influência da educação 

formal/bancária na comunidade indígena truká, acredita-se que há uma resistência na 

conservação cultural indígena a partir da educação não-formal guiada pelo senso comum 

das representações sociais, ou seja, no saber ecológico no cotidiano das crianças 

indígenas truká. 

 

3. CONCLUSÃO 

A educação pode ser uma via de acesso ao empoderamento da identidade 

cultural, da autoestima e autonomia do indivíduo. É na atmosfera da educação que se 

cogita os encontros e os embates das diferenças étnicas contribuindo para diminuir e 

prevenir o processo de exclusão social e a incorporação do preconceitos.  Por tanto é 

essencial empreender em reflexões que transcendem o alcance dos pretensiosos 

pensamentos de conservação cultural reportados aos povos colonizados. A educação 

formal que é ofertada para as crianças Truka ainda não é satisfatória para atender as 

necessidades éticas desta comunidade, todavia o aldeamento indígena Truká persiste 

em fazer prevalecer suas memorias por meio do conhecimento interativo do saber 

ecológico.   
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