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I. INTRODUÇÃO	
 

«Quando os Europeus chegaram aqui, que os viajantes, os naturalistas piraram com essa Mata 

Atlântica, essa Mata Atlântica era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de interação 

com seres humanos que fizeram juntos esse jardim.» (KRENAK, 2018)1 

 

I.1 Tema	
 

Durante séculos, os povos nativos das Américas, se sustentaram nessa terra com seus 

conhecimentos milenares para construir suas casas, se alimentar, se curar e se relacionar. Os 

ensinamentos necessários à sobrevivência e experiência da vida em harmonia com os outros 

seres vivos eram transmitidos de geração em geração. Esse conhecimento nativo, não se limite 

as formas praticas de plantar ou construir, ele vai muito além e abrange o bem-estar-coletivo e 

individual, a forma de tomar decisão e de desenvolver projetos de maneira organizada 

politicamente, culturalmente e socialmente.  

 

Nesse projeto, usaremos de forma indiferente o termo de povos nativos ou povos 

indígenas, se referindo aos povos que mantiveram uma continuidade histórica e cultural desde 

antes da conquista europeia da América. As comunidades nativas se inscrevem numa esfera 

maior chamada de comunidades tradicionais que também incluem as comunidades ribeirinhas, 

quilombolas, caboclas, caiçaras etc.… a maioria delas, remanescentes ou tendo adquirido 

conhecimento com os próprios povos nativos para sobreviver no território brasileiro.  

 

Com a colonização e os princípios da revolução industrial, incentivando um mal 

desenvolvimento imitativo intrínseco de um pensamento único, os homens se desinseriram do 

meio natural, e esse jardim foi estuprado... a terra mutilada para extrair o ouro, as florestas 

queimadas para um lucro imediato, as aguas desviadas poluídas pela extração de minerais, 

comprometendo a perenidade desse frágil ecossistema. Nesses tempos sombrios, onde nossos 

erros e falta de humildade são gritantes, o desenvolvimento de Ecovilas, nos oferece a 

oportunidade de trazer a memoria dos antepassados dessa terra para fortalecer e recriar formas 

de se manter, de se adequar ao nosso meio, respeitando a natureza e os valores da existência 

                                                
1 Citado por Ailton Krenak em AS GUERRAS DA CONQUISTA na serie documental 
GUERRASdoBRASIL.doc. Produção de Luiz Bolognesi, 2018 
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nossa e dos nossos anfitriões. Alternativa que valoriza o conhecimento de um povo que ainda 

hoje esta sendo agredido e invadido e participa da regeneração do Brasil. 

 

I.2 Problema	
 

Quais são os ensinamentos que podemos tirar do conhecimento nativo dessa terra para 

reaprendermos a se organizar para conviver com a natureza e a comunidade e assim respeitar a 

visão do jardim dos anciões dessa terra? 

 

I.3 Objetivos	
 

1.3.1	Objetivo	Geral	
 

• Reunir e organizar informações sobre as praticas ecológicas, sociais, culturais e 

económicas dos povos nativos brasileiros que possam se transformar em diretrizes para 

a criação e o desenvolvimento de Ecovilas 

 

1.3.2	Objetivos	Específicos	
 

• Descrever praticas observadas nas vivencias em comunidades 

• Pesquisar e aprofundar na literatura existente, e principalmente a literatura indígena, o 

que já foi escrito sobre os assuntos estudados 

• Apresentar exemplos concretos para se inspirar 

• Identificar soluções replicáveis ou adaptáveis 

• Contribuir a construção e organização do conhecimento nesse campo 

• Valorizar o conhecimento nativo: 

Além dos objetivos “acadêmicos” um dos objetivos dessa pesquisa é de reconhecer os povos 

indígenas, como povo auto-organizado, a capacidade de idealizar um projeto integrado de 

desenvolvimento de uma área (ou que não é o caso hoje, pois, mesmo nas áreas demarcadas 

eles têm que passar por muitas instituições para aprovações de qualquer projeto nas suas terras 

(FUNAI, prefeituras, FUNASA, SEDUC etc..).) 

 

Também, podemos mencionar que em relação aos objetivos da ONU, no item 11 – Cidades e 

comunidades sustentáveis, essa pesquisa contribui a 2 objetivos principais:   
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• 11.3 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para 

o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e 

sustentáveis, em todos os países 

• 11.4 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural 

do mundo. 

 

I.4 Justificativa	
 

Num contexto nacional sombrio para a preservação ambiental e cultural, o presente trabalho se 

justifica pela necessidade de encontrarmos alternativas para desenvolver modelos de vida 

sustentáveis e se possível felizes. No Brasil, temos a grande oportunidade de contar com um 

conhecimento ancestral ainda vivo sobre o qual possamos nos inspirar para conviver uns com 

os outros em harmonia com o meio ambiente. 
“Se as sociedades tradicionais viveram até o presente no interior de uma 
natureza que nós ocidentais julgamos hostil, é essencialmente devido ao 
saber e ao saber-fazer acumulados durante milênios e que nós 
reconhecemos hoje seu valor intrínseco”. (J. Bonnemaison 1993) 

 

Apesar de não ser valorizado, é reconhecido que sem esse conhecimento, a sociedade brasileira 

não teria sobrevivido tampouco: “Foram os indígenas que ensinaram aos novos senhores e 

imigrantes os segredos dos rios, da terra e da floresta” (GONZALVES, 2005)i.  

 

O modelo de “ecovila” ganhou um reconhecimento irrefutável por ser nomeado em 1998 na 

lista da ONU das 100 melhores práticas para o desenvolvimento sustentável, como modelo 

excelente de vida sustentável. Porém, apesar do crescimento e da consolidação do movimento, 

a maioria dos projetos encontram grandes dificuldades a serem concretizados. Nesse contexto, 

me parece interessante refletir para propor diretrizes que possam orientar esse desenvolvimento, 

baseadas em fatos e experiencias comunitárias reais. 

 

O Mundo mais que o Brasil esta se chegando nessa conclusão. Em 2017, Rachel Biderman, 

diretora da ONG americana World Resources Institute/WRI escreveu na revista The Guardian: 

 “Os índios são os melhores guardas florestais que o Brasil tem” 2. 

 

                                                
2	Disponível em: < https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/apr/04/how-
to-stop-deforestation-indigenous-people-are-the-best-park-rangers>	
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O momento atual parece ideal para realizar essa pesquisa, pois os povos nativos estão hoje 

dispostos a abrir esse conhecimento para a sua própria sobrevivência. O que erra unicamente 

oral e transmitido de geração em geração começa a ser espalhado através de livros, vivencias e 

cursos (através da permacultura). O pajé Huni Kuin Agostinho Îka Muru fala da natureza como 

sendo “esse ouro na mão que nunca destruímos” (IKA MURU, 2011, p5)ii 

 

Além da grande importância para o desenvolvimento consciente baseado sobre séculos de 

vivencias, podemos destacar que a pesquisa promove a perpetuação, adaptação, integração e a 

valorização do conhecimento nativo, fortalecendo o movimento da luta dos povos por seus 

territórios frente a dupla ameaça de genocídio e devastação ambiental, colocando eles como 

exemplos a serem seguidos, reconhecendo seus saberes e respeitando a visão dos anciões dessa 

terra. Essa luta dos povos e a nossa urgente busca para encontrar formas viáveis e sustentáveis 

de se desenvolver como sociedade tem um objetivo em comum: preservar e regenerar nossa 

natureza e garantir o futuro das gerações por vir.  

 

Nossa pesquisa propõe de repensar o território Brasileiro, favorecendo o desenvolvimento de 

ecovilas, retomando os caminhos culturais, ou seja, resgatando os conhecimentos necessários a 

expressão da cosmovisão nativa do mundo para permitir a plenitude existencial dos seres 

humanos. Desta forma, repensar o território envolve viver a experiência de um tecido de vida, 

baseado em experiências de comunidade e comunhão com a natureza. 

 

Um dos pais da permacultura, nos diz que para a grande transição a uma cultural sustentável, 

deveremos considerar e procurar entender um conjunto de valores e conceitos maiores do que 

simplesmente os que sugiram na nossa historia cultural recente. (HOLMGREN, 2002)iii 

Em 2010, Alves diz que não considerar as comunidades tradicionais significa ignorar as 

possibilidades múltiplas no momento de se definir novas estratégias de desenvolvimento.  

 

Nesses dois últimos anos, tive o privilégio de viajar pelo Brasil, de conhecer e conviver com 

gente dessa terra. Esses encontros mudaram para sempre meu olhar sobre o desenvolvimento 

territorial e as escolhas que fazemos para nossas vidas. Muitos elementos necessários para a 

elaboração dessa pesquisa já foram arquivados e registrados durante essas viagens e vivencias 

entre 2017 e 2019.  

Com essa pesquisa, queremos encontrar o melhor ângulo para apresentar diretrizes de 

desenvolvimento de ecovilas vivas e ferramentas praticas a serem consideradas no momento 
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das suas criações, inspirada de uma visão ancestral do mundo sendo “capaz de habitar uma 

cosmovisão, habitar um lugar neste planeta que compartilhamos de uma maneira tão especial, 

em que tudo ganha sentido.” (KOPENAWA, 2015, p25)iv 

  

1. REVISÃO	DE	LITERATURA	
 
Os antropólogos, historiadores, ativistas e principalmente os povos nativos mesmos, atestam do 

jardim que era o Brasil: “Quantos anos não mourejavam eles com seus precaríssimos 

instrumentos de pedra para transformar grande extensões de mata em vastos mangabais e 

pesquisais.” (VILLAS BOAS, 1970, p 21)v 

Durante muitos séculos a “civilização” andou em direção oposta a desenvolvimento de 

comunidade sustentável, seja pelo modelo de desenvolvimento de novas cidades,  
“em que o chão treme, “[as] pessoas vivem amontoadas umas em cima das 
outras e apertadas, excitadas como vespas no ninho. [...] [onde] o barulho 
contínuo e a fumaça que cobre tudo impedem de pensar direito (...). 
Cidades cheias de pessoas que dormem muito, mas não sabem sonhar 
longe; sonham apenas consigo mesmas” (KOPANEWA, 2015)ii  

 
seja pela destruição das comunidades existentes para as quais a indústria extrativa tem 

representado a morte pela negação de tudo que elas necessitam para viver (RIBEIRO, 1980) vi. 

No seu libro o Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro reserva um capitulo inteiro a urbanização caótica 

do Brasil explicando como a industrialização provocou “um sequencia de alterações reflexas 

nas sociedades dependentes de natureza”, transfigurando “o caráter da própria civilização”. 

(RIBEIRO, 1995, p177 - 181)vii 

Essa oposição de visão/compreensão do mundo entre os povos nativos e o “homem branco” 

não se limita ao território Brasileiro, e se estende as Américas todas: 
“Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas 
irmãs; o cervo, o cavalo, a grande águia - são nossos irmãos. (...). Não sei. 
Nossos modos diferem dos teus. A vista de tuas cidades causa tormento aos 
olhos do homem vermelho. Mas talvez isto seja assim por ser o homem 
vermelho um selvagem que de nada entende. Não há sequer um lugar 
calmo nas cidades do homem branco. (...) O ar é precioso para o homem 
vermelho, porque todas as criaturas respiram em comum - os animais, as 
árvores, o homem. O homem branco parece não perceber o ar que respira.” 
(Carta do Cacique Seattle, 1855)viii 

 
E também não se limita no tempo, pois continua sendo amplamente questionado ainda hoje 

pelos nativos:   
“A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do 
mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade 
obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado por seio da 
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civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar 
na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade, que guiou 
muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da historia.” (KRENAK, 
2019, p11)ix 

 

Nessa visão ancestral do “novo” mundo, existe interdependência com os elementos e uma teia 

de relações entre os seres e o meio ambiente, relações entre o que é vivo: “Assim como o ar que 

se retêm dentro do corpo mata e só vivifica o ar que se troca sem cessar com o mundo, assim 

também a mesma metáfora vale para a ordem de todas as relações” (BRANDÃO, 1994, p.32)x. 

 

Diante deste contexto, e frente à visível insustentabilidade do modelo econômico atual de 

desenvolvimento/progresso, vários autores, dentro dos quais, Alves escreveu sobre a 

necessidade de: 
“ repensar e adotar um novo pensar, através de uma profunda reflexão 
homem-meio, buscando a nos desfazer da visão antropocêntrica; para que 
possamos redescobrir, ao invés de criar um modelo inédito baseado na 
realocação dos recursos, partindo do resgate do saber etnológico que 
respeite os limites impostos pela natureza e que incorporem percepções da 
realidade, que envolvam não apenas o homem, mas a natureza, através de 
uma proposta de envolvimento sustentável; criando assim 
bases/informações à prática de um planejamento ambiental que gere 
mudanças de comportamento e, principalmente, de sensibilidade. (ALVES, 
2010)xi 

 

As ecovilas se apresentam como uma alternativa de comunidades que vêm realizando 

diversas práticas voltadas à sustentabilidade, tendo se tornado especialmente visíveis ao se 

articular como movimento social, em 1995, com a criação da GEN (Global Ecovillage 

Network)3. Segunda a definição do GEN, uma ecovila é uma comunidade intencional, 

tradicional ou urbana que é conscientemente concebida através de processos participativos de 

propriedade local em todas as quatro dimensões da sustentabilidade (social, cultura, ecologia e 

economia) para regenerar ambientes sociais e naturais. Apesar de haver ainda poucos estudos, 

especialmente no Brasil, o interesse acadêmico sobre elas vem crescendo nos últimos anos. 

(WAGNER, 2012, p81-94)xii. Os estudos realizados sobre ecovilas no Brasil, em geral, tratam 

de casos realizados em ecovilas específicas. Vale citar uma tese de doutorado do Flavio 

Januárioxiii que propõem diretrizes para o desenvolvimento de ecovilas urbanas em 2014.  

A pesar da definição de ecovila incluir as “comunidades tradicionais”, e que estas 

possam ser consideradas “entidades” afins em muitos sentidos. (DIAS, 2017, p. 81-98.)xiv, 

                                                
3	Definição disponível no site do Global Ecovillage Network: < https://ecovillage.org/projects/what-is-an-
ecovillage/>	



	 	 	9	

aparentemente, não há uma ligação significativa das comunidades tradicionais brasileiras com 

o movimento de ecovilas. Portanto naturalmente esse vinculo começa a ser estabelecido, ou 

melhor dizer evidenciado. No livro Meio Ambiente & Ecovilas do SENAC, há uma alusão 

lembrando que as ecovilas, a pesar de ser um termo novo já existiam (CAPELLO, 2013)xv. Em 

2015, uma publicação do GEN (VECIANA, 2015)xvi propõem a criação de um manual para o 

desenvolvimento de uma cooperação transdisciplinar entre as comunidades indígenas e as 

instituições de pesquisas. Muitos desses estudos de cooperações transdisciplinar estão sendo 

produzidos. As reflexões atuais devido aos desafios ambientais fazem que nossa sociedade esta 

se questionando, procurando soluções, o que é favorável para a criação de novas referencias 

literárias para alimentar essa pesquisa. No seu livro “Designing Regenerative Cultures”, o Dr. 

Daniel Christian Wahl responsável pelo currículo da Gaia Educação4, ou seja, figura 

catalisadora e multiplicadora desses ideais, diz que: a escuta profunda está no coração da 

criação de culturas regenerativas: ouvir profundamente a nós mesmos, às nossas relações, à 

sabedoria da natureza. Ele se refere ao poder da sabedoria indígena em nos ajudar a cultivar 

essa profundidade de escuta... (WAHL, 2016)xvii 

 

Conforme o Mandala da sustentabilidade do GEN5 (Anexo 1) para estudar o desenvolvimento 

de uma ecovila, precisamos analisar os processos participativos que permitem a integração 

sustentável das dimensões ecológica, econômica, social e cultural da organização para 

participar da regeneração do nosso ambiente social e natural. Baseado nesse principio, são essas 

quatros dimensões que iremos aprofundar e analisar sob o ponto de vista das comunidades 

nativas, a traves dos conhecimentos ancestrais e dos ensinamentos da adaptação das 

comunidades ao contexto global atual. Essas reflexões não são pessoais nem recentes. Embora 

as ligações entre diversidade biológica e diversidade cultural seja reconhecidas, ainda há poucas 

iniciativas em torno do envolvimento das populações nativas nos esforços de conservação e 

desenvolvimento da biodiversidade de um território (HANAZAKI, 2002, p 32)xviii. Tampouco 

há informações consolidadas sobre o tema quando se trata do nosso desenvolvimento como 

comunidade, apesar da ideai de se inspirar dessas comunidades tenha sido bastante refletida: “a 

ecologia dos saberes deveria também integrar (...) nossa experiência como comunidade” 

(Boaventura de Sousa Santos). Um trabalho amplo indo na nossa direção de analise, 

considerando o desenvolvimento de um espaço, nas suas dimensões humana e natural, foi 

realizado por Mendesxix em 2001 e reformulado por Alves em 2010. Eles propuseram o termo 

                                                
4 www.gaiaeducation.org	
5 https://ecovillage.org/ 
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“envolvimento sustentável” ao invés de “desenvolvimento sustentável” no qual o termo 

envolvimento,  
“se refere as articulações do ser humano com o ambiente que o cerca, 
considerando não apenas o natural, mas todas as inter-relações de 
existência, e concordando que envolver é a antítese de desenvolver, esse 
último significando para as populações tradicionais a perda do 
envolvimento econômico, cultural e ecológico com o meio ambiente.” 
(ALVES, 2010) 
 

Grande parte do conhecimento, conceitual e técnico, que precisamos para tirar os ensinamentos 

da nossa pesquisa existe e tem sido explorado por vários autores. Diversos estudos o 

documentam através de pesquisas em varias áreas como: antropologia, ecologia humana, 

geografia, etnociências (etnoecologia, etnodesenvolvimento6, etnobiologia, etnobotanica), 

onde o prefixo etno refere-se ao sistema de conhecimento e cognição que são típicos de cada 

cultura (CAMPOS, 2002)xx.  

Uma da principal dificuldade de organizar esse material reside no fato de que os trabalhos de 

pesquisas sobre populações indígenas e comunidades tradicionais encontram-se dispersos nas 

instituições de pesquisa, órgãos oficiais e ONGs de todo o país, sem considerar as publicações 

estrangeiras que também são numerosas. Além do material literário ou acadêmico, existe 

conteúdo muito rica na internet, a traves da participação das comunidades nas redes sociais e 

de organizações que disponibilizam um conteúdo de qualidade como o site dos Povos Indígenas 

do Brasil7 do Instituto Socio Ambiental, trazendo informações detalhadas sobre a historia, 

forma de fazer a experiência da vida (cosmologia, organização social, Ecologia e Subsistência 

etc.) e atualidades de grande parte das comunidades indígenas. Na literatura percebemos uma 

evolução do conteúdo produzido relativo a nosso assunto que dividimos em quatro categorias 

(A, B, C, D) principais conforme o ângulo de analise.  

 

A. Literatura antropológica / foca mais nos fatos 

 

Primeiramente, encontra-se relatos antropológicos e geográficos antigos detalhando o modo de 

viver das comunidades nativas de maneira mais fatual. Trata-se de relatos que coloquem uma 

certa distancia entre o “índio” e o “homem branco”. Os autores não imaginaram projetar o 

                                                
6 Etnodesenvolvimento: «é o exercício da capacidade social dos povos indígenas para construir seu futuro, 
aproveitando suas experiências históricas e os recursos reais e potenciais de sua cultura, de acordo com projetos 
definidos segundo seus próprios valores e aspirações. Isto é, a capacidade autônoma de uma sociedade 
culturalmente diferenciada para guiar seu desenvolvimento». Definição de Guillermo Bonfil Batalla (MATOS, 
2016, p59) 
7	https://Pib.Social.org	
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conhecimento ancestral para desenvolver comunidades futuras que possam regenerar nosso 

planeta, porém, o nível de detalhes desses estudos e a época na qual foram escritas fornece 

informações preciosas para nossa pesquisa. Citaremos aqui alguns exemplos como o artigo “As 

habitações dos Timbira” no qual aprendemos que os “timbiras sempre arranjam seus 

acampamentos e aldeias em forma circular”, e que para escolher um lugar de moradia  
“O chão deve ser plano e, como nos declives para os cursos de agua (...) o 
solo não deve ser pedregoso nem arenoso (...) o lugar não deve ser 
demasiado distante da agua (...) nas proximidades deve haver bastante mata 
ciliar para os roçados durante o espaço de uns 10 anos. “ou ainda sobre a 
componente holística do design das aldeias: “aos pontos cardeais partem 
da aldeia quatro estradas” (NIMUENDAJU, 1944, P77) xxi.  
 

No Boletim Paulista de Geografia, Azevedo explica que os índios “preferem localizar 

suas aldeias em trechos elevados de terreno” e “a proximidade de um curso de agua”. 

(AZEVEDO, 1959)xxii 

Nessa época, alguns autores como Coutinho, começam a formular comparação e diz que que 

os povos nativos realizem habitações “bem superiores, bem mais frescos e agradáveis que as 

casas de tipo europeu”. (COUTINHO, 1930)xxiii, porém não progride na reflexão.  

 

B. Literatura da permacultura / foca mais nas técnicas/ praticas 

 

A literatura relativa a permacultura foi pioneira em fazer as ligações entre o conhecimento 

nativo e o desenvolvimento atual propondo uma “síntese de práticas agrícolas tradicionais com 

ideias inovadoras, unindo o conhecimento milenar às descobertas da ciência moderna” 

(MOLISSON,1983)xxiv. Os Povos Indígenas sempre foram permacultores por natureza, pois 

conseguiram permanecer por séculos sem destruir seu meio e sempre souberam olhar para a 

floresta e descobrir os recursos que a natureza pode oferecer para planejar e organizar seu uso 

coletivo, estruturando as interações e os processos auto organizacionais para manter a 

comunidade de forma equilibrada. Essa harmonia com a natureza se dava pelo fato de se viver 

na natureza, com a natureza e da natureza, sendo profundamente uma visão filosófica na qual 

o convívio com os seres naturais e vegetais era o valor maior (TAKÚA, 2016). Esse vinculo 

nasceu, como todo em permacultura, da observação... “Com um período tão longo do controle 

e seleção, cada região era uma região permacultural altamente evoluída, suficiente para 

sustentar a vida tribal indefinidamente». (MOLLISON,1983)xxiii. David Holmgren também 

menciona que o interesse da permacultura é de aprender dos indígenas e das culturais locais, 

baseando-se na evidencia que essas culturas conseguiram viver em harmonia com seu entorno 
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e conseguiram sobreviver, mas tempo como civilização do que qualquer modelo mais recém. 

(HOLGREM, 2002) xxv 

 

C. Pesquisas socio ambientais / foca em encontrar soluções para preservação, 

regeneração do nosso meio ambiente 

 

A partir das décadas 70 e 80, o surgimento de vários movimentos socio ambientais na maioria 
dos países tropicais preocupados com a conservação e a melhoria das condições de vida das 
populações influenciou a criação de uma etnociência da conservação. No Brasil, essa nova 
ciência acompanha o surgimento e fortalecimento do Movimento dos Povos Indígenas, dos 
Seringueiros, dos Quilombolas com propostas concretas de áreas protegidas. A partir dos anos 
90, esse conhecimento cresce de maneira exponencial e emergem as discussões sobre a 
importância e o valor do Conhecimento Ecológico Tradicional (CET) ou Conhecimento 
Ecológico Local (CEL) ou ainda Conhecimento Ecológico Indígena (CEI) para conservação da 
biodiversidade e desde então as ligações entre preservação ambiental, populações locais e 
desenvolvimento começaram a ser vistas como inseparáveis (HANAZAKI, 2002). Vários 
autores escreverem sobre o tema como, BALÉE (1993)xxvi, ARRUDA (1999)xxvii, AGRAWAL 
(1999)xxviii, DIEGUES (1999)xxix, é mais recentemente, em 2010, ALVES:  

“É fato que tais comunidades e o conhecimento por elas adquirido ao longo 
de várias gerações podem contribuir na elaboração do planejamento e 
gestão ambiental, através do fornecimento de informações sobre a 
exploração dos recursos naturais, os modos como isto ocorre, além de um 
sistema de tomada de decisões participativo onde as comunidades 
tradicionais devem ter poderes iguais aos das agências governamentais em 
relação à escolha dos métodos de apropriação e gerenciamento dos 
recursos.” (ALVES, 2010). 

 

Vários autores explicam a necessidade de entender os valores ecológicos, sociais, 

culturais/religiosos e econômicos dos vários componentes do ecossistema sob o ponto de vista 

dos povos nativos para desenvolver novas estratégias de desenvolvimento sustentável. 

(SALLENAVE, 1994).xxx Nessa época, a abordagem de pesquisas a caráter etno-antropológico 

mudou, com o envolvimento e a participação das comunidades locais nas pesquisas, tornando 

os informantes, colaboradores, abrindo oportunidades da transmissão do conhecimento 

indígena para responder a questões contemporâneas e participar do desenvolvimento da nossa 

sociedade. Pois, esses estudos, são desafiadores não apenas por causa da compreensão 

intercultural, mas também por suas inevitáveis dimensões politicas. “Ao contribuir para o 

desenvolvimento que ocorre na vida das pessoas, esses estudos se envolvem com eles de novas 

maneiras”. (SILLITOE, 1998)xxxi 
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D. Literatura indígena / focando em transmitir a complexidade e valor da sua 

cosmovisão para tentar preservar seu jeito de viver e o planeta 

 

Vem depois uma literatura mais atual, fruto do engajamento dos povos nativos e da sua 

juventude, se unindo para defender seus interesses e empenhando a preservar, resgatar e 

resinificar seu conhecimento “como resultado, em parte, de processos de contatos cada vez mais 

conflituosos com a sociedade urbano-industrial, e com as formulações político-ideológicas 

criadas por esta”. (DIEGUES, 2000, p24). Varias publicações incentivadas das próprias 

comunidades estão sendo apoiadas por instituições como SESC, ONGs ou universidades. «Eles 

estão mesmo resgatando a sua cultura: começando a mostrar que ela – não são eles-, ela pode 

entender, apreender, abranger o mundo. Este mundo aqui do terceiro milênio, incluindo toda 

sua parafernália tecnológica» - entrevista de Maurizio Fabrioni, representante do CGTSM. 

(MATOS, 2016, p59) 

Pesquisas internas das comunidades sobre as práticas a serem desenvolvidas para fortalecer seu 

jeito de viver, a partir dos conhecimentos antigos estão sendo feitas pelas comunidades. 

Podemos citar o exemplo do Plano de Gestão Socio ambiental da Terra Indígena Wajãpi : 

“Como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra” lista e explica praticais 

ancestrais e como implementa-las para melhoria do dia dia. Essa resistência indireta indígena 

não se limita a literatura, ele se estande a arte plástica, musica, cerimonias e redes sociais. Pois 

todas essas questões, de resgate, preservação, compartilhamento do conhecimento tem impacto 

sobre todos os aspetos da vida dos povos. 
“Quando a gente vive bem segundo nossos conhecimentos, transmitimos 
esses saberes e práticas para nossos filhos e netos, vivendo-os na prática 
com eles. Mas, quando algum aspeto da nossa vida é ameaçado, como, por 
exemplo, quando ficamos sem tempo para fazer festas, contar as histórias, 
tocar as flautas ou mudar de aldeias, nossos filhos e netos perdem muitos 
saberes, que vão ser muito importantes para que eles possam fazer bem 
suas roças, escolher bem os lugares para morar, saber onde tirar as palhas 
e onde pescar e caçar”. (WAJÃPI, 2010) 
 

Preocupados pelo contexto planetária global, os povos também têm a preocupação de 

compartilhar esses conhecimentos. No livro da Cura dos HUNI KUIN publicado pelo SESC, o 

pajé Agostinho Îka Muru diz que o conhecimento “não vai mais ficar escondido (...) agora esta 

ficando na mesa, para todo mundo ver, para todo mundo estudar para que serve, por que a gente 

esta fazendo isso.” e o cacique Siã diz “Este Livro vai ajudar a usar esse conhecimento com 

sabedoria para transmiti-lo (...) esperamos beneficiar, presentear a humanidade com bons 
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frutos.”. Quando a empresa Vivo fez instalações da Internet nas comunidades da Resex 

Tapajós/Arapiuns, a Vivo fez no intuito deles ver o mundo e eles agradeceram dizendo que 

agora eles vão poder mostrar quem eles são para o mundo. 

 

Agora que identificamos e classificamos as fontes literárias de conhecimento existentes para 

nossa pesquisa, vamos analisar os aspetos que foram abordados dentro das quatros dimensões 

(ecológica, social, cultural e econômica) que queremos pesquisar para futuramente definir 

diretrizes para o desenvolvimento de ecovila. 

 

I. DIMENSAO ECOLOGICA 

 

Em relação a dimensão ecologia, é reconhecido e documentado há tempo, o papel fundamental 

que o manejo destes povos sobre a biodiversidade teve na formação de diferentes paisagens no 

Brasil.  
“O Manejo do cerrado pelos Kayapó parece basear-se numa filosofia 
ambiental completamente distinta da vigente em sociedades ocidentais (...) 
os Kayapó utilizam tecnologias simples e baratas. Em vez de virtualmente 
eliminarem a hetereonidade ambiental, os Kayapó na realidade aumentam-
a (...). Esta tática de manejo visa a manutenção de comunidade altamente 
diversificadas de plantas e animais, para servir necessidades múltiplas 
durante gerações” (ANDERSON & POSEY, 1985)xxxii 

 

Esse conhecimento ecológico tradicional foi amplamente estudado para auxiliar na definição 

das estratégias de preservação nacional e o desenvolvimento das Unidade de Conservações8, e 

para encontrar soluções aos conflitos entre proteção da diversidade biológica e diversidade 

cultural, dos povos nativos ou comunidades tradicionais que nelas habitam.  

 As Terras Indígenas9 e as Reservas Extractivistas10 criadas em 1988 são “um dos exemplos 

mais claros de como o conhecimento ecológico local pode ser importante no manejo e na 

                                                
8 Unidade de Conservação: Segundo a definição do Ministério do Meio Ambiente, as unidades de conservação 
(UC) são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que 
têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes 
populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 
biológico existente.  
9 Terra Indígena: segundo a legislação brasileira, são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas 
do Brasil, habitadas em caráter permanente, utilizadas para as suas atividades produtivas, e imprescindíveis à 
preservação dos recursos naturais necessários para o seu bem-estar e sua reprodução física e cultural, de acordo 
com seus usos, costumes e tradições. As terras indígenas são bens da União inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos dos índios sobre elas não caducam. Disponível em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Terras_ind%C3%ADgenas> 
10 Reserva Extractivista (RESEX): é uma área utilizada por populações extractivistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 
animais de pequeno porte. Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, 
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conservação da natureza” se apresentando como “uma alternativa para conservar áreas e 

recursos naturais e ao mesmo tempo assegurar os meios de produção e a economia das 

populações locais” (HANAZAKI, 2002). Esse sistema de manejo dos recursos naturais é 

marcado pelo respeito aos ciclos naturais, e pela sua exploração dentro da capacidade de 

recuperação das espécies de animais e plantas utilizadas. Essa qualidade da ocupação indígena 

apesar de ter evoluído, como qualquer sociedade, continua atual pois suas “áreas geralmente 

são as de cobertura florestal mais preservada, mesmo nos casos em que a devastação ambiental 

tenha se expandido a seu redor.” (DIEGUES, 2000, p26)xxxiii . Em 2010, a região do Alto Rio 

Negro, território de 23 povos indígenas, que representam 95% da sua população, teve seu 

sistema agrícola reconhecido pelo IPHAN11 como Patrimônio Cultural do Brasil.  
«o homem provavelmente desenvolveu a agricultura como resultado 
inconsciente da residência fixa ao longo do tempo. Não tem sentido dizer 
que as populações aborígenes não são de agricultores, pois elas regulam a 
colheita e o manejo da terra e seus produtos, usando a coivara controlada 
como ferramenta e a seleção como estratégia (consciente ou não) de 
propagação. Qualquer grupo que não regule a coleta ou a caça escolhe a 
autoextinção». (MOLLISON, 1983, p25.) 

 

O manejo de imenso sistema agroflorestal também se explica pelo nomadismo praticado 

antigamente por esses povos nas suas terras. Os kaxinawas por exemplo “não viviam sempre 

no mesmo lugar (...) faziam o roçado e mudavam. Depois, voltavam a viver no roçado antigo 

(...) eram assim que viviam, indo de um lugar para outro.” (HUNI KUIN, p 243). Na tradição 

Wajãpi o termo utilizado para o jeito de ocupar terra era “jisyrysyrya” ou que se traduziria por 

“mobilidade territorial” (WAJÃPI, 2017, p20): “Nós sempre soubemos que a mudança de 

aldeias mantém nossa saúde, porque os lugares novos têm muita fartura e lá nossas famílias 

podem se alimentar bem.” 

Apesar de hoje muitos Wajãpi terem aldeias base sedentárias - “nosso jeito de ocupar a terra é 

formando esses conjuntos de pequenas aldeias em torno de lugares centrais” (WAJÃPI, 2017, 

p20) - eles continuam produzindo seus alimentos sem precisar dos não-índios, e não depende 

do dinheiro para comprar comida (OLIVEIRA, 2007) xxxiv. Um livro do acervo do Iepé12, 

“Alguns Conhecimentos sobre Agricultura” realizado através de oficinas com o Povo Wajãpi 

do Amapari nos fornece muitas informações interessantes sobre a agricultura desse povo. Os 

                                                
e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A Reserva é de domínio público, com uso 
concedido às populações extractivistas tradicionais, sendo que, segundo a lei, as áreas particulares incluídas em 
seus limites devem ser desapropriadas. Disponível em <https://uc.socioambiental.org/uso-
sustent%C3%A1vel/reserva-extrativista#sistema-de-unidades-de-conservao-snuc> 
11	IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	
12 Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena 
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sistemas agrícolas indígenas, inclui tanto a diversidade de plantas como a diversidade de 

alimentos produzidos e dos utensílios usados para a sua produção.  
Assim, os Baré que moram em comunidades do Rio Negro, possuem uma 
grande variedade de objetos para a transformação da mandioca em 
alimentos, incluindo tipitis, peneiras, abanos, cestos cargueiros, raladores, 
fornos, espátulas, vassouras, formas para beiju, etc. O que resulta também 
na diversidade dos alimentos, incluindo beijus, farinhas, tapioca, tucupi, 
bebidas, molhos, mingaus e outros preparos. (IEPE, 2016)xxxv 

 

Outro elemento a ser considerado na riqueza dos sistemas agrícolas indígenas é a variedade das 

denominações. Entre os povos do Rio Negro, por exemplo, existe um sistema de nominação 

das espécies cultivadas. O nome é uma característica própria de cada variedade de planta, 

marcando sua identidade, sua história, sua filiação (IEPE, 2016). Isso enfatiza o fato que as 

práticas agrícolas não são apenas técnicas, mas atividades embasadas em conhecimentos muito 

complexos. 

 

A gestão socio ambiental também é hoje uma questão para os próprios povos tradicionais, e 

varias comunidades estão hoje pesquisando junto as instituições para desenvolver novos planos 

de gestões e se adequar a atual estado do seu ambiente. Tais planos nos mostram como os povos 

estão se organizando para continuar vivendo bem na Terra.  

Esse manejo ambiental sustentável é resultante de uma integração positiva entre as 

comunidades tradicionais e o ecossistema que reside no modo de viver dos seus habitantes e 

que não se limita a produção de alimentos (orgânicos) ou regeneração de ecossistema 

agroflorestal. Os povos nativos também detém um conhecimento milenar em bio construção e 

tecnologia verde como por exemplo os Krahô que “continuam construindo seus lares com fibras 

das palmeiras do buritizal estruturando-as com troncos e cipós locais” (KAKÁ WERÁ, 2013). 

Nas casas coletivas Yanomami, “ a parede externa (...) protege do vento e do ar frio a noite, sua 

vasta praça interna permite a penetração da luz, enquanto seu alto telhado mantem uma 

temperatura amena (...) alem de proporcionar uma penumbra aprazível” (ALBERT,2009). Um 

livro referencia nesse assunto é o livro do Johan van Lengenxxxvi, Arquitetura dos Índios da 

Amazônia, que investiga e detalha o formato das construções dos povos indígenas para nos 

inspirar. Além do conteúdo técnico desse livro relativo aos materiais utilizados e as técnicas de 

construções em si, ele detalha a estruturas das casas, mencionando por exemplo que o banheiro 

“com madeira e sem privada” era construído do lado de fora “pois de acordo com seus costumes 

não poderiam ter este tipo de coisa dentro da habitação onde fica a família e onde todos 

dormem.” (LENGEN, 2013, p 14). 
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Outros aspetos ecológicos nos quais os povos tradicionais estão tentando se adaptar com a 

chegada dos colonos invasores, são os aspetos relativos a necessidade de energia e gestão dos 

resíduos criados pela chegada do lixo nas aldeias. Mesmos nesses aspetos mais modernos, as 

comunidades tradicionais tiveram que encontrar soluções e alternativas para superar esses 

desafios da melhor forma com os recursos disponíveis e abrir reflexões sobre os assuntos. Em 

relação a energia, devido ao isolamento das comunidades, as soluções principais hoje são os 

grupos geradores, que geralmente funcionam unicamente parte do dia o que implica um uso 

restrito e a invenção de “gambiarra” para adotar modos de viver que consumem pouca energia, 

ou ainda a instalação de soluções de energia renováveis, geralmente em parceria com ONGs 

locais. Em relação ao lixo, ele não existia como problema antes do encontro com os “brancos” 

e é associado a mudança e introdução ao consumo de outros costumes alimentares (MATOS, 

2016)xxxvii. Até então os Sateré-Mawé mencionam que praticava a higiene ambiental que 

significa: “ser pura a natureza sem tá contaminada de plástico, de pilha, de lata, só tudo natural 

mesmo. Como nós usava antigamente, louça de barro, cuia, só mesmo a natureza…” (MATOS, 

2016, p82). As coisas produzidas como antigamente viram lixo orgânico, e os povos sabiam 

como cuidar desse tipo de lixo (WAJÃPI, 2017, p50) 

Esses resíduos apresentam um desafio importante para as comunidades: 
“Coletar lixo em uma aldeia indígena consiste em um caminho muito 
longo, e muitas são as adversidades, entre elas esta a distancia geográfica, 
sendo que muitas vezes a única via de acesso é o rio e os meios de 
transporte são os botes rebocados, rabetas ou barco. Em algumas também, 
é preciso caminhar horas por trilhas dentro da floresta. Outro fator consiste 
nas cheias e secas dos rios. Quando seca o rio, torna-se quase impossível 
navegar, principalmente nas aldeias localizadas nas cabeceiras dos Rios.” 
(MATOS, 2016) 

 

Frente dessa dificuldade de gestão do lixo, alguns povos já estão tentando reverter a situação e 

decidiram diminuir a quantidade de lixo inorgânico, trazendo menos coisas desnecessárias de 

fora e deixando as embalagens dos produtos industrializados nos lugares onde foram comprados 

(WAJÃPI, 2017). 

Para esses aspetos ecológicos decorrentes do modo de vida de grande parte da população 

mundial, as ecovilas por suas vezes poderiam ser laboratórios de soluções sustentáveis que 

depois poderiam ser replicadas nas comunidades se houver necessidade por parte dela.  

Esse comportamento ambiental dos povos tradicionais é o resultado de tomadas de decisões 

participativas e de uma gestão comunitária integrada com o modo de viver dos seus habitantes, 

chave para o desenvolvimento desse modelo ecológico (ALBUQUERQUE e ANDRADE, 

2002)xxxviii. 
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II. DIMENSOES SOCIO-CULTURAL (SOCIAL E CULTURAL) 

 

Para entender essa relação das comunidades nativas com a dimensão ecológica, é necessário 

entender o comportamento humano de forma mais ampla, pois são os mecanismos 

socioculturais da vida comunitária que permitem a organização e autorregulação dos recursos 

(ALVES, 2010).  
Considerar os processos envolvidos nessas práticas requer, por sua vez, a 
compreensão das relações que se estabelecem entre as comunidades e os 
espaços em que ritualizam suas atividades, onde se concretizam as 
interações entre o homem, e o meio – o locus em que expressam suas 
relações simbólicas e materiais. A interdependência dessas comunidades 
com os ecossistemas e seus recursos justifica a necessidade de se 
considerar o binômio Homem-Natureza. (Alves 2010) 

 

Essa ligação entre a dimensão ecológica e a dimensão sócio cultural tem sido referenciada sob 

muitos aspetos, por diversos autores em varias épocas. Em 1959, Frikel no seu boletim sobre a 

Agricultura do Indios Munduruku da um exemplo dessas interações e aponta que “a fertilidade 

da terra e o relativamente pouco esforço que o índio tem de empregar para produzir o necessário 

para vida” não somente se referindo as técnicas de plantação, mas também “aos fatores sociais” 

que determinam a agricultura como “parte integrante da vida tribal, algo do qual depende (...) 

o bem-estar da comunidade e da família”. (FRIKEL, 1959, p 3)xxxix, ou ainda nesse artigo, ele 

menciona que “uma vez escolhida a terra, ela se torna propriedade por todo o tempo enquanto 

está produzindo (...) Depois de abandonada, porém, torna-se outra vez, terra de todos e de 

ninguém (...) existe, portanto, unicamente um direito de propriedade transitório, enquanto esta 

sendo utilizada; um direto que melhor poderia se chamar de usufruto” (FRIKEL, 1959, p 22)xl, 

 

Berkes (1999)xli propõe uma outra abordagem desse binômio Homem-Natureza, sugerindo que 

é comum encontrar, entre populações locais, muitas praticas que não estão preocupadas com o 

manejo em si do ambiente, mas o fazem por compreender o seu ambiente sob um contexto eco 

sistémico. O Conselho dos Wajãpi explique que de acordo com seu conhecimento sobre o 

mundo visível e invisível, não existe essa separação entre natureza, sociedade e cultura. 

(WAJÃPI, 2017). 

A complexidade desse sistema encontra-se nas relações com todos os seres vivos, mas também 

nas relações entre os membros da comunidade. As situações interpessoais dos membros da 

comunidade representam algo mais que a presença de duas pessoas em algum lugar, elas se 

referem a duas ou mais pessoas que estão envolvidas entre si (BECKER, 1999, p13) xlii seus 

membros não são mais indivíduos, mas “pessoas coletivas”, células que conseguem transmitir 
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através do tempo suas visões sobre o mundo (KOPENAWA, 2015, p28). Cultivando essas 

relações sociais e esse entendimento sensível sobre a natureza, os membros do grupo, 

“demonstram a coerência de uma compreensão de mundo inseparável da pratica do dia a dia” 

(BECKER, 2010, p11). Nesse contexto, faz-se fundamental para nossa analise da dimensão 

cultural considerar as atividades diárias, os rituais e as “aventuras criativas” (BECKER, 2010, 

p14) nas quais se expressam a cosmologia que dá sentido à vida e se transmitem o 

conhecimento, através de símbolos, mitos, palavras, narrativas, música e danças (TOLEDO, 

1992)xliii. Pois para muitas dessas comunidades, sobretudo para as indígenas, existe uma 

interligação orgânica entre o mundo natural, a organização sociocultural e o sobrenatural, que 

leva à manutenção e ao uso sustentado dos ecossistemas naturais. Para a maioria desses povos, 

a passagem da vida, do nascer até começar a constituir uma pessoa, é toda feita a traves de 

rituais (KRENAK, 2010, palestra SESC). Esse entendimento sociocultural é fundamental para 

entender e receber os ensinamentos codificados dessa cosmovisão. Vários livros lançados os 

últimos anos por ou com colaboração de membros indígenas detalham as praticas e a 

cosmovisão diferente para cada povo, porém todos, acreditam nas forças da natureza e nos 

espíritos dos antepassados. (HUNI KUIN, KALAPOxliv, DESSANAxlv, BARÉxlvi). Outro ponto 

importante que vale ressaltar dessas praticas, é a omnipresença do conceito de arte e beleza, os 

artefactos e ornamentos corporais se revelam e fazem parte do cenário da vida. Para os Huni 

Kuin, quando procuravam um lugar para estabelecer sua comunidade “Viam que era bonito e 

diziam: “Vamos viver aqui!” (HUNI KUIN, 2013)xlvii Esse parâmetro de cenário lindo para se 

fazer a experiência da vida me parece muito relevante quando se pensa em design de Ecovila. 

Nessa forma de viver bonito dos ancestrais, podemos adicionar uma alimentação com um 

cuidado especial em todo a experiência da vida do animal ou do vegetal, do plantio à 

preparação, as vezes muito trabalhosa (como o processo de fabricação da farinha). Os vegetais 

consumidos são frescos, plantados em roças sem usar adubos químicos e agrotóxicos (WAJÃPI, 

2017). A saúde também é diretamente relacionada à saúde dos ambientes onde vivem, pois ela 

depende também da relação com os seres invisíveis. As plantas medicinais participam dos 

processos de cura. Esse bem-estar é proporcionado pela natureza, pois todo se cultiva, o 

alimento, o material para construir a casa, o remédio, a tintura para enfeitar os corpos, as 

sementes e fibras para fazer artes e artesanatos etc.  

 

E difícil dissociar a dimensão social da dimensão cultural tão as duas estão interligadas. A 

organização social das comunidades indígenas é complexa e diversa: “a complexidade desses 

sistemas sociais advém de sua capacidade de produzir múltiplos e simultâneos pares de metades 
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de acordo com critérios variados relacionados aos domínios de parentesco, residência, lealdades 

políticas, ritual, idade e sexo.” (LOPES, 2014 / Xavantes)xlviii, mas todas incluem a noção de 

coletividade e os valores de respeito à diversidade, ética da reciprocidade e responsabilidade 

compartilhada.  

A terra pertence a todos e o resultado da caça ou da pesca costumava ser divido entre os 

habitantes.: “peixes e caça trazidos para a aldeia eram amplamente distribuídos entre as 

famílias.” (COIMBRA, 2014, p97 / Xavantes)xlix. Apesar das famílias muitas vezes terem suas 

próprias roças, também existem roças coletivas. Os Enawenê-Nawê (Mato Grosso) por exemplo  
“fazem uma roça de mandioca coletiva, que é de todos os moradores da 
aldeia. Essa roça coletiva é plantada para fazer caxiri e beiju para as festas 
e rituais. Todos os moradores da aldeia trabalham nessa roça coletiva, que 
é feita a cada dois anos.” (OLIVEIRA, 2007, p 16) 
 

A noção de coletividade é tão presente que antigamente, apenas os instrumentos de trabalho e 

as armas costumavam ser de propriedade individual. O coletivo geralmente se encontra em 

volta de uma liderança. Cada povo tem suas particularidades. Em vários casos existem duas 

figuras principais, o pajé (curandeiro da saúde física, emocional e espiritual dos membros, 

facilitador dos rituais e conhecedor das plantas de poderes) e o cacique (chefe que organiza e 

orienta os membros da comunidade). O cacique é ajudado nas suas tarefas por vários conselhos, 

como o geralmente muito ativo conselho dos anciões. Os Wajãpi têm chefes de aldeias e chefes 

de famílias. E o conselho das Aldeias Wajãpi – Apina é um conselho de chefes, ajudado por 

todos os Wajãpi. (WAJÃPI, 2017)l 

Essas posições ocupadas dentro do grupo se refletem nas demais áreas da vida do individuo, 

podendo definir suas funções, sua moradia, seu nome etc. Tentaremos entender na analise desse 

universo organizacional as “melhores praticas” de governança e processo de tomada de decisão 

coletiva encontradas para servir de referencia quando se define diretrizes para o funcionamento 

social de uma nova comunidade. Aspetos sociais diversos de uma variedade de povo já foram 

pesquisados e poderão alimentar essa reflexão. Para os Timbira por exemplo as práticas de 

nominação constituem claramente “um sistema de posições” (LEVI STRAUSS, 1970)li, os 

nomes são rótulos das posições sociais, concedidos como classes, que implicam a participação 

de seus titulares em rituais específicos e em outras atividades sociais. A organização social da 

coletividade define o processo de tomada de decisão.  Por exemplo, para um chefe de 

comunidade Mebêngôkre (Kayapó): 
“Um chefe jamais toma uma decisão no sentido pleno da palavra, ele não 
detém poder. Ninguém dá atenção a um chefe que impõe sua própria 
vontade e, caso ele queira fazê-lo, poderá ser até mesmo banido. É 
conveniente que o chefe esteja atento às ideias que circulam no interior de 
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seu grupo de discípulos e, se um consenso se encaminhar, ele deve formulá-
lo rapidamente, de tal maneira que os outros se alinhem unanimemente à 
ideia ou ação, na qual ele aparece como propositor (...) eles dão 
frequentemente a impressão de que o chefe propõe algo, o que é falso. Ele 
apenas formula de maneira hábil uma ideia pela qual um consenso estava 
para culminar. “(ISA, 2019) 

 

Essa ideia de construção de um discurso colaborativo também foi estudada pela Laura. R 

Graham sobre o povo Xavante. A autora relata que “os Xavante representam discurso como 

um fenômeno extra indivíduo, uma produção coletiva de múltiplas vozes” (GRAHAM, 2014)lii 

Essa colaboração permite que as decisões que afetam todos os grupos sejam tomadas 

coletivamente.: “nós nos reunimos no Conselho e decidimos todos juntos como vamos agir.” 

(WAJÃPI, 2017) – Ver Anexo 2: Processo de tomada de decisão WAJÃPI. 

 

Tratando-se de educação, o modelo tradicional enquanto não haver contato com a sociedade 

global, se baseia na convivência estreita das pessoas mais velhas com os mais novos. 
“Aprende a fazer a canoa com irmão mais velhos os primos mais velhos.... 
Como que fazem armadilha, anda no mato, escapa da onça, pega bicho 
soube na arvore, como que cai na arvore. Então essa gente fica aprendendo 
um com ou outro o dia inteiro.” (KRENAK, 2010, palestra SESC) 
 

O conhecimento não tem endereço fixo para ser recebido, “a escola é a céu aberto”, as crianças 

aprendem “a cantar, dançar, contar historia, viver”.  
“Porque nenhum desses meninos precisa virar técnico de eletrônica, 
administrador financeiro, arquiteto ou engenheiro, pois a engenheira que 
ele precisa para sua casa, ele já tem, a arquitetura, os modos de fazer, vem 
da sua herança ancestral, da sua cultura, da sua historia”. (KRENAK,2010) 

 

Hoje existe uma tentativa de desenvolvimento de escolas indígenas diferenciadas nas 

comunidades com projetos pedagógicos adaptados ao modo de viver dos povos indígenas 

seguindo o calendário próprio da comunidade e respeitando a cultura. (IEPE, Jornal da 

Educação, 2010)liii 
“Nós professores estamos muito preocupados com o abandono da nossa 
cultura e tradições como cantos, danças, pinturas corporais, pajelança, 
flautas, como fazer canoa, cerâmica e trabalhos com arumã. Queremos 
pesquisar com os mais velhos e chamar os que sabem cantar e dançar para 
ir à escola para orientar os alunos e explicar para eles como é preparada a 
festa, contar histórias da nossa cultura. A comunidade, os professores e os 
alunos têm de acompanhar as danças e escolher onde a festa vai ser 
realizada. Achamos que dessa maneira nossa cultura pode ser fortalecida.” 
(IEPE, Jornal da Educação, 2011)liv 

 

Na visão nativa indígena, “a ideia de trabalhar” no sentido euro-centrado, só acontece quando 

o interesse é comum, e que a atividade mobiliza muitas pessoas, como fazer uma casa, uma 



	 	 	22	

roça, abrir um caminho, o resto é a vida.  Esse mutirão tende a dar melhor eficiência para o 

grupo: “Os Xavante dizem que a caçada coletiva traz melhores resultados do que a caçada 

individual, o que é confirmado por minhas observações.” (COIMBRA, 2014) lv. O trabalho na 

comunidade é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade e difere em 

função do grupo. Geralmente as mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e 

plantio e os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesados: caça, pesca, 

construção, guerra etc. Nessa questão, o livro Gênero e Povos Indígenaslvi oferece uma 

coletânea de textos tratando das configurações do feminino e do masculino no universo desses 

povos e suas atuais evoluções. 

“Viver em grupo com uma identidade própria os ajudava a manter seu território mais protegido 

dos invasores.” (CAPELLO, 2013). Suas lutas e reivindicações atuais, incessantes, cada vez 

mais altas continuam perpetuando o espirito guerreiro, de um povo capaz de se posicionar para 

defender seus interesses e os das gerações futuras. 

 

Durante séculos, essas organizações sociais permitiram aos povos viabilizar na própria 

comunidade todo o que eles precisavam para viver (no mundo material): teto, alimento (caça 

pesca, roçado e colheita), educação, saúde, proporcionando autossuficiência a comunidade. Isso 

dispensa as pessoas de vender a força de trabalho deles para alguém, um patrão, ou trocar o seu 

tempo por alguma outra coisa (KRENAK, 2010, Palestra do SESC). A sobrevivência das 

comunidades indígenas no século XXI é parte da sua capacidade de se viver com grande 

autonomia do sistema, encontrando na natureza, todo o que ele precisa para viver dentro da sua 

própria realidade, mas claro dependendo cada vez mais do sistema economicamente e 

aprendendo a se relacionar também com ele.  

 

III. DIMENSAO ECONOMICA 

 

No nosso mundo globalizado, essa dimensão econômica é para os povos nativos, um dos 

principais desafios. 
 “A circunscrição imposta pela sociedade nacional força a sedentarizarão 
das comunidades indígenas, o uso de recursos locais tende a se intensificar 
com o tempo. Com a consequente degradação de seu habitat, as pessoas 
têm de trabalhar mais para tirar o seu sustento do ambiente e acabam 
recorrendo ao mercado para satisfazer as suas necessidades de 
subsistência.” (COIMBRA, 2014, p87).  
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Vemos hoje varias comunidades tradicionais regatando conhecimentos para criar modelos 

produtivos de atividades econômicas sustentáveis (extração florestal não extractivistas (óleos 

vegetais, sementes, mudas), artesanato e arte) e abrindo as relações com o externo (comercio, 

turismo, politica, educação) para gerar um retorno positivo (defesa dos interesses da 

comunidade, financeiro, para saúde planetária) que mesmo não sendo só econômicos têm um 

impacto sobre a permanência do modo de viver da comunidade. Essas adaptações a realidade 

atual do mundo tanto econômico quanto politico nos traz pistas de reflexões interessantes 

relativas as atividades desenvolvidas pelos membros de uma ecovila. Na sua dissertação de 

Mestrado, Andrea Rabinovici, diz que as culturas indígenas são vistas como “repositórios de 

conhecimento pratico e as e as praticas extractivistas como alternativas a novos rumos 

políticos” (RABINOVICI, 2002)lvii 

Apesar de alguns povos hoje venderem suas terras ou plantarem sojas, outros ainda fortalecem 

suas tradições e resistem as tentações do mercado capitalista. Esse ano, 2019, na TI Tenondé-

Porã, estão por exemplo vendendo batata para o exterior, mas se recusaram a vender um milho 

roxo sagrado e teme que o milho se torne impuro ao sair da terra e pare de crescer:  
“teve um chefe de restaurante caro que ficou louco, me perguntando como 
fazia para ter aquele milho roxo. Eu disse que aquele milho não saia da 
aldeia” (JERA, 2010, Palestra SESC)13. 

 

A importância da cosmologia e da natureza para esses povos sobreviveu ao mundo globalizado. 

Pois eles reafirmam cada vez suas ideologias a traves de ação como acima citada da Jera. Outro 

exemplo que poderia ser citado é em agosto de 1999, na aldeia Sateré Mawé de Umirituba, no 

rio Andirá, os lideres da tribo (tuxauas) decidiram o nome da sua terra 14, e a escolha foi “ 

sateré-mawé éco ga’apyiat waraná mimotypoot sése”, “Santuário ecológico e cultural do 

guaraná do Povo Sateré-Mawé” em português. (MATOS, 2016). 

 
“As comunidades chamadas tradicionais (indígenas, extractivistas, 
camponesas, de pescadores artesanais) também se transformam, sob o 
efeito de dinâmicas tanto internas quanto externas (transformações na 
estrutura fundiária, consumo de produtos industrializados, etc.) mas o ritmo 
é mais lento que nas primeiras. Além disso, sua forte dependência dos 
recursos naturais, sua estrutura simbólica, os sistemas de manejo 
desenvolvidos ao longo do tempo e, muitas vezes, seu isolamento, fazem 
que elas possam ser parceiras necessárias aos esforços de conservação.” 
(DIEGUES, 2000) 

 

                                                
13 Palestra de Jera Guarani da TI Tenondé Porã em São Paulo sobre a agricultura e liderança na aldeia Kalipety 
durante a programação Abril Indígena do SESC São Paulo. 2010 
14 no quadro do “projeto do future” do CGTSM (Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé)	
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O estudo do conhecimento dos povos tradicionais, e das suas soluções criativas e sustentáveis 

para se inserir no mundo globalizado me parece muito relevante para nos ajudar a definir 

diretrizes no desenvolvimento global da nossa sociedade, e principalmente no desenvolvimento 

de ecovilas que oferecem possibilidades importantes nesse requisito.   
 «se o Brasil é mesmo o país do futuro, é porque é o país onde os índios 
ainda não acabaram, já que o que se costuma chamar de «futuro é, no 
Brasil, é cada vez mais parecido com o passado de outros países – com o 
passado das potências capitalistas dos séculos passados, as quais iniciam o 
século XXI em uma trajetória de nítida decadência, apos terem tornado o 
planeta um lugar literalmente irrespirável.” (DIEGUES, 2000) 

 

Nesse trabalho, não se trata de fazer uma apologia a cultura indígena, ou de revisitar o “mito 

do bom selvagem” de Jean-Jacques Rousseau. Pois não há duvida que as populações 

tradicionais, locais e indígenas, também exercem impacto sobre os recursos naturais; porem até 

hoje, o modelo por eles escolhido tem um impacto qualitativamente e quantitativamente distinto 

do impacto causado pelas sociedades urbanas. (HAGANAZAKI, 2003, p 30)  
« A exemplaria não consiste no compartilhamento de uma mesma triste 
narrativa de desindianização – de captura por uma fraudulenta e falida 
empresa de « civilização » - mas na capacidade de resistir, reagir, inverter 
essa narrativa, mostrando ao chamado « povo brasileiro » que ele é, pois 
continua a ser, uma multiplicidade tanto patente como latente de povos em 
estado de variação continua ; que ele contem uma imensa reserva 
inconsciente de diferença capaz de gerar muitos outros futuros diferentes 
deste com que nos acenam” (No livro Biodiversidade e comunidades 
Tradicionais no Brasillviii) 
 

Hoje temos a oportunidade de estar num cruzamento entre uma vontade de compartilhar um 

conhecimento e uma necessidade de adquirir esse conhecimento entre os povos tradicionais e 

não tradicionais para a sobrevivência do nosso planeta. As próprias comunidades tradicionais 

precisam também reintroduzir esse conhecimento, por isso a necessidade de aliarmos. Vários 

projetos se propõem a (re)introduzir nas comunidades tradicionais a permacultura: o projeto 

Guaraná dos Sateré Mawé por exemplo tem “a permacultura com parâmetro de eficiência, um 

método de cultivo que se fundamento numa regra básica” (MATOS, 2016). 

 

Essa percepção não se limita a uma bolha de sonhadores, e o tema é atual. Em junho 2019 o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e instituições parceiras 

anunciaram os ganhadores do décimo Prêmio Equatorial, que reconheceu 22 comunidades 

locais e indígenas por suas estratégias para enfrentar as mudanças climáticas. Entre os 

vencedores, estão a Associação Indígena Kisêdjê, de Mato Grosso, e o Conselho Indígena de 

Roraima.”  
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“Todos os dias, milhares de comunidades locais e populações indígenas em 
todo o mundo estão implementando, discretamente, soluções inovadoras 
baseadas na natureza, a fim de mitigar a mudança global do clima e 
adaptar-se a ela. O Prêmio Equatorial é tanto um reconhecimento de ideias 
excepcionais quanto uma forma de demonstrar o poder das pessoas e das 
comunidades de base em gerar uma mudança real”, afirma esse ano o chefe 
do PNUD, Achim Steinerlix 

 

 

 

Conclusões da revisão literária 

 

Essa revisão literária, apesar de nos permitir enxergar que a literatura oferece quantidades de 

informações sobre os assuntos necessário a elaboração da nossa pesquisa é só uma pequena 

fonte, pois “Esses conhecimentos são diversos e dinâmicos, em constante adaptação. 

(HAGANAZAKI, 2002, p26). Além dos escritos, existe grande partes desses ensinamentos que 

ainda residem na transmissão oral ou na vivencia. David Kopenawa diz o seguinte se referindo 

ao aprendizado xamânico” é um processo contínuo, que nunca tem fim, mas que se diferencia 

daquele (aprendizado acadêmico) na medida em que é pautado por experiências sensoriais 

(especialmente visuais e auditivas), ao contrário dos brancos que somente aprendem “fixando 

os olhos em peles de papel” (KOPENAWA, 2015, p76). 

O conhecimento desses povos, reaproximando o homem da (e da sua) natureza, nos oferece 

possibilidade de se inspirar de uma utopia real para criar ecovilas e condições favoráveis para 

a mudança de atitudes, valores, práticas, consciência, ou seja, de comportamento. 

“É muito melhor aprendido quando tem muitas outras pessoas que já passaram na frente, dando 

confiança para gente continuar firme, na boa, vivendo”. (KRENAK, 2019, Palestra SESC) 
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2. METODOLOGIA	
 

• Tipo de Pesquisa:   

Pesquisa exploratória15 qualitativa 

 

• População 

Nessa pesquisa, focaremos no conhecimento indígena, nativo dessa terra e da sua evolução. 

Esse conhecimento não esta só detido pelos povos indígenas, mas também pelas demais 

comunidades tradicionais. Entendemos que as fronteiras dos conhecimentos desses povos não 

são permeáveis mais porosas, pois não podemos negar o sangue nativo que corre no sangue dos 

povos caboclos, ribeirinhos e caiçaras, como não podemos ignorar os importantes 

conhecimentos que foram transmitidos as comunidades Quilombolas que tiverem que aprender 

a sobreviver no habitat natural dos povos indígenas. A nossa população de pesquisa engloba 

todos os povos tradicionais que usaram ou usam ainda hoje o conhecimento indígena para sua 

sobrevivência ou evolução. Reforçando que o termo “tradicional” não significa algo antigo e 

parado no tempo, pois o tradicional germina e depende de um contexto local - sejam aspetos 

sociais, ambientais, econômicos, etc. – Por este motivo, as formas de conhecimento não são 

apenas um conjunto de técnicas, mas de saberes e práticas muito complexos, que envolvem 

vário domínios de conhecimento que resultem de escolhas, de imposições, de adaptações e 

inovações. 

 

• Amostragem 

 

A ideia desse trabalho não é de pesquisar todas as dimensões para todos os povos em todas 

épocas. Nosso objetivo é de propor soluções ou pistas de reflexos para cada dimensão visando 

a ajudar no processo de criação e gestão de uma ecovila, pois as fontes são inúmeras e para cada 

assunto da realidade indígena existe além de uma forma distinta por povo, maneiras infinitas 

das suas interpretações. Por isso nos limitaremos ao estudo mais detalhado de alguns povos 

visitados e amplificaremos a visão das possibilidades através da literatura. 

 

 

                                                
15 Pesquisa com uma abordagem exploratória, subentende-se que ele não tem muito conhecimento sobre o 
assunto e que o objetivo principal do TCC será o de desenvolver familiaridade com o tema da pesquisa de forma 
a entender como as coisas funcionam dentro de determinado âmbito.	
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• Instrumentos de coleta de dados 

 

Durante o trabalho a campo, utilizaremos varias formas de coletar informações: 

 

• Anotações em cadernos 

• Gravações de áudios 

• Realizações de vídeo 

• Fotos 

 

 

Para coletar essas informações, aproveitaremos o aprendizado e utilizaremos uma pratica 

recebida dos povos amazônicos. Descobrimos, que a natureza omnipresente ajuda também na 

elaboração do raciocínio para desenvolvimento de projeto.  

Por exemplo, para os Sateré-Mawés, a atual coordenação do CGTM16 costuma utilizar a 

imagem da arvore, pois a arvore tem uma estrutura que se presta a representar diferentes 

descrições do funcionamento de um projeto. A leitura da arvore sempre destaca três elementos: 

a raiz, o esteio, os ramos com os frutos.  
“A raiz a imaginar é de uma sapopema. Trata-se daquelas raízes típicas do 
solo Amazônico, constituído por um sutil extrato de húmus: formadas 
consequentemente por diversas raízes salientes para poder exercer também 
uma função de pedestal.» (MATOS, 2016). 
 

Aqui abaixo um outro exemplo de utilização dessa matriz arvore pelos jovens do encontro 

Juvenil Teia Cabocla no CEFA17 para apresentar projetos de melhorias para suas aldeias 

(Outubro 2018) 

 

                                                
16 CGTSM - Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé 
17 CEFA – Centro Experimental Floresta Ativa -  Teia Cabocla – festival de Iniciativas Juveneis	
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No nosso caso, consideraremos 4 arvores, uma para cada dimensão da mandala da 

sustentabilidade (Anexo 1) considerado como o roteiro para criação de ecovila pela GEN18: 

ecológica, social, cultural e econômica. Sendo as raízes o objetivo principal que essa dimensão 

tem que cumprir, o tronco, os ensinamentos de cada principio e os ramos com frutos, as pistas 

de reflexões para adaptações em futuros projetos.  

 

• Etapas da pesquisa 

Procuraremos o conhecimento nos literatura durante as horas de barcos e os dias chuvosos, 

porém grande parte do material dessa pesquisa será recebido da forma sugerida pelos ancestrais 

dessa terra, pela oralidade e a experiência. 

 

1. Vivencias Primeira Fase 

A primeira etapa da pesquisa nem era para ser etapa de um TCC. Porém, de uma profunda 

imersão com as comunidades tradicionais e de uma observação dos seus modos de viver, nasceu 

uma reflexão que alimentou e deu luz a esse trabalho. Tive a sorte de receber de forma 

tradicional, uma pequena parte do conhecimento, na vivencia e na oralidade. Isso fez uma 

grande diferença na forma de receber os ensinamentos, pois o conhecimento tradicional 

somente pode ser interpretado dentro do contexto da cultura em que ele é gerado. (BALÉE, 

1993)lx. 

 

1.1.Viagens para conhecer as realidades do Brasil e da Amazónia pelas estradas e pelos rios  

(Anexo 3). 

Entre 2017 e 2019, 4 expedições pelas estradas brasileiras19, e 2 meses de viagens pelos rios 

amazónicos me permitiram ter um olhar sobre a realidade do uso do Brasil como território. Essa 

vivencia foi necessário para a tomada de consciência tornar-se viva. Pois apesar de saber muitos 

fatos, presenciá-los faz a realidade tomar outra dimensão. Visões como: barcos cheios de 

troncos centenários, bi-trens de soja subindo e descendo o Brasil sem parar, galpões chineses 

gigantes no meio do nada, etc. 

 

 

                                                
18 GEN, disponível em < https://ecovillage.org/projects/dimensions-of-sustainability/> 
19 Mais informações: https://www.maripoulain.com/estradas/ 
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1.2.Vivencias com comunidades tradicionais (Anexo 4) 

Imersão em comunidades tradicionais 

• Reserva extractivista Tapajós / Arapiuns (8 meses) 

• Comunidade Indígena do Tupé (Dessana) (1 semana) 

• FLONA20 dos Tapajós, Comunidade de São Domingo (15 dias) (processo de fabricação 

do óleo de andiroba, pesca, identificações de plantas medicinais) 

• Quilombo Cachoeira Porteira, Oriximiná (7 dias) 

• Comunidade Aymara de Tilcara (Argentina) 2 meses (participação de encontros juvenis 

e da construção do Qoriquancha) 

• Aldeia Multiétnica, Brasília (1 semana) 

 

Trabalhos realizados com comunidades 

• Participação de reuniões com lideranças da Resex Tapajós Arapiuns 

• Participação de reunião de conselho comunitário de comunidade da FLONA 

 

Participação de rituais 

• Rodas com Kaxinawá, Yawanawá e Shawãdawa 

• Danças com Krahôs, Funil-O, na Aldeia Multitécnica 

• Borari e Munduruku nos rios Tapajós e Arapiuns 

• Integrar o grupo de carimbo Cobra Grande por 6 meses 

 

Participações de rodas de conversas com 

• Ailton Krenak  

• Davi Kopenawa 

• Jera Guarani 

 
 

1.3. Vivencia pessoal e experimental de um jeito de viver (Anexo 5)	

Experiencia de 3 anos (entre as expedições) em um sitio de 4000 m2 de mata atlântica 

preservada, na beira do Rio Juquery, localizado no interior de São Paulo. A Experiencia 

                                                
20 Categoria de conservação pioneiras, que veio atender uma experiência que associa às ideias conservacionistas 
a necessidade da permanência dos moradores na área e a melhoria das suas condições de vida.	
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Maripoulain. Vida simples, procurando soluções de permacultura para o dia dia, conversa 

intima com a natureza. As idas e vindas do sitio para as comunidades, nos permitiu levar e 

trazer conhecimentos ou visões do mundo, experimentar e trazer consciência sobre a maneira 

de vivenciar o lugar: fizemos os paralelos nos seguintes conceitos 

• Vida mais isolada cercada de natureza 

• Habitat simples, cabana aberta 

• Reuso de material disponível 

• Reuso de agua de chuva 

• Construção de uma pequena estrutura de bambu a pique e adobe 

• Manejo agroflorestal de arvores frutíferas, medicinais e para matéria prima destinada ao 

artesanato e construção 

• Horta para o sustento dos moradores 

• Vida comunitária com sucessivamente 2 ocupantes de uma segunda casa do espaço além 

de uma interação quase diária com as 4 famílias de vizinhos mais próximas: gestão da 

nascente da agua que nos abastece, mutirões diversos na casa de um ou outro, 

confraternizações.  

• Banheiro seco 

• Tempo para pensar 

• Tempo para explorar as artes 

• Tempo para se relacionar com a natureza através da alimentação, plantio, destilação de 

óleo essencial etc. 

• Experiencias cíclicas do abandono periódico da terra e aprendizado com isso da não 

ação humana sob o ambiente.  

 

 
2. Leituras 

 
Durante as viagens de barcos de rede e o tempo no sitio, comecei a leitura de vários livros que 

compuseram grande parte dessa revisão literária dessa pesquisa. Em uma a segunda fase 

faremos um levantamento bibliográfico mais específicos para cada diretriz pesquisada. As 

leituras exploratórias, como as preliminares, não se limitarão a um inventario de praticas 

antigas, mas iremos atras de autores atuais, de preferência pertencendo a uma comunidade 

tradicional indígena, que poderão nos dar insights, dicas, para resgatar essas realidades 

ancestrais e se adaptar a elas. 
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3. Vivencias Segunda Fases 

 

Um segundo período de vivencia, mais curto e mais focado em coletar dados para desenvolver 

uma matriz de conhecimento para a criação de ecovila será realizado para pelo menos 3 aldeias 

indígenas. Apesar das comunidades a visitar serem pré-escolhidas, ainda existe possibilidades 

de mudanças, em função da possibilidade e facilidade logística ou não de acesso no período. 

Mas temos 3 critérios: ser 3 comunidades de origens distintas, ser comunidades que ainda tem 

preservado grande parte do seu património cultural e poder ficar pelo menos uma semana na 

comunidade. Ao principio, essa pesquisa de campo será organizada da seguinte forma: saída de 

São Paulo para um circuito de 3500 km passando por 3 terras indígenas: Xingu (MATO 

GROSSO), Kayapó (PARA) e Krahô (TOCANTINS). Nessas aldeias visitadas, 

desenvolveremos um trabalho de coleta por dimensões a traves da imagem da arvore como 

explicado previamente. Essa forma de coleta nos permite compartilhar mais facilmente nossa 

intenção com os membros da comunidade. 

 

4. Organização dos dados coletados e definição das grandes diretrizes 

 

5. Redação da pesquisa  
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3. CRONOGRAMA	
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5. ANEXOS	
Anexo	1:	Mandala	da	sustentabilidade:	
 
Segundo o GEN 
 

 
 
 
Segundo a Gaia Educação:  
Disponível em: < https://www.gaiaeducation.org/face-to-face/ede-programmes/mandala-2/>  
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Anexo	2:	Processo	de	tomada	de	decisão	WAJÃPI	
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Anexe	3:	Viagens	pelas	estradas	e	pelos	rios	2017	-	2019	
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Anexo	4:	Algumas	fotos	das	minhas	vivencias	com	os	povos	nativos	
 
 
 
 

   
2018 (novembro) – A caminho da 

comunidade de 
2018 (novembro) – Desenho da 
comunidade feito pelo professor 

da comunidade 
 
 

2018 (outubro) – Com o Pajé 
Dessana 

   
2018 (dezembro) – Com a família 

Shawãdawa 
2018 (novembro) – Seminário da 
liderança comunitária da RESEX 

Tapajós Arapiuns 
 
 

2018 (setembro)- Mergulhando no 
ritmo do Carimbo 

 

  

2019 (setembro)- Com o professor 
Uru (Munduruku) durante o 

festival da Aldeia Braço Grande 
(Arapiuns) 

2018 (junho) – Fabricação de Óleo 
de Andiroba na comunidade de 
São Domingo na FLONA do 

Tapajós 
 
 

2018 (junho) – TEIA CABOCLA. 
Festival de Iniciativas Juvenis das 
comunidades da RESEX Tapajós 

Arapiuns 
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2017 (dezembro) – Aldeia 

Desana/Tukano do Tupé (AM) 
2018 (maio) – Bi-trens de soja na 

BR 163 (que atravessa o Mato 
Grosso, vai de Cuiabá até o norte) 

 

2018 (dezembro) – Com a 
associações de Mulheres Indígenas 

Sateré-Mawé (AM) 

   
2017 (agosto) – Celebrando a 

Pachamama em uma comunidade 
Aymara de Tilcara no Norte da 

Argentina 

2017 (agosto) – Construindo um 
Qoricancha em uma comunidade 
Aymara de Tilcara no Norte da 

Argentina 
 

2017 (dezembro) – Comunidade 
de Jamaragua na FLONA dos 

Tapajós 

 

  

2018 (julho) : Na Floresta 
Primaria no pé de uma Samauma.  

2018 (setembro) – recebendo um 
grafismo de jenipapo pelo Jario na 
aldeia Braço Grande no Arapiuns 

 

2018 (dezembro): Com os 
queridos da comunidade de São 

Domingo na FLONA dos Tapajós.  

   
2014 : Na Aldeia Multiétnica 

 
2015: Com Ikakuru Huni Kuin 2012 (setembro): Com Vidal em 

Ollantaytambo (Peru) 
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Anexo	5:	Transição	da	cidade	para	o	campo:	Sitio	Maripoulain21	
 

  

                                                
21 Mais informações: www.maripoulain.com 	


