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Resumo: 

As atuais sociedades indígenas estão se organizando para serem atores da construção e 

da realização de seus projetos societários, e ao tratar o protagonismo indígena no 

contexto das relações interculturais assinaladas pela predominância da cultura ocidental, 

é preciso que se possa reconfigurar o círculo das relações historicamente existentes, 

para uma maior capacidade de decisão sobre elementos culturais advindos do convívio 

com as demais sociedades. Com a promulgação da Constituição da República Federal 

do Brasil em 1988, delineou-se novos marcos para as relações entre os povos indígenas, 

de um lado, e o Estado e a sociedade brasileira de outro. O Objetivo deste trabalho é 

analisar as informações do protagonismo indígena na produção e planejamento da 

organização espacial das aldeias, das construções tradicionais e não tradicionais das 

mesmas. Face às políticas públicas de educação e saúde, que acabam inserindo 

construções exógenas às construções tradicionais, observam-se alterações nas 

configurações estruturais e morfológicas presentes na organização espacial das Aldeias, 

e nos espaços referentes aos aspectos simbólicos e rituais, entre o passado e o presente.  

Tal observação foi obtida nas disciplinas de Arqueologia e Habitações Indígenas, e na 

de Habitações Indígenas, ministradas a primeira em janeiro de 2006 e a segunda em 

julho de 2006, respectivamente, junto ao Programa de Educação Superior Indígena 

(PROESI) da UNEMAT, quando foi produzido material pelos cem professores 

indígenas de vinte e duas etnias do Estado do Mato Grosso, Turma 2005-2009. A 

metodologia utilizada foi a de mapas mentais, considerada como ferramenta para 

externar significados do mundo vivido e/ou concebido. A organização do espaço da 

Aldeia e o espaço das habitações indígenas, onde acontecem as relações sociais, são 

carregados de significados simbólicos, e são considerados como aspectos que fazem 

parte da cultura material de um povo, da identidade de um povo. O conjunto de idéias 

expostas pelos professores indígenas relaciona-se a questões políticas em torno da 

organização espacial da aldeia, em seus aspectos materiais, sociais, culturais, 

simbólicos e afetivos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ato de registrar garante a permanência de informações, mantendo viva a 

memória dos momentos por que passa determinada cultura, os processos por que 

passaram e seus reflexos nos costumes e nas suas configurações morfológicas e 

estruturais, considerando as questões da organização do espaço da aldeia e suas 

habitações. 



As atuais sociedades indígenas estão se organizando para serem atores da 

construção e da realização de seus projetos societários, e ao tratar o protagonismo 

indígena no contexto das relações interculturais assinaladas pela predominância da 

cultura ocidental, é preciso que se possa reconfigurar o círculo das relações 

historicamente existentes, para uma maior capacidade de decisão sobre elementos 

culturais advindos do convívio com as demais sociedades.  

O Objetivo deste trabalho de é documentar as informações do protagonismo 

indígena na produção e planejamento da organização espacial das aldeias e sua 

hierarquização, e das construções tradicionais e não tradicionais das mesmas.  

Tal análise considerará as tradicionalidades indígenas face às políticas públicas 

de educação e saúde, que acabam inserindo construções exógenas às construções 

tradicionais, e como isso altera significativamente as configurações estruturais e 

morfológicas presentes na organização espacial das Aldeias, e nos espaços referentes 

aos aspectos simbólicos e rituais, entre o passado e o presente.  

Será considerado o contexto dos protagonistas da Faculdade Intercultural 

Indígena da Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT, e o material 

produzido pelos cem professores indígenas de vinte e duas etnias do Estado do Mato 

Grosso, Turma 2005-2009, os quais cursaram as Licenciaturas nas áreas de Línguas, 

Artes e Literaturas; Ciências Matemáticas e da Natureza; e Ciências Sociais do “Ensino 

Superior Indígena”, integrado ao PROESI da UNEMAT.  

O conjunto de idéias expostas pelos professores relaciona-se a questões políticas 

em torno da organização espacial da aldeia, em seus aspectos materiais, sociais, 

culturais, simbólicos e afetivos. 

Tal material foi obtido a partir da experiência adquirida através de quatro cursos 

oferecidos (Ciências Sociais (2), Arqueologia e Habitações Indígenas – 2002 a 2005, e 

Habitações Indígenas - 2006), inseridos no PROESI, bem como de grupo de trabalho 

denominado “História, Arqueologia e Arquitetura na educação escolar indígena” 

(SILVA; PORTOCARRERO; GALVÃO, 2005), por ocasião da “1º Conferência 

Internacional sobre Ensino Superior Indígena” (CIESI) em 2004.  

 

2. CONTEXTUALIZANDO E ESTABELECENDO RELAÇÕES ESPACIAIS 

 O contato dos colonizadores provocou um impacto na vida das populações que 

habitavam o continente. Essa relação, onde a população nativa foi se submetendo à 

dominação dos colonizadores, fez com que os primeiros fossem tratados como “índios”  



e como “minorias”. Tal abordagem coloca a história dos índios como se tivesse iniciada 

a partir da chegada dos europeus, reduzindo a uma história de perdas, tornando sua 

versão da história uma visão de vencidos, onde o contato intermitente, permanente até 

sua integração, carrega um significado para os povos indígenas da perda de suas 

identidades próprias. (Gallois, 2001) 

 Apesar da idéia do índio generalista, e de que o mesmo se encontrava em posição 

de passividade frente ao não índio, Gallois (2001) assinala que “desde os primeiros 

contatos, os povos indígenas tinham interesses próprios e se posicionavam como atores 

de sua própria história”. 

 O que sempre se ouve é a história do contato dos índios com a sociedade nacional 

contada a partir da perspectiva do não índio, e não a história contada pelo olhar do índio.  

 Desde 1500 discute-se o futuro “daqueles que por um erro histórico, foram 

chamados de `índios’ “(Grupioni, 2001). Foram considerados “sem fé, sem lei e sem 

rei”, e inúmeros esforços foram feitos para que abandonassem suas culturas e tradições – 

línguas, rituais, suas habitações, a organização do espaço da Aldeia, e deixassem de 

serem `índios’ para integrarem-se à sociedade nacional. Cobra-se agora da população 

indígena que sobreviveu às ações de integração impostas ao longo do tempo, o contrário 

– que mantenham sua cultura, suas tradições, suas línguas, e que se preservem dos 

`males da civilização’ ”. 

 A organização do espaço da Aldeia e o espaço das habitações indígenas, onde 

acontecem as relações sociais, são carregados de significados simbólicos. São também 

considerados como aspectos que fazem parte da cultura material de um povo. 

 Com a promulgação da Constituição da República Federal do Brasil em 1988, 

“delineou-se novos marcos para as relações entre os povos indígenas, de um lado, e o 

Estado e a sociedade brasileira de outro”(Grupioni, 2001).  

 Em seu Artigo 22, a Constituição Federal tem a responsabilidade de proteger as 

populações indígenas, e reconhece aos índios (Artigo 231) “os direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam”. Grupioni (2001) ressal ta que vai além, 

“definindo essa ocupação não só em termos de habitação, mas também em relação ao 

processo produtivo, à preservação do meio ambiente e à reprodução física e cultural dos 

índios”.  

 A Constituição Federal assegura, em seu Artigo 21, às comunidades indígenas o 

direito ao uso de suas línguas maternas e de processos de aprendizagem específicos e 



diferenciados, cabendo ainda ao Estado, no Artigo 215, proteger as manifestações de 

suas culturas.  

 Em vista dessas colocações, Grupioni (2001) entende que “tais dispositivos 

abriram a possibilidade para que a escola indígena constitua um instrumento de 

valorização dos saberes e das tradições indígenas, deixando de se restringir  a um 

instrumento de imposição dos valores culturais da sociedade envolvente”,  podendo 

também “desempenhar um papel importante e necessário no processo de 

autodeterminação desses povos”.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) passa por reformulação 

sendo inseridos dois artigos que tratam da Educação Escolar Indígena. A LDB apresenta 

em seu texto que é dever do Estado oferecer um educação escolar bilíngüe e intercultural 

aos povos indígenas, fortalecendo as práticas socioculturais e a língua materna de cada 

comunidade e dando-lhes acesso a informações e conhecimentos técnicos e científicos 

da sociedade nacional. 

Além desse documento, houve também a necessidade de se reformular o Estatuto 

do Índio, publicado em 1973 pois os direitos dos índios incluídos na Constituição, 

contrariam o que estava colocado no referido Estatuto. 

Após mais de 10 anos da promulgação da Constituição Federal, e considerando os 

movimento de luta por seus direitos, começaram a surgir organizações representativas 

dos Povos Indígenas que após alcançarem expressão, tem possibilitado a conquista de 

espaços no cenário político nacional, permitindo sua atuação como interlocutores dos 

agentes da sociedade envolvente. 

 Políticas voltadas para a Educação Escolar Indígena começaram a ser 

implementadas, e no estado de Mato Grosso o Projeto Tucum – Programa de Formação 

de Professores Indígenas para o Magistério foi desenvolvido no período de 1996 a 2000. 

Dos 200 cursistas que iniciaram o Projeto Tucum, 176 se formaram em nível médio e 

70% destes ingressaram no 3º. Grau Indígena. 

O Projeto do 3º. Grau Indígena, iniciou as atividades em julho de 2001, tendo 

como objetivo a formação e a habilitação de professores indígenas para o exercício 

docente no Ensino Fundamental e em disciplinas específicas do Ensino Médio em suas 

Aldeias. O projeto contava com as parcerias entre a Secretaria de Educação do Estado de 

Mato Grosso – SEDUC/MT, a UNEMAT, juntamente com a FUNAI e a Prefeitura 

Municipal de Barra do Bugres. 



Os cursos superiores oferecidos nas áreas de Ciências Matemáticas e da Natureza, 

Ciências Sociais, Línguas, Artes e Literatura, obedecem a um regime especial (10 etapas 

– nos meses de janeiro e julho), sendo desenvolvidos de forma intensa e presencial nos 

períodos de férias e recesso escolares, com atividades cooperadas entre docentes e 

cursistas nos períodos em que estiverem ministrando aulas nas escolas indígenas.  

A clientela do Projeto, composta por professores indígenas de Ensino 

Fundamental e Médio, para a primeira turma – a de 2001/2006, foram oferecidas 200 

vagas, sendo 180 para professores indígenas de Mato Grosso e 20 para os de outros 

Estados, sendo 22 etnias de Mato Grosso e 13 etnias de outros Estados da Federação. Na 

segunda Turma – a de 2005/2009, foram 100 vagas sendo 22 etnias de Mato Grosso; a 

Turma atual tem 50 vagas sendo 12 etnias de Mato Grosso.. 

 Todas essas novas relações que foram estabelecidas, e tendo em vista o 

fortalecimento da identidade indígena, apesar de as ações efetivamente acontecerem no 

espaço da Aldeia, observa-se que a interação mais estreita com os demais povos 

indígenas presentes nas Etapas do Projeto do 3º. Grau Indígena, vão se refletir não 

somente em sua visão de mundo como também nas relações que se estabelecem no 

espaço e territorialidades da Aldeia. 

 O espaço, conforme Lobato (2001) “transforma-se, assim, através da política, em 

território, em conceito –chave da geografia.”  Acrescenta-se que as práticas sociais 

criadas, mantidas, desfeitas e refeitas em um determinado espaço, têm impacto direto no 

espaço. , “alterando-o no todo ou em parte ou preservando em suas formas e interações 

espaciais”. 

 O mesmo autor ainda afirma que :  

As práticas sociais resultam, de um lado, da consciência que o homem tem da 

diferenciação espacial. Consciência que está ancorada em padrões culturais próprios, a 

cada tipo de sociedade e nas possibilidades técnicas disponíveis em cada momento  que 

fornecem significados distintos à natureza e à organização espacial previamente já 

diferenciadas. (Corrêa, 2001) 

 As prática sociais estabelecidas, que resultam da consciência da diferenciação 

espacial, segundo Corrêa (2001), são: seletividade espacial, Fragmentação – 

remembramento espacial, antecipação espacial, marginalização espacial e reprodução da 

região produtora, as quais não são excludentes entre si, podendo ocorrer 

combinadamente ou então apresentarem caráter complementar. 

 Referente ainda ao conceito de espaço, Santos (1988), afirma que:   

A espacialização não é o resultado do movimento da sociedade apenas, porque depende 

do espaço para se realizar. No seu movimento permanente, em sua busca incessante de 

geografização, a sociedade está subordinada à lei do espaço preexistente. Sua 



subordinação não é à paisagem, que, tomada isoladamente, é um vetor passivo. É o valor 

atribuído à cada fração da paisagem pela vida  - que metamorfoseia a paisagem em 

espaço  - que permite a seletividade da espacialização. Esta não é um processo 

autônomo, porque, na origem, depende das relações sociais e na chegada não é 

independente do espaço, nem o seu conceito substitui o conceito de espaço. A 

espacialização também não é apenas o resultado do movimento da sociedade, porque 

depende do espaço. 

 Santos (1988) ressalta ainda que: 

O espaço é o resultado da soma e da síntese, sempre refeita, da paisagem com a 

sociedade através da espacialidade. A paisagem tem permanência e  a espacialidade é um 

momento. A paisagem é coisa, a espacialização é funcional e o espaço é estrutural. A 

paisagem é coisa relativamente permanente, enquanto a espacialização é mutável, 

circunstancial, produto de uma mudança estrutural ou funcional. A paisagem precede a 

história que será escrita sobre ela ou se modifica para acolher uma nova atualidade, uma 

inovação. A espacialização é sempre o presente, um presente fugindo, enquanto a 

paisagem é sempre o passado, ainda que recente. O espaço é igual à paisagem mais a 

vida nela existente; é a sociedade encaixada na paisagem, a vida que palpita 

conjuntamente com a materialidade. A espacialidade seria um momento das relações 

sociais geografizadas, o momento da incidência da sociedade sobre um determinado 

arranjo espacial. 

 A espacialização não é o espaço. A espacialização é um momento da inserção 

territorial dos processos sociais. O espaço é mais do que isso, pois funciona como um 

dado do próprio processo social. (Santos, 1988) 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

As atividades foram desenvolvidas em um primeiro curso, com carga horária de 

48 horas-aula, sendo a mesma dividida nas áreas de conhecimento - Arqueologia e 

Habitações Indígenas, sendo a área de Arqueologia ministrada pelo arqueólogo Luciano 

Pereira da Silva e a área de Habitações Indígenas foi por mim ministrada. No segundo 

curso – o de Habitações Indígenas, com carga horária de 48 horas-aula, foi apenas 

ministrada por mim.  

O curso teve como objetivo apresentar, discutir e enfocar questões relacionadas a 

organização do espaço da aldeia e das habitações tradicionais e não tradicionais.  

As atividades desenvolvidas pelos professores índios foram realizadas em grupo, 

assim como as apresentações das pesquisas e atividades elaboradas. Ressalte-se que os 

trabalhos foram realizados por etnia e/ou por Terra Indígena. 

A organização do espaço da Aldeia e o espaço das habitações indígenas, onde 

acontecem as relações sociais, são carregados de significados simbólicos, e são 

considerados como aspectos que fazem parte da cultura material de um povo, da 

identidade de um povo. 



Após discussões referentes à organização do espaço da Aldeia, seus elementos e 

espacialidades tradicionais, e as territorialidades presentes solicitou-se aos professores 

índios que desenhassem os elementos e as edificações presentes atualmente na Aldeia. A 

metodologia utilizada foi a de mapas mentais, considerada como ferramenta para 

externar significados do mundo vivido e/ou concebido. O conjunto de idéias que foram 

expostas na apresentação feita pelos professores indígenas relacionou-se a questões 

políticas em torno da organização espacial da aldeia, em seus aspectos materiais, sociais, 

culturais, simbólicos e afetivos. 

 Como produto, desenhos elaborados pelos professores índios que externaram a 

situação da inserção de elementos e edificações frutos doas políticas públicas de 

educação e saúde e que tradicionalmente não fazem parte da cultura tradicional da etnia, 

mas que está presente e relaciona-se com o espaço da Aldeia, como se pode verificar 

através das Figuras 01, 02 e 03, cada um dos desenhos elaborados por um grupo étnico e 

referente a uma determinada Aldeia da etnia. 

 

 

Figura 01 – Aldeia Sangradouro – Terra Indígena Sangradouro 

Etnia Xavante 
Fonte: PROESI, 2006. 



 

Figura 02 – Aldeia Ngôjhwêre – Etnia Suyá 
Fonte: PROESI, 2006. 

 

 

 

Figura 03 – Aldeia – Etnia Ikpeng 
Fonte: PROESI, 2006. 

 



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelos desenhos elaborados e apresentados pelos professores índios percebe-se que 

edificações como Prédio Escolar, referente à Educação; o Posto de Saúde, Caixa 

d’Água, Unidade Sanitária, referente à saúde, tem inserção diferenciada em relação ao 

espaço da Aldeia e entorno próximo.  

Cada etnia e cada Aldeia de uma mesma etnia se relaciona com essas edificações e 

elementos de forma diferenciada. A forma como estão dispostas espacialmente, em um 

primeiro momento, nos informam a permanência ou a alteração nas configurações 

estruturais e morfológicas presentes na organização espacial das Aldeias, e nos espaços 

referentes aos aspectos simbólicos e rituais. 
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