
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM ETNOEDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 
 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Docente 

Adriana Russi Tavares de Mello 

Daniel Arruda Nascimento 

Edilberto José de Macedo Fonseca 

Emílio Nolasco de Carvalho 

Hildeberto Martins 

Johnny Menezes Alvarez 

Mariana Paladino 

Mônica Maria Raphael da Roza 

Rejane de Mattos Moreira 

Sonia Maria Lopes Maciel 

Discentes Bolsistas 

Ainoa Nuñez Caetano 

Camila Martins da Costa Ribeiro 

Estela Cardoso Pereira 

Estevão de Figueiredo Ribeiro 

Joshua Badu Sales 

Luana Antunes Varela Salvadore 

Lucas de Melo Carpes 

Matheus Henrique Bou Maroun Cruz 

 

 

  

Realização Financiamento 

Parcerias 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM ETNOEDUCAÇÃO



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 5 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO ...........................................................................    6 

Num curso di pós parecidu cum u nossu .......................................................................................... 7 

A Pesquisa Intervenção praticada pela Etnoeducação: modos de fazer, sentir e pensar ....................   8 

GLOSSÁRIO ....................................................................................................................................      

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................................        

14 

 

21 

TEXTOS COMPLEMENTARES ..................................................................................................      22 

COM AS PESSOAS” – Reflexões sobre colaboração e perspectivas de pesquisa participativa na 

etnomusicologia. 

Na escola os saberes tradicionais: Etnoeducação, cultura e patrimônio 

A tradição como tradução continuada e a experiência narrativa de grupos culturais do Cariri 

 

  

ANOTAÇÕES ..................................................................................................................................................  23 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM ETNOEDUCAÇÃO



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

APRESENTAÇÃO 
 

“Não há saber mais ou saber menos há saberes diferenciados!” 

                                                                                                           Paulo Freire 

 

Inspirados na epígrafe de Paulo Freire iniciamos nosso segundo módulo do curso de 

Especialização em Etnoeducação. Um curso construído por muitas mãos e cabeças e que tem como 

principal objetivo forjar em nós (eu, você, a professora da minha escola, o barqueiro da minha 

comunidade, o agente cultural e os alunos) a vontade de encontrar uma educação que seja 

eminentemente nossa. Essa inspiração de confluências dos diversos saberes nos convoca a um 

intenso desafio. Desafio porque almejamos intervir, agir, compor, conjugar, construir juntos e 

compartilhar aquilo que aprendemos e ensinamos. Somos todos aprendizes nesse sentido, mas 

também somos peças importantes no cultivo de processos de aprendizados. Nossas posições serão 

construídas nesse caminho e os projetos surgirão de encontros entre esses sujeitos. 

Desde 2011, o Programa Educação Patrimonial em Oriximiná/PA nutre vontade de 

entender os processos de ensinar/aprender a partir da perspectiva da intervenção. Neste sentido o 

Programa, na figura de sua equipe interdisciplinar, fomenta a formação continuada e a pesquisa 

em Etnoeducação inspirados na escuta, no compartilhamento de ideias para construir espaços 

abertos e heterogêneos de aprendizagem. Propomos, em última instância, arejar os grupos, as 

escolas e as comunidades no entendimento de que aprender é construir memórias, identidades, 

territórios existenciais e histórias. Construirmos patrimônios vivos de gente e espaços de 

convivência das diferenças. 

Como bem nos indica o nome Etnoeducação, este novo fazer procura articular a etnografia 

sobre os saberes locais como elemento deflagrador de processos educativos. Para tanto, são 

escolhidos temas relevantes para cada comunidade e, a partir da inspiração da prática etnográfica, 

realizamos pesquisas, entrevistas, fotos, vídeos e etc... sobre saberes e fazeres tradicionais. Estes 

temas estão expostos em nossos projetos e têm motivado, em múltiplos sentidos, a construir 

processos de formação permanente para dar respostas acadêmicas às realidades marcadas pela 

diversidade cultural.  

Convidamos todos para que no segundo módulo, em que algumas questões serão 

trabalhadas nas disciplinas Arte, Diversidade, Cultura e Educação, Filosofia da Educação e 

Metodologias de Ensino e Aprendizagem, agreguem seus trabalhos de campo e intervenção 

nesse processo continuo de formação múltipla.  

 Desejamos um proveitoso momento formativo!!!  
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
 

 

A Pós-Graduação Lato Sensu em Etnoeducação está organizada em regime para a integralização 

curricular em 18 (dezoito) meses, sendo a carga-horária de componentes curriculares de 400 horas, 

oferecidos em períodos a serem acordados com a Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná. No 

primeiro semestre dedica-se ao aprofundamento teórico da temática. No segundo semestre, serão 

abordados temas aplicados às práticas pedagógicas, enfatizando as investigações e a sistematização das 

experiências. No terceiro semestre, conta-se com orientações específicas para a realização do Trabalho 

de Conclusão de Curso. Ressalta-se que este se refere à escrita de uma monografia cujo tema se insere 

no campo educacional e de autoria individual. A monografia e sua apresentação pública constituem 

requisitos parciais para a obtenção do título de Especialista em Etnoeducação. 

  

P
R

IM
E

IR
O

 

M
Ó

D
U

L
O

 
DISCIPLINAS  CARGA 

HORÁRIA 

ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO 40 

MÉTODOS DE PESQUISA 40 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 40 
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DISCIPLINAS CARGA 

HORÁRIA 

ARTE, DIVERSIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO 40 

METODOLOGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 40 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 40 
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DISCIPLINAS  CARGA 

HORÁRIA 

SEMINÁRIOS EM ETNOEDUCAÇÃO 

 

40 

SEMINÁRIOS EM PATRIMONIO CULTURAL E EDUCAÇÃO 40 

SEMINÁRIOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

40 

SEMINARIOS EM DIVERSIDADE CULTURAL 

 

40 
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Trecho da transcrição literal de relatos 

Por Matheus Henrique (aluno do Curso de Psicologia e bolsista do programa) 

 

Num curso di pós parecidu cum u nossu... 

Ispia, mano, lá vem essi pessual du Rio cum essis nomi istranhu. Más quandu! Eu leiu i não intendu, 

chamu minha filha pra lê... Égua! I essa tal di etnoeducação? Más porra! Cumadre, tu intendestes esta 

coisa? Más quando! Cê sabe qui elis já foram lá na comunidade fazê um trabalhu i falaru tantu dissu. I 

tu intendestes, cumadre? Olha, pareci qui tem a vê cum a valorização da cultura. Ún-ún! Agora, u qui 

elis fazem bem é cumê. Ih, mas tu sabi qui professô jonis foi lá na Ramada i cumeu até jabuti na castaña. 

I eli gósta! Mas gosta! Si a genti gosta, pur que qui elis num ia gostá? Mas é! U Mateus parecia até 

quilombola, na semana santa tava lá nu campu coom us curumin brincandu di papagaio. Más quando! I 

entra nu mato, i sai di barco, di canoa, i visita Sr. Aguinelo... A porra! Essi gostô! Ún-ún! Veio agora 

pra ajeitá u filme. Mas num tá prontu, mana? Mas demora... Disse qui demora purque elis fazem um 

trabalhu com a genti, não é sobre. A porra! É cada ideia... Aí nós vimu u filme juntu i mudamu umas 

coisas. Mas num é elis qui muda? Mas só muda depois qui nós diz comu quer u filme. Olha, u qui eu sei 

é di quando foi uma dupla di alunos lá na iscola i cunversô cum us professores. Mas elis são lezo... A 

genti perguntava pra elis u qui era pra fazê i elis perguntavam pra genti u qui a genti quiria fazê. Té 

doidé?! Ún-ún! Aí nós fumu pesquisa cum us comunitários, qui também são professores. Depois du 

trabalhu tava elis lá... Tche lem nu rio! I todu mundu participava, mana? Más participava... Fazia uma 

rodona i todu mundu pudia falá... Depois qui eu fui lê nu material qui era a tal da circularidade. Num era 

mais fácil falá fazê roda? I dessi material tu intendeste mais u quê? Olha, mana, num querendu intrá di 

intrometido na conversa di vocês, mas tu sabe qui um dia tava na sala dus professores cum u professô di 

geografia i dissi a eli qui tava estudando cartografia... Eli mi pergunto di ondi, qui lugar? Égua! Si eu 

não sabia... Disse qui num tinha intendido bem ainda. Eli dissi qui era negócio di mapa. Mas é! É pra 

mapiá... Essi negócio delis di fala com todu mundu i ficá tomandu café é pra ispiá u qui tá acontecendu 

i u qui cada um acha disso. Más i aí, mano? Faz u quê depois? Olha, segue incontrandu... Tudu aconteci 

nus incontrus. Cum cuidadu você vai pensando juntu cum u coletivo numa intervenção. Um puxirum... 

Mas u professô sabi tudo! Más quando! Tu não perguntô u qui tinha intendidu? Intendi sobre essa 

cartografia du território. Território? Más é! Más! Elis é qui tinham qui aprendê cum nós! Si é nós qui 

cunhecemu u território i intendemu das demarcações... Mas eu vô fala isso pru professô Emílio! Tu 

queris sabê outra qui era nós qui tinha qui insiná?! Essa abertura i receptividade... Eu dúvido qui elis 

foram mal recebido ou não foram bem acolhidos im alguma comunidade ou aldeia. Na cidade tem até 

festa! Mas tu tás é certa, mana! Essi negócio delis di deixá vir só funciona purque nossu povu recebi 

muito bem. I si num fô legal i chega cheio di pavulagem num tem papu não. Tem qui tá implicadu i 

querendo fazê um trabalho bacana cum nós. Falô bunito, mana! Assim qui constrói um corpo forte! 

Quandu tá todu mundo implicadu i si cuidandu... Más, mana, i comu faz isso, quais as regras, us 

métodos? Mano, olha, aí tu mi pegou! Más aí eu acho qui num tem. Trabalha cum us valores, cum as 

coisas importantes pra cultura i cum us princípios. Pênse quanta coisa! Desses princípios, essas palavras 

novas, eu quiria perguntá pru Matheus si eli pudia ixplicá ou iscrevê uma narrativa a modo a genti podê 

analisá. Ah, mas eli iscreve! Lá nu quilombo eli tá sempre lendu aquele cadernu deli. Tem sempre coisa 

nova. Será qual a próxima qui eli vai aprontá? 
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A pesquisa intervenção praticada pela Etnoeducação: modos de fazer, sentir e pensar 1 

  

O que propomos com uma pós-graduação em Etnoeducação?  Quais são as orientações 

metodológicas da Etnoeducação que se propõe primeiramente como uma abertura e composição aos 

modos de fazer, sentir e pensar?   

Uma das formas de descrevermos essa metodologia é que ela assume a perspectiva da formação 

como processo de pesquisa intervenção.  Ela é orientada por um princípio que afirma que o processo do 

conhecer coincide com o processo de uma construção de si e do mundo, e de que o processo de ensinar 

é também processo de aprender, numa circularidade permanente.   

Em termos de estratégia de formação da pós-graduação em Etnoeducação, propusemos ao grupo 

de alunos a construção de um plano de ação.  Esse plano de ação é, nesse sentido, uma formação que 

envolve uma pesquisa intervenção. 

A Etnoeducação se afina também com a cartografia e com a etnografia, que são metodologias de 

pesquisa e de conhecimento. Com a cartografia assemelha-se à ideia de que pesquisar é cuidar, e cuidar 

é estar envolvido na construção de um corpo forte, de um corpo coletivo forte, nosso enquanto 

pesquisadores e daqueles que de algum modo fazem parte da pesquisa.  Com a etnografia procuramos 

um modo de encontro, relacionamento e aventura da experiência com a alteridade. 

  

A construção de um plano de pesquisa/ação/intervenção em Etnoeducação 

  

O que é pesquisa intervenção e como é a ação de intervenção em Etnoeducação? 

Na pesquisa intervenção partimos da construção de um problema forjado por meio da análise 

coletiva de situações reais e concretas, que, no nosso caso em especial, envolvem relações entre 

educação, cultura, tradição, memória2 e alteridade com os saberes culturais em diferentes contextos 

institucionais, em diferentes contextos de vida.  Relações que visam formar um patrimônio comum, um 

                                                            
1 Caros cursistas, este texto foi produzido por todos da equipe do programa, sob a supervisão da professora Mônica Rosa 

(Psicologia-UFF) e funcionará como base para todas as discussões das disciplinas. 
2 Para Pierre Nora existe uma grande distinção entre memória e história. Segundo ele: “ [...] longe de serem sinônimos, 

tomamos consciência que tudo opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 

ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 

sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. A 

história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, 

um elo vivido no eterno presente: a história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não se 

acomoda a detalhes que a confortam, ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares 

ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação intelectual e 

laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna sempre 

prosaica. A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias 

quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história, ao 

contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, no 

espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das 

coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo. (NORA, 1993, p. 9). 
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conjunto de valores e práticas locais e singulares que avaliamos ser importante fazer visibilizar, valorizar 

e perseverar. 

O que norteia a construção de estratégias de perseverança do patrimônio comum são princípios. 

Um desses princípios nos inspira a trabalhar com a pesquisa e a formação em Etnoeducação, como quem 

trabalha com o cuidado, na direção e no sentido da construção de um corpo forte, de um corpo coletivo 

forte por meio de encontros transversais de valores.  Os encontros, nessa perspectiva, têm papel 

fundamental. Não produzimos pesquisas sozinhos, e não temos como conhecer sem que em primeiro 

lugar nos encontremos com as realidades que queremos conhecer.   Promover situações de encontros e 

partir deles (mais do que aquilo que “achamos” ou estudamos sobre qualquer coisa, sobre nós e sobre os 

outros antes deles) é uma orientação da Etnoeducação. Chamamos esses encontros de encontros 

transversais de valores porque são encontros para os quais realizamos uma preparação que envolve 

disponibilidade de encontrar, sem exercer domínio de saberes e de valores. Vamos aos encontros 

preparados e ao mesmo tempo disponíveis (numa postura de receptividade, de abertura) para sairmos 

“diferentes de como chegamos”. Vamos abertos aos encontros, porém atentos, seguindo o fio de 

orientação de buscar estratégias que nos tornem coletivamente mais fortes, com valores fortes de vida. 

A construção do problema é a questão inicial da pesquisa.  Envolve a análise coletiva de situações 

reais e também a análise coletiva das implicações dos diferentes sujeitos enredados na pesquisa, 

incluídos aí os pesquisadores. A análise das implicações significa que é preciso colocar à pesquisa 

algumas perguntas: qual o ganho vital dessa pesquisa? Como a vida (de uma pessoa, de um grupo de 

pessoas, de uma comunidade, de uma escola, de uma instituição, etc.) se transforma e se fortalece a partir 

dela? Vemos, então, que esta Etnoeducação que propomos não é uma metodologia neutra. Ela está 

implicada com algo, com o cuidado, com a vida, com a produção de corpos fortes. 

Da construção do problema segue-se a construção de um plano de pesquisa que, por sua vez, 

coincide com a construção de um plano de ação. Isso faz com que a atividade de pesquisar se torne, em 

seu processo mesmo, uma atividade de ação, de transformação da realidade. Daí segue-se que a pesquisa 

intervenção transforma a realidade para conhecer e não o contrário. É preciso analisar o pedido da 

pesquisa, sua postura, seu mandato social, para construir o problema e o plano da pesquisa que envolve 

um plano de ação. Essa análise é uma construção coletiva, ou seja, se dá de modo participativo. 

Trabalhamos, assim, com o método da inclusão: inclusão dos diferentes sujeitos da pesquisa, dos 

coletivos envolvidos na pesquisa e dos acontecimentos que nos indiquem, sempre nos encontros, o que 

conflita ou beneficia o ganho vital, o fortalecimento do corpo coletivo que a pesquisa pode favorecer. 

Toda inquietação de onde vai ser construído o problema da pesquisa advém de um contexto 

institucional, e funda, geralmente, um ponto de vista, um ponto de observação exterior à realidade a ser 

pesquisada. A Etnoeducação supõe um fazer diferente, uma observação sem ponto de vista exterior, 

numa suspensão deste lugar. Não abandona a observação, mas busca criar uma observação no encontro, 

uma observação que emerge da experiência e do encontro, e do plano, de onde insurgem as formas. 

Requer o cultivo de uma atenção própria, uma atenção em espreita, a atenção de um “deixar vir”. 

Chamamos de contexto institucional (ou pontos de vista exteriores) situações e posturas fundadas 

em posições identitárias proprietárias e fixas, conceitos, discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas, administrativas, enunciados científicos, 

proposições morais, aquilo que se diz e de que se cala na rede entre esses elementos. Um conjunto 

multilinear composto de elementos diferentes (que se faz ver, se faz enunciar, se faz exercer poder e 

produz modos de ser e de viver). Em cada formação cultural, por exemplo, há maneiras de sentir, de ver, 

e de dizer, camadas de coisas e palavras, de linhas de forças e de poder, de modos de existir e de viver. 

Quando propomos um problema de pesquisa em Etnoeducação, é com isso que lidaremos. O caso é que 

esses pontos de vista exteriores podem enfraquecer um corpo coletivo, isso porque os coletivos e as 

posições identitárias fixas sofrem dos pontos de vista exteriores que encarnam.  Não é raro encontrarmos 
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jovens que se distanciam de suas culturas justamente porque estas lhe constrangem de algum modo, ao 

invés de lhes fortalecer. 

A construção de um plano de ação envolve a construção do que chamamos de dispositivos 

concretos e locais: estratégias, arranjos de encontros promovidos com a pesquisa que provoquem a 

irrupção daquilo que se encontra bloqueado, submetido por pontos de vista exteriores, de um processo 

de criação. Criação de espaços de ensino e aprendizagem inventivos, não de técnicas, mas de si (de 

alteridades próprias, identidades singulares) e do mundo (experiências culturais porque coletivas com 

pertencimento). Criação de valores vitais, corpos coletivos fortes. A Etnoeducação não se faz sem a 

habitação compartilhada de um território existencial, ou seja, sem a construção de uma vivência comum 

e sem um acolhimento dessas posições que constrangem e, desse modo fazem sofrer. É preciso colocar 

nossos corpos na pesquisa, é preciso corporeidade nos processos da pesquisa, dizemos que é preciso, ao 

menos em um espaço-tempo delimitado, estar juntos. 

Como estratégia, buscaremos, em nossos planos de pesquisa, acompanhar processos de criação 

de realidades de si e do mundo na direção da transdisciplinaridade: abertura do grau de comunicação 

dentro de coletivos e entre coletivos de modo a colocar lado a lado as formas da realidade com seus 

pontos de vista exteriores e as suas possibilidades de composição e de criação. Vamos assim acompanhar 

processos mais do que descrever estado de coisas. Partimos da aposta metodológica de que é possível, 

pelo encontro, pela abertura e receptividade, pela análise da realidade, pelo trabalho com dispositivos, 

pela devolução e avaliação constantes da pesquisa, pela ampliação do grau de comunicação e de 

autonomia dos diferentes sujeitos e coletivos envolvidos nos processos de formação, disparar processos 

e acompanhar efeitos de cuidado de si e do mundo. Esse é o sentido de intervenção dessa pesquisa e 

também da Etnoeducação. 

É preciso que entendamos apropriadamente o que chamamos de coletivo e em consequência de 

corpo coletivo forte. Inicialmente diremos que coletivo não se confunde com o social. Entendemos o 

social como o “domínio da organização formal da sociedade reconhecida nas diversas instituições que a 

constituem, e assim, aproxima-se de noções como a de Estado, sociedade, cultura, comunidade, povo, 

nação, massa, classe, ou dinâmica de interações grupais” (Escóssia e Tedesco, 2010 p. 93). A noção de 

social aqui se opõe à noção de indivíduo. O conceito de coletivo que trabalhamos é entendido não por 

dicotomização entre indivíduo e sociedade, mas pelas relações de reciprocidade estabelecidas entre dois 

planos que produzem a realidade: o plano das formas e o plano das forças vitais. O plano das formas se 

configura no plano de organizar (plano de organização da realidade, plano dos pontos de vista exteriores, 

das figuras estabilizadas, das identidades fixas, das coisas e estados de coisas, com contornos de caráter 

permanentes e limitados, plano de tudo o que a representação reconhece como objetos de conhecimento 

fixos e apreensíveis por leis).  O plano das forças vitais é constituído pelo plano de abertura para a 

criação, dos objetos e seres em constante processo de gênese e transformação, plano de impermanência 

e invenção. A fixidez das identidades e dos objetos resulta de um processo de lentificação ou redundância 

que as configurações das forças vitais assumem em dado momento da história. Perspectivamos o coletivo 

como o plano em que as forças vitais entram em relação: “relações de movimento e de repouso, de 

velocidade e de lentidão, entre elementos não formados”, espaço tempo entre o individual e o social. 

Plano da vida, da dimensão do mistério da vida, da irreversibilidade e da criação próprias da vida, que 

está em contínuo processo de renovação e invenção do novo. Abrir-se à potência vital de criação, esse é 

o sentido de construir um corpo coletivo forte. O plano das forças vitais é um plano comum a todos os 

seres vivos, e é por conta de ser uma experiência comum que temos com as formas vivas que o chamamos 

de plano coletivo. Coletivo porque comum, pertencente a qualquer um de nós. Todos podemos construir 

formas de corpos comuns e fortes para ser e viver.  Esse é o valor comum que nos atravessa. Como fazer 

isso em cada cultura, em cada processo de formação, em cada tradição é o nosso desafio lançado.   
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Assim, todo campo da pesquisa, todo campo da observação, todo ponto de vista exterior emerge 

da experiência coletiva entendida como plano das forças vitais, plano em que sujeito e objeto, teoria e 

prática tem suas condições de gênese para além do que se apresenta como forma permanente, substancial 

e proprietária. Suspender o ponto de vista da observação exterior não é abandonar a observação, mas 

adotar um olhar, um estado de atenção para a co emergência do sujeito e do mundo. Com esse olhar da 

concepção do comum a Etnoeducação desenha e faz aparecer esse plano vital, plano de saúde vital. A 

pesquisa em Etnoeducação está implicada assim, com uma ética do cuidado conosco e com o mundo 

que pesquisamos. 

Um desafio a mais se coloca nessa perspectiva de pesquisa: como criar uma expressão para o 

plano das forças vitais? Como narrar a pesquisa?  Primeiramente sugerimos que adotem diários de campo 

da pesquisa e que nesses diários exercitem uma escrita livre onde se possa narrar o que está para além 

dos momentos institucionais, e que ao mesmo tempo não seja uma escrita centrada na figura do narrador 

pessoal nem na simples descrição do objeto. Veremos em outros textos pistas sobre essa escritura. Mas 

se entendemos que na pesquisa intervenção e na Etnoeducação lidamos com processos e não com estados 

de coisas, o registro das memórias da pesquisa deve ser constante e incluir as vozes coletivas e estéticas.  

Em uma oficina de princípios que realizamos com o grupo de Etnoeducação na UFF, construímos 

um dispositivo para buscar o encontro transversal de valores que enunciamos aqui. Queríamos enunciar 

e produzir sentidos sobre nossas práticas e ideias de Etnoeducação. Desse encontro construímos alguns 

princípios da Etnoeducação que queremos agora compartilhar com o grupo da pós-graduação. Os 

sentidos desses princípios não estão totalmente construídos nem fechados e acreditamos que podemos 

seguir juntos em sua construção, a partir de encontros em Oriximiná. São eles: circularidade, 

permeabilidade, brincar, amizade, perder tempo (vadiagem), espontaneidade e naturalidade, 

espiritualidade, encontro, verdade, coerência, experimentar junto, entrega, conexão profunda com a 

natureza, interdependência, escuta, percepção, vivência, abertura, desaceleração, encontro transversal de 

valores, transvaloração, comunhão, engajamento, convivência, conexão com o outro, presença, 

sensibilidade, liberdade, compromisso, trabalho e emoção, alegria, corporeidade, disposição para 

aprender, expressividade, memória e duração, coletividade, capacidade de pensar a educação, saberes 

locais, inclusão, transcender a academia, estudar, alteridade. 

  

Planos de ação 

               O plano de ação visa direcionar a pesquisa a que está associada a um processo de ensino 

aprendizagem em Etnoeducação, ou seja, de formação de diferentes sujeitos. Entendemos que a 

intervenção se opera tanto nos momentos de discussão (problematização) quanto nos momentos de 

propositura de ações. É importante que a construção de um plano de ação torne-se espaço/momento de 

reflexão sobre o processo da pesquisa e seja visto como um analisador de possibilidades, dificuldades, 

viabilidades para projetos de Etnoeducação em diferentes contextos e realidades locais. 

Entendemos intervenção como o que produz efeito não no sentido direto de ‘solução (direta ou 

imediata) de um fato adverso’ e muito menos no sentido de uma ‘promessa de solução’ ou de uma 

‘idealização de solução’ para problemas em educação, por exemplo, mas no sentido de “efeito no grupo, 

nas pessoas’ envolvidas em dada situação, expressando-se como capacidade de (re)ler  de forma 

diferente esse contexto e fatos, gerando alteração nos posicionamentos, atitudes, frente aos fatos e no 

contexto (e podendo disparar movimentos para outras mudanças).  

Para ajudar na construção dos planos de ação em Etnoeducação que propomos na pós-graduação 

vamos elencar algumas questões norteadoras. Para a construção do problema e do plano de ação da 

pesquisa podemos fazer algumas perguntas à nossa própria pesquisa: 
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1)  Qual o contexto local/cenário que deu origem à inquietação do problema da pesquisa (a 

isso chamamos de “pedido” inicial da pesquisa)? 

2)  Esse contexto local/cenário gera uma inquietação que é uma perspectiva só minha ou é 

compartilhada por outros? Se for uma perspectiva só minha como posso compartilhar 

com outros sujeitos que estão, de alguma forma, envolvidos no contexto? 

3)  quais foram as análises produzidas pelos distintos sujeitos e coletivos acerca do contexto/ 

cenário/território local? A partir das análises coletivas, como o pedido se transformou em 

problema de pesquisa? 

4)  A que pessoas, escolas, comunidade, associações e coletivos serão endereçadas um plano 

de ação? Que dispositivos serão criados e o que se espera obter com eles? Quais fatores 

interferem na construção desses dispositivos? 

5)  A construção do plano de ação incorpora estratégias com a finalidade de garantir a 

participação dos diferentes sujeitos envolvidos no contexto? As deliberações das ações 

que envolvem os diferentes sujeitos foram compartilhadas? 

6)  Qual nossa capacidade de reflexão/ de articulação entre conceitos e o problema 

construído? Que ferramentas teórico-práticas emergem do problema construído? 

7)  Que composições e parcerias são necessárias para dar seguimento à pesquisa? 

8)  Como pretendemos realizar um acompanhamento avaliativo do plano de ação. Como 

pretendemos realizar uma devolução dos conhecimentos produzidos pela pesquisa juntos 

aos sujeitos envolvidos e ao contexto/cenário local? 

9)  Como pretendemos narrar a experiência com o plano de ação e o plano da pesquisa?  

10)  Quais desafios se apresentam para a sustentabilidade das ações disparadas no território 

com a pesquisa? 

11)  Como podemos construir indicadores dos efeitos da pesquisa no território? Como incluí-

los no relato da pesquisa? 

12)  Estão sendo criadas estratégias para apoiar/acompanhar o plano de ação após o fim do 

curso e da pesquisa? 

Dissemos acima que a pesquisa intervenção trabalha com dispositivos. Chamamos de 

dispositivos em Etnoeducação a construção de operadores conceituais e/ou situações de encontro e 

inclusão que criamos para disparar processos de ensino e aprendizagem e acompanhar efeitos que 

envolvam os princípios apresentados nas relações entre educação, cultura, arte, tradição, patrimônio e 

alteridade. 

Destacamos que a pesquisa intervenção praticada pela Etnoeducação envolve uma posição do 

etnoeducador onde ele prepara-se para o encontro ao mesmo tempo em que busca “manter-se aberto” ao 

encontro. Encontro como experiência que tem como primazia, “encontrar-se com” como estratégia de 

formação, de intervenção e de comunicação. 

Indicamos que no planejamento das ações das pesquisas em Etnoeducação possamos construir 

situações de encontros participativos tanto para a construção do problema da pesquisa quanto para seu 

desenvolvimento. E entendemos que a construção desses dispositivos se configura como o próprio 

momento de intervenção da pesquisa e que o registro da memória desses encontros (bem como sua 

validação por meio também de encontros) e sua posterior narrativa constituirão o relato, a avaliação e a 

devolutiva da pesquisa. 
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Uma oficina de confecção de brinquedos tradicionais com pessoas de uma comunidade é um 

exemplo de um dispositivo. O uso de um diário de campo, ou de entrevistas no processo de conhecimento 

também são exemplos de dispositivos. Não temos uma receita pronta de como construir um dispositivo, 

será preciso inventá-los, mas podemos delimitar três movimentos/ funções dos dispositivos: 

1)  Movimento de referência (repetição e variação): é preciso repetir algumas vezes o 

dispositivo e estar atento acerca do que se repete e do que varia. Por exemplo: propor e 

acompanhar encontros para construir brinquedos com técnicas, materiais e regras que se 

repetem, mas mantendo-nos atentos e abertos às variações dessas mesmas técnicas, 

materiais e regras, a partir dos usos e sentidos produzidos nos encontros. É importante 

registrar os encontros, construir memórias deles e depois validá-las com quem deles 

participou. 

2)  Movimento de explicitação (acesso à dimensão pré reflexiva da ação): é preciso trazer à 

cena do encontro uma dimensão pré reflexiva da ação, ou seja, aquilo que está na 

iminência de se fazer de modo novo. Permitir e integrar a emergência de maneiras novas 

de se brincar, por exemplo, dando a quem participa da oficina sentido concreto de 

pertencimento à brincadeira e à tradição, e não apenas submetê-la à fixidez das regras e 

maneiras tradicionalmente corretas de brincar. Toda ação se dá juntamente com 

experiências que podem subsistir em nós de maneira implícita. Essa dimensão pré 

reflexiva é uma via régia de acesso ao plano da virtualidade do si, o plano do coletivo que 

falamos acima, porque plano de criação. Esse acesso ao plano pré reflexivo é diferente de 

uma ação de consciencialização (que é apenas uma reflexão acerca do estado de coisas já 

dado). 

3)     Movimento de transformação-produção: é preciso revisitar o que se passou no 

dispositivo, em nosso exemplo, na oficina. E estar atento ao que se produziu de 

transformação nas experiências vividas ali. Essa transformação é em muitas vezes uma 

aprendizagem comum. Ensinar e aprender é transformar a si e à realidade. É preciso 

também avaliar a transformação quanto ao que se passou em termos da construção de um 

corpo coletivo forte. É preciso atentar coletivamente para a direção da transformação, se 

ela é um índice de fortalecimento (de uma tradição, por exemplo) ou não. O valor vital é 

sua medida. 

Essa primazia do encontro está atrelada, no plano da formação de etnoeducadores, a uma dimensão 

narrativa/expressiva e a uma dimensão de reflexão. Posteriormente trataremos de orientações para a 

narrativa da pesquisa em Etnoeducação. 

É importante fortalecer a ideia de que a intervenção praticada pela Etnoeducação é uma ação local, 

“o que e como a gente faz e vai fazer aqui”, circunscreve um território a ser percorrido enquanto pesquisa 

e método de ensino-aprendizagem, é uma ação sobre um caso, um caso territorial. 

Também é importante fortalecer a ideia de que com intervenção não estamos descartando a dimensão 

reflexiva conceitual da pesquisa. Trabalhamos com os conceitos como operadores de realidade. Neste 

sentido, eles nos chegam como ferramentas e são cruciais para a pesquisa. Desse modo não precisamos 

nos limitar aos conceitos já estabelecidos pela formação acadêmica de pesquisa mas eles também podem 

ser criados pela intervenção.  Um conceito-ferramenta é aquele que está cheio de força para produzir um 

tipo de efeito. Interessa-nos aqui os conceitos com potência de produzir efeitos de cuidado nos processos 

de ensino aprendizagem em Etnoeducação. 
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GLOSSÁRIO 

Analisador 

O analisador, ou os analisadores, em geral, são fatos ou acontecimentos que ocorrem e visibilizam algo 

importante que estava passando despercebido ou ocultado. Ele torna visível mecanismos de 

funcionamento do território e de suas relações. Elucidando comportamentos ou ações que são postas em 

análise com sua aparição.  Alguns acontecimentos ou coisas, das mais diversas possíveis, são chamadas 

de analisadores quando põe sob análise algum aspecto de um trabalho, de uma vida, de uma instituição, 

de várias instituições, ou do atravessamento de tudo isso junto. As vezes, construímos mecanismos que 

nos permitam avaliar as relações existentes em um território ou elucidar aspectos de uma Instituição. A 

pesquisa escolhida pelos membros escolares da escola do Araçá sobre a história de que o nome da escola, 

São Francisco do Araçá, o qual muitos se queixavam por não entender, era em sua homenagem. Sem 

dúvida, a pesquisa se mostrou um belo analisador.  

 

Circularidade 

 

O conceito de circularidade aparece duas vezes no texto. Mas acreditamos que este seja muito importante 

em nosso modo de pesquisa intervenção em Etnoeducação. Esta metodologia não se encaixa nos modos 

tradicionais de fazer pesquisa e formação. Nestes as etapas (Problema, planejamento, execução e 

avaliação) são executadas de modo linear e sucessivas sempre com certa descontinuidade. Estas etapas 

vão sendo executadas e quando concluídas vão servindo de condições de possibilidades para as 

seguintes. A etnoeducação não se encaminha deste jeito. É tratada numa abertura temporal circular em 

continuidades criadoras e ambíguas. As etapas não são concluídas, mas são revisitadas numa espiral 

crescente. Nestas “voltas”, reforçamos os problemas, planejamentos e ações realizadas assim como as 

modificamos, numa estranha e paradoxal repetição e diferença. A força desta ambiguidade circular 

impede os perigos das dualidades que estão sempre aparecendo no processo de pesquisa intervenção, 

tentando romper a circularidade temporal. O dualismo e suas versões é que quebram a circularidade. A 

Etnoeducação ”(...) é orientada por um princípio que afirma que o processo do conhecer coincide com o 

processo de uma construção de si e do mundo, e de que o processo de ensinar é também processo de 

aprender, numa circularidade permanente”. A circularidade supõe o encontro/ reecontro, um certo modo 

de sociabilidade. Exemplo: no caso Guarani, no curso de lingua guarani, sobre a compreensão (Emilio). 

A aprendizagem está toda “ai”, e a cada dia vamos nos apropriando deste aprendizado. Um outro 

exemplo seria o aprendizado de fazer farinha de mandioca, a partir da convivência das crianças com suas 

irmãs mais velhas, mães ou tias vendo, observando este fazer.  

 

Coletivo 

 

Entendemos coletivo como primazia para a construção da etnoeducação, esta que não concebe separação 

entre sujeito e objeto de pesquisa, mas a inclusão dos diferentes sujeitos na pesquisa. Nesse 

envolvimento a etnoeducação vê a importância do cuidado com os outros no processo do encontro. Esse 

cuidado está atrelado à produção e elaboração do comum na diferença- não entendendo essa como 
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determinante, mas como desafio da construção de relações-: É assim que vemos a construção de um 

corpo forte.  Um exemplo de coletivo seria a experiência do Puxirum.  

 

Corpo forte 

 

O corpo forte deve ser construído de forma coletiva e usando de muito cuidado. Ele é uma expressão 

que busca falar sobre o movimento de cuidado das relações existentes em um grupo e todas as suas 

tensões. Por meio de uma série de atividades e diálogos busca-se formar um coletivo que se una pela 

prosperidade e se proteja contra as dificuldades. Para isso, é necessária a implicação de seus membros 

com o coletivo, uma escuta do outro e um cuidado de si- pois sem isso não se pode agregar forças 

favoráveis e inventivas ao grupo. É papel do coletivo fazer a manutenção, o cuidado e a proteção do 

próprio coletivo, e de cada um de seus membros, para que continue forte. Em minha experiência, por 

exemplo, percebi que as mulheres mais velhas na comunidade do Boa Vista Cuminã fazem 

continuamente, em reuniões e conversas informais, o cuidado e manutenção desse corpo forte. Nunca 

me esqueço de Elaine correndo pela comunidade para conseguir diesel para uma viagem, arrumar a 

comunidade, saber se uma pessoa que estava mal havia melhorado, quando uma outra chegaria e várias 

outras atividades de puxirum. 

 

Dispositivo 

 

  Entendemos um dispositivo como a construção de operadores conceituais e/ou situações de encontro. 

A inclusão que criamos em Etnoeducação busca suscitar processos de ensino aprendizagem e 

acompanhar efeitos que envolvam os princípios apresentados nas relações entre educação, cultura, arte, 

tradição, patrimônio e alteridade. Um dispositivo só funciona se surtir efeito na produção do comum, 

caso contrário, é apenas um disparador. Uma oficina de confecção de brinquedos tradicionais com 

pessoas de uma comunidade, o uso de um diário de campo, de entrevistas no processo de conhecimento 

e o próprio conceito de etnoeducação podem ser exemplos de dispositivo.  

 

Encontro 

 

O encontro reside no encontrar-se. A vida são encontros, uns que nos agregam e somam, outros que se 

apresentam como limitações. A nós, neste  trabalho, nos interessam dois aspectos dos encontros. O 

primeiro é a abertura, um movimento visível e invisível que disponibiliza seu corpo a encontrar-se com 

a alteridade e escutá-la. O segundo é o próprio encontrar-se, é o movimento ativo de buscar esses 

encontros enriquecedores, por tanto nos ensinarem e, também, nos sinalizarem barreiras e incômodos a 

serem pensados e trabalhados. Trata-se, portanto, de um movimento de abertura que conjuga um “deixar 

vir” ou “deixar acontecer”, com um movimento de buscar fazer acontecer- sempre junto com mais 

pessoas. Alguns relatos sobre encontro podem exemplificar esta ideia:  

Em minhas visitas aprendi muito com os encontros e pessoas que encontrei. Assim como esbarrei com 

limitações... Sempre buscando visitar alguém para uma conversa, por exemplo, pois acredito que os 
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diálogos e conversas que temos na vida são as maiores fontes de aprendizado que podemos ter; e porque 

é algo que gosto de fazer, conversar, bater papo, aprender. Buscando sempre mais pessoas interessadas 

a se juntar e se encontrar a realizar algo ou somente conversar. Como quando queria encontrar o Sr. 

Aguinelo, pois ele havia se mudado do Boa Vista Cuminã e há muito não conversávamos. Numa 

conversa com Sr. Antoniozinho, mencionei essa vontade deste encontro e ele me disse que também fazia 

tempo que não visitava o amigo. Logo depois, me convidou e combinou comigo um dia para irmos de 

rabeta lá em sua nova casa. Nunca me esqueço desse dia, aprendi tanta coisa sobre as plantas e bichos 

no rio com Sr. Antoniozinho, tantas histórias da região com Sr. Guilherme- com quem nem imaginava 

que encontraria e que havia conhecido em um trabalho com a escola no Varre Vento- e, por fim, depois 

de almoçar e lanchar, conversar com Sr. Aguinelo. Os encontros com essas pessoas e o encontro com 

a mata, com o igapó, com o rio, sem dúvida me mudaram (exemplo do Matheus).  

O encontro é movimento, é encontrar-se com, é modificar-se. Ninguém é o mesmo após um encontro, 

ainda que seja somente uma mudança de humor ou um pensamento novo. A abertura a encontrar-se é se 

disponibilizar a transformações. 

No encontro, não há nada fora. Não há muros. Talvez (e provavelmente) havia, mas, no encontro, esse 

muro é derrubado. As vezes tijolo por tijolo, as vezes o muro todo, de uma só vez. Não há exclusão, há 

circulação, ou melhor, circularidade. As falas entoam os corpos e os corpos movimentam as falas. É 

um jogo, onde as peças e as regras são colocadas durante a relação. Vai de cá e vem de lá e as vezes o 

lá e o cá se confundem mesmo. Na verdade, o objetivo é confundir. É desobjetivar e achar o objetivo no 

caminho. É caminhar um caminho que é feito em conjunto, numa negociação. 

O atabaque do jongueiro ressoa nas mãos de um aluno, um indígena faz anotações em seu caderno, o 

professor tira os sapatos e pisa na terra, os zeladores do prédio param, olham, se aproximam, batem 

palma, a roda cresce e os sorrisos se mostram. Encontro de saberes é encontrar-se e encontrar saberes, 

é um encontro com a diferença; é ser diferente naquilo que nos é comum, afinal, ser diferente é o que 

nos une. (exemplo do Estevão) 

 

Estética 

 

Na sociedade ocidental o termo estética é bastante complexo e historicamente remonta à antiguidade 

clássica. O termo vem do grego aisthésis que significa “percepção, sensação, sensibilidade” (referindo-

se aí `a visão, audição, tato, olfato e paladar); algo que afeta ou sensibiliza nossos sentidos. Em 

Aristóteles e Platão a estética era estudada com a lógica e a ética. Dessa forma, belo, bom e verdadeiro 

sintetizavam uma unidade com a obra. Apropriado por diversos autores, passou a remeter a noções 

distintas. Posteriormente, na época da Idade Média, tornou-se um ramo da filosofia que surgiu com 

objetivo de estudar a natureza da beleza e dos fundamentos da arte. A partir do século XVIII, com 

Baumgarten, os conceitos de belo assumem relevância nos estudos das obras de arte e conhecimento da 

realidade sensorial classificável (belo ou feio). Muitos autores se referem a Kant como referência na 

análise do juízo estético ocidental. Antes dele, a beleza e a arte não poderiam ser compreendidas pela 

razão. Para Kant o juízo estético decorre do sentimento e funciona no ser humano como elemento 

intermediário entre razão (função prática) e intelecto (elabora teorias sobre os fenômenos). Perceber algo 

como belo estaria associado ao prazer da fruição. De forma geral, estética pode ser compreendida como 

a sensibilização de alguém por algo (que o afetou e gerou algum sentimento). 
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Para a etnoeducação é importante termos conta de algumas destas noções para entendermos às quais nos 

aproximamos mais. 

Para o filósofo e educador John Dewey o estético está associado à experiência. Para ele a escola foi 

isolada da sociedade e para combater esse equívoco ele e outros autores elaboram um método que ficou 

conhecido por pragmatismo. Para Dewey, a escola deveria ser como um laboratório vivencial e provocar 

situações de experiências completas. Para Dewey, o estético não é “[...] algo que se intromete na 

experiência de fora para dentro [...] mas que é o desenvolvimento esclarecido e intensificado de traços 

que pertencem a toda experiência normalmente completa.” (DEWEY, 2010, p. 125). O estético aí está 

relacionado à percepção e ao prazer e não tem origem necessariamente na arte ou no belo. 

O antropólogo Lévi-Strauss ao descrever inúmeros rituais em sua obra O pensamento selvagem registra 

o que denominou de operadores estéticos, os limites de nossa experiência sensível e de nossas formas 

de percepção de mundo. Para Mariza Werneck (2008) compreender a maneira como o ser humano 

percebe o mundo em sua volta remonta aos antigos filósofos e, mais recentemente, ao iluminismo. 

Assim, a autora afirma: 

Para não voltar muito no tempo basta lembrar que, quando a Europa gestava o Iluminismo, e anunciava 

o triunfo da razão soberana, seus filósofos se debruçaram sobre o legado do sensível, e tentaram entender 

em que medida o entendimento do mundo nascia dos sentidos. Assim fizeram Locke, Hume, Voltaire, 

Diderot, Rousseau, Condillac. Herdeiros da tradição grega, retomada por Descartes, ao mesmo tempos 

em que alertaram sobre os perigos das paixões desencadeadas pelos sentidos, realizaram, em suas obras, 

uma exploração sistemática dessas qualidades, à qual podemos sempre voltar. (WERNECK, 2008, 

p.322) 

Atribuímos significados simbólicos a cada uma de nossas sensações. Sentimos o calor e o frio, a solidez 

e a fluidez, a dureza e a maciez, o movimento e o repouso, a duração, a imensidão e a eternidade. Tanto 

o sensível quanto o inteligível são bons para pensar diria Lévi-Strauss. Para uns o mundo é encantado 

(como nas descrições de Lévi-Strauss, por exemplo, em O pensamento selvagem), para outros as 

experiências e sensações se organizam em sistemas classificatórios criados em um mundo já 

desencantado (como no caso do texto de Condillac no Tratado das sensações). Para Lévi-Strauss, na 

passagem do mythos para o logos, algo se perdeu. Para superar esse impasse, tal como o fez Condillac, 

Lévi-Strauss criou uma estratégia metodológica, um lugar entre a experiência sensível e a inteligível e 

transformou os mitos em arte (música, forma plástica; experiências estéticas). Assim, elegeu artistas, 

pintores e músicos para apurar seus sentidos e sua inteligência do mundo. Como afirma Werneck (2008, 

p. 324) as artes atuam em seu pensamento como operadores estéticos, ferramentas de pensar. 

Já na obra do filósofo Michel Foucault, em sua ultima fase de pensamento (1978-1984), o termo remete 

à estética da existência, a vida como prática da liberdade, prazer e amizade. A arte de viver e os modos 

de vida (individuais ou coletivos) foram aspectos importantes na reflexão de Foucault ao questionar a 

estética da existência. Para ele: “ [...] formação e desenvolvimento de uma prática de si que tem por 

objetivo constituir si mesmo como artífice [ ouvrier] da beleza de sua própria vida.” (FOUCAULT, 

2005, p. 1491). Hoje a ética não é mais uma resposta da antiguidade clássica aos problemas. Na 

contemporaneidade, a ética surge de uma vontade política de transformar, ultrapassar, deslocar os 

códigos constrangedores (tecnologias de “dominação”) que regulam nossa vida; ou seja; a urgência de 

um pensamento não dogmático. Atitude muito mais crítica que revolucionária. A estética da existência 

seria uma forma a dar à nossa conduta e à nossa vida. A vida estaria enredada em dois campos de análise: 

aquela regulada pelas tecnologias do poder e aquela como realidade mais imediata, que nos afeta e nos 

constitui. Uma provoca a sujeição a outra a liberação, liberdade, dois princípios heterogêneos que 
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esquematizam duas redes opostas. A concepção de modos de vida é o contrário de uma vida regulada 

(mecanismos de controle, regras conservadoras, muito moralistas que prescrevem a melhor conduta, a 

melhor regra para todos; modo de operar compulsório). Em nome da harmonia social somos conduzidos 

a amar a obediência, que em seu limite mostram subjetividades capturadas por paixões tristes. 

 

Instituição 

 

Pode-se entender instituição como modular -vide circularidade/modularidade-; Como ponto de vista 

exterior que pode fazer o movimento de desagregação, enfraquecimento e constrangimento de coletivos 

e corpos comuns. Ao mesmo tempo, estas podem ser apropriadas ativamente por sujeitos de 'minorias' 

para se inscreverem, adquirirem visibilidade de seus discursos e práticas em diferentes contextos. No 

plano da pesquisa/ação a instituição pode ser concebida como ponte na construção do corpo coletivo 

forte. Entendendo a instituição como território de circulação e construção do comum, esta implica-se 

diretamente na elaboração coletiva da pesquisa.  

 

Narrativas 

 

A narrativa nada mais é do que uma forma de contar uma história. Aqui, especificamente, nos interessa 

esse processo de como narrar, como contar essas histórias. Esse processo envolve uma busca por formas 

que deem conta da multiplicidade de vozes. A história não é só do(a) narrador(a) e nem deve ser contada 

só por ele(a), mas pelas várias pessoas implicadas nas experiências em conjunto com ele(a).  Na hora de 

escrever, filmar ou contar a narrativa oralmente não se pode resumir ou sintetizar o vivido; é fundamental 

que na história se inclua os diálogos e percalços ocorridos. Um exemplo disso são as várias histórias de 

origem das comunidades quando contadas oralmente. Um outro exemplo é o filme “Ramada”, construído 

pela parceria entre os comunitários do Boa Vista cuminã e membros de nosso projeto de Etnoeducação. 

Nele, os comunitários narram de diferentes perspectivas como era feita a festa da Ramada no passado e 

como estava sendo feita naquele ano de 2015- incluindo a movimentação de preparação e cenas da 

própria festa.   

Para Gonçalves a narrativa: 

[...] na condição de modalidade específica de comunicação humana, floresce num contexto marcado 

pelas relações pessoais. O narrador é alguém que retoma o passado no presente na forma de memória; 

ou que aproxima uma experiência situada num ponto longínquo do espaço. A narrativa sempre remete a 

uma distância no tempo ou no espaço. Essa distância é mediada pela experiência pessoal do narrador. 

(GONÇALVES, 2009, p. 172). 

Para Walter Benjamin “[...] a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos 

os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias 

orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. “ (BENJAMIN, 1993, p. 198). 
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Posição Identitária Fixa 

  

Tanto a instituição quanto o território são capazes de produzir e influenciar identidades. Cujo caráter de 

fixidez provém dos sentidos de delimitação das formas de saber-pensar-sentir, imposição de valores 

morais como exteriores, hierarquização vertical opressiva de posições de poder.  

 

Posição Identitária Singular 

 

Enquanto coletivo é, na diferença construir o comum. A identidade singular é, no comum, construir a 

diferença. Mais do que se relacionar com a ideia de propriedade, a identidade singular se atualiza como 

percurso próprio, único, dos envolvidos na pesquisa. * Diferença ( enquanto diferenciadora, e enquanto 

construtora do comum) 

 

Território  

 

Território pode ser entendido como delimitação dos limites geográficos, de fixação de identidade, 

controle do estado. A etnoeducação traz a esse conceito uma noção existencial. Concebe a importância 

dos corpos na construção de uma vivência comum, noção de pertencimento. Uma forma compartilhada 

de produzir conhecimento. A  ideia de território, neste caso, se vincula a uma realidade local; o território 

como ponto de partida das relações de domínio, apropriação, no/ com / através de um espaço e que se 

modificam com o passar dos tempos (noção de HAESBAERT, 2006). Por isso, a ideia de território (ou 

territorialidade) não se limita à concentração de pessoas num certo lugar geográfico, mas remete à 

maneira como estas pessoas se relacionam com este espaço e entre si já que este lugar é a base das 

relações sociais.  

 

Tradição  

 

O termo tradição, tal como usamos na etnoeducação, no campo do patrimônio e na Antropologia de 

modo geral é explicado por diversos autores e remete simultaneamente aos sentidos de mudança e 

permanência pelos quais passam  certas práticas culturais (religiosas, ritualísticas, festivas, cotidianas 

etc).  Nem todas as práticas culturais são exemplos de tradição. Aquelas práticas culturais hoje 

conhecidas como “tradição” são aquelas que se mantiveram com o passar do tempo; ou seja; perduraram. 

Chamamos a atenção, contudo, que dizemos que perduraram porque foram suficientemente flexíveis 

para se manterem, mesmo mudando. Nem todas as práticas culturais se mantêm vivas ao longo de 

gerações. Ao contrário, muitas práticas culturais com o passar do tempo sofrem tantas mudanças que se 

transformam em outra prática ou simplesmente são esquecidas; ninguém mais lembra delas, não estão 

nem mais nas nossas memórias. Em geral, as práticas culturais que são “tradição” tem alguma relação 

com aspectos identitários de certo grupo social e foram se moldando; foram se sujeitando às dinâmicas, 

próprias dos processos sociais.  Diríamos que continua porque muda, pois se adapta a novos contextos 

ao longo do tempo. Por exemplo, fazer peneira de tala de arumã amarrada com cipó. Passado um tempo, 
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a tala de arumã é substituída por outro material, um material industrializado (tipo plástico ou metal) e o 

cipó por fio de nylon. A forma de tecer continua e o uso da peneira é o mesmo. O que mudou neste caso 

foi a matéria-prima. O saber fazer do tecer se manteve de certa forma.  

 

Virtualidade e plano de criação 

 

Essas noções aparecem pouco no texto, mas são fundamentais para compreendermos o processo de 

pesquisa intervenção em Etnoeducação. “Essa dimensão pré reflexiva é uma via régia de acesso ao 

plano da virtualidade do si, o plano do coletivo que falamos acima, porque plano de criação”. A noção 

de virtualidade se aproxima do conceito de Virtual na filosofia de H. Bergson. Entendendo o movimento 

da criação como a condição do Real, Bergson indica que o Real se distribui entre o Atual (matéria) e 

virtual (memória). O Real/atual é o movimento de criação em seu estado de desaceleração, onde 

percebemos a materialidade das coisas. Mas insistindo no real/Atual (matéria) aparece a dimensão do 

real/virtual (memória). Esta dimensão é a condição de temporalidade criadora do real. Não pode ser 

confundida como uma espécie de condição de possibilidades. O virtual não se confunde com Possíveis. 

Pois o campo dos possíveis são sempre condições de possibilidades do que se atualiza mas não sofre 

mudanças. A atualização dos possíveis é sempre previsível e antecipável, o que indica zero de criação, 

existindo assim de modo transcendental. Ao contrário o Virtual, mesmo não sendo o atual não deixa de 

existir e ser de modo real. As virtualidades ou planos de criação são condições daquilo que atualizamos, 

mas também variam em movimentos constantes de criação. Assim a relação do real como Virtual e Atual 

não pode ser antecipada e prevista mas acompanhada e analisada em seus processos. 
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Introdução
Uma conhecida definição da etnomusicologia, proposta por Jeff  

Todd Titon (1997, p. 91, tradução nossa), concebe-a como “o estudo 
das pessoas que fazem música” ou, num sentido mais amplo, “o estudo 
das pessoas que experienciam a música”. Se hoje muitos de nós endos-
sariam facilmente essa definição básica,2 ela não pode ser assumida 
como se representasse bem o tipo de trabalho que tem sido feito, ao 
longo dos anos, em nossa disciplina. Titon, obviamente, está ciente 
disso. Essa frase, que tem sido amplamente citada fora de seu con-
texto original, não foi proposta por seu autor como uma definição do 
campo, mas como uma tentativa de representação de um paradigma 
geral que caracterizaria a fase mais recente de sua história. O tipo de 
trabalho que Titon considera como resultante desse paradigma, que 
ele definiu como “nova pesquisa de campo”, entre outras coisas, seria 
caracterizado por: uma epistemologia mais humanística e reflexiva 
(que enfatiza a “compreensão” mais do que a “explicação”); uma cres-
cente preocupação com as relações de poder e com os aspectos éticos; 

“o compartilhamento da autoridade e da autoria com os ‘informantes’”; 
“uma abordagem voltada à desconstrução dos conceitos de fronteira 
como raça e etnicidade”; uma atenção especial para as relações de 
gênero e de classe; e um “envolvimento ativo como defensores de prá-
ticas musicais e culturais”. (TITON, 1997, p. 91-92, tradução nossa)

Essas novas direções têm sido moldadas em nosso campo, durante 
as últimas décadas, pela complexa interação de diferentes fatores: 
a crise da “representação” e da “autoridade etnográfica” discutida 
pela assim chamada antropologia “pós-moderna” dos anos 1980; 

2 Essa definição de etnomusicologia é adotada, por  exemplo, no site da revista Ethnomu-
sicology Forum. Disponível em: <http://www.bfe.org.uk/ethnomusicology-forum>.
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a influência intelectual de metadisciplinas emergentes como os 
estudos feministas, pós-coloniais e culturais; e uma acentuada cons-
ciência geral entre os etnomusicólogos, como bem expresso por  
Shelemay (1997, p. 201, tradução nossa), de que “[...] eles não estudam 
um conceito sem corpo chamado ‘cultura’ ou um lugar chamado 
‘campo’, mas sim encontram grupos de indivíduos com os quais con-
sequentemente estabelecem novas formas de relações”. Abandonado 
o postulado estruturalista que via os produtos culturais como a con-
sequência de sistemas específicos, e uma concepção essencialista da 
diferença (num sentido amplo que inclui noções como as de etnici-
dade, raça, gênero, sexualidade, classe etc.), chegamos a prestar mais 
atenção às formas de ação (agency) de pessoas que estão constante-
mente negociando as “fronteiras” que as separam e os significados 
articulados pelas práticas culturais que elas criam ou adotam. Da 
mesma forma, cada vez mais refletimos sobre a produção do conheci-
mento da área em busca de outros olhares e escutas que sejam atentos 
às realidades sociais dos grupos com os quais trabalhamos.

Este texto é parte desse esforço. Aqui, estão reunidas reflexões 
construídas entre nós a partir de diferentes experiências e filia-
ções teóricas, que se coadunam em torno da construção de um 
debate sobre a produção de conhecimento em etnomusicologia. 
Se a diversidade de referenciais teóricos é tomada potencialmente 
como um problema no meio acadêmico, aceitamos o desafio de 
pensar coletivamente acionando nossa polifonia teórico-meto-
dológica influenciada por autores como Paulo Freire, Orlando 
Fals-Borda e Michel Foucault. Por diferentes vias, mas com traços 
comuns, os trabalhos desses autores contribuem para a construção 
de reflexões éticas sobre o papel do conhecimento em sociedade, 
sobre a posição dos pesquisadores e suas relações com o poder. 
Portanto, é por meio desse tema transversal que buscamos cons-
truir nosso diálogo que, apesar dos múltiplos desafios, conside-
ramos enriquecedor e necessário.
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Pesquisas etnomusicológicas:  
premissas e modalidades 

Ao enunciar que a etnomusicologia é o estudo das pessoas que 
fazem e/ou experienciam a música, Titon (1997) expressa como cada 
vez mais a pesquisa etnomusicológica tem teórica e praticamente 
enfocado as “pessoas”, suas necessidades e contextos de vida. Todavia, 
as maneiras pelas quais nos relacionamos com elas para produzir 
conhecimento parece ter mudado pouco. Que relações estamos esta-
belecendo com as pessoas que encontramos pelo mundo (ou perto 
de nossas portas) e com o conhecimento produzido por elas em 
nossas pesquisas? Diríamos que, a partir das habituais classificações 
vigentes na área, tais trabalhos podem ser organizados, basicamente, 
a partir de duas tendências principais. A primeira tendência se refere 
ao conhecimento produzido “sobre” elas e a música que elas fazem 
(trabalhos com perfil acadêmico/ teórico). A segunda tendência é usar 
nosso conhecimento acumulado “para” elas (trabalhos reconhecidos 
como “aplicados” ou “práticos”). 

Na primeira tendência, os trabalhos etnomusicológicos têm como 
objetivo principal a produção de um conhecimento teórico, descri-
tivo e analítico, que é acumulado e que prioritariamente circula (ou 
se mantém) dentro da comunidade acadêmica. O tipo de relação 
que estabelece com as pessoas tende a ter conotação “sujeito/objeto”, 
em que os pesquisadores acadêmicos, inseridos em um sistema que 
legitima sua representação do “outro”, definem as questões a serem 
estudadas e as perguntas específicas para as quais querem achar uma 
resposta. Os “pesquisados” são observados e consultados para for-
necerem informações ou opiniões, muitas vezes sem terem uma 
ideia clara sobre as questões e perguntas definidas pelos primeiros 
nem sobre quem vai usar o conhecimento resultante e para quais 
finalidades. O “retorno” às comunidades pesquisadas pode adquirir 
certa naturalização e idealização (“devolvemos a elas sua própria his-
tória” ou “propiciamos o respeito a elas por meio de uma melhor 
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compreensão”) ou então ser dado através de atividades não direta-
mente relacionadas à pesquisa em si. O tipo de envolvimento do 
pesquisador pode vir a ser marcado por um pequeno engajamento 
político com os problemas das comunidades pesquisadas (os pesqui-
sadores não querem “interferir”) tendendo a se concentrar nas partes 
mais amenas da vida comunitária e excluindo das análises as conjun-
turas sociais mais conflitivas como se estas não fossem intrínsecas à 
vida dos grupos. Obviamente, trata-se apenas de uma análise de ten-
dências. Reconhecemos que existem trabalhos teóricos que não se 
enquadram nesse perfil e que mostram um claro engajamento polí-
tico com os problemas das comunidades estudadas. 

A segunda tendência tem a ação prática como objetivo principal. 
Caracteriza-se por ser um conhecimento “derivado da ação”, acumu-
lado principalmente pelos etnomusicológos cuja expertise é vista 
como um instrumento de mediação fundamental para obter solu-
ções imediatas para os problemas práticos que os músicos e suas 
comunidades experienciam.3 

Esse conhecimento tende a ser pouco compartilhado, tanto 
entre as comunidades que se beneficiam dele quanto entre os pro-
fissionais (etnomusicólogos) envolvidos. O tipo de relação que o 
etnomusicólogo estabelece com as pessoas pode ser considerado 
como sendo a de especialista/cliente, em que o primeiro usa sua 
expertise para beneficiar o segundo. Esse tipo de trabalho etno-
musicológico costuma ser politicamente engajado e tem o objetivo 
de “interferir”. Contudo, nem sempre tais experiências conseguem 
dialogar com o campo etnomusicológico de maneira mais ampla 

3 As palavras “expertise” e “experienciam” sintetizam bem a bifurcação básica intrínseca 
em nossa economia política do conhecimento. O sociólogo John Gaventa oferece um 
bom exemplo dessa oposição: “Os experts podem estudar os marginalizados, mas não 
devem experienciar os problemas que eles enfrentam, ou identificar-se com eles, por 
medo de perder sua objetividade. Do outro lado, os não experts podem experienciar 
um problema, e por meio daquela experiência adquirir valiosos conhecimentos e infor-
mações, mas quando se trata de debates políticos, a seu conhecimento é dado pouco 
peso pois não é científico”. (GAVENTA, 1993, p. 30, tradução nossa)
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porque a sistematização da produção desse conhecimento pode 
ficar no segundo plano das preocupações dos envolvidos. Esse 

“saber fazer” também pode acabar por ser pouco compartilhado 
entre os próprios participantes, na medida em que pode ser frag-
mentado em tarefas especializadas distribuídas entre os agentes – 
comunidade ou grupo e o etnomusicólogo. 

Mesmo que muitos etnomusicólogos envolvidos com trabalhos 
aplicados enfatizem a importância da “unidade entre teoria e prática” 
(DAVIS, 1992, tradução nossa) e o fato de que seu trabalho “resulta em 
conhecimento e em ação” (TITON, 1992, p. 315, tradução nossa), obser-
vando a reduzida literatura desse campo, percebemos que a maioria de 
suas atividades não são voltadas diretamente à produção de conheci-
mento sobre música (ou sobre pessoas que fazem música) e que, tendo 
privilegiado a ação prática, os projetos realizados raramente resultam 
em publicações acadêmicas. Depois de mais de uma década da publi-
cação de um número inteiro da revista Ethnomusicology (v. 36, n. 3, 2002)  
sobre seus objetivos e métodos, o interesse em discutir as questões teó-
ricas e práticas relativas às atividades realizadas na etnomusicologia 
aplicada têm aumentado apenas mais recentemente.4 Todavia, publi-
cações resultantes de projetos aplicados continuam sendo muito raras.

Os projetos realizados em etnomusicologia aplicada são geral-
mente de curta duração, têm um foco muito local e limitado (a pro-
dução de um festival, de um CD, uma exibição etc.) e podem não 
confrontar diretamente a subjacente (e mais ampla) condição de 
subordinação e de opressão que as pessoas com quem trabalham 
vivenciam em seu cotidiano. É importante lembrar que a etnomusi-
cologia aplicada, como um campo específico, é ativa principalmente 
na América do Norte onde trabalha primordialmente com mino-
rias étnicas que vivem no contexto de uma sociedade multicultural. 
Somente na última década, etnomusicólogos de outros lugares estão 
adotando esse tipo de trabalho adaptando-o às suas realidades locais. 

4 Ver, entre outros, Alviso (2003), Harrison, Mackinlay e Pettan (2010) e Long (2003).
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A criação de um “grupo de estudos” com o foco na etnomusicologia 
aplicada, dentro do Conselho Internacional da Música Tradicional 
(ICTM), em 2007, reflete claramente esse aumento de interesse em 
nível internacional. Alguns etnomusicólogos europeus (mas espe-
cialmente do leste da Europa) estão recentemente consolidando um 
trabalho aplicado que lida, entre outras coisas, com minorias em 
situação de guerra e de exílio e promovendo uma abordagem mais 
colaborativa e engajada politicamente. (HARRISON; MACKINLAY; 
PETTAN, 2010)

Etnomusicologia e participação:  
algumas experiências brasileiras 

Uma perspectiva de trabalho que tem ganhado força e visibi-
lidade na última década, pode ser vista como alternativa às duas 
perspectivas acima brevemente abordadas ou, talvez, como uma 
maneira de unificá-las, visto que segue um terceiro caminho no 
qual o conhecimento é produzido “com” e – o que é mais impor-
tante – “pelas” pessoas das comunidades estudadas. Essa perspec-
tiva, inspirada nas formulações teóricas e metodológicas do edu-
cador e filósofo brasileiro Paulo Freire (1967, 1990, 2000) e, de forma 
mais geral, na chamada “pesquisa-ação participativa”, assume o diá-
logo e a colaboração como a base necessária para um conhecimento 
mais engajado social e politicamente. Essas duas noções (diálogo 
e colaboração) têm sido amplamente invocadas para definir o tipo 
de relação que os etnomusicólogos estabelecem em campo dentro 
da pesquisa acadêmica e aplicada. Quando não empregadas como 

“tropos” comuns (LASSITER, 2005, p. 93-94), todavia, elas têm sido 
geralmente usadas para se referir a um tipo idealizado de interação 
mais “amigável” (COOLEY, 2003; HELLIER-TINOCO, 2003) e ética, 
que leva em maior consideração os interesses e desejos das pessoas 
envolvidas. No âmbito do trabalho acadêmico, muitas vezes, o que 
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se entende por colaboração é a concessão aos grupos estudados de 
algum nível de controle sobre a representação produzida pelo pes-
quisador. Nesses casos, o texto etnográfico é geralmente subme-
tido aos colaboradores nativos, antes de ser divulgado, para que eles 
o revisem, retifiquem, censurem (o que considerem inapropriado) 
e, finalmente, endossem.5 As questões abordadas na pesquisa, seus 
objetivos e interesses permanecem, todavia, sob o controle exclu-
sivo do pesquisador. 

A perspectiva sobre a qual a pesquisa-ação participativa se baseia, 
de uma forma um tanto diferente, assume o diálogo e a colabo-
ração como processos epistemológicos e políticos fundamentais 
que levam a diferentes tipos de conhecimento, visto seu poten-
cial emancipatório, e a outras formas de práxis coletiva (a combi-
nação de ação e reflexão). Reconhecendo o fato de que o conhe-
cimento é sempre interessado e produzido através de interações 
historicamente situadas (como teorizado seminalmente por Mikhail 
Bakhtin com o conceito de dialogismo), essa perspectiva de trabalho 
vê como necessário um conhecimento produzido dialogicamente 
baseado na práxis de grupos sociais subalternizados, para confrontar 
os poderes hegemônicos que os oprimem. Essa perspectiva de tra-
balho foi desenvolvida a partir da década de 1960 por intelectuais 
ativistas do então chamado “Terceiro Mundo” como valioso método 
alternativo para lidar com as realidades locais e seus problemas, e 
gradualmente ganhou uma aceitação internacional em áreas tão 
diversas como saúde pública, educação, serviço social, agricultura 
e desenvolvimento internacional. (HALL; GILLETTE; TANDON, 
1982; THIOLLENT, 1998) 

Esse tipo de trabalho tem na ação/reflexão seu objetivo imediato, 
sendo o conhecimento produzido dialogicamente através da práxis 
de todas as pessoas envolvidas, e assume a mudança social como obje-
tivo último. O conhecimento é produzido e acumulado com, e mais 

5 Para um bom exemplo dessa questão, ver Lassiter (1998).
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significativamente pelas pessoas das comunidades estudadas para 
seus próprios interesses. Nesse tipo de trabalho, a relação que o pes-
quisador estabelece com as pessoas das comunidades envolvidas é 
pensada como sendo sujeito/sujeito. Essas pessoas participam ativa-
mente como copesquisadoras e coautoras. As questões são definidas 
e formuladas por todos que também decidem as estratégias de pes-
quisa e os métodos a serem adotados e analisam os dados obtidos 
para encontrar respostas apropriadas para suas perguntas. Os pes-
quisadores “profissionais” assumem o papel de mediadores e facilita-
dores dentro de um processo contínuo de reconhecimento e aprendi-
zado mútuo e de construção de horizontalidade. A horizontalidade é, 
obviamente, uma relação ideal e não totalmente alcançável. As signi-
ficativas diferenças entre os membros dos grupos não podem de fato 
ser eliminadas. Entretanto, através desse tipo de processo, as dife-
renças podem ser vistas não necessariamente como sendo hierarqui-
zadas e imutáveis, mas como complementares e questionáveis. O tra-
balho realizado é politicamente engajado e socialmente referenciado. 
Seu objetivo direto é alcançar as melhores soluções para os problemas 
específicos que deram origem à pesquisa. Mesmo que, muitas vezes, 
os projetos realizados com essa metodologia sejam voltados para a 
solução de problemas muito locais e circunscritos, o processo de pes-
quisa comporta uma dimensão educativa transformadora, conforme 
formulado por Paulo Freire, que é geralmente de longa duração e 
aborda as experiências cotidianas, identificando formas de opressão 
e subordinação presentes na vida das pessoas.6

 O estabelecimento de um processo dialógico de colaboração 
é o ponto de partida de qualquer pesquisa que adote os métodos  
e princípios da pesquisa participativa. Tanto Bakhtin quanto Freire 
têm enfatizado a importância de se relacionar com os outros como 
sujeitos de seu próprio pensar. Isso representaria a própria base de 
uma compreensão dialógica.

6 Para mais informações sobre a história, as metodologias e os objetivos da pesquisa ação 
participativa, ver: Hall, Gillette e Tandon (1982), Brandão (1990) e Thiollent (1998).
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Um sujeito como tal não pode ser percebido e estudado 
como se fosse uma coisa, pois como sujeito ele não pode, 
permanecendo um sujeito, se tornar sem voz, e consequen-
temente, a cognição sobre ele pode somente ser dialógica. 
(BAKHTIN, 1986, p. 161, tradução nossa)

Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao 
mundo, se não penso. Mas, não penso autenticamente 
se os outros também não pensam. Simplesmente, não 
posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem 
os outros. A investigação do pensar do povo não pode 
ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu 
pensar. (FREIRE, 2000, p. 101, grifo do autor)

Em nosso campo, encontramos poucos, mas importantes exem-
plos de uso da filosofia do diálogo de Paulo Freire e de estratégias 
de pesquisa participativa. Trabalhos como os de Catherine Ellis 
(1994) e de Angela Impey (2002), só para citar alguns dos exem-
plos mais influentes, têm mostrado como esse tipo de pesquisa 
pode levar a resultados significativos para as pessoas envolvidas 
em termos de um maior controle sobre suas práticas culturais e o 
conhecimento produzido sobre estas.

A etnomusicologia brasileira, apesar de herdar uma importante 
tradição de estudos sobre música folclórica e erudita, é ainda um 
campo emergente, institucionalmente organizado como tal somente 
a partir da década de 1990.7 Apesar de sua juventude, e talvez por 
causa dela, esse campo está aqui engajado em um rico diálogo inter-
disciplinar que vem definindo sua identidade e objetivos e tem 
resultado em perspectivas teóricas e práticas de trabalho originais. 
Os etnomusicólogos brasileiros trabalham quase exclusivamente 
dentro de seu país (quando não de suas cidades) e, portanto, estão 

7 A criação da Associação Brasileira de Etnomusicologia (Abet), durante a 36a Conferência 
Mundial do ICTM, no Rio de Janeiro, em julho de 2001, refletiu a consolidação e matu-
ridade que essa disciplina tinha adquirido, durante a década anterior, nos programas de 
pós-graduação em Música (e, em menor medida, em Antropologia) de algumas das prin-
cipais universidades do país.
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especialmente conscientes dos – e envolvidos nos – mecanismos 
políticos locais que produzem diferenças e, muitas vezes, desigual-
dades.8 Por esse motivo, estão cada vez mais promovendo um rico 
debate sobre questões como a ética da pesquisa, a relação entre pes-
quisadores e grupos pesquisados, políticas públicas na área de cul-
tura, propriedade intelectual, o repatriamento de gravações para 
suas comunidades originais e a valorização de práticas musicais tra-
dicionais e dos músicos nelas envolvidos. Um dos resultados desse 
debate em andamento é que vários pesquisadores (individualmente 
ou dentro de ações institucionais mais amplas) estão propondo dife-
rentes perspectivas colaborativas e participativas para a pesquisa em 
nosso campo.

Seria impossível em poucas páginas traçar de forma minima-
mente satisfatória o percurso que tem levado a etnomusicologia 
brasileira a engajar-se, cada vez mais, em formas de trabalho cola-
borativo e participativo. O que propomos nas páginas a seguir não 
tem a pretensão de relatar de forma exaustiva as diferentes inicia-
tivas aqui desenvolvidas, mas sim pensar alguns marcos nessa cami-
nhada para, ao final, apresentar brevemente algumas das experiên-
cias dos autores deste artigo.

Estabelecer uma relação de colaboração, como discutido breve-
mente acima, pode significar muitas coisas diferentes. De alguma 
forma, todos os etnomusicólogos, pelo fato de relacionarem-se com 
grupos de pessoas em suas pesquisas de campo, acabam estabele-
cendo laços estreitos que levam a diversas formas de colaboração. 
Em alguns casos, essa colaboração se estende por longos períodos 
de tempo, até mesmo décadas. No caso das pesquisas desenvol-
vidas no Brasil, o trabalho de dois estudiosos veteranos, que tiveram 
e continuam tendo uma importância enorme na consolidação 

8 Concordamos com o etnomusicólogo peruano Raúl R. Romero (2001), quando afirma 
que a maioria dos cientistas sociais do então chamado Terceiro Mundo se engaja no 
estudo de suas próprias sociedades não somente como resultado de curiosidade inte-
lectual, mas movida pela motivação política de transformar a sociedade.
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da etnomusicologia neste país, pode servir como bom exemplo. 
Referimo-nos à relação de colaboração de décadas que Rafael de 
Menezes Bastos e Anthony Seeger estabeleceram respectivamente 
com os índios Kamayurá e Kïsêdjê (Suyá).9

Entre os pesquisadores veteranos que se engajaram em diversas 
formas de colaboração com os grupos com os quais trabalharam, 
é importante lembrar também o nome da compositora e antro-
póloga Kilza Setti. Dentre as diferentes iniciativas que essa autora 
tem realizado, colaborando com grupos “caiçaras” do estado de 
São Paulo e com os índios Guarani-mbyá e Timbira, é especial-
mente importante citar aqui o projeto Arquivo Musical Timbira, 
que, de forma pioneira, tem proposto uma metodologia participa-
tiva de trabalho. Esse projeto, realizado principalmente entre os 
anos 1996 e 2010, teve como objetivos o desenvolvimento de ati-
vidades de educação musical e a formação de um arquivo musical 
participativo com os índios Timbira do Maranhão (e, posterior-
mente, do Tocantins e do Pará). A coleta e a catalogação foi rea-
lizada por pesquisadores timbira com a colaboração de agentes 
externos, segundo critérios estabelecidos em conjunto com eles.10

9 Os trabalhos pioneiros desses autores (MENEZES BASTOS, 1978; SEEGER, 1987) são 
hoje clássicos da literatura etnomusicológica internacional. A relevância para nosso 
campo de compreender e explorar mais as potencialidades de experiências de pes-
quisa de campo de longa duração foi mais recentemente discutida por Anthony Seeger 
(2008b). Neste artigo, o autor aponta para o fortalecimento da colaboração como um 
dos benefícios principais dessas alianças prolongadas.

10 Maiores informações sobre esse projeto podem ser encontradas em Tygel (2009). 
Apesar da proposta participativa pioneira dessa iniciativa, sua influência sobre o tra-
balho posteriormente desenvolvido por outros pesquisadores brasileiros tem sido rela-
tivamente pequena pelo fato dessa autora ter escolhido trabalhar principalmente fora 
do âmbito acadêmico, compartilhando pouco suas experiências com a comunidade dos 
etnomusicólogos.
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Um marco importante do percurso que tentamos delinear se deu 
em um momento simbolicamente muito significativo – o ano de 
2000 –, que, ao mesmo tempo, inaugurou o novo milênio e as come-
morações dos 500 anos do “Descobrimento” do Brasil. No campo 
da etnomusicologia, um evento em particular abriu novas perspec-
tivas para seu futuro: o Encontro Internacional de Etnomusico-
logia: Músicas Africanas e Indígenas no Brasil, realizado em Belo 
Horizonte, na Escola de Música da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Um dos aspectos mais marcantes e inéditos daquele 
encontro foi a participação de representantes de vários grupos indí-
genas e afro-brasileiros (e de um grupo africano) apresentando e 
debatendo seus saberes e práticas, lado a lado com os pesquisadores 
acadêmicos, e oferecendo oficinas. Apesar de alguns atritos e incom-
preensões (LÜHNING, 2006), o balanço do evento foi muito positivo. 
Desde então os encontros da área (mais especificamente os da Abet), 
realizados em diferentes cidades do país, têm procurado continuar 
esse diálogo. Em seu artigo publicado no livro que reúne muitas das 
contribuições apresentadas durante o evento (TUGNY; QUEIROZ, 
2006), Angela Lühning (2006), enxergando as potencialidades desse 
diálogo que levaria a importantes desenvolvimentos futuros, falou 
dessa nova perspectiva para o campo da etnomusicologia no Brasil 
em termos de “etnomusicologia participativa”.

No ano de 2001, foi realizada no Rio de Janeiro a 36ª Conferência 
Mundial do ICTM, durante a qual foi oficialmente criada a Abet. 
Um dos temas dessa conferência a receber o maior numero de pro-
postas de comunicações tratava da relação entre os pesquisadores 
e as comunidades com as quais trabalham. Diversas experiências 
colaborativas brasileiras e estrangeiras começaram assim a ser com-
partilhadas e discutidas. Naquele mesmo ano, foi criado o Labora-
tório de Etnomusicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a partir da implantação dessa disciplina no âmbito do pro-
grama de pós-graduação. Esse laboratório, coordenado por Samuel 
Araújo, terá um papel decisivo no desenvolvimento de perspectivas 
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teóricas e metodológicas participativas para o campo. Desde sua 
criação, as atividades dos primeiros membros do laboratório, entre 
os quais estão um dos autores deste artigo (Vincenzo Cambria) e a 
pesquisadora Francisca Marques, então alunos do mestrado, come-
çaram a ser caracterizadas por um profundo questionamento dos 
métodos e objetivos convencionais da pesquisa etnográfica e, conse-
quentemente, pela tentativa de definir maneiras efetivas de estabe-
lecer relações de diálogo e colaboração com as pessoas cujas práticas 
musicais estavam estudando. A cuidadosa negociação de interesses 
e objetivos envolvidos nos processos de pesquisa, seus focos e possí-
veis resultados foram aspectos centrais nos trabalhos que esses pes-
quisadores realizaram no estado da Bahia, respectivamente com um 
bloco afro de Ilhéus e com comunidades ligadas ao samba-de-roda  
em Cachoeira. (CAMBRIA, 2002; MARQUES, 2003) Aquelas pri-
meiras experiências de pequena escala e de curta duração represen-
taram um passo importante na direção de uma reflexão mais sis-
temática sobre a relevância epistemológica, ética e política de uma 
abordagem participativa e sua consolidação como aspecto central na 
maioria das atividades do Laboratório de Etnomusicologia.11 

O resultado satisfatório daqueles projetos e o interesse mani-
festado por algumas Organizações Não Governamentais (ONGs) 
comunitárias do Rio de Janeiro em estabelecer uma parceria com 
o Laboratório de Etnomusicologia, para desenvolver atividades 
educacionais e de pesquisa, levaram Samuel Araújo a conceber, 

11 A partir desses primeiros projetos de pesquisas, esses pesquisadores estabeleceram uma 
relação sólida e duradoura com os grupos com os quais trabalharam e com os quais cola-
boram até hoje. Francisca Marques criou um centro (Laboratório de Etnomusicologia, 
Antropologia e Audiovisual) em Cachoeira que continua envolvendo os jovens da comu-
nidade em atividades educacionais e de pesquisa tendo como foco as ricas tradições 
musicais daquela região. (MARQUES, 2008) Vincenzo Cambria, desde a época de sua 
dissertação de mestrado, vem colaborando com o bloco afro Dilazenze e com o terreiro 
de candomblé onde o bloco foi criado e tem sua sede. Desde 2014, a partir do desejo 
da liderança do terreiro de pesquisar e documentar seus diferentes repertórios musi-
cais, esse pesquisador vem trabalhando de forma participativa com um grupo formado 
por jovens ligados à casa de culto para a realização desse projeto.
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no final de 2003, um projeto piloto no bairro Maré, considerado o 
maior conjunto de favelas da cidade.12 Após mais de uma década 
de atividades, esse projeto ainda em andamento tem alcançado 
uma grande visibilidade, sua proposta servindo de inspiração para 
outros projetos que foram surgindo em vários lugares do Brasil e 
no exterior.13 

A seguir, serão brevemente apresentadas as experiências de 
cada um dos três autores, que, embora compartilhem posiciona-
mentos éticos e políticos afins, expressam procedimentos teóri-
co-metodológicos particulares que se deram em contextos socio-
culturais e institucionais distintos. Vincenzo Cambria apresenta 
alguns aspectos do trabalho desenvolvido numa área de periferia 
de um grande centro urbano, com uma população marcada pela 
convivência com múltiplas formas de violência. Edilberto Fonseca 
conduziu sua pesquisa no âmbito de um conjunto de ações de polí-
tica pública implementadas em diálogo com comunidades tradi-
cionais de uma cidade do interior do país. Já a experiência de Laíze 
Guazina foi realizada no âmbito de uma universidade estadual de 
uma capital de porte médio, envolvendo estudantes da instituição, 
de outras universidades e pessoas da comunidade.

12 As favelas são hoje espaços geográfica e culturalmente heterogêneos que desafiam 
qualquer tentativa simplista de definição. São o resultado de mais de um século de 
intensos fluxos de pessoas e de práticas culturais expressivas vindas tanto de dentro 
quanto de fora da cidade. Algumas das favelas do Rio de Janeiro, como é o caso do 
bairro Maré (que é na verdade um conjunto de favelas), têm acumulado milhares de 
moradores, adquirindo assim a dimensão e a complexidade de verdadeiras cidades. 
Apesar de continuar sendo considerada um conjunto de favelas, a Maré, um vasto ter-
ritório com cerca de 140 mil habitantes (IBGE, 2010), é oficialmente um bairro da cidade 
do Rio de Janeiro desde 1994.

13 Um projeto de pesquisa inicialmente inspirado no trabalho desenvolvido na Maré está 
sendo realizado em Portugal, com a comunidade majoritariamente cabo-verdiana resi-
dente no bairro da Cova da Moura, na região metropolitana de Lisboa, por uma equipe 
de pesquisadores acadêmicos e não acadêmicos ligados à Universidade de Aveiro, lide-
rada por Susana Sardo.
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O projeto Musicultura: uma experiência de pesquisa  
e participação na periferia do Rio de Janeiro14

A ideia desse projeto foi criar um grupo de pesquisa formado 
por pesquisadores e estudantes ligados ao Laboratório de Etnomu-
sicologia da UFRJ e jovens residentes selecionados entre os alunos 
do ensino médio de escolas públicas locais e do ensino superior, 
tanto da Maré como de outros locais, para explorar as potenciali-
dades de uma abordagem participativa aplicada aos conhecimentos, 
às memórias e aos significados articulados pelas práticas musicais 
que caracterizam aquele território.15 Musicultura é o nome que o 
grupo escolheu para si, após a leitura e discussão de parte de alguns 
trabalhos clássicos sobre perspectivas antropológicas no estudo da 
música. Desde o início, o projeto se apresentou como um desafio, 
pois a ideia foi estabelecer um diálogo concreto com os jovens envol-
vidos sobre objetivos, interesses e formas de ação (nos níveis concei-
tual e prático) propondo para eles um papel mais ativo de sujeitos 
(não meros objetos) do processo de pesquisa. O objetivo inicial foi 
explorar a vida musical daquelas comunidades e, como um dos 
resultados esperados, organizar um acervo local aberto ao público. 
De uma forma direta, o projeto propunha trabalhar com aquilo 
que a comunidade tem. A ideia de carência, geralmente empregada 
para definir tanto as favelas quanto as pessoas que nelas vivem, pelo 
contrário, representa o postulado central por trás da maioria das 
ações de diferentes formas realizadas nesses lugares pelo Estado, por 
ONGs e por projetos de extensão universitária que, quase sempre, 
visam levar algo que elas supostamente não teriam. Os jovens envol-
vidos, também, estranharam o fato que, ao invés de transferir para 

14 Ao longo desses anos, esse projeto recebeu o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), do Conselho Nacional de Tecnologia e Desenvol-
vimento Científico (CNPq), da UFRJ e do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa da 
Petrobras (Cenpes/Petrobras).

15 Inicialmente o projeto foi desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos e Ações 
Solidárias da Maré (Ceasm), uma ONG local.
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eles algum tipo de conhecimento musical (ou sobre música), os pes-
quisadores acadêmicos queriam que eles compartilhassem suas 
experiências musicais com o grupo e que todos pensassem juntos 
quais os significados envolvidos e as possíveis maneiras de com-
preendê-los melhor fazendo pesquisa. A equipe de pesquisadores 
do Laboratório de Etnomusicologia trabalhou mediando as discus-
sões coletivas, tentando justapor as ideias que iam aparecendo e for-
necendo, quando necessário, informações adicionais sobre questões 
específicas. Seu papel também foi o de problematizar questões e 
estratégias de pesquisa inicialmente vistas como não problemáticas 
pelo grupo, e fornecer exemplos de questões similares em outros 
contextos. 

Esse processo não tem sido simples nem linear (talvez seria mais 
oportuno defini-lo como sendo em forma de espiral), perdeu a clara 
divisão em etapas sucessivas (como inicialmente planejado) e com-
portou um profundo questionamento, tanto da realidade muitas 
vezes opressiva vivenciada pelo jovens quanto dos instrumentos 
intelectuais que a academia usa para lidar com ela. Entre os temas 
que foram logo aparecendo nesse processo, alguns dos mais sig-
nificativos têm sido: o impacto da violência (tanto física quanto 
simbólica) sobre todos os aspectos da vida cotidiana desses jovens, 
incluídas suas práticas musicais; as representações estereotipadas 
das favelas e de sua música (e a representação em si com um pro-
cesso social que envolve níveis desiguais de poder); os significados e 
os interesses que estão envolvidos em uma pesquisa; por que e como 
documentar eventos culturais (e o que define tais eventos); quais 
sons caracterizam a paisagem sonora de suas comunidades e, entre 
eles, quais têm a ver com o que costumamos chamar de música. Essa 
pequena lista pode dar um ideia da complexidade desse processo, 
especialmente se considerarmos o fato que ele envolve um grupo 
formado em sua maioria por adolescentes que vivem a geral preca-
riedade do sistema educacional público brasileiro.
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Ao longo de mais de uma década de atividades, o grupo tem 
incorporado e consolidado as dinâmicas participativas e coletivas de 
trabalho propostas, alcançando um bom nível de autonomia, assu-
mindo cada vez mais o controle do processo de pesquisa. A auto-
nomia é um aspecto central da pedagogia da libertação de Paulo 
Freire. Em sua perspectiva teórica, a autonomia é algo que não pode 
ser simplesmente dado a alguém, precisa ser conquistado e desen-
volvido por sujeitos ativos “através da práxis de sua busca”. (FREIRE, 
2000, p. 31) Até agora, o projeto tem contado com a participação 
de mais de 100 jovens da Maré (cerca de 20 a cada vez), alguns dos 
quais estão no grupo desde o início. De forma geral, todos os par-
ticipantes têm se beneficiado da dimensão educacional do projeto, 
desenvolvendo entre outras coisas, a capacidade de discutir critica-
mente as questões envolvidas nas análises disponíveis (acadêmicas 
ou extra-acadêmicas) das práticas musicais que vivenciam no dia a 
dia, de formular questões de pesquisa (congruentes com suas pers-
pectivas e necessidades peculiares) e de buscar possíveis respostas 
para elas, de expor e defender seus argumentos tanto oralmente 
quanto em textos escritos e, o que é mais importante, de trabalhar 
de forma coletiva. Esse aspecto tem sido levado muito a sério pelo 
grupo. Tendo assumido as ideias de diálogo e de práxis coletiva,  
o grupo define suas prioridades, planeja suas atividades, toma todas 
as decisões metodológicas e práticas, busca e coleta os dados neces-
sários, realiza sua análise, escreve papers e apresenta trabalhos em 
diferentes fóruns, sempre de forma coletiva. De forma concreta,  
o grupo está desenvolvendo um trabalho democrático e horizontal 
sem fragmentar o processo de pesquisa de acordo com supostas 
competências (com indivíduos que realizam tarefas específicas e cir-
cunscritas, mas que não têm uma visão clara do processo como um 
todo) e reforçando a aliança que estabeleceram em torno dos obje-
tivos percebidos como comuns.
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Um dos resultados mais significativos do trabalho do grupo 
tem sido a inserção de sua voz nos debates acadêmicos,16 dos movi-
mentos sociais, e de discussão sobre políticas públicas relativos a 
música, cultura, política e mudança social. Essa voz (resultante do 
processo dialógico descrito) tem sido recebida inicialmente com 
surpresa e, às vezes, até com suspeita mas, cada vez mais, com inte-
resse. A autoria coletiva dos trabalhos apresentados e dos artigos 
escritos é um dos aspectos que geralmente mais provocam incre-
dulidade por não ser certamente uma característica comum nas 
áreas das ciências humanas e sociais onde a autoria é quase sempre 
vista como prerrogativa individual.17 

Além de participar em debates acadêmicos, ao longo dos anos, 
o Musicultura tem procurado estabelecer relações de colaboração 
com outros grupos organizados e movimentos sociais (tanto locais, 
quanto da cidade do Rio de Janeiro) que lidam com questões como 
a exclusão e a segregação social, a violência do Estado contra as 
favelas e seus moradores, a criminalização arbitrária de manifes-
tações culturais das favelas e o fortalecimento de iniciativas cultu-
rais locais. Como resultado deste engajamento, o grupo tem parti-
cipado ativamente e colaborado na organização de manifestações e 
eventos públicos (alguns dos quais incluindo performances musi-
cais) dentro e fora da Maré. Um interessante resultado do desejo que 
o grupo começou a sentir de envolver mais diretamente a comuni-
dade mais ampla foi a criação de um bloco carnavalesco em 2005, 

16 Entre os principais eventos acadêmicos nos quais o grupo tem participado apresen-
tando trabalhos vale citar: os encontros da Abet, da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Música (Anppom), da Sociedade Americana de Etnomusicologia 
(SEM), do ICTM, da Sociedade Ibérica de Etnomusicologia (Sibe) e outros eventos mais 
locais e ocasionais organizados no Brasil e em outros países.

17 Alguns dos principais trabalhos escritos coletivamente pelo grupo são: Araújo e cola-
boradores (2006), Araújo (2006, 2010) e Musicultura (2011a, 2011b). É oportuno todavia 
lembrar também dos vários trabalhos individuais ou em pequenos grupos que, nesses 
anos, têm sido um importante resultado desse processo. Ver: Araújo (2008, 2009, 2013), 
Araújo e Cambria (2013a, 2013b), Duque (2008), Sinésio Jefferson Silva (2009), Alexandre 
Dias Silva (2011) e Cambria (2004a, 2004b, 2008, 2012).
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por parte de alguns membros do Musicultura junto com amigos e 
outros ativistas locais. Esse bloco recebeu o nome “Se Benze Que 
Dá”, para expressar, de forma alegre, o principal objetivo de seus des-
files: quebrar as fronteiras internas impostas pelas facções rivais do 
tráfico de drogas que controlavam o território, atravessando-as fes-
tivamente, tocando, cantando e dançando samba.18 A música, junto 
com a característica do carnaval de subverter temporariamente – ou, 
pelo menos, suspender – as normas e as relações sociais estabeleci-
das,19 foi vista por eles como a maneira mais eficaz de envolver os 
moradores para manifestar publicamente seu desejo de ir e vir livre-
mente pelo seu bairro permitindo, ao mesmo tempo, sua circuns-
tancial, mas simbolicamente poderosa realização.

Em 2009, como outra forma de expandir suas ações envolvendo 
a comunidade mais ampla, o grupo conseguiu implementar ofi-
cinas extracurriculares a serem oferecidas a alunos da rede local 
de ensino público. Além de apresentar aos alunos o trabalho reali-
zado pelo grupo, alguns dos membros do Musicultura assumiram 
a tarefa de desenvolver um processo dialógico com eles, análogo ao 
que eles mesmos vêm desenvolvendo. Através de uma série de ati-
vidades em grupo, esses alunos têm sido estimulados a pensar criti-
camente sobre como eles experienciam a música, que tipo de signi-
ficados estão envolvidos nessas experiências e como eles entendem 
a paisagem sonora na qual estão diretamente inseridos. Essa inicia-
tiva tem sido bastante proveitosa e desde então vem sendo repli-
cada com outras turmas e em outras escolas.

Outro trabalho importante realizado pelo grupo foi a concepção, 
aplicação e análise de um levantamento quantitativo sobre as prefe-
rências e o consumo musicais dos moradores da Maré. O trabalho 

18 Com a ocupação continuada da Maré por parte das Forças Armadas desde março de 
2014, como parte do projeto de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, a quan-
tidade de tensões e de armamentos têm aumentado e as dinâmicas de poder local se 
tornaram mais ambíguas.

19 Como seminalmente discutido por DaMatta (1981).
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necessário para realizar essa pesquisa, na qual o grupo aplicou um 
questionário por ele elaborado a 929 moradores de duas comuni-
dades da Maré (Nova Holanda e Baixa do Sapateiro), não foi certa-
mente fácil, exigindo do grupo a aquisição de metodologias e com-
petências específicas para cada uma de suas etapas. O fato do grupo 
realizar todas as tarefas necessárias de forma rigorosamente cole-
tiva, também, tornou essa iniciativa um processo longo e complexo 
mas, ao mesmo tempo, uma experiência muito significativa para 
todos os participantes.20

A autonomia alcançada pelos jovens pesquisadores e sua inte-
ração com a comunidade local mais ampla, outros grupos e movi-
mentos organizados, e o circuito acadêmico, tem sido os avanços 
mais significativos do projeto. O grupo tem desenvolvido sua pró-
pria agenda, está sempre redefinindo suas prioridades e estratégias 
de ação e continua trabalhando com entusiasmo apesar da conjun-
tura política em que todos estamos inseridos remar quase sempre 
na direção contrária.

O Terno de Reis dos Temerosos:  
comunidades tradicionais e ações colaborativas  
em políticas públicas

A partir de 2005, foi conduzida a pesquisa acadêmica de Edil-
berto Fonseca na cidade de Januária21 no norte do estado de Minas 
Gerais, historicamente ligada aos intercâmbios culturais que têm 
no rio São Francisco sua principal referência.22 A escolha metodo-
lógica para a pesquisa foi motivada pelo modo como o pesquisador 

20 Alguns resultados dessa pesquisa podem ser encontrado em Musicultura (2011b) e 
Cambria (2012).

21 População estimada de 70 mil habitantes. (IBGE, 2010)
22 Conhecido como “rio da integração nacional”, o São Francisco, que nasce próximo à 

capital Belo Horizonte e desemboca entre os estados de Sergipe e Alagoas, foi uma 
das principais rotas do processo colonizatório, conferindo uma singular dinâmica de 
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já vinha atuando na implementação de ações de políticas públicas 
de cultura pelo Centro Nacional de Cultura Popular23 na região.  
As políticas culturais no Brasil assumem caráter mais participativo 
a partir da gestão do ministro Gilberto Gil (2003-2008), quando as 
instâncias públicas passam a constituir canais de interlocução e 
mecanismos de interação abertos às demandas dos mais variados 
agentes, buscando apoiar suas expressões para além de dicotomias 
estéticas e éticas comumente estabelecidas, como modernas/tradi-
cionais, popular/erudito, global/local, urbano/regional, entre outras.

Desde 2004, um coletivo local de agentes culturais (professores, 
funcionários públicos, artistas e outros empreendedores) vinha pro-
movendo ações de valorização de expressões da tradicional cultura 
popular em torno do que passou a ser chamado de Centro de Arte-
sanato de Januária que, instalado num antigo sobrado no centro da 
cidade, abriga ainda hoje exposição de artesanato, fotos, informa-
ções, além de aulas, eventos e atividades diversas. Assim, mesmo 
antes do início da pesquisa acadêmica, Fonseca já atuava num tra-
balho etnográfico de caráter participativo ao lado dos agentes res-
ponsáveis pelo Centro de Artesanato, onde a partir de 2005 passou 
a ser implantado também o projeto do Ponto de Cultura.24

A pesquisa de doutoramento, iniciada também em 2005, surgiu 
do interesse despertado pela escuta das gravações fonográficas de 

interação social, fluxos migratórios e troca de bens e serviços entre as localidades às 
suas margens.

23 A Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro foi criada em 1958 no âmbito governa-
mental, dentro do então Ministério da Educação e Cultura. Atualmente, faz parte do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com o nome de Centro 
Nacional de Cultura Popular.

24 O projeto dos Pontos de Cultura visa apoiar com financiamento público iniciativas de 
base comunitária já existentes com o intuito de criar uma rede de intercâmbio de ati-
vidades culturais diversas. Ver mais informações disponíveis em: <http://www.cul-
tura.gov.br/culturaviva>. O projeto compõe uma das ações previstas para o Programa 
Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – CULTURA VIVA, do Ministério da Cultura, 
na gestão do ministro Gilberto Gil. Está apoiado em três conceitos básicos: associati-
vismo, protagonismo, empoderamento, possuindo cinco linhas de atuação: Pontos de 
Cultura, Cultura Digital, Agente Cultura Viva, Ação Griôs e Escola Viva.
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campo realizadas pelo pesquisador Joaquim Ribeiro, entre 1959 e 
1960, para o Levantamento Folclórico de Januária, uma das três  
primeiras pesquisas etnográficas brasileiras promovidas pela citada 
Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro. A escuta desses regis-
tros fonográficos ensejou a investigação da maneira como, da década 
de 1960 até hoje, teriam se desenvolvido e quais seriam os resul-
tados das políticas públicas federais voltadas para os grupos de  
cultura popular na cidade. (FONSECA, 2009)

Dentre todas as expressões e manifestações populares pesqui-
sadas por Joaquim Ribeiro e sua equipe (RIBEIRO, 1970), foi dada 
especial atenção ao Terno de Reis dos Temerosos. O terno é um 
grupo ligado à celebração da epifania católica que, entre os dias 
25 de dezembro e 6 de janeiro, perfaz um circuito de casas pelos 
bairros da cidade ao som de um repertório de cantos populares 
tradicionais. É também conhecido pelo nome de Reis dos Cacetes, 
onde os chamados “foliões” saem marchando, cantando e dançando 
ao som dos bastões que percutem uns contra os outros marcando 
o ritmo. O grupo nasce na Rua de Baixo, bairro conhecido por ser 
o reduto de representativa comunidade negra e de baixa renda, 
tendo na atividade da pesca ainda uma de suas principais fontes de 
renda. Em seu “giro” pelas casas, visitam parentes, amigos e devotos 
durante o período das festas natalinas, vestidos de marinheiros e 
sendo acompanhados por três músicos: o localmente conhecido 
violeiro Chico Preto, acompanhado dos percussionistas Afonso e 
Pingo, músicos que além do Terno de Reis atuam também em dife-
rentes circuitos de música na região. 

Ensejado pelo levantamento documental referente às investiga-
ções de Joaquim Ribeiro, o foco de interesse da pesquisa acadêmica 
recaiu sobre o grupo. Contudo, a avaliação da eficácia das políticas 
públicas passava pelo entendimento do lugar simbólico que ocupava e 
ocupa hoje o Terno de Reis frente a outras práticas musicais da cidade, 
o que demandava a realização de uma etnografia local mais ampla.  
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Logo nas primeiras viagens de campo, foi fácil perceber que os músicos 
que atuavam com os Temerosos participavam também em inúmeras 
festividades de caráter sagrado ou profano, fossem festas de devoção 
católica ou eventos de música popular. A pesquisa sob as condições 
de produção das gravações realizadas por Joaquim Ribeiro não só 
refinou o olhar etnográfico sobre as práticas de performance dos 
Temerosos, como conduziu a investigação para a observação também 
do ambiente cultural da cidade no momento em que foram feitas, 
especialmente suas relações com os circuitos de práticas musicais em 
1960 e atualmente.

Assim como em 1960, esses diferentes circuitos refletem o intenso 
fluxo de interações sociais que ocorre hoje em escala global. Muitos 
membros do Terno de Reis participam atualmente, no mês de janeiro, 
da famosa Festa Dark (com sua identificação com os referenciais sim-
bólicos do movimento inglês) e ao longo do ano em festas tradicio-
nais, como o carnaval ou o dia da cidade. Uma pesquisa etnomusi-
cológica sobre os Temerosos ou seu fomento por meio de políticas 
públicas, precisou lidar com toda essa multiplicidade de identidades 
culturais que seus membros assumem como participantes da dinâ-
mica vida social local.

A etnografia dos circuitos musicais pretendeu observar a maneira 
como as políticas culturais determinaram, ou não, as configurações 
atuais desses circuitos ao longo das últimas décadas. Desse modo,  
o pesquisador, atuando ao mesmo tempo como acadêmico e agente 
público, buscava construir dialogicamente com os participantes as 
metas que deveriam ser implementadas nas ações propostas para o 
projeto do Ponto de Cultura e na pesquisa acadêmica.

Em situações desse tipo, surgem questionamentos sobre a qua-
lidade das relações éticas nas pesquisas etnomusicológicas que 
envolvem também uma agenda de intervenções de política pública a 
serem implementadas, que representações são construídas durante o 
trabalho de campo e quais os conflitos que podem surgir a partir delas.
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A pesquisa acadêmica envolveu a investigação de vestígios his-
tóricos a respeito do grupo, seus principais personagens, além dos 
lugares e momentos mais significativos de sua trajetória, o que melhor 
subsidiou as reuniões que definiram as ações a serem implementadas 
pelo projeto do Ponto de Cultura. Já nos primeiros contatos e reuniões 
com os integrantes do Terno, e particularmente com seu líder João 
Damascena, revelaram-se três expectativas quanto a possíveis ações 
públicas a serem conduzidas. A primeira era em relação à possibili-
dade de que o grupo ganhasse maior visibilidade e divulgação através 
de apresentações de performances fora do tradicional período natalino. 
A segunda relacionava-se à expectativa de gravação em CD de todo o 
repertório musical para que pudessem fazer usos variados dele como 
meio de obtenção de ganhos de diversas ordens. Uma última, mais 
ambiciosa, pretendia transformar a casa do líder em um espaço que 
pudesse abrigar atividades educacionais, culturais e de lazer para toda 
a comunidade da Rua de Baixo. Essas e outras expectativas, surgidas 
em conversas formais e informais, passavam a revelar anseios que iam 
sendo aos poucos expressos, configurando um ambiente propositivo e 
crítico sobre a realidade social do grupo, envolvendo todos na formu-
lação e encaminhamento das propostas apresentadas.

Evidentemente que um pesquisador acadêmico que atua também 
como agente de política pública fomenta a esperança de que ele venha 
a ser um mediador simbólico que permita viabilizar os anseios do 
grupo. Nesse quadro, se o acompanhamento de apresentações de 
performances ou o registro fonográfico do repertório musical quase 
sempre fazem parte das pautas de uma investigação etnomusicológica, 
a transformação da residência do líder do grupo em centro cultural era 
uma meta que dependeria de um conjunto de articulações entre várias 
instâncias responsáveis pelas políticas públicas locais e nacionais.

Numa das primeiras viagens de campo foi possível realizar a gra-
vação, na própria residência do líder, de grande parte do repertório 
musical. A pesquisa acadêmica registrou o repertório musical das 
celebrações rituais do terno, porém o grupo desejava ter o repertório 
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gravado em CD fora do contexto ritual. Esse desejo contemplava 
não só a pesquisa acadêmica, mas as propostas delineadas para o 
Ponto de Cultura, já que um dos segmentos do projeto é o chamado 
Cultura Digital.25 O trabalho de levantamento de gravações musicais 
sobre os Temerosos, resultou na edição de um CD duplo, que surge 
também em função do projeto do Ponto de Cultura, tendo sido 
financiado e produzido pelo Centro Nacional de Cultura Popular. 
Além das antigas gravações de Joaquim Ribeiro, constam nele regis-
tros feitos recentemente durante a pesquisa acadêmica e por outros 
pesquisadores,26 com um encarte escrito em consenso com o grupo e 
que conta um pouco de sua trajetória. Os CDs foram entregues gra-
tuitamente ao grupo para serem distribuídos a instituições, pesqui-
sadores e colaboradores interessados.

A gravação do repertório permitiu um maior alcance e visibi-
lidade para o Terno que a utiliza agora na forma de playback, ao 
serem solicitados a apresentar performances fora dos contextos 
rituais tradicionais. A questão da espetacularização e da ressigni-
ficação promovida pela apresentação de performances a partir de 
bases musicais gravadas, foi também um assunto de debates que 
surgiu espontaneamente ou induzido como parte da pesquisa aca-
dêmica. Se o mercado do espetáculo, com sua histórica comodi-
ficação de expressões culturais, faz com que haja certa perda de 
densidade simbólica das performances, outros ganhos podem ser 
agora negociados em função dos desejos e interesses do grupo.  
A maneira como irão dispor de seu patrimônio cultural é algo que 
continua a caber somente ao grupo.

25 O Cultura Digital tem por objetivo promover a disponibilização e utilização de equipa-
mentos, ferramentas e processos digitais que ampliem a criação e circulação de infor-
mação entre os Pontos de Cultura e a sociedade de modo geral.

26 Particularmente gravações realizadas pelos antropólogos Ricardo Gomes Lima e Wagner 
Chaves.
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O caráter colaborativo da pesquisa talvez tenha se materiali-
zado mais concretamente quando o Ministério da Cultura abriu o 
edital27 que premiou iniciativas de cultura popular pelo país, com 
um valor de R$ 10.000,00. Abriu-se aí a possibilidade para a ideia 
de transformar a casa do líder em centro cultural. O projeto foi 
selecionado em 2007, e João começou a reformar sua antiga casa, 
contando com parceiras institucionais locais como da prefeitura, 
já que os recursos do prêmio do edital não eram suficientes para 
finalizar a reforma. Em maio de 2008, foi inaugurada a Casa de 
Cultura Berto Preto,28 com uma festa que contou com a presença 
dos moradores da Rua de Baixo, parceiros e apoiadores. A Casa de 
Cultura foi, assim, resultado de uma iniciativa específica de polí-
tica pública federal para a área da cultura popular, porém surgida 
também como fruto da pesquisa acadêmica, que teve na ação par-
ticipativa sua principal metodologia de trabalho.

Em contextos diversos – e igualmente em Januária –, um dos 
grandes desafios que se coloca à pesquisa participativa é o de con-
seguir construir um diálogo político que viabilize que cada ação a 
ser tomada possa ser concebida, efetivada e avaliada a partir dos 
interesses daqueles que dela participam. Como afirma Jeff Todd 
Titon (1992, p. 317, tradução nossa), “[...] na etnomusicologia ativa, 
é sempre necessário tomar a próxima ação antes que os resultados 
da ação prévia possam ser conhecidos”.

Também no caso de Januária, o debate intelectual a respeito do 
lugar idiossincrático da prática etnográfica permeou todo o processo 
de pesquisa e as tomadas de decisões para ações no Ponto de Cultura. 
A tese resultante da pesquisa acadêmica acabou, como em qualquer 
pesquisa, por constituir-se numa narrativa, no caso, sobre os diversos 
aspectos relacionados ao Terno de Reis dos Temerosos, sobre os cir-
cuitos musicais de Januária e igualmente sobre as políticas públicas 

27 “Prêmio Culturas Populares – Mestre Duda 100 anos de Frevo” (2007).
28 O nome “Berto Preto” foi dado em homenagem ao primeiro líder do Terno de Reis dos 

Temerosos, entrevistado quando da pesquisa de Joaquim Ribeiro.
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para a área cultural conduzidas na região. A proposta de basear a 
relação entre o pesquisador-agente público e os participantes da pes-
quisa segundo a perspectiva metodológica da pesquisa-ação partici-
pativa influenciou a construção narrativa na direção de um debate 
sobre as intervenções na realidade que buscava estudar. Seja no 
campo das políticas culturais ou das pesquisas acadêmicas, as estra-
tégias nunca estão definidas de antemão, devendo ser debatidas 
na medida em que as ações vão sendo implementadas. Nesse sen-
tido, o etnomusicólogo Daniel Sheehy (1992, p. 323, tradução nossa) 
aponta a necessidade de “uma abordagem da abordagem do estudo 
de música dos povos do mundo”, sendo fundamental discutir com 
aqueles envolvidos no processo, a dimensão política das ações de 
pesquisa como “prática consciente”. (SHEEHY, 1992)

O Grupo de Estudos em Etnomusicologia (Geetno): 
projeto de extensão participativo em um contexto 
universitário

Entre os anos de 2012 e 2013, Laíze Guazina coordenou o Geetno, 
projeto vinculado ao curso de graduação em Música Popular da 
Faculdade de Artes do Paraná, Campus II da Universidade Esta-
dual do Paraná (Unespar), em Curitiba. O Geetno foi uma proposta 
inovadora na instituição porque se caracterizou como um grupo 
de etnomusicologia de atividade extensionista e de perfil partici-
pativo, que reuniu estudantes de graduação e pós graduação de 
várias universidades, e pessoas da comunidade mais ampla. Con-
forme descrito no artigo coletivo escrito por alguns de seus inte-
grantes (GUAZINA, et al., 2013), o objetivo do grupo foi pautado na 
possibilidade de desenvolver ações educativas participativas, com 
o compromisso de promover debates socialmente referenciados, a 
difusão e a produção de conhecimento no campo etnomusicoló-
gico, especialmente voltadas à reflexão sobre as questões sociais e 
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suas relações com as práticas musicais. Este foi um espaço que se 
propôs aberto ao desenvolvimento de modos multidimensionais e 
multidirecionais de ensinar e aprender, baseado na potencialidade 
de (re)invenção do espaço universitário como agenciador democra-
tizante de saberes, sobretudo pelas conexões com as experiências 
de vida dos seus integrantes. O trabalho foi inspirado na proposta 
do grupo Musicultura, acima discutida.

Todas as atividades promovidas pelo grupo, assim como suas pró-
prias reuniões, foram gratuitas – critério importante para um efe-
tivo acesso democrático por parte da comunidade interna e externa 
à universidade. O grupo realizou estudos quinzenais e encontros 
esporádicos, chamados “Roda de Conversa em Etnomusicologia”, 
nos quais o espaço era aberto a receber convidados como pesquisa-
dores acadêmicos ou não acadêmicos ligados a temas conexos com 
os estudos realizados pelo grupo, ou mestres de diferentes práticas 
musicais. Na mesma proposta, o grupo promoveu o “I Colóquio de 
Etnomusicologia da Unespar/FAP: Etnomusicologia, Universidade 
e Políticas do Comum”.

A composição do grupo foi multidisciplinar, congregando estu-
dantes de Ciências Sociais, Música Popular, Musicoterapia e Filo-
sofia, em nível de graduação; e de Música e Antropologia Social, em 
nível de mestrado. Todos os integrantes eram músicos ligados a prá-
ticas musicais populares e/ou tradicionais brasileiras.

O grupo teve início devido ao interesse dos envolvidos pelas 
chamadas “música popular” e “tradicional” e de ter acesso a outras 
perspectivas sobre as práticas musicais, que promovessem sua 

“problematização e o estranhamento das habituais barreiras entre o 
conhecimento (re)produzido nos estudos acadêmicos e a vida “fora 
da universidade” – a vida ‘comum’ ”. (GUAZINA, et al., 2013, p. 279) 
O que foi mais claramente definido pelo próprio grupo, no mesmo 
texto citado, como um 

[...] entendimento da dimensão ética e política do pró-
prio fazer etnomusicológico, [que] esses saberes não 
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sejam daquelas formas de entender o mundo que só cir-
culam nos corredores da academia, enchendo bibliotecas 
com teses e mais teses e morrendo por si só. Importa a 
dinâmica dos acontecimentos do mundo que está em 
trânsito direto com o movimento das coisas e com o 
movimento das práticas musicais. É um perguntar-res-
ponder-perguntar-responder-perguntar [...]. (GUAZINA, 
et al., 2013, p. 279)

A área de etnomusicologia já era presente na Faculdade de Artes 
do Paraná, tendo sido abordada por meio do trabalho de outros 
professores. Contudo, essa experiência foi singular pelo menos por 
três aspectos: a) ter sido realizada com o compromisso de ser uma 
ação participativa; b) ter sido realizada na forma de ação extensio-
nista; c) ter tido como preocupação central o debate etnomusico-
lógico vinculado às questões, problemas e demandas sociais pre-
sentes nas realidades dos estudantes e que constituem sua vida 
universitária, tantas vezes de forma invisível.

Essa proposta, que teve como uma de suas bases as proposições 
de Thiollent (2008), configurou-se como uma processo de ação 
educativa crítica que procurou aproximar o debate social ao estudo 
etnomusicológico, reconhecendo a necessária quebra de fronteiras 
entre a ação extensionista, a pesquisa e o ensino na universidade.

É importante lembrar que, no caso da pesquisa-ação participa-
tiva, Thiollent (2008) propõe que a atenção prioritária deve ser dire-
cionada aos aspectos sociopolíticos de um contexto, sem desprezar 
a realidade psicológica ou existencial envolvida em seu desenvolvi-
mento. O objetivo da investigação é a situação social em questão e 
os problemas decorrentes dela, que devem ser interpelados pelo pró-
prio grupo. Nesse sentido, é significativo considerar que a proposta 
do Geetno abriu espaço não apenas para os interesses do grupo, mas 
também à sua multiplicidade étnica e cultural, dando visibilidade 
para seus diferentes saberes. Alguns desses saberes, dadas as suas vin-
culações com as religiões de matriz africana – umbanda e candomblé – 
tendem a ser rechaçados devido às segregações que pesam sobre essas 
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práticas e seus integrantes. Devido a isso, o grupo passou a ser um 
espaço importante de debate aberto sobre tais experiências e sobre a 
invisibilidade dessas práticas no contexto curitibano. Também foram 
de interesse do grupo os debates que vinculavam as práticas musi-
cais às questões de gênero e ao estudo de metodologias participa-
tivas em etnomusicologia. Alguns dos participantes eram ligados a 
movimentos sociais e culturais da cidade, configurando uma conexão  
significativa do trabalho do grupo com a ação deles fora do âmbito 
da universidade. Conjuntamente, foi estimulada a formação de pes-
quisadores em etnomusicologia capazes de dialogar ética, estética e 
politicamente com suas realidades sociais. Tal proposição é apoiada 
na concepção do “intelectual específico” definida por Foucault (2003, 
p. 10) como aquele “que faz uso de seu saber, de sua competência, 
de sua relação com a verdade nas lutas políticas” e produz “ligações 
transversais de saber a saber, um ponto de politização para outro.” 
(FOUCAULT, 2003, p. 9)

Como debatido anteriormente (GUAZINA, 2013), é necessário 
considerar que a etnomusicologia e a universidade são intrinse-
camente ligadas à construção das realidades e às formas como 
tais realidades são compreendidas. Importa perceber, ainda, que 
muitos conflitos sociais atravessam (ou constitutem) a vida de 
estudantes, professores e de outras pessoas que se relacionam 
com a universidade. Isto deve nos ajudar a pensar por quê, para 
quê, para quem e como produzimos conhecimento, em especial 
em conjunturas em que a criminalização da pobreza, as desigual-
dades sociais, o racismo, a xenofobia, a discriminação de gênero e 
tantas outras violências estão presentes. Essas condições são tor-
nadas “naturais” em nossa cultura e em tantas outras, de modo que 
são assimiladas, inclusive na produção e transmissão de conheci-
mento dos estudos musicais. Há muito a ser construído para que 
seja transgredida a (falsa) separação entre a vida “de dentro” e “de 
fora” da universidade e que ainda alimenta o distanciamento de 
muitos dos estudos, estudantes, professores e pesquisadores de 

etnomusicologia-brasil-miolo.indd   124 24/04/17   08:56



“Com as pessoas” 125 

práticas musicais dos debates sociais, ou que dão espaço a aná-
lises baseadas em noções naturalizadas sobre diferentes conflitos 
e questões sociais. É preciso considerar que as práticas musicais e 
a política (em seus diferentes âmbitos) já não podem ser conforta-
velmente separadas.

As práticas musicais são exercícios éticos, estéticos e políticos 
(GUAZINA, 2011) repletos de história(s), disputa(s) e devir(es), em 
que múltiplas potências são acionadas nos desafios produzidos pelo 
capitalismo atual, ao afrontar a vida de tantos e a própria demo-
cracia. Essas são questões que convocam uma reflexão contínua 
sobre as direções que tais potências assumem e para quais direções 
nossos trabalhos contribuem.

Um levantamento inicial sobre  
a etnomusicologia participativa no Brasil

Guazina (2015) realizou um levantamento preliminar das comu-
nicações publicadas nos anais dos Encontros Nacionais da Asso-
ciação Brasileira de Etnomusicologia (Enabets)29 que possuem perfil 
metodológico participativo ou que declaram algum tipo de proximi-
dade com esse tipo de proposta. Foram analisadas algumas de suas 
dimensões políticas expressas e suas vinculações e contribuições 
aos debates sociais brasileiros. As perguntas que nortearam a análise 
foram: quais seriam os impactos das conjunturas contemporâneas 
na produção do conhecimento etnomusicológico e quais seriam os 
impactos das contribuições da etnomusicologia nas realidades das 
populações mais atingidas? Como tais questões atravessam ou cons-
tituem os trabalhos dos etnomusicólogos brasileiros? Ainda que as 

29 Exceto a produção referente ao I Enabet (Recife, 2002), parcialmente publicada na revista 
Anthropológicas, v. 17, n. 1, 2006, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os anais dos encontros seguintes podem 
ser acessados no site da Abet <http://abetmusica.org.br/conteudo.php?&sys=downloads>. 
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análises tenham sido feitas em um grupo restrito de textos, elas 
apontam questões importantes, tendo em vista a crescente presença, 
no Brasil, de trabalhos com o perfil analisado.

A análise realizada foi bastante pontual e envolveu os textos 
referentes às comunicações de autores brasileiros e/ou produzidos 
por estrangeiros, desde que vinculados a instituições brasileiras, 
publicados nos anais dos Enabets. Muitas outras fontes são neces-
sárias para compreender esse contexto com maior densidade, mas 
dados os resultados, considera-se significativo compartilhar tais 
análises neste texto. A busca, inicialmente, foi realizada por meio 
de termos específicos30 escolhidos devido a: a) aproximação entre 
as pesquisas colaborativas, participativas e aplicadas; b) pela diver-
sidade de metodologias participativas e c) localização ampla de 
referências a essa temática nos textos. Pelo conjunto de termos, 
é possível perceber o amplo espectro teórico-metodológico abri-
gado nos trabalhos analisados, ao mesmo tempo que pode indicar 
certa confusão ou multiplicidades de entendimento que, de qual-
quer modo, indicam a necessidade de mais esforços para sua com-
preensão epistemológica.

Excetuando-se 2002 (em que não há publicação de anais), de 
2004 a 2013 há um total de 431 comunicações publicadas, 26 referem 
vinculação com ações e perspectivas participativas, colaborativas 
e/ou aplicadas, que resultam em aproximadamente 6% do total.  
A comparação anual pode contribuir com uma melhor compreensão 
sobre esse contexto: se em 2004 apenas cerca de 3,6% dos tra-
balhos tinham esse alinhamento, em 2013 o índice passou a ser 
cerca de 17,5%. Todos os trabalhos foram produzidos em univer-
sidades públicas federais ou estaduais, em nível de graduação até 

30 Termos: “aplicada”, “aplicado”, “colaborativo”, “colaborativa”, “participativo”, “participa-
tiva”, “participante” e “pesquisa-ação” (com e sem hífen), “pesquisa participativa”, “pes-
quisa participante”, “pesquisa colaborativa”, “pesquisa aplicada”, “etnomusicologia par-
ticipativa”, “etnomusicologia aplicada”, “etnomusicologia colaborativa”, “metodologia 
participativa”, “metodologia colaborativa” e “metodologia aplicada”. 
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doutoramento, com o envolvimento de pesquisadores não acadê-
micos ligados às comunidades/grupos/espaços participantes dos 
estudos, marca constante dessa produção.

Desse grupo de textos, 20 deles declaravam ou indicavam a asso-
ciação com metodologias de cunho “participativo” (termo mais 
comum) e refletiam uma variedade de práticas musicais, estraté-
gias e análises sociais que demonstram as múltiplas dimensões dos 
debates e ações políticas. Deve-se notar que os temas abordados 
são bastante diversos, mas seus delineamentos têm em comum 
a descrição e a análise das práticas musicais em relação aos seus  
contextos e são construídas com a abordagem de problemas sociais 
vividos pelos participantes e seus grupos/comunidades. Apesar 
da diversidade de contextos e de práticas musicais estudadas, os 
autores dos textos analisados compartilham um posicionamento 
parceiro das comunidades/grupos participantes das pesquisas e/
ou se mostravam alinhados a debates que problematizam questões 
sociais presentes no Brasil, produzindo crítica social.

Muitos dos debates realizados pelos autores dos textos refletem 
sobre aquilo que pode ser delineado como cidadania incompleta;31 
incluindo o debate sobre segregações de diferentes ordens; sobre o 
acesso a políticas e direitos sociais que interferem e constituem as rea-
lidades pesquisadas. Isso resulta na construção de abordagens singu-
lares, em que esses posicionamentos tendem a se refletir e/ou consti-
tuir diretamente os objetivos, as estratégias utilizadas nas pesquisas 
e/ou as análises propostas nos artigos, demonstrando a compreensão 

31 Conforme Abramovay e colaboradores (2002, p. 25), “a tese sobre democracia, cida-
dania incompleta e violência é desdobrada por Peralva (2000), considerando novas 
configurações que singularizariam um cenário que potencializaria violências nos cen-
tros urbanos brasileiros na virada do século, como: 1) o aumento do acesso a armas [...] 
em áreas de pobreza [...]; 2) a juvenilização da criminalidade; 3) a maior visibilidade e 
também a reação da violência policial, em particular contra jovens em bairros perifé-
ricos; 4) ampliação do mercado de drogas e poder de fogo do crime organizado, em 
especial do narcotráfico em diversos centros urbanos; e 5) cultura individualista e por 
consumo – ‘individualismo de massa’ – que derivaria em expectativas não satisfeitas, 
potencializando violências.”
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das práticas musicais como conexas à vida social também no âmbito 
de seus problemas e desafios. Portanto, não apenas considerando-os 
como “paralelos” ou “ocasionais” ao cotidiano das comunidades  
ou grupos envolvidos nos trabalhos. Os autores descrevem a cons-
trução de perspectivas teóricas e estratégias práticas que contem-
plam tais conexões de modo intrínseco. A influência de Paulo Freire 
pode ser claramente percebida em uma parte significativa do con-
junto dos textos.

Os trabalhos analisados que se caracterizam pelo estudo das especi-
ficidades teórico-metodológicas das pesquisas participativas (ARAÚJO; 
CAMBRIA, 2013a; CAMBRIA, 2004b; TYGEL; NOGUEIRA, 2006) 
tendem a advogar o entendimento de que há uma conexão direta entre 
a crítica epistemológica, a crítica social, o compromisso com estratégias 
democratizantes do conhecimento, a relação entre os modos de fazer e 
pensar a etnomusicologia e a possibilidade de construção de uma socie-
dade com maior equidade social. 

As estratégias de pesquisa citadas são marcadamente partici-
pativas e as mais habituais envolvem a criação de bancos de dados 
a partir de documentações (áudio e vídeo, especialmente); a pro-
dução de materiais didáticos; debates e o fomento ao aprendizado 
de técnicas de pesquisa para os pesquisadores não acadêmicos. 
Há, ainda, um compromisso constante com ações educacionais 
direcionadas aos participantes ou mesmo com seus grupos e/ou 
comunidades.

O levantamento é, ainda, bastante geral e provisório. Contudo, 
ele parece indicar, até aqui, que as múltiplas dimensões políticas e 
sociais presentes nessa produção são da ordem das relações éticas, 
estéticas e políticas, tal como enunciadas por Foucault (1990, 2006, 
entre outros trabalhos) e apontam para a possibilidade da produção 
de outros caminhos epistemológicos.
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Considerações finais
Se nós etnomusicólogos estamos mais conscientes, hoje, da 

importância de olhar para a “agência” das pessoas cujas culturas 
musicais estudamos e, reflexivamente, para nossa própria agência, 
tendemos ainda a separá-las como pertencentes a diferentes dimen-
sões de experiência. Uma das contribuições mais significativas da 
coletânea Shadows in the field (BARZ; COOLEY, 1997), da qual o 
artigo de Titon mencionado no inicio é parte, tem sido a mudança 
de foco da representação (textos) para a experiência de campo. Essa 
mudança tem sido muito importante, pois nos fez prestar maior 
atenção às relações humanas que estabelecemos em nosso trabalho. 
Os artigos que formam aquele volume, todavia, tratam principal-
mente das experiências dos pesquisadores quando imersos naquele 
espaço/tempo cada vez mais ambíguo que chamamos de “o campo”. 
A experiência é também central para a pesquisa-ação participa-
tiva. Sua atenção principal, todavia, é direcionada às experiências 
cotidianas das pessoas com as quais os pesquisadores trabalham.  
O sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, um dos teorizadores 
mais importantes da pesquisa participativa, tem usado o conceito 
de “vivência” para se referir à experiência de vida das pessoas que 
participam na pesquisa e que representa a própria base (sendo, ao 
mesmo tempo, o objeto e um fundamental meio de pesquisa) sobre 
a qual um conhecimento transformador pode ser produzido por 
elas mesmas, coletivamente, através de um processo dialógico de 
práxis. Nessa perspectiva, não faria sentido falar de “grupos estu-
dados”, já que estes também seriam sujeitos da pesquisa, investi-
gando sua própria realidade e a conjuntura mais ampla em que 
todos estão envolvidos. 

Como já mencionado, hoje estamos cada vez mais conscientes 
de que as pessoas que temos considerado meros “informantes” são, 
na verdade, “agentes” historicamente situados nos processos sociais 
que definem os significados e as possibilidades de suas culturas 
musicais que, na maioria das vezes, são produzidos relacionalmente 
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e vivenciados pelas pessoas, dentro de diferentes formas de lutas 
discursivas, simbólicas ou até mesmo físicas. Como sabemos bem, 
todavia, essas lutas geralmente acontecem dentro de relações assimé-
tricas de poder que alimentam a “cultura do silêncio” que Freire des-
creveu como o resultado de desigualdades historicamente acumu-
ladas e socialmente mantidas, e que envolvem as políticas de Estado, 
as forças de mercado e suas intersecções com a produção de conhe-
cimento. Diante dessa situação, de uma forma geral, nosso trabalho 
tende a se alinhar às seguintes possibilidades: a) descrever essas lutas 
e teorizar sobre elas visando aprofundar nossa compreensão dos  
processos envolvidos e exercitar aquilo que George Marcus e Fischer 
(1986) definiu como “crítica cultural”; b) ajudar grupos subalter-
nizados a alcançar melhores condições materiais para sobreviver  
culturalmente; e c) nos engajarmos nas mesmas lutas enfrentadas 
por essas pessoas fundindo teoria e prática, “crítica cultural” e ação 
política. Para aqueles que, como nós, estão trabalhando em suas  
próprias sociedades e que, portanto, vivenciam essas lutas dolorosas 
em suas vidas cotidianas, investir na última dessas possibilidades 
pode representar, muito mais do que uma questão de curiosidade 
intelectual, um imperativo ético.
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Na escola os saberes tradicionais: etnoeducação, cultura e patrimônio

At school traditional  knowoledge: ethno-education, culture and heritage

Adriana Russi – UFF

Johnny Alvarez – UFF

Resumo: 

Desde a Constituinte de 1988 o Brasil se reconhece formado por diferentes grupos
sociais  e  procura  proteger  esta  diversidade  assegurando,  entre  outros,  o  direito  à
educação  diferenciada.  Nesta  perspectiva,  a  etnoeducação funda-se  numa  ação
universitária na Amazônia brasileira. Transdisciplinar, ela se concretiza na formação
de educadores construída de forma coletiva e colaborativa. Privilegiamos a formação
de  educadores  sensíveis  aos  saberes  tradicionais.  Enfatizamos  sua  autonomia  e
protagonismo  no  desenvolvimento  compartilhado  com  alunos  e  membros  da
comunidade de projetos sobre saberes locais que os fortaleçam enquanto comunidade
de  aprendizagem. Inspirados  pela  etnografia  eles  elegem  aspectos  da  cultura
tradicional para investigarem. As escolas participantes localizam-se em comunidades
quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Aqui destacamos o caso dos Katxuyana. Numa
de suas aldeias  acompanhamos projetos escolares em  etnoeducação.  Neste caso a
escola  é locus de  experiência de ensino/aprendizagem não fundamentada apenas  na
transmissão de  conteúdos  programáticos.  Os  temas  dos  projetos  imbricam-se  ao
cotidiano: a caça e a pesca, a pintura corporal, o artesanato. A partir deles construímos
com os  educadores  reflexões  sobre  processos  coletivos  de  ensino/aprendizagem.
Nossa preocupação é que a escola, enquanto ethos novo nas práticas, possa servir aos
modos  de  vida  destes  povos.  Este  processo  educativo  contribui  na  valorização
cultural e na vida social das comunidades trabalhadas. 

Palavras-chave: Etnoeducação,  patrimônio  cultural,  Katxuyana,  comunidade  de

aprendizagem, extensão universitária

Abstract:

Since the 1988 Constitution Brazil recognizes as formed by different social groups
and  seeks  to  protect  this  diversity  by  ensuring,  among  others,  the  right  to
differentiated  education.  In  this  perspective,  the  ethno-education  is  based  on  a
university  action  in  the  Brazilian  Amazon.  Transdisciplinary,  it  is  realized  in  the
formation of educators, built collectively and collaboratively. We favor the formation
of educators sensitive to traditional knowledge. We emphasize their autonomy and
leadership in developing shared with students and members of the community on
projects  that  strengthen  local  knowledge  while  learning  community.  Inspired  by
ethnography they elect aspects of traditional culture to investigate. The participating



schools are located at quilombolas, riverine people and indigenous communities. Here
we highlight the case of Katxuyana. In one of their villages follow school projects in
ethno-education. In this case the school is locus of teaching/ learning experiences not
based only on the transmission of program content. The themes of the projects it is
imbricated to daily life: hunting and fishing, body painting, handcrafts. From them we
built with educators reflections on collective processes of teaching / learning. Our
concern is that the school  ethos while new practices, can serve the ways of life of
these people. This educational process contributes to the cultural development and
social life of communities worked.

Keywords:  Ethno-education,  cultural  heritage,  Katxuyana,  learning  community,
university extension 

Introdução

Iniciamos este artigo com o roteiro de um vídeo intitulado  Opapan yuru (O

beiju do papai), elaborado e encenado por estudantes indígenas do 2º segmento do

ensino  fundamental.  A  ideia  deste  vídeo  surgiu  no  âmbito  de  uma  atividade  de

etnoeducação da Universidade Federal  Fluminense  (UFF)  realizada  conjuntamente

com professores e estudantes da aldeia Waraha Yowkuru (Santidade). Esta aldeia se

localiza  às  margens  do  rio  Cachorro,  um dos  afluentes  do  rio  Trombetas,  bacia

hidrográfica  do  município  paraense  de  Oriximiná  (região  do  Baixo  Amazonas/

Brasil). Trata-se de uma aldeia abandonada no final dos anos de 1960 e refundada em

2003 pelo povo Katxuyana. Nesta aldeia vivem também alguns ameríndios Tiriyó.

Estes dois povos são falantes de línguas Karib. O vídeo é falado na língua katxuyana e

uma das estudantes traduziu a versão em português da legenda. 

Cena 1 – Tomada geral da cozinha

Cena 2 – Pai pedindo beiju
Pai: Cadê meu beiju, está pronto?

Cena 3 – Mãe respondendo
Mãe : Já vou mandar fazer

Cena 4 – Mãe chamando as filhas que conversam fora da cozinha
Mãe: Minhas filhas venham fazer beiju, o pai de vocês está com fome



Cena 5 – Mãe conversando com as filhas
Mãe: Quem vai fazer o beiju?
Filha mais velha: Ela vai fazer, eu fiz ontem.
Filha mais nova: Tô com preguiça.
Filha mais velha: Embora fazer!

Cena 6 – Fazendo beiju
Filha mais velha: Faz assim porque você não sabe. Vem cá! Presta atenção! Tu não 
sabe fazer. Faz assim! Faz assim! O desenho, faz assim. Aprende! Faz assim pra 
ajudar sua mãe.

Cena 7 – Filha mais nova entrega o beiju
Filha mais nova: toma mamãe.
Mãe: obrigada  minha filha.

Cena 8 – Pai comendo beiju

Fim

A atividade acima relatada ocorreu em agosto de 2012. Naquele ano iniciamos

a experiência da etnoeducação como uma das ações do programa universitário1 da

UFF voltado à  formação continuada de  educadores  da  rede  pública  municipal  de

Oriximiná,  na  área  da  cultura,  patrimônio  e  educação  e  que  já  ocorria  naquele

município paraense desde 2008. As atividades daquele ano foram configuradas como

projetos pilotos em etnoeducação e envolveram seis escolas: duas indígenas (aldeias

Santidade, no rio Cachorro e Mapuera, no rio Mapuera), uma ribeirinha (comunidade

da Macedônia, no lago Sapucuá), uma rural no planalto (comunidade Nova Betel),

uma quilombola (comunidades do Araçá, São João, Espírito Santo, São Joaquim e

Cachoeira da Pancada) e uma da zona urbana (escola Santa Maria Goretti). 

Na escola da aldeia Santidade trabalhamos com dois professores (um deles

indígena e cacique da aldeia e outro não indígena) e seus estudantes do 2º segmento.

Estas experiências serão tratadas mais adiante neste texto.

Em 2011, um ano antes disso, quando estávamos na aldeia concluindo uma

pesquisa sobre artesanato tradicional, atividade do supracitado programa universitário,

fomos abordados, certa tarde, por duas jovens que estavam com dificuldades em fazer

o “dever de casa”. Tratava-se de um exercício da disciplina de geografia e o tema que

estudavam era a migração. Com suas belas letras, as jovens haviam copiado um texto

1
 Informações  sobre  o  Programa  Educação  Patrimonial  em  Oriximiná  estão  disponíveis  em:
www.patrimioniocultural.uff.br . 

http://www.patrimioniocultural.uff.br/


sobre o tema que o professor escrevera no quadro. Elas nos mostraram seus cadernos

e lemos o texto juntos com elas. Ficamos surpresos que o texto sobre migração não

lhes  dizia  nada.   Sabíamos  que  anos  antes  elas  mesmas  haviam  vivenciado  um

processo  migratório.  As  palavras  do  texto  eram distantes  do  seu  vocabulário  em

português. Contudo, para além da dificuldade com a língua portuguesa, notamos que a

experiência  de suas  vidas,  assunto  cotidiano entre  todos  na  aldeia,  não  estava  ali

naquela “lição”. 

Para que o leitor  compreenda melhor o contexto Katxuyana,  é sabido pela

literatura  etnológica  (FRIKEL,  1970;  GALLOIS;  RICARDO,  1983;  GRUPIONI,

2010) que no final dos anos de 1960 este povo estava muito doente e sua população

estava reduzida a cerca de 60 pessoas. Naquele momento, lideranças Katxuyana em

diálogo com outros povos indígenas e com apoio de religiosos franciscanos e da Força

Aérea  Brasileira  (FAB),  decidiram  abandonar  sua  terra  natal  às  margens  do  rio

Cachorro. A maioria seguiu para viver com os Tiriyó, na Terra Indígena Parque do

Tumucumaque, na fronteira entre o estado do Pará e do Amapá. Uma família foi viver

com os  Hixkaryana  às  margens  do  rio  Nhamundá,  na  fronteira  com o estado  do

Amazonas.  Foram anos difíceis  e tristes para o povo Katxuyana cujas famílias se

separaram  nestas  duas  frentes  migratórias.  (CAIXETA  DE   QUEIROZ;

GONÇALVES GIRARDI, 2012). 

Assim,  o  tema  migração  era  muitíssimo  conhecido  das  jovens  que  nos

procuraram  naquela  tarde.  Afinal,  qual  era  o  problema?  Como  conhecíamos  sua

recém mudança para a aldeia vindas do Tumucumaque, pedimos que nos contassem

mais sobre isso. O que elas lembravam das conversas com seus pais e avós? O que

elas lembravam do dia em que deixaram o Tumucumaque, onde nasceram, e foram

para a terra dos Katxuyana? Ficamos algum tempo neste bate-papo. Uma ajudava a

outra a lembrar, como na teoria da memória coletiva de Maurice Hawbachs (2006) ou

de Roger Bastide (1970). Os lugares, as construções que haviam visto pelo caminho, o

desconforto da distância e a expectativa deste lugar novo. Naquela tarde viajamos

juntos com suas lembranças. Elas falaram desta experiência e nos contaram como este

fato é importante na vida delas. Depois, elas releram em silêncio o texto e marcaram

as palavras em português que não entendiam. Explicamos o significado das palavras e



acompanhamos o desenvolvimento do dever de casa. Por fim, elas conseguiram fazer

suas próprias respostas ao exercício. 

Este pequeno prelo ao artigo nos remete ao processo de pesquisa-intervenção

da etnoedcuação que só tem sido possível em função do aprendizado que todos os

envolvidos  tem  se  permitido,  um  aprendendo  com o  outro.  Estas  vivencias  não

acontecem apenas  entre  os  Katxuyana  desta  aldeia,  embora  aqui  destacamos  esse

acontecimento.   Este  artigo  trata,  pois,  da  experiência  da  etnoeducação  e  de  sua

articulação com a cultura e o patrimônio cultural local; com os saberes tradicionais na

escola. 

A educação na valorização do patrimônio cultural 

Há  muitos  anos  no  Brasil  são  realizadas  práticas  educativas  voltadas  ao

patrimônio cultural. Basta recuarmos brevemente em nossa trajetória histórica para

identificarmos que desde os anos de 1930, em plena era Vargas, foi implementada

uma política pública para o patrimônio cultural (Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937).

Isso representa a importância de ações educativas que se revela presente em uma série

de  documentos  e  projetos  e  se  concretizou em distintas  atividades,  especialmente

concentradas em diferentes museus. 

Entretanto, devemos salientar que o conceito patrimônio naquele momento, da

década  de  1930,  destacava  a  formação  da  nação  brasileira  enfatizando  as

contribuições  dos  povos  brancos  (sobretudo  portugueses),  de  religião  católica

pertencente à elite intelectual. A diversidade cultural que compõe a nação brasileira

não  estava  incorporada  explicitamente  nem  na  legislação  tampouco  nas  ações

patrimoniais voltadas quase exclusivamente ao patrimônio material. É recorrente entre

pesquisadores do patrimônio brasileiro a referência a este período como “pedra e cal”

tamanha relevância tiveram as edificações e monumentos.  

A defesa da importância da diversidade cultural para a humanidade, discutida

internacionalmente  em  convenções  e  conferências  como  as  promovidas  pela

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a

partir dos anos de 1970 e 1980, parte do reconhecimento da cultura como singular

com valores únicos e insubstituíveis. Tais discussões tiveram eco no Brasil. Assim,



será depois do processo de democratização do Estado brasileiro, nos anos de 1980,

que teremos ampla discussão sobre a questão da diversidade da formação da nação

brasileira  e,  consequentemente,  sobre  o  entendimento  acerca  da  ampliação  do

conceito  de  patrimônio  e  do  reconhecimento  da  defesa  dos  direitos  dos  povos

indígenas e de outros que constituem o Brasil.

A  Constituição  Federal,  assinada  em  1988,  reconhece  não  apenas  a

diversidade cultural que compõe a nação brasileira como confere direitos aos povos

indígenas e a outros, bem como reconhece seu dever em zelar por tal diversidade. A

Carta Magna em seu artigo 215,  § 1º afirma: “O estado protegerá as manifestações

das  culturas  populares,  indígenas  e  afro-brasileiras,  e  das  de  outros  grupos

participantes do processo civilizatório nacional.” 

Como este princípio constitucional se faz notar nas ações educativas? Como

ações educativas no âmbito do patrimônio cultural o incorporaram? Vimos ocorrer

nos  anos  de  1980 um interessante  projeto  desenvolvido  pelo  Centro  Nacional  de

Referência Cultural (CNRC) denominado Projeto Interação. Inspirado nas ideias de

educação popular de Paulo Freire, este projeto:

Partia da constatação da ineficácia de propostas pedagógicas que
deixavam de levar em conta as especificidades da dinâmica cultural
local e não correspondiam às necessidades de seu público-alvo. Em
contraposição,  procurava  relacionar  a  Educação  Básica  com  os
diferentes  contextos  culturais  existentes  no  país  e  diminuir  a
distância  entre  a  educação  escolar  e  o  cotidiano  dos  alunos,
considerando  a  ideia  de  que  o  binômio  cultura-educação  é
indissociável. (FLORENCIO et al, 2014, p. 9)

No Brasil  a expressão “educação patrimonial” foi inicialmente cunhada em

1983 durante um seminário promovido pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural

(IPHAN) no Museu Imperial, no município fluminense de Petrópolis. Inspirada em

metodologia pedagógica inglesa dos anos de 1970, a evidence-based history, usava de

forma educacional museus e monumentos. Conforme Silveira e Bezerra (2007), sua

principal  ideia  era  utilizar  fontes  primárias  (evidências  da  cultura  material)  como

ferramenta didática na escola. A intenção era usá-la como forma de “alfabetização

cultural”,  expressão  criticada  posteriormente  pelo  próprio  Instituto  do  Patrimônio

Histórico  Artístico  Nacional  (IPHAN).  Aqui  não  cabe  problematizar  a  noção  de



“alfabetização  cultural”.  O  que  nos  interessa  é  salientar  que  vemos  hoje  que  as

práticas educativas voltadas ao patrimônio cultural, denominadas ou não “educação

patrimonial” não se circunscrevem apenas a museus e monumentos e estão em grande

parte em fronteiras disciplinares. As experiências inter, multi ou transdisciplinares da

educação patrimonial ocorrem quer no âmbito da educação formal quer na educação

informal e se imbricam com os modos de vida dos atores sociais. 

A  experiência  da  etnoeducação,  que  temos  construído  com  educadores  e

estudantes  em Oriximiná,  se inscreve exatamente ai:  promover  e  fomentar formas

educativas  atentas  às  experiências  protagonistas  dos  sujeitos  que  participam deste

processo.  Nossa  principal  preocupação  reside  na  concepção  de  que  o  patrimônio

cultural dessas comunidades constituem modos muito singulares de pensar a vida, a

escola e o território.  

As experiências da etnoeducação entre os Katxuyana 

Entre 2009 a 2011 levamos a cabo um inventário sobre o artesanato tradicional

oriximinaense (Russi; Rocha, 2012) como mencionamos acima. Aqui nos interessa

destacar seu aspecto metodológico sobretudo em sua formulação como perspectiva

didática na prática da etnoeducação. Em que medida a etnografia tem nos valido para

instrumentalizar processos de ensino/aprendizagem que incluam, no cotidiano escolar,

pesquisas sobre saberes tradicionais? Como incluímos o protagonismo dos sujeitos

envolvidos  em nosso  programa de  extensão?  Se  naquele  momento  os  Katxuyana

foram sujeitos pesquisados, desde 2012, buscamos, através da etnoeducação um modo

de relação com os indígenas em que o protagonismo e autonomia sejam exercidos nos

ambientes escolares, formando uma comunidade de aprendizagem. 

Neste caso,  pudemos observar algumas mudanças que acontecem entre nós

(programa universitário)  e  esta  comunidade Katxuayana.  Num primeiro  momento,

como inventariantes dos saberes locais, nos interessava um encontro com estes atores,

e  eles  foram  convidados  a  nos  contar  seus  modos  de  construção  e  cultivo  do

patrimônio cultural  local,  naquele caso a cultura material  empregada no cotidiano

(artesanato). Estes saberes formariam um catálogo e serviriam de inspiração para sua

incorporação no ambiente escolar. Neste processo, os atores indígenas participaram



como  informantes.  Depois  disto,  julgamos  ser  necessário  avançar  na  pesquisa

intervenção escolar. Iniciamos assim um processo sempre circular e fundamentado na

coparticipação de seus sujeitos que denominamos etnoeducação. 

O  processo  de  convivência  iniciado  no  inventário  permanece,  mas  agora

buscamos  o  exercício  compartilhado  de  aberturas  da  escola  para  estas  práticas

autônomas  e  protagonistas  da  comunidade  de  aprendizagem.  Velhos  e  líderes

Katxuyana da  aldeia  Warahatxa  Yowkuru,  que  participaram como informantes  da

pesquisa  do  inventário,  dois  anos  depois,  participam  como  etnoeducadores.  No

mesmo  ano  em  que  fizemos  juntos  o  vídeo  descrito  no  inicio  deste  texto  eles

elegeram,  junto  com  os  alunos  Katxuyana,  o  artesanato  como  atividade  de

ensino/aprendizagem a ser pesquisada e inserida no ambiente formal da escola.  A

abertura ao diálogo que temos proposto aos Katxuyana com a etnoeducação suscitou

um exercício de objetivação da própria cultura como diria Carneiro da Cunha (2009).

Na aldeia ouvimos, então, jovens afirmando a importância desse aprendizado como

imprescindível para que, no futuro, eles também possam transmitir tais saberes aos

seus descendentes. 

Como julgamos que o estágio atual de nosso programa deve ser compreendido

como  uma  continuação  com  transformação  do  inventário  do  artesanato  local  em

Oriximiná-PA,  vamos  descrever  este  processo  indicando  sua  apropriação  como

estratégia pedagógica. Nesse momento, em que pretendemos discorrer sobre a escola,

falar desta pesquisa interessa na exata medida em que, como dissemos, nossa relação

com Katxuyana passa da relação pesquisador e informante (onde os sujeitos e seus

modos de fazer eram pesquisados e objetivados) para uma relação de protagonismo

dialógico (Sujeitos com Sujeitos).

A pesquisa do inventário do artesanato junto aos Katxuyana se deu ao longo

de três etapas de campo (duas em 2010 -  janeiro e agosto, uma em 2011 - julho)

ocasião em que entrevistamos e acompanhamos, sistematicamente, quatro homens e

cinco mulheres desde a identificação da matéria-prima na mata até seu preparo e uso

na confecção de diferentes artefatos. 

Vimos,  por  exemplo,  Candido  caminhar  com  sua  esposa  Maria  José  pela

floresta  à  procura  do  peunê,  semente  usada  para  fazer  adornos  corporais.

Acompanhamos Maria José no longo preparo dessa semente: desde a separação dos



galhos dos gomos, que contém as sementes, ao seu cozimento e lavagem no rio, até o

tingimento com elemento vegetal para obtenção de um vermelho encarnado e um

preto intenso que alternados à coloração natural da semente – um determinado tom de

marrom  –  possibilitam  à  artesã  uma  multiplicidade  de  alternativas  estéticas.

Observamos Candido fazer e, já naquela ocasião, ensinar um garoto a tecer  wasaha

(jamaxim),  artefato  usado  pelas  mulheres  para  carregarem  produtos  agrícolas  e

madeira  que  extraem  na  roça.   O  velho  e  respeitado  Manuel,  meticulosamente,

preparou  um  puahua,  outro  artefato  cesteiro  usado  sobretudo  pelos  homens  para

acondicionarem objetos  de  caça  e  pesca.  O  jovem solteiro  Isaias  e  o  já  maduro

Antonio respectivamente mostraram diferentes entretrançados com tala de arumã para

a  confecção  do  manare (peneira)  e  da  ahata (cesto).  Acompanhamos  as  velhas

Mariinha e Nazaré e também Patricia a confeccionarem coloridas tangas e cintos de

miçangas. A velha Isabel, pacientemente, nos mostrou como se faz a tecelagem do

algodão: do descaroçamento à fiação de um fino fio empregado no tecido de redes e

tipoias para carregar criança a tira-colo.

O registro desses saberes incluiu centenas de fotografias e audiovisuais. Todo

o  trabalho  do  inventário,  não  apenas  aquele  realizado  entre  os  Katxuyana,  foi

sintetizado e gerou uma publicação impressa, o Inventário do artesanato tradicional

de Oriximiná/PA (Russi e Rocha, 2012) que foi distribuído gratuitamente a todas as

escolas  da  rede  pública  daquele  município.  Esse  material,  visto  e  revisto  pelos

moradores da aldeia Warahatxa Yowkuru, tem sido apropriado de diferentes formas,

como material didático, por exemplo. 

Esse livro sobre o artesanato também tem sido empregado em nossas oficinas

de formação continuada de professores em Oriximiná com duplo sentido. Um deles o

de  divulgar  os  saberes  sobre  práticas  artesanais,  às  vezes,  desconhecidas  dos

professores, o outro se volta a análise da própria etnografia e de sua potencialidade na

prática da etnoeducação. O saber fazer do artesanato, tão associado ao cotidiano de

muitos  homens  e  mulheres,  ao  ser  objetivado  e  sistematizado  num  inventário  e

materializado numa publicação chamou a atenção não apenas de professores oriundos

de outras comunidades, mas também de alguns artesãos que se encantaram ao verem

suas fotos e objetos no livro. O outro sentido dessa pesquisa  se revela durante nossos

encontros  com  os  professores  quando,  ao  tratarmos  de  temas  como  etnografia,



inventário,  pesquisa sobre saberes tradicionais tal  metodologia (a  do inventário) é

acionada em seu caráter didático - quer para os professores quer para os discentes de

graduação  que  integram  a  equipe  de  nosso  programa.  Assim,  vejamos  como  os

Katxuyana têm dado prosseguimento à ideia do inventário. 

Do inventário para a escola, da escola para a comunidade 

Desde que abriram a aldeia Warahatxa Yowkuru, em setembro 2003, e, talvez

muito antes disso, os Katxuyana vivem um processo complexo de valorização de sua

cultura que aqui não cabe detalhar2.  Importante, contudo, é o fato de que, a partir de

2012, o professor da escola da aldeia e também seu  pata yotono3, seu líder, Mauro

Mühako, tem participado das oficinas e encontros de nosso programa para a formação

continuada de educadores, ou melhor, para a formação de educadores/pesquisadores

(etnoeducadores). Nesses encontros, discutimos com os professores sua ação, como

sujeitos autônomos e protagonistas no desenvolvimento com seus alunos e membros

da  comunidade de  aprendizagem escolar  e  comunitária,  sobre  projetos  voltados  à

pesquisa dos saberes locais. Assim, a partir de abordagens metodológicas inspiradas

na etnografia, professores e alunos, de comum acordo, elegem um aspecto da cultura

tradicional que desejam investigar. O espaço escolar entre os Katxuyana nos parece

locus para o ensino/aprendizagem não apenas de conteúdos programáticos, os ditos

saberes acadêmicos organizados separadamente por áreas de conhecimento em livros

didáticos. Neste sentido, a figura do professor e também pata yotono da aldeia chama

nossa atenção. Oficialmente, professor do 1o. segmento e responsável pelas aulas de

língua e cultura katxuyana, Mauro tem conduzido de forma coletiva e compartilhada

os projetos em etnoeducação. Em 2012, vimos acontecer projetos que contemplaram

temas escolhidos por grupos de gênero – os rapazes fizeram um projeto sobre caça e

pesca  e  as  moças  escolheram  como  tema  a  pintura  corporal.  O  resultado  desta

experiência  está  resumido em texto  bilíngue (português  – katxuyana)  em uma de

2 Sobre o processo de valorização cultural vivenciado pelos Katxuyana ver Russi, 2014.

3 Pata = aldeia, yotono = dono, literalmente o dono da aldeia, o chefe da aldeia.



nossas publicações (RUSSI; ALVAREZ; MACIEL, 2012). Abaixo transcrevemos o

trecho inicial em que os alunos chamam a atenção para a divulgação de sua cultura:

Caros amigos do Brasil,
Este texto mostra nossa cultura Kaxuyana. Nós moramos na
aldeia Santidade, no rio Cachorro, município de Oriximiná,
no Estado do Pará. Somos alunos do ensino fundamental da
Escola Matxuwaya, nossa aldeia é de 64 pessoas. Neste texto
vamos contar sobre dois projetos: “Pesca e caça” realizado
pelos rapazes [...] e “Resgate da cultura Kaxuyana – desenho
e  pintura”  realizado  pelas  moças  [...].  Nós  queremos  que
todos conheçam nossa realidade e a importância do valor de
nossa  cultura.  Assinado:  alunos  e  professores.  (RUSSI;
ALVAREZ; MACIEL, 2012, p.37). 

Dessa mesma forma, em 2013, Mauro, juntamente com alguns velhos como

seu pai João do Vale, o já citado velho Manuel e outros, elegem, com a concordância

dos alunos do 2o. segmento do ensino fundamental, o tema tïkahsomï (artesanato) para

o desenvolvimento de um projeto em etnoeducação na escola. O projeto Tikahsomï:

enwo etome enuikatome anayatawï (Artesanato: saber fazer para ensinar no futuro)

teve como objetivos: 1. pirehno wosomukatohu tïkansontom hoko (para a pessoa saber

fazer artesanato),  2.  yonwo etome anayatawï mïrehtxinton yomukatome wïya  (para

saber fazer e ensinar meus filhos no futuro).

O projeto foi desenvolvido principalmente durante as férias escolares pelos

próprios  alunos  sendo  que  o  professor  Mauro  orientou  o  inicio  do  processo  e

acompanhou as etapas finais. Os alunos katxuyana envolvidos no projeto foram duas

moças (Edna e Lessiane) e quatro rapazes (Isaias, Josivan, Renan e Calixto). Cada um

deles escolheu um tipo de artefato que gostaria de aprender. 

Para suas pesquisas “etnográficas”,  cada um elegeu uma pessoa,  em geral,

adultos maduros ou velhos, para conduzirem esse processo, para serem seus mestres

ou, como eles disseram na escola, para serem seus orientadores. Com isso, cada moça

ou rapaz traçou um percurso quase individual com seu próprio tempo. A relação de

mestre/artesão  e  aprendiz/pesquisador  foi  sendo construída  conforme o avanço do

aprendizado  de  cada  um.  A  complexidade  de  confecção  dos  diferentes  tipos  de

artefato, o interesse e a disponibilidade de mestres e aprendizes também influenciaram



cada uma dessas experiências. Uns procuraram seus mestres em suas próprias casas

onde tiveram suas primeiras lições. Outros os acompanharam na floresta durante a

coleta da matéria-prima. Um dos rapazes, o Calixto, decidiu filmar a entrevista que

realizou para aprender a  fazer  putumu  (tipiti), artefato de tala  de arumã usado na

prensagem da mandioca ralada.  Isaias, um dos alunos, o mesmo que mencionamos

acima,  entrevistado  por  ocasião  do  inventário,  que  naquela  época  era  apenas  um

recém aprendiz na confecção de peneiras e naquela ocasião foi sujeito entrevistado,

no projeto, decidiu aperfeiçoar esse saber-fazer e se colocou no papel de pesquisador.

Ele também teve um protagonismo no projeto ao atuar como monitor, reunindo os

alunos aos sábados para o desenvolvimento das atividades.  

Ao longo das etapas do projeto, os seis alunos participantes confeccionarem os

artefatos que escolheram aprender e produziram textos e desenhos como forma de

registro de suas  experiências. O professor Mauro relatou que os alunos que fizeram

essas  investigações  “etnográficas”  demonstraram  grande  interesse  pela  atividade

artesanal que talvez ocorresse fora do âmbito escolar de forma casual.  O exercício de

registrar e narrar estas experiências com o aprendizado dos saberes tradicionais foi

compartilhado de múltiplas maneiras (entrevistas escritas ou gravadas, vídeos, textos,

desenhos etc).  Como no texto e desenho do jovem solteiro Calixto ao relatar  um

pouco do processo vivenciado quando acompanhou seu mestre (orientador) Gildo no

aprendizado do tipiti. Gildo, casado, pai de três filhos, é um pouco mais velho em

idade que Calixto. Eles são colegas de turma na escola e Gildo faz tipiti  e outros

artefatos cesteiros para sua esposa, também aluna da escola, usar nos seus afazeres

domésticos. 

Este é o tipiti que foi feito com a tala de arumã. Nós fomos buscar no
mato com o Gildo.  Nós trouxemos 10 arumãs para  a  aldeia,  para
aprender a fazer tipiti. Eu só acompanhei, vendo Gildo tecer desde o
início  até  o  final  e,  metade  eu  aprendi  fazer.  É  assim  que  nós
estudamos para fazer qualquer artesanato e para ensinar no futuro.
(Calixto, 14/08/2013).4

Estas práticas conjuntas que reúnem comunidades coletivas e heterogêneas de

4 O texto original intitulado “Artesanato  Tïkahsomï”  foi elaborado como atividade de aula proposta
pelo professor Mauro Mühako. Nesse trecho, mantivemos a parte que está em português tal qual escrita
pelo aluno e suprimimos sua versão em katxuyana. Um desenho ilustra o texto original.



aprendizagem, nos rios e florestas de Oriximná-PA, permanecem ate os dias de hoje.

As viagens de canoa e de barco são incluídas nas viagens de avião e carro. Não só nos

dirigimos aos ambientes da comunidade Oriximinaense como estes integrantes são

também  recebidos  em  nossos  ambientes  de  comunidade  de  aprendizagem

universitária. Um exemplo deste processo de duplo caminho dialógico foi a visita do

cacique Mauro,  em 2014,  na UFF,  em Niterói  e  Rio das  Ostras.  O cacique pôde

compartilhar estas e outras experiências de seu povo com os universitários. “Cacique

palestrante” e não apenas “Cacique informante”. Seus conhecimentos são legitimados

e com isso são ampliadas novas formas de escuta mais abertas a estas formas de ser e

viver.  Na  ocasião,  alunos  e  professores  universitários  acompanharam  atentos  e

interessados  as  narrativas  tecidas  por  Mauro  sobre  os  Katxuyanas,  mas  de  modo

singular, já que ele sempre se referia a si como “nosso povo”. 

Princípios norteadores da etnoeducação

ETNOEDUCAÇÃO:
Processo  metodológico multidisciplinar  no campo da
Educação  Patrimonial  que  visa  a  valorização  dos
saberes  e  das  tradições  (patrimônio  material  e
imaterial)  e  o  respeito  pelo  outro.  Reconhece  o
pertencimento  dos  sujeitos  em seus  grupos  sociais  e
lugares e inclui estratégias de pesquisas educacionais
que  promovam  a  memória  coletiva. Ação  educativa
dinâmica, participativa e ética que ocorre em ambientes
escolares  e  fora  dele. Essa abordagem se constrói  na
partilha  e  na  convivência. Essa  ação  lida  com  o
passado no presente e se preocupa com a construção do
futuro.5 

O Programa envolve, diretamente, educadores do município de Oriximiná em

ações  de  formação  continuada  de  professores/pesquisadores/extensionistas  e  de

formação  de  formadores,  cujo  mote  central  é  o  patrimônio  cultural  local  e  seus

desdobramentos no ambiente escolar. Tomamos como eixo de inspiração o método

5 Texto coletivo construído por educadores de Oriximiná, na ocasião da reunião de abril de 2015 entre
educadores do Programa e educadores das Comunidades. 



etnográfico, que lança o etnógrafo na aventura do campo, participando e habitando os

territórios  da  pesquisa  (ALVAREZ;  PASSOS,  2009,  p.  131).  Propomos,  assim,  a

formação de etnoeducadores (professores /pesquisadores/extensionistas) que também

vão desenvolver a aventura de ensinar-aprender habitando seus territórios existenciais.

O  etnoeducador  se  insere  de  modo  crítico  no  processo  de  ensinar-  aprender.  O

programa  busca  aliar  ensino-pesquisa-extensão  numa  prática  comum,  sem

homogenizar,  aliando  estas  três  dimensões  num  mesmo  processo  de  aprender  e

ensinar. Assim, neste processo, as dicotomias, de quem ensina só ensina e de quem

aprende só aprende, não nos ajudam na prática etnoeducadora. Como por exemplo, a

armadilha do entendimento de que a atividade de extensão universitária se resume à

execução,  na  comunidade  não  universitária,  de  saberes  construídos  (pesquisa)  e

transmitidos  (ensino)  no mundo acadêmico.  Aqui  há  uma hegemonia  da  pesquisa

sobre  o  ensino  e  a  extensão  e  uma  sobrevalorização  dos  espaços  acadêmicos  na

construção  e  realização  destas  pesquisas.  O  que  leva  quase  sempre  a  um

distanciamento da comunidade escolar dos outros ambientes e fazeres não escolares.

Com a etnoeducação buscamos e forçamos uma pesquisa como intervenção circular.

A circularidade força a abertura das pesquisas aos outros modos de fazer e construção

dos conhecimentos. Assim o caráter extensionista fica mais evidente na pesquisa. O

aspecto circular dos espaços escolares e as comunidades é vivenciado e pensado como

uma importante contribuição da extensão à pesquisa e ao ensino.  É esse o sentido da

Etnoeduação,  ou  seja,  a  mudança de  direção na  construção do conhecimento.  Ao

invés  de  executar  na  comunidade,  conceitos  e  conhecimentos  pré-concebidos,

exercitamos modos coletivos  de ensinar e  aprender em ambientes variados e  com

sujeitos heterogêneos. Entendemos a extensão como uma excelente oportunidade para

exercitar  a  etnoeducação  e  incluir,  nos  processos  acadêmicos,  outras  práticas  e

saberes, numa verdadeira "oxigenação" do campo universitário. Mas para que isso

ocorra  a  universidade  não  pode  temer  o  encontro  inclusivo  e  transversal  com  a

diversidade cultural e principalmente com os múltiplos modos de ser e de construir os

saberes.

A universidade não é detentora e nem tem o monopólio do conhecimento. Indo

nesta  direção,  integral  e  integradora  do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão

universitária, o Etnoeduação se situa na interface de várias áreas do conhecimento: a



Antropologia  (com  ênfase  na  etnografia),  a  Psicologia  (no  que  diz  respeito  aos

processos psicológicos  e suas variações  culturais),  a Educação (especialmente nos

modos de aprender e ensinar), a Comunicação (no que tange os modos de construções

narrativas  dos  grupos  envolvidos)  e  ao  Patrimônio  Cultural  (aquele  voltado,

sobretudo,  aos  chamados  saberes  e  práticas  locais).  Este  caráter  da  etnoeducação

busca a transdisciplinaridade, rompendo não somente o isolamento da escola com a

comunidade, como também as fronteiras internas à escola e suas disciplinas fechadas.

Esse  exercício  transversal  se  evidencia  na  forma  como  concebemos  o  processo

ensino/aprendizagem.  As  fronteiras  rígidas  dos  saberes  acadêmicos,  como  os

enquadramentos  estanques  dos  objetos  de  conhecimento,  são  colocados  entre

parênteses  para  que  os  diversos  atores  possam  transitar  por  distintos  temas  e

problemas arriscando a sair dos seus lugares de especialistas. A transdisciplinaridade

força a lateralização dos saberes abrindo as disciplinas ao contato com a diferença e

suas múltiplas faces. Tal posição se evidencia tanto nas relações entre profissionais

universitários quanto com a comunidade das escolas municipais.

A cultura humana é dinâmica. Do mesmo modo que o patrimônio cultural e os

saberes  singulares  e  locais  estão  em  processo,  entendemos  que  a  formação  de

etnoeducadores  também  assim  deve  estar.  Pensamos  os  processos  de  ensino-

aprendizagem  de  modo  circular  e  inventivo.  Conhecer  não  é  representar  uma

realidade  prévia,  mas  apontar  para  uma  construção  tanto  do  sujeito  cognoscente

quanto do objeto conhecido. Há uma abertura inventiva e criadora nos processos de

construção  do  conhecimento.  Deste  modo,  aprender  e  ensinar  não  podem  ser

compreendidos como sistematização e transmissão de conteúdos didáticos, mas como

um processo de construção do conhecimento (VARELA, 1994). Não partimos, então,

da ideia de que a formação de professores/pesquisadores/extensionistas, através dos

inventários ou outras pesquisas sobre saberes locais,  capta ou representa a  cultura

perdida  ou  esquecida  dos  povos  para  transformá-la  em  material  didático  para  se

transmitir e preservar via escola. Ensinar/pesquisar para o Etnoeducação é mergulhar

no plano da experiência e não abarcá-la por fora como estrangeiros colonizadores.

Mergulhando  na  experiência,  agenciamos  diferentes  sujeitos  e  objetos,  teorias  e

práticas, num mesmo plano de produção contínuo. Os saberes tradicionais são ponto

de partida. Afirmar o caráter da pesquisa intervenção é refletir sistematicamente sobre



os  efeitos  da  nossa  prática,  na  ampliação ou arrefecimento  da  potência  do  outro.

Pensar como e de que modo nossas ações repercutem no campo, no dia a dia das

escolas, nos alunos e na comunidade. Por outro lado, também buscamos refletir como

e  de  que  modo  somos  afetados  e  transformados  nesse  encontro  (PASSOS;

BENEVIDES, 2009).

Nesse  sentido,  os  aspectos  metodológicos  devem  ser  problematizados.

Segundo Benevides,

O desafio é o de realizar uma reversão do sentido tradicional  de
método - não mais um caminhar para alcançar metas pré-fixadas
(metá-hódos), mas o primado do caminhar que traça, no percurso,
suas metas. A reversão, então, afirma um hódos-metá. (PASSOS;
BENEVIDES, 2009, p.17).

Assim, acreditamos que são com práticas locais, compartilhando o cotidiano

escolar dessas comunidades, que construiremos os caminhos para os modos de ensinar

e  aprender  incluindo,  sem  unificar,  as  diversidades  culturais.  Deste  modo,  nossa

orientação não pressupõe a priori o que seja cultura quilombola, indígena, ribeirinha

ou "patrimônio cultural quilombola, indígena ou ribeirinho", nem muito menos o que

seja uma escola padrão.  Por isso, apoiaremos nosso trabalho nos modos e fazeres

coletivos e heterogêneos, em que teoria e prática, saber e fazer não se separam, mas se

conjugam  numa  co-emergência comum  e  plural.  Assim,  buscamos  fomentar  que

nossos operadores conceituais não se afastem (abstração teórica) das experiências em

que foram gerados. Tal encarnação concreta dos conceitos com as experiências surge

para nosso grupo como uma das condições para que as práticas coletivas, entre grupos

heterogêneos,  não  incidam nas  hierarquias  de  autoridades,  sujeitos,  disciplinas  ou

conceitos.  Nosso  trabalho  entende  a  formação  de  modo  processual.  (PASSOS;

KASTRUP;  ESCÓSSIA,  2009).  O  começo  está  sempre  no  entre.  Começamos  e

terminamos sempre pelo meio. Os processos estão em curso e sempre estarão. Um

território móvel e processual contrasta com um meio informacional e superficial. Se

entendemos que a formação atrelada ao patrimônio cultural é sempre processualidade,

nossa pesquisa intervenção também necessita se apresentar como processo. Nossos

modos e práticas de trabalho estarão concebidos pela processualidade. Mais do que

coletar,  analisar  e  discutir  dados,  o  etnoeducador  acompanhará  “de  dentro”  os

processos de patrimônio cultural.  A pesquisa intervenção culmina num modelo de



cogestão, pois, não há como nos separar hierarquicamente dos agentes envolvidos. Ao

nos referir aos agentes deste programa, incluímos todos os participantes (professores

pesquisadores das Universidades e do município de Oriximiná,  alunos,  bolsistas e

demais integrantes da equipe). Tal inclusão não visa uma homogeneidade ou uma

exclusão de nossas diferenças (campos de saber, posições profissionais, localizações

geográficas, etc). Propomos uma inclusão heterogênea, em que os atores envolvidos

possam conviver e gerirem compartilhadamente, sem virarem "UM". Nossos espaços

comuns não vislumbram o sentido que este termo tem no senso comum, "COMO

UM". Buscamos outro sentido para os espaços comuns, em que o "UM" deixa de ser

uma referencia de unidade e passa a ter o sentido do artigo indefinido UM. "Com

uns",  preservando a  heterogeneidade  que mantém a  unidade  aberta  e  plural.  Para

tanto,  se avizinha o perigo da dispersão ou do retorno das práticas autoritárias da

unidade homogeneizante.  Como estratégia  de  evitar  a  adesão do grupo a  práticas

homogeneizantes, reforçamos o compartilhamento das experiências laterais, em que

os  agentes  são  convocados  cotidianamente  a  gestarem e  se  organizarem,  criando

responsabilidades comuns (com uns). Este exercício comum é o que chamamos de

protagonismo e autonomia. Assumir o protagonismo não é tornar-se um protagonista.

Autonomia não é  fazer  o  que quer,  nem muito menos ser  visto como alguém de

destaque;  é  exercitar  espaços  comuns  (com  uns)  de  corresponsabilidade.  Estas

experiências, se apropriadas de modo totalizante e absoluto, perdem suas potências de

autonomização,  deixam de ser  processo de  produção e  viram produto.  Assumir  o

protagonismo  não  é  ser  protagonista,  como  o  sujeito  que  sabe  e  controla  a

experiência,  mas  se  colocar  como  sujeito  com  a  experiência,  nela  e  por  ela.  O

protagonismo é uma força que indica o coletivo das ações e das decisões. A formação

continuada  de  etnoeducadores  busca  criar  condições  para  o  exercício  de  sujeitos

autônomos, protagonistas e corresponsáveis pelas mudanças nos modos de ensinar e

aprender. 

Comunidade de Aprendizagem

No dicionário, o termo Mestre é definido como “professor; aquele que ensina;

aquele  que  é  versado  numa  arte  ou  ciência”  (FERNANDES,  1993,  p.  477).  Na



tradição da escola, enquanto instituição que se propõe ser um lugar construído para o

aprendizado, o professor incorpora esta posição de Mestre, encarnando um papel de

prevalência e hierarquia na função de transmissão de saberes. Mestre, segundo esta

definição, é alguém versado numa suposta área que está autorizado a ensinar. E o

aluno é  aquele  que não sabe  e,  portanto,  deverá  se  submeter  a  quem sabe.  Essa

história marca um pouco o sentido da mestria relacionado a uma prática de ensino e

aprendizagem, que tem na escola o seu lugar  privilegiado,  mas que se repete em

outros setores da sociedade.  Contudo, se o ser Mestre nesta primeira apreensão o

aproxima do que chamamos de professor, podemos encontrar outros sentidos para este

termo nas culturas populares. Dentre estes destacamos as referências aos Mestres de

ofício:  “Título  dado  aos  peritos  trabalhadores  manuais.  Mestre  carapina,  Mestre

pedreiro,  Mestre  sapateiro”  (CASCUDO,  1988,  p.492).  E  aqui  o  sentido  é  o  de

dominar determinados modos ou práticas de ofícios, que preserva e encarna um saber

fazer. Por isso, eram chamados pela população, em tom respeitoso, de Mestres. O

aspecto referente ao ensino e transmissão de saberes na instituição escolar não está

diretamente  ligado  a  este  sentido  de  ser  Mestre.  Estas  práticas  eram  estendidas

também aos artistas populares que, como os Mestres de ofício, detinham os saberes e

práticas de sua arte. Mestre de bonecos, Mestre de viola, Mestre de reisado, Mestres

de Capoeira.  Estes Mestres populares eram os mantenedores de saberes e  práticas

artesanais.  Artesanal  não  tem  aqui  o  sentido  de  algo  simples  e  precário,  pouco

refinado, mas de uma prática em que o saber e o fazer estão juntos e relacionados.

Eram respeitados e reconhecidos como Mestres por dominarem com maestria todas as

etapas e processos de sua arte. Faziam porque sabiam e sabiam porque faziam. Não

havia separação entre saber e fazer, tão comum nos ambientes científicos e industriais

de nosso tempo. A escola fruto deste ambiente científico e industrial tem buscado

separar saber e fazer. O saber sem os fazeres acaba se tornando abstrato e os fazeres,

sem  o  saber  encarnado,  acabam  se  automatizando.  No  caso,  por  exemplo,  dos

“Mestres” mais velhos Katxuyana da aldeia Santidade, seu trabalho se estende desde a

escolha e preparação dos materiais, passando pela construção das canoas, remos indo

ate sua utilização.  Não há  separação entre  aquele que sabe e aquele que faz.  Tal

separação  é  mais  comum  à  tradição  moderna  de  produção  e  transmissão  de

conhecimento, na qual os que sabem devem se dedicar apenas ao saber (o que facilita



abstração)  e  os  que fazem devem se  dedicar  apenas  ao  fazer  (automatização dos

fazeres). Saber por saber e fazer por fazer.  Automação dos fazeres e dos saberes,

reprodução automática de palavras e ações. Muitas vezes é o que vivenciamos nos

ambientes  escolares.  Tal  cisão  comum às  escolas  tradicionais  tem nas  práticas  de

transmissão  das  tradições  populares,  uma  forma  de  resistência.  Desse  modo,

acreditamos que a escola possa crescer muito, abrindo suas portas para a tradição dos

modos de aprender e ensinar que as culturas populares sempre souberam cultivar. O

papel do Mestre-educador que não se separa de sua posição de cuidador e cultivador

de uma tradição viva, dificulta que se ensine algo que não passe pela experiência de

sua  vida,  cultivando  um  processo  de  aprendizado  que  nunca  é  somente  teórico.

Ensinar  e  cultivar  os  ritos  e  práticas  vivas  que  não  podem  estar  separadas.  Tal

afirmação requer  uma mudança no  papel  do Mestre  enquanto cultivador/educador

daquele que, nas escolas tradicionais, é apenas professor. 

Uma primeira e importante diferença entre esses dois tipos de aprendizado é

referente ao engajamento do professor e do aluno em relação àquilo que se ensina e se

aprende.  Observamos,  cada  vez  mais,  em  nossas  escolas  uma  atmosfera  de

desengajamento tanto dos professores quanto dos alunos. Preocupados com questões

formais, de preparação e criação de técnicas de ensino que possam garantir e facilitar

os  resultados  do  aprendizado  vem-se  gerando  nas  escolas  o  que  chamamos  de

“pedagogia da infantilização”. Nesse processo, o conhecimento é tratado como algo

dado, que deve ser separado e “mastigado” para que sua absorção pelos alunos seja

facilitada. A atenção dos acadêmicos vai sendo atraída por criação de meios e técnicas

de  avaliação  e  transmissão  do  conhecimento.  Vão  sendo  criadas  apostilas,  textos

didáticos e outras fórmulas de simplificação do tema. Professores e alunos vão se

acostumando com essa prática de simplificação do ensino. Assim, a escala industrial

de separação, aceleração e desimplicação daquilo que se vivencia tem sido levada a

extremos nos espaços escolares. Aluno e o professor, nesses espaços tradicionais, vão

ocupando  cada  vez  mais  o  papel  de  retransmissor  de  informações  gerais  e

simplificadas. Tal característica tem facilitado certo desengajamento do aprendiz e do

professor com o seu processo de aprender e ensinar. Viabilizando suas passagens por

esse  cenário  escolar  como  se  estivessem  passeando  num  Shopping  Center.  Num

funcionamento  de  uma atenção dispersa  e  desencarnada,  prontos  para,  a  qualquer



sinal dos estímulos, responder consumindo produtos acabados e vazios. É claro que

nesta paisagem gélida e formal ainda encontramos contraexemplos, mas que de modo

algum, são vivenciados como rotineiros e comuns.

Neste processo, indicamos que os espaços artesanais e de cultivo dos ofícios,

próprios ao cuidado das culturas populares, pode suscitar pistas para responder a essa

pergunta. Nesses espaços, o saber ou o conhecimento não são considerados como algo

que esteja separado da vida e das experiências cotidianas. Não há uma tendência de

separação entre o saber e o fazer, prática e teoria. Quem quiser aprender um ofício já

inicia nos fazeres. Portanto, é na prática, nos eventos que os Mestres cultivam suas

transmissões. Uma prática encarnada “fala” mais do que mil discursos vazios. Para

tanto,  eles  não  criam  espaços  ou  técnicas  específicas  para  principiantes.  Não

entendem que esse ainda não possa frequentar os espaços tal como eles são. Não há

infantilização do aprendiz. Sabem, que uma separação, poderia impedir ou dificultar a

sensibilização e engajamento do aprendiz pela paisagem da tradição. O que o aprendiz

encontra no Mestre-educador não é um cuidado especial  e  infantilizador,  mas um

acolhimento paciente. O aprendiz não é visto como um ignorante, como desprovido

de algo, como alguém que não sabe. Tal mudança de atitude coloca o aprendiz numa

posição de ajudante e não de aluno. Os aprendizes são colocados em atividades, com

fazeres  e  responsabilidades,  recebidos  como  companheiros  desse  cultivo.  Há

hierarquia, mas não há formalidades nem práticas pré concebidas e sem sentido, já

que  para  aprender  e  ensinar  é  preciso  uma  experiência  engajadora  e  “quente”,

afastando-se  dos  ambientes  frios  e  formais.  O  Mestre-educador  tenta  colocar  o

aprendiz numa posição em que se aprende COM e não COMO. Indicando de saída

que  o  trabalho é  muito  mais  ligado  a  uma disposição  de  composição  do  que de

domínio técnico.  Não se visa a uma submissão ou domínio da técnica, mas a um

FAZER COM, compondo com os elementos envolvidos. Fazendo COM o trabalho de

ensinar e aprender é sempre coletivo, solidário e aberto ao outro que chega. Abrir-se

para o que essas forças coletivas compositivas possam nos ensinar.  Como não há

nestas tradições populares de aprendizado uma separação do cultivo de uma tradição e

de sua transmissão, entre o aprendizado e a produção dos saberes, o aprendiz se sente

desde sempre convidado a pertencer a uma cultura viva e atuante. Nas escolas, muitas

vezes,  os  alunos  não  se  sentem  construtores  de  algo,  mas  apenas  reprodutores



consumistas. Esse aprender COM acaba por cultivar no aprendiz a necessidade e a

disposição  do  engajamento  nesta  tradição.  Cultivar  uma  experiência  coletiva  e

encarnada na e da tradição é uma das funções do Mestre-professor e por que não da

escola. Desde sempre o aprendiz é convidado a participar desse fazer, convidado e

estimulado a se engajar no processo de construção não apenas do seu aprendizado,

mas  de  toda  a  paisagem que  o  engloba.  Tal  experiência  força  o  cultivo  de  uma

comunhão e pertencimento a algo. Mas pertencer não pode ser confundido com ser

proprietário  ou  de  se  apropriar  de  algo  ou alguém.  Pertencer  se  afasta  de  toda  e

qualquer pretensão de apropriação, seja de um saber ou de qualquer outra coisa. Essa

construção ou cultivo não visa produtos para serem apropriados e consumidos, seja

algo material como um instrumento, ou algo imaterial como um saber ou prática. Este

é o sentido de coletivo como um cultivo em comunhão engajada. 

 O ponto principal que buscamos desenvolver aqui foi o da experiência como

eixo para o aprender e ensinar e a virada na colocação do problema que ela implica,

no qual deve ser colocado do ponto de vista do aprendiz e não do ponto de vista de

quem ensina ou de um observador intelectual. A proposição da etnoeducação, segue

pois neste duplo caminho. A ênfase deve ser posta no aprender e não na aprendizagem

submetida ao produto e seus resultados. 

Considerações finais

Com vistas a encerrar este texto, voltamo-nos novamente à etnoeducação, à

escola  e  aos  saberes  tradicionais.  Como  dissemos  em  2012,  acompanhamos  seis

experiências realizadas em formato de projetos de pesquisa/ensino em etnoeducação,

levados  a  cabo por  professores,  alunos  e  membros  de  diferentes  comunidades  de

aprendizagem,  além  da  experiência  entre  os  Katxuyana  que  acabamos  de

exemplificar.  Dessa  experiência,  resultou  um  livro  escrito  a  dezenas  de  mãos  e

cabeças – Cadernos de cultura e educação para o patrimônio (RUSSI; ALVAREZ;

MACIEL, 2012) também distribuído na rede pública de Oriximiná. No ano de 2013,

além do projeto realizado pelos Katxuyana acompanhamos mais de uma dezena de

outras  escolas  e  professores  conduzindo  projetos  de  etnoeducação  com  temáticas

variadas sobre saberes locais.



Imaginando  que  a  abordagem  metodológica  da  etnoeducação  venha  a  ser

empregada em outras experiências, temos procurado encontrar “elementos chave” que

estão centrados,  sobremaneira,  no processo de ensinar e  aprender e  na postura do

professor/pesquisador/extensionista.  Experiência  essa  sempre  vivenciada  de  forma

colaborativa com alunos e  membros das comunidades.  O protagonismo também é

palavra-chave neste processo. Como dissemos, o resultado da pesquisa do artesanato

tem sido empregado como desdobramento na formação dos professores de Oriximiná.

Muitos são os desafios, enorme é a disposição de aprendermos juntos – professores,

alunos e comunitários de Oriximiná, docentes,  alunos e comunidade da UFF e de

outras universidades parceiras dos mais variados cursos de graduação. Mas esta é uma

conversa para outra ocasião.
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