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“Educar para ter pertencimento ao Mundo. 

Ser o ambiente deste Mundo: osso e pedra, 

água e sangue, pele e terra num só corpo 

comungando todos os sentidos e sentimentos 

para a harmonia e equilíbrio da Terra. Ser 

qual larva brotada da terra e agarrar com seu 

sonho a casca da árvore torta renascer como 

cigarra e cantar o fim da tarde no cerrado 

plena de só e música anunciando aos outros a 

imensa felicidade da chuva”. Bené Fonteles 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa conhecer as percepções dos índios Tupinikim em relação à natureza, a fim 
de entender como atualmente o meio ambiente e as questões ambientais estão presentes 
na aldeia de Comboios, no Município de Aracruz-ES. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
que tem como base o método etnográfico, cuja investigação combinou elementos da 
literatura existente sobre o tema com os dados obtidos na pesquisa de campo. Inicialmente 
foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre a história indígena brasileira, com o objetivo de 
contextualizar e delinear o objeto e o universo de pesquisa, no caso os Tupinikim. Além 
disso, levantou-se trabalhos que envolvessem as lutas indígenas por seus territórios e os 
conflitos ambientais no território brasileiro. Simultaneamente foi feito um estudo a respeito 
das questões do ambiente e suas ligações com a antropologia. O aporte teórico para a 
análise baseou-se em Tim Ingold (2000), Yi-fu Tuan (1974) e Eduardo Viveiros de Castro 
(1996). O trabalho de campo ocorreu entre os meses de maio a julho de 2015, ao longo de 
10 encontros. Participaram da pesquisa 15 integrantes. Utilizou-se a técnica do photovoice 
desenvolvida por Caroline Wang e Mary Ann Burris (1997), na qual a fotografia é um 
dispositivo de envolvimento da comunidade de reflexão sobre a realidade. Também foram 
feitas conversas informais, entrevistas semi-estruturadas e observação direta. As imagens 
revelam um predomínio de fotografias sobre elementos da paisagem natural, como o sol, a 
praia e o rio, assim como do reino vegetal. Além de fotografias sobre os animais, pessoas, as 
construções da aldeia e alguns problemas ambientais. Observa-se que  Tupinikim relatam 
mudanças significativas, que coincidem com a chegada da energia elétrica e do acesso aos 
meios de comunicação na região, relativas a relações sociais e a educação. As mudanças no 
ambiente e os impactos percebidos estão relacionados ao desmatamento, a escassez da 
caça e da pesca, a alteração do regime hídrico e da poluição do rio Comboios. A chegada de 
grandes empreendimentos na localidade teria intensificado esses impactos no ambiente. 
Apesar de um passado marcado por lutas, atualmente percebe-se novas configurações 
relacionadas aos anseios e expectativas dos indígenas relacionadas ao futuro. Nota-se um 
desejo de estudo, associado às perspectivas de trabalho, nesse sentido, as empresas da 
região representam uma possibilidade de emprego e renda para os Tupinikim e têm 
apresentado um papel de suporte a uma série de projetos sociais. Apesar das possibilidades 
de migração, a vida na aldeia ainda é muito valorizada no discurso dos participantes, 
associado ao desejo de se valorizar a identidade indígena. 
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1. INTRODUÇÃO           

 

“Durante muito tempo, os etnólogos acreditaram que, ao viajarem no espaço, 
estariam a viajar no tempo, porque pensavam em encontrar em locais longínquos a 
imagem de sociedades primitivas. Tratava-se de um mito, mas a ideia de que 
determinada sociedade pudesse ter permanecido a margem da evolução geral do 
mundo, nada tinha de verossímil”. (Augé; Colleyn, 2005: 6) 

 

Segundo Stocking (1992: 357), a antropologia sustentou a ideia do europeu, como 

aquele que tinha o domínio de uma linguagem escrita e da história, que estudava os outros 

povos que não tinham esses conhecimentos, os selvagens. A Antropologia constituía então 

em investigar e descrever atentamente a alteridade encontrada nessas comunidades 

durante a expansão marítima europeia. A história da antropologia pode ser compreendida 

como contínua e complexa dialética entre o universalismo de "anthropos" e a diversidade de 

"ethnos", a partir da perspectiva de momentos históricos particulares entre o impulso 

romântico e o iluminismo. 

O projeto antropológico surge na Europa, nesta altura, durante o período da 

expansão marítima. Assim, as sociedades estudadas pela antropologia encontravam-se 

distantes geograficamente, apresentavam dimensões restritas, poucos contatos entre os 

grupos vizinhos, uma tecnologia pouco desenvolvida e uma menor especialização das 

atividades e funções sociais. Ou seja, em outras palavras, a Antropologia estudava as 

populações que não pertenciam à civilização ocidental.  

 

A Antropologia nasce influenciada por uma corrente teórica do evolucionismo (1860-

1910), em meio a revolução industrial e influenciada pela lógica do progresso. O objetivo da 

disciplina consistia em estudar as comunidades ditas primitivas e compreender as leis que as 

controlavam. Dentre os principais autores dessa corrente estão: Frazer, Taylor e Morgan, os 

quais acreditavam que haveria uma evolução das sociedades, que começaria em um estágio 

inicial de selvageria, passando por um estágio intermediário de barbárie, alcançando por fim 

a civilização. É possível perceber nesta época, que as sequências reconstituídas pelo método 

comparativo, assumiam de fato uma ideia polarizada entre o primitivo e o civilizado 

(Stocking, 1992: 351). 
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O facto de serem considerados como atrasados, primitivos, selvagens e bárbaros, 

justificaria a dominação e dessa maneira, estar-se-ia cumprindo uma espécie de missão 

civilizatória. Como observa Porto-Gonçalves (2004: 15), a expansão do capitalismo carregava 

em si, uma áurea de missão civilizatória na qual ocultava-se o etnocídio e o genocídio de 

populações que viviam na África, Ásia e na América.  

Com o início da colonização, no século XVI, o litoral brasileiro foi progressivamente 

ocupado e muitas das populações indígenas foram dizimadas, escravizadas, catequizadas e 

assimiladas à sociedade. Embora se tenha sustentado a ideia de que os povos indígenas 

estavam fadados ao desaparecimento no Brasil, ainda hoje há uma diversidade de povos 

indígenas que representam aproximadamente 0,4% da população brasileira, na qual um 

significativo crescimento populacional foi sentido nas últimas décadas. De acordo com o 

Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2010, a população indígena atual brasileira é de 817963 indígenas, os quais 502783 vivem na 

zona rural e 315180 habitam as zonas urbanas brasileiras.  

Assim como em outras regiões do Brasil, com a chegada dos portugueses no Espírito 

Santo, a partir de 1535, os povos indígenas, tais como os Puris, Tupinikins, Temiminós e 

Aimorés foram progressivamente massacrados e desta diversidade de etnias e culturas 

apenas os Tupinikim resistiram e vivem junto aos Guarani1 no Município de Aracruz (Teao; 

Loureiro, 2009: 33; Moreira, 2002: 154). Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) estimou que a população indígena de Aracruz era composta por 3040 

indivíduos. 

Por meio de atividades como a caça, a pesca, a coleta de caranguejos e mariscos, 

assim como da coleta de frutos, os Tupinikim sobreviviam por muito tempo, dedicando 

posteriormente a uma agricultura rudimentar (Magalhães, 2007: 78; Teao; Loureiro, 2009: 

69). Tal modo de vida, fez com que um grande saber sobre a natureza e meio ambiente fosse 

construído ao longo dos milhares de anos. 

Diante da gravidade dos problemas ambientais da atualidade, a preservação da 

natureza passou a ser considerada como uma das maiores preocupações deste século. 

                                                           
1 Ressalta-se que os Guarani chegaram à região em 1967, por meio de um processo migratório pelo litoral do 
Brasil, a partir do Estado do Rio Grande do Sul. Os Guarani acreditam na existência de uma a Terra sem Mal e 
para encontrar esse lugar, realizam essa caminhada chamada Oguata Porã  (Teao, 2009: 94).    
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Dentro desse contexto, frequentemente volta-se o olhar para o passado e para as 

sociedades indígenas e tantos outros povos que desenvolvem modos de vida considerados 

tradicionais, como uma esperança de um modo de vida mais equilibrado e justo 

ambientalmente (Giannini, 1992: 145).  

Nesse sentido, muito se tem falado sobre a importância da preservação do 

conhecimento das populações tradicionais associadas à atividade de conservação ambiental, 

pois sabe-se que essas sociedades apresentam um modo de vida que está intrinsecamente 

ligado aos ecossistemas em que vivem, essenciais para garantir não só o alimento ou a sua 

subsistência, mas para a reprodução social e cultural destes grupos (Diegues, 2001; Toledo, 

2001; Carneiro da Cunha; Almeida, 2000).  

Os povos indígenas e as comunidades tradicionais apresentem um conhecimento rico 

sobre os ecossistemas e podem ser considerados uma peça chave para se pensar em outras 

formas de relação entre os seres humanos e a natureza. Ainda que, devido aos processos de 

globalização e das necessidades do mercado mundial, a exploração dos recursos naturais se 

tenha intensificado e avançado sobre territórios já ocupados pela agricultura familiar das 

populações tradicionais e minorias étnicas (Zhouri; Oliveira, 2007: 121). Consequentemente, 

surgem zonas de conflito que geralmente envolve grupos locais, o Estado e segmentos 

empresariais. 

Apesar de Aracruz ser o único Município onde vivem populações indígenas aldeadas 

do Espírito Santo, a região vem sendo impactada por atividades industriais desde a década 

de 40 do século XX, com a chegada da Companhia Ferro e Aço Vitória (COFAVI), que passou 

utilizar a área para produção de carvão vegetal, iniciando o processo de desmatamento no 

local. Entretanto, é no final da década de 60, com a instalação da empresa Aracruz Celulose, 

atual Fíbira, que se intensifica o processo de expropriação de terras indígenas para o plantio 

de eucalipto e se agravam os impactos sociais e ambientais (Teao; Loureiro, 2009; Santos, 

2009; Ciccaroni; Moreira, 2009).  

Trata-se de uma região onde estão concentrados grandes nomes da economia 

mundial, como é o caso de: a Aracruz Celulose, considerada a maior exportadora de celulose 

do mundo; a ArcelorMittal Tubarão, uma das maiores empresas de produção de lâminas de 
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aço; e a Petrobras, considerada líder quanto à exploração de petróleo em águas profundas 

(Santos, 2009: 133). 

É possível notar que a economia do Espírito Santo cresceu consideravelmente nas 

últimas três décadas, acima da média brasileira, devido principalmente à instalação destes 

grandes projetos industriais, que contribuíram para que o Estado apresentasse hoje um dos 

mais elevados indicadores económicos e sociais do Brasil, representado pelo Produto 

Interno Bruto (PIB) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (Knox; Trigueiro, 2015: 32; 

Caçador; Grassi, 2009: 1).   

Por outro lado, observa-se que no Espírito Santo, ao longo de toda a história, a busca 

pelo progresso económico tem acarretado sérios impactos de ordem socioambiental. Assim, 

as invasões, as restrições e as lutas territoriais são vivenciadas continuadamente pelos 

Tupinikim e Guarani (Maracci, 2008: 21).   

Dessa forma, almeja-se estudar essas dinâmicas de mudança, expressas, por vezes, 

em conflitos socioambientais na Aldeia de Comboios. O problema da pesquisa consiste em 

investigar: como os Tupinikim percebem e se relacionam com o meio ambiente? Quais as 

dinâmicas de mudanças que foram percebidas ao longo do tempo? Que impactos foram 

sentidos na vida dessas comunidades? Quais estórias da cultura Tupinikim relacionadas à 

natureza? Assim, este trabalho visa conhecer as percepções dos índios Tupinikim em relação 

à natureza e compreender de que forma as questões ambientais estão presentes na Aldeia 

de Comboios.  

É possível notar que dois grandes temas compõem este estudo, um deles marcado 

pelas questões indígenas, mais especificamente dentro do contexto brasileiro e da realidade 

em que vivem os Tupinikim, no Espírito Santo, na Aldeia de Comboios, e o outro marcado 

por reflexões acerca das questões ambientais, de seus conflitos e impactos gerados pela 

lógica desenvolvimentista sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais.   

No capítulo 1, descrevo como se deu o percurso da investigação, concretamente as 

estratégias metodológicas utilizadas. Dessa forma é feita uma explicação sobre o tipo de 

estudo baseado no método etnográfico e na técnica do Photovoice, desenvolvida por 

Caroline Wang e Mary Ann Burris (1997). Além da caracterização da área estudada, dentre 

outras informações. 
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O capítulo 2 apresenta um panorama sobre a história dos povos indígenas no Brasil, 

explorando as suas relações com o processo de colonização e a formação do território 

brasileiro. Nesse momento, buscou-se contextualizar e investigar sobre o universo de estudo 

dessa pesquisa, no caso os Tupinikim, que vivem no Município de Aracruz no Espírito Santo.  

O capítulo 3 discute as bases teóricas sobre o ambiente e a percepção ambiental, 

além de evidenciar as relações entre a antropologia e o meio ambiente. Investigando como 

essa relação está presente na disciplina e se tem modificado com o tempo.  

O capítulo 4 apresenta conceptualizações acerca dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais e a importância desses conhecimentos para a conservação do meio ambiente. 

Visa promover uma reflexão sobre o modo em que os seres humanos se têm apropriado da 

natureza, conferindo a possibilidade de uma nova forma pensar e se valorizar os recursos 

naturais.  

Os resultados estão apresentados nos capítulos 5, 6 e 7. O capítulo 5 apresenta as 

questões relativas ao trabalho de campo e a produção de imagens pelos Tupinikim sobre o 

ambiente, buscando dialogar com a literatura.  De modo a facilitar a análise, as imagens 

estão separadas em categorias. 

O capítulo 6 evidencia os resultados das conversas sobre o ambiente e as mudanças 

ambientais sentidas na aldeia nas últimas décadas, que se intensificaram com a chegada dos 

grandes empreendimentos na região, o que acarretou um processo de luta pelo território e 

pelo reconhecimento étnico. 

No capítulo 7 faz-se uma apresentação sobre as estórias da aldeia de Comboios, fruto 

das conversas e investigação. Discute-se a importância desses conhecimentos tradicionais 

que são passados entre gerações, e que vêm assumindo novas configurações frente aos 

avanços tecnológicos e aos processos de globalização. 

Por fim, faz-se as considerações finais sobre esse caminhar. O trabalho combina 

técnicas de investigação baseadas na literatura, dados obtidos em campo, dos relatos, além 

das fotografias produzidas pela utilização da técnica do Photovoice (Wang; Burris, 1997). 

Espera-se que este estudo possa contribuir para dar visibilidade às práticas tradicionais 

desenvolvidas por este grupo, e deste modo, valorizar a identidade cultural indígena 

Tupinikim. 



13 
 

O interesse acerca deste tema surgiu durante a minha vivência na graduação em 

Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil, quando comecei a 

trabalhar como bolsista de iniciação cientifica num projeto de investigação sobre as 

comunidades tradicionais da Ilha de Vitória-ES. Por meio dessas experiências comecei a 

pensar sobre as relações das comunidades com o ambiente, bem como as questões 

ambientais, por um olhar mais humano.  

Nessa mesma época, tive a oportunidade de participar como voluntária num projeto 

da Secretária Estadual de Saúde do Espirito Santo, dentro do contexto das aldeias indígenas 

que se encontram no munícipio de Aracruz. A iniciativa, presente nas diretrizes da Política 

Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (Espirito Santo, 2013) visava incentivar a 

utilização das plantas medicinais entre os Tupinikim. Desde o primeiro momento, fiquei 

encantada com a riqueza do conhecimento desses sujeitos sobre o ambiente e então, surgiu 

a vontade de trabalhar nesse contexto.  

Ainda na graduação cursei uma disciplina de Antropologia que acabou por despertar 

o meu interesse em aprofundar os estudos na área, reconhecendo a especificidade deste 

saber e sua propriedade de dialogar com as inúmeras áreas do conhecimento, compondo e 

desvendando um quebra cabeça quase que infinito. Desta forma, achei que seria uma 

experiência rica cursar o mestrado em Antropologia, especialização em Cultura Visuais na 

Universidade Nova de Lisboa e realizar o meu estudo num contexto indígenas, utilizando 

fotografias e vídeos como ferramentas para auxiliar as atividades de investigação.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL:  

Compreender e analisar as percepções dos índios Tupinikim do Município de Aracruz-ES, da 

Aldeia Comboios, em relação ao meio ambiente. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar os diferentes modos de vida dos Tupinikim na relação com o meio ambiente. 

 Verificar as possíveis reivindicações dos Tupinikim sobre o território e sobre os 

impactos ambientais. 

 Identificar as estórias da cultura Tupinikim relacionadas à natureza. 
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CAPÍTULO 1. O CAMINHO METODÓLOGICO DA INVESTIGAÇÃO  

“Que a importância de uma coisa não se mede com 
fita métrica nem com balanças nem barômetros etc. 
Que a importância de uma coisa há que ser medida 
pelo encantamento que a coisa produza em nós.” 
(Manoel de Barros) 

 
 

1.1. TIPO DE ESTUDO 

Para compreender os significados sobre o meio ambiente presente no imaginário dos 

Tupinikim utilizou-se do método etnográfico, como base epistemológica da Antropologia. 

Como afirmam Augé e Colleyn (2005), de modo geral, a metodologia em que a Antropologia 

se baseia é a etnografia. Ou seja, no trabalho de campo no qual o investigador participa da 

vida cotidiana de uma cultura diferente, observa, regista e tenta entender o ponto de vista 

dos nativos e escreve. Para esses autores a maior contribuição da Antropologia consiste em 

um método privilegiado baseado na investigação de longa duração no terreno, a observação 

participante, a comunicação direta com os agentes sociais. Além de uma fecunda base 

epistemológica que foi adquirida ao longo da sua história, que também é a dos seus 

conceitos e hipóteses teóricas. Dentre os fundadores do método etnográfico, destaca-se o 

papel de Boas e Malinowski. Nesse sentido, para Malinowski (1992: 36) o objetivo final, que 

o etnógrafo nunca deve perder de vista, é o de compreender o ponto de vista do nativo, a 

sua relação com a vida e a sua visão de mundo.    

Neste estudo as imagens são parte fundamental da pesquisa e do fazer 

antropológico, assim como noutros trabalhos da Antropologia Visual. Nesse sentido, é 

possível observar que a relação da Antropologia com as imagens é antiga. Desde a época das 

viagens, antes mesmo da Antropologia vir a se tornar uma disciplina, o registro visual foi 

utilizado como espécie de prova da realidade exótica que estava a ser descoberta. Neste 

percurso da ciência antropológica, por meio dos desenhos, e posteriormente da fotografia e 

do vídeo, evidenciava-se o uso dos objetos da cultura material, dos costumes e tradições 

(Henley, 2004: 3).  

O campo da Antropologia Visual, segundo MacDougall (2005), foi concebido à 

imagem e semelhança do filme etnográfico da época, em que os antropólogos deveriam usar 

a filmagem em suas pesquisas ou estudar filme de outros etnólogos. Assim, os filmes 
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deveriam ser realistas e instrumentais, com o objetivo de se fazer registos da realidade para 

uma análise posterior, ou para ensinar aqueles estudantes que não conheciam determinado 

campo. A visão geral era de que a filmagem servia como diário de campo, ou como aula. 

Embora, vale ressaltar, tenham ocorrido muitas mudanças nas últimas décadas e a 

Antropologia Visual esteja mais liberta dessa tradição clássica. 

Atualmente, o uso da imagem fotográfica e da fotografia participativa na recolha e 

análise de dados tem sido amplamente utilizada em estudos antropológicos e etnográficos 

(Meirinho de Souza, 2013: 136). Embora, como argumenta o autor, são geralmente aplicadas 

de modo complementar a outros métodos mais tradicionais. 

A técnica de pesquisa utilizada neste estudo foi Photovoice (Wang; Burris,1997), que 

apresenta três objetivos principais. O primeiro deles é que os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, ao fotografar, possam refletir sobre sua realidade. O segundo consiste em 

promover o diálogo crítico acerca de questões presentes no cotidiano da comunidade, a 

partir das fotografias que foram produzidas. Por fim, o terceiro, almeja estabelecer políticas 

que visam promover melhorias na comunidade estudada. 

“Photovoice is a process by which people can identify, represent, and enhance their 
community through a specific photographic technique. It is entrust cameras to the 
hands of people enable them to act as a recorders, and potential catalyses for 
change, in their own communities. It uses the immediacy of visual image to furnish 
evidence and promote an effective, participatory means of sharing expertise and 
knowledge”. (Wang; Burris, 1997: 1) 

 

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área em que se desenvolveu a pesquisa está situada no território brasileiro, mais 

especificamente na região sudeste do país, no Estado do Espírito Santo (Figura 1). Está 

região é formada pelos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 

Consiste na região mais industrializada do Brasil, onde se concentra a maior parte da renda e 

da população brasileira. 
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Figuras 1 e 2: Mapa do Brasil, evidenciando o Espírito Santo e Mapa Espírito Santo evidenciando o Município 
de Aracruz, respetivamente.  Fonte: Google. 
 
 

No Espírito Santo, no Município de Aracruz (Figura 2), atualmente são encontradas 9 

aldeias indígenas, sendo 4 Guaranis e 5 Tupinikuins (Aracruz, 2015). Os Tupinikim habitam as 

aldeias de Caieiras Velhas, Irajá, Pau-Brasil, Areal e Comboios. Os Guarani vivem nas aldeias 

de Boa Esperança, Três-Palmeiras, Piraquê-açu e Olho d’Àgua. Vale ressaltar que esse 

número tem crescido com o passar dos anos, com o aumento da população indígena na 

região e com o surgimento de novas aldeias, como é o caso de Areal e Olho d’Água.  

As aldeias indígenas encontram-se próximas aos centros urbanos de Aracruz, Santa 

Cruz e Vila do Riacho e estão situadas a aproximadamente 83 quilómetros da capital do 

Estado do Espírito Santo, Vitória. Os aldeamentos encontram-se distribuídos em três Terras 

Indígenas (TI) (Figura 3), separadas em áreas que correspondem as Terras Indígenas de 

Caieiras Velhas, Pau-Brasil e Comboios (Loureiro, 2009: 41). 

É possível verificar que a Terra Indígena de Caieiras Velhas se encontra próxima ao rio 

Piraquê-açu, com uma extensão de 2997 hectares, onde se encontram as aldeias Tupinikim 

de Caieiras Velhas, Irajá e as aldeias Guarani de Boa Esperança, Três Palmeiras e Piraquê-açu 

(Loureiro, 2009: 41). Enquanto que a Terra Indígena de Pau Brasil corresponde a uma área 

de 1579 hectares, cujo limite está no córrego do Sahy. Nesta aldeia, não há mata e 70% da 
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da área é composta pela vegetação de capoeira e macega, sendo que apenas 20% é 

dedicada ao cultivo (Loureiro, 2009: 41) 

A Terra Indígena de Comboios (Figura 4) é a maior delas e abriga uma área de 3800 

hectares, situada nas proximidades do rio Comboios e da região litorânea (Loureiro, 2009: 

41). Está geograficamente próxima da região do delta do rio Doce, situada na planície 

costeira na região dos Cordões Arenosos. A região é caracterizada pela vegetação de 

restinga e pela mata de tabuleiro, bem como por regiões alagadiças, tal como brejos e 

lagoas, influenciados pelo sistema de várzea (Maracci, 2008: 141). 

 

 

Figura 3: Imagem evidenciando as Terras Indígenas do Município de Aracruz 
Fonte: Petróleo Brasileiro S/S – Petrobrás (apud Teao; Loureiro, 2009: 38). 
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Figura 4: Imagem de Satélite da Aldeia de Comboios. 
Fonte: Google maps. 
 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida junto à comunidade indígena Tupinikim da aldeia de 

Comboios, no Município de Aracruz-ES. A razão para a seleção desta aldeia, aconteceu 

durante a exploração inicial do campo, em que constatou-se que a aldeia de Comboios 

apresentava fatores cruciais para o desenvolvimento do estudo, devido à diversidade dos 

ecossistemas associados na região, compostos pelo rio, pela região litorânea e pela 

vegetação abundante, além da concordância e reciprocidade das lideranças e comunidades 

locais.   

Essa região, desde a década de 60 do século XX, tem sido alvo do interesse 

económico transnacional e tem recebido investimentos de grande porte, tal como a 

Petrobrás, Aracruz Celulose (atual Fíbira) (Santos, 2009: 133). Recentemente, nos anos 2000, 

há uma nova onda de projetos industrializantes, relacionados ao setor do petróleo e trazem 

outros arranjos industriais na região do entorno, tal como a Nutripetro, Estaleiro Jurong, 

novos terminais de gás e petróleo, além da ampliação da zona portuária (Vieira, 2013: 10). 

Assim, observa-se que as populações indígenas que vivem nos aldeamentos do 

Município de Aracruz, como os Tupinikim e os Guarani sido impactadas pelas mudanças 

decorrentes da instalação dessas empresas na localidade. Bem como as populações do 

entorno, que dependem da pesca artesanal do turismo como fonte de renda e alimento. 
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Vale ressaltar que se trata de uma área rica em diversidade biológica. Dessa forma, 

áreas de preservação ambiental também são encontradas próximas às aldeias indígenas de 

Aracruz, como é o caso da Reserva Biológica de Comboios, da Área de Proteção Ambiental 

(APA) Costa das Algas e do Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) Santa Cruz2 (Santos, 2009: 144). 

 

1.3. SUJEITOS DO ESTUDO  

Participaram desta pesquisa um total de 15 membros da comunidade Tupinikim, 

entre lideranças (cacique, diretora da escola e professores), idosos, adultos, adolescentes e 

pré-adolescente, pessoas de género masculino e feminino. É possível perceber que essa 

amostragem permitiu que diversos pontos de vistas fossem explorados. Cabe ressaltar que 

foi solicitado aos participantes envolvidos na pesquisa a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e a autorização do cacique, a liderança que 

representa a aldeia de Comboios atualmente (Apêndice B). 

 

1.4. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

A seleção dos participantes deu-se mediante o interesse e disponibilidade dos 

sujeitos. A ajuda do cacique foi essencial nesse sentido, tendo mobilizado a comunidade e 

também participado das atividades da pesquisa. Wang (2006: 149) sugere que os 

participantes sejam pessoas influentes dentro do contexto local, tal como líderes 

comunitários, educadores, entre outras ocupações. Ou seja, pessoas que sejam capazes de 

participar dos processos de tomada de decisão e promover mudanças. Foram excluídos dois 

sujeitos pois estes não compareceram ao processo final das atividades propostas.  

 

1.5. COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

A coleta de dados deu-se por meio de conversas informais com os moradores da 

aldeia, da observação direta, das anotações no diário de campo e de filmagens e fotografias 

que foram registadas nos encontros planeados. Dessa forma a imagem fotográfica foi 

                                                           
2 Segundo Santos (2009: 144), cinco pedidos para criação de Unidades de Conservação marinhas foram 
discutidos entre 2000 e 2006, embora apenas duas foram consolidadas, revelando a prevalência dos interesses 
económicos na localidade. 
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utilizada como ferramenta de trabalho, para conhecer os modos de vida e pensar dos 

Tupinikim em relação à natureza, ao meio ambiente e aos possíveis problemas ambientais 

da localidade. Em relação aos temas das fotografias, pediu-se que os integrantes 

produzissem imagens sobre o que entendiam sobre o meio ambiente, sobre a natureza e aos 

possíveis anseios sobre as questões ambientais. 

O planeamento das atividades foi baseado no guia prático elaborado por Beverly 

Palibroda, Brigette Krieg, Lisa Murdock e Joanne Havelock, em 2009. Adaptou-se as 

recomendações presentes ao contexto no qual a pesquisa foi realizada. Os encontros foram 

agendados previamente levando em consideração a disponibilidade da pesquisadora e dos 

sujeitos da pesquisa.  

Neste estudo, foram realizados 10 encontros, que envolveram desde a explicação do 

projeto aos participantes, as oficinas de técnicas fotográficas, a produção das imagens, a 

análise da realidade fotografada pelo grupo e, por fim, a exposição das fotografias 

produzidas na comunidade. Os encontros aconteceram, na maior parte das vezes, na 

biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fundamental Infantil (EMEFI) Dorvelina Coutinho, e 

foram realizados pela parte da tarde.  

 

1.6. ANÁLISE DOS DADOS 

A análise das imagens, como sugere Wang (2006: 151), foi dividida em três etapas: 

seleção de fotografias, contextualização e codificação. Neste estudo, a análise das imagens 

ocorreu após o exercício fotográfico, quando as imagens foram selecionadas para serem 

reveladas e discutidas com o grupo no encontro seguinte. Posteriormente a etapa de seleção 

de fotografias, foi feita a contextualização, na qual os participantes explicaram a razão pela 

qual escolheram aquela imagem, compartilhando com o grupo as suas percepções. Por fim, 

realizou-se a etapa da codificação, em que os sujeitos da pesquisa, identificaram, junto à 

pesquisadora, os temas e tópicos que surgiram mediante o exercício do Photovoice. 

Escolheu-se esta ferramenta porque se considerou um bom meio para produzir um 

trabalho que pudesse dar visibilidade ao conhecimento e crenças sobre a natureza e os 

possíveis problemas ambientais presentes na vida dos índios Tupinikim. Ou seja, por meio da 

imagem, dar voz à comunidade. A beleza desta técnica, segundo Palibroda et al. (2009), está 
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na sua diversidade, pois cada projeto acaba revelando diferentes fotografias, narrativas e 

resultados. Os autores ressaltam a eficácia desse método no sentido de empoderar 

indivíduos que vivem em contextos de invisibilidade, como é o caso das populações 

indígenas. 

“The actions taken through photovoice, taking photographs and telling stories as they 
relate to the photographs, are empowering. With these feelings of empowerment, 
community members are likely to possess greater authority to advocate for an 
improved quality of life for themselves and for other members of their communities”. 
(Palibroda et al. 2009: 8) 

 

1.7. TRABALHO DE CAMPO  

O trabalho de campo teve início por meio de um contato prévio da pesquisadora com 

o atual cacique da aldeia de Comboios, Antônio Carlos, também conhecido como Toninho. 

Uma visita preliminar foi feita do dia 1 de maio de 2015, com o objetivo de explicar o 

propósito da pesquisa ao cacique, a liderança responsável por representar a aldeia nas 

esferas política-administrativas. O cacique mostrou-se interessado no projeto e na 

contribuição do mesmo para os membros da aldeia. Durante toda a pesquisa, o seu auxílio 

foi essencial para o cumprimento dos objetivos propostos.  

Desde essa primeira visita, busquei fotografar e observar o quotidiano da aldeia 

(Figura 5 a 9). Inicialmente, chamou-me à atenção a desaceleração do tempo, que parece 

“cair devagar”. Os cachorros deitados ao sol, as ruas de areia, o ambiente tranquilo, onde as 

crianças brincavam sem preocupação. Enquanto o som do vento que batia nas folhas se 

misturava com o da música que tocava os ritmos populares no país. Na escola, as pinturas 

indígenas nas paredes, a presença da língua tupi no quotidiano escolar pareciam evidenciar 

a cultura e a identidade indígena no território Tupinikim. As descrições das atividades dos 

encontros encontram-se no Quadro 1. 
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Figuras 5 a 10: Visita preliminar à Aldeia de Comboios. 
Fonte: Da autora. 
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Quadro 1: Descrição das atividades realizadas em cada encontro. 

Encontro 1: No primeiro momento foi feita uma conversa sobre a pesquisa, onde fez-se uma breve explicação 

do projeto e das atividades a serem realizadas. Os interessados em participar do estudo puderam fazer 

perguntas e tirar dúvidas em relação ao estudo e ao foco do projeto. Fizemos uma caminhada pela praia, a fim 

de começar as atividades fotográficas. 

Encontro 2: Neste segundo encontro foi feita uma breve explicação sobre técnicas fotográficas que podiam 

ajudá-los no processo de captura de imagens, tal como perspetiva, iluminação e contraste. Em seguida foi feita 

uma conversa sobre as mudanças do ambiente com a participação de uma senhora idosa que contribuiu para o 

conhecimento sobre os mitos e lendas da aldeia de Comboios.  

Encontro 3: Neste terceiro momento conversámos na casa de outra senhora sobre as mudanças do ambiente e 

a respeito dos mitos e lendas da aldeia de Comboios. Em seguida, alguns dos participantes começaram a 

fotografar imagens sobre o meio ambiente. 

Encontro 4: No quarto encontro, todos os participantes foram convidados a participar do exercício fotográfico, 

com o objetivo de produzir imagens sobre o meio ambiente. Neste dia, caminhamos pela trilha que leva à praia 

e pelas margens do rio Comboios. Em seguida, os participantes passaram-me as fotos para revelar e entregar 

no próximo encontro. 

Encontro 5: Nesse momento, após a sessão fotográfica foi feita uma discussão com os participantes sobre o 

que eles sentiram ao fotografar, sobre o que acharam da experiência e as dificuldades que foram encontradas.  

As fotografias foram reveladas e entregues aos respetivos participantes, assim as imagens foram analisadas 

junto ao grupo e foram direcionadas aos próximos encontros. Como alguns participantes não estiveram 

presentes no encontro anterior, foi feito mais um exercício fotográfico, para que todos pudesse produzir as 

suas próprias imagens. 

Encontro 6, 7, 8: Continuação da análise das imagens, discutidas junto ao grupo. Discussão sobre os temas 

presentes nas fotografias. Continuação do exercício fotográfico. Seleção das fotografias para exposição. 

Encontro 9: Dinâmica, conversa final sobre as questões do ambiente a respeito dos mitos e lendas. Atividade 

de leitura das estórias presentes nos livros pelos integrantes da pesquisa. Preparação para a exposição. 

Encontro 10: Montagem da exposição a ser exibida para os membros da comunidade. Exposição fotográfica. 
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CAPÍTULO 2. POVOS INDÍGENAS: A HISTÓRIA DOS INDÍOS NO BRASIL E NO ESPÍRITO 
SANTO 

“Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez 
que se comete uma injustiça no mundo, então somos 
companheiros.”  (Che Guevara) 

 

Nesse capítulo apresento uma introdução sobre a história indígena no Brasil, na qual 

está atrelado o processo de colonização iniciado no século XVI. A chegada dos europeus no 

território que viria ser o Brasil, culminou em uma série de lutas, guerras, conflitos, restrições 

territoriais, doenças e catequeses, cujas políticas visavam eliminar e posteriormente integrar 

o índio na sociedade envolvente. Todos esses fatores acabaram por resultar numa drástica 

redução das populações indígenas no país. Embora se tenha defendido que os povos 

indígenas estavam fadados ao desaparecimento, é possível observar que ainda hoje diversas 

etnias vivem no território brasileiro, que falam mais de 200 línguas e que lutam pelo direito 

à terra e pelo acesso a serviços básicos. 

Neste primeiro momento, aproprio-me de algumas referências de literatura sobre a 

história dos povos indígenas no contexto nacional e em seguida, a discussão volta-se para o 

contexto regional em que vivem os Tupinikim, no Estado do Espírito Santo, que constitui o 

universo de estudo dessa investigação. Posteriormente, apresento uma breve discussão 

sobre a luta territorial dos Tupinikim e Guarani pelos seus territórios. 

 

2.1. POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

“Sabe-se muito pouco da história indígena: nem a origem, nem as cifras de população 
são seguras, muito menos o que realmente aconteceu. Mas progrediu-se; no 
entanto, hoje está mais clara, pelo menos, a extensão do que não se sabe” (Carneiro 
da Cunha, 2002: 11). 

 

Antes da chegada dos europeus, havia uma grande diversidade de povos indígenas, 

que estavam distribuídos por todo território brasileiro. Dentre as diversas sociedades 

indígenas que aqui viviam, podemos encontrar atualmente alguns dos seus descendentes, 

como os representantes dos Xavantes, Caraíbas, Tupis, Jês e Guaranis. As estimativas dos 

números de indígenas antes da chegada dos europeus variam de acordo com os 

historiadores, mas giram entre de 1 a 8 milhões de indivíduos (Carneiro da Cunha, 2002: 11).  
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Como afirma a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2002: 14): “Povos e povos 

indígenas desapareceram da face da terra como consequência do que hoje se chama, num 

eufemismo envergonhado, “o encontro” de sociedades do Antigo e Novo mundo”. Dentro 

dessa lógica, é válido ressaltar que muitos estudiosos negam a perspectiva sobre “Encontro 

de dois mundos” e de “Encontro de duas culturas”.  

Para Teao e Loureiro (2009), falar de “encontro” de dois mundos, de duas culturas 

seria um eufemismo, pois ocultaria a violência e a destruição do mundo do outro e de sua 

cultura. Assim, o que teria acontecido na verdade, teria sido um ”choque” devastador, 

genocida, destruidor do universo indígena (Dussel, 1993:76 apud Teao; Loureiro 2009:27). 

Pierre Clastres (2004) discute acerca do etnocídio, prática responsável pela 

destruição física, social e cultural de inúmeras sociedades ameríndias. O autor discute as 

diferenças entre os termos genocídio e etnocídio. Assim, se o termo genocídio remete a 

ideia de raça associado à vontade de extermínio de uma minoria racial, o termo etnocídio 

aponta não para a destruição física dos homens, mas para destruição de sua cultura. O 

etnocídio, para Clastres, é a destruição sistemática dos modos de vida e pensamentos de 

povos diferentes daqueles que empregam sua destruição. Assim, o genocídio assassina os 

povos em corpo, enquanto etnocídio os mata em espírito. 

A semelhança entre os dois tipos de extermínio está ligada a uma mesma visão do 

outro, em que se nota uma diferença, uma má diferença. A distinção entre os termos se dá 

em relação ao tratamento dado a essas diferenças. Segundo Clastres, o genocídio quer 

apenas negar e exterminar os “outros”, pois eles são absolutamente maus. Já o etnocída 

admite a relatividade do mal na diferença. Como os outros são maus, pode-se melhorá-los, 

obrigando-os a se transformarem em idênticos ao modelo que lhes é proposto, ou imposto. 

O ponto máximo dessa diferença em relação ao outro, ocorreu na América do Sul, quando se 

acreditava que o índio selvagem não era um ser humano, mas um simples animal. O autor 

cita Levi-Strauss, sobre um facto que aconteceu na América Central, ao mesmo tempo em 

que os índios se questionavam a respeito dos espanhóis recém-chegados a seus territórios, 

seriam deuses ou homens, os Europeus questionavam sobre a natureza dos indígenas, se 

eles seriam humanos ou animais (Clastres, 2004: 56). 
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No Brasil, como destaca o antropólogo João Pacheco de Oliveira (2014), o “encontro” 

entre os Europeus e os indígenas não ocorreu da mesma forma em todos os locais do país. 

Na Amazónia, os relatos de viajantes descrevem sociedades complexas, estratificadas, hostis 

e os colonizadores descrevem dificuldades para sobreviverem nesses territórios. Diferente 

do que teria ocorrido no litoral, em que o contato com as populações indígenas se deu de 

uma forma relativamente menos conflituosa. 

“O primeiro encontro entre os colonizadores europeus e as populações autóctones 
não ocorreu da mesma forma nas costas do litoral atlântico e no interior do vale 
amazônico. Enquanto no litoral os europeus recém-saídos das caravelas, abrigavam-
se em montes e baías logo fortificadas, conseguindo realizar atos performáticos de 
sua força e poder”. (Pacheco de Oliveira, 2014: 29). 

 

Segundo o autor, no início da colonização brasileira, o território estava divido em 

duas colónias distintas, umas delas que era o Brasil, sediada em Salvador (BA), que abrangia 

áreas da costa brasileira, marcada pela vegetação de mata atlântica e da caatinga 

encontrada nos sertões nordestinos. Oficialmente, essa colónia abrigava áreas que iam da 

capitânia de São Vicente (SP) até a região nordeste do Estado do Ceará (CE). Já a colónia do 

Maranhão e Grão-Pará, tinha a sua sede oficial em Belém e encontrava-se próxima ao rio 

Amazonas, região caracterizada pela floresta amazónica, pelo rio e seus afluentes (Pacheco 

de Oliveira, 2014: 25).  

É interessante perceber que, nesse contexto, a existência de duas colónias distintas 

não se refletiu apenas no âmbito político-administrativo, mas principalmente na maneira em 

que ocorreu a colonização do território. De acordo com Pacheco de Oliveira (2014), 

adoptou-se dois modelos distintos que utilizavam estratégias diferenciadas em relação à 

colonização nessas regiões, especialmente quanto à utilização de recursos naturais e à 

relação de incorporação e assimilação de populações indígenas. Assim, as duas colónias 

tiveram configurações históricas diferentes.  

Pode-se notar que na região costeira, os lugares ocupados pelos portugueses eram 

submetidos a processos de fortificação e de urbanização que se assemelhavam as cidades 

medievais europeias com as suas praças e igrejas. Nessa altura, começam a surgir no Brasil, 

os engenhos e as plantações de cana de açúcar, bem como a atividade pecuária. Nesse 

processo, houve a exploração da mão de obra indígena, que, todavia, foi progressivamente 
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substituída pelos escravos africanos, que esteve ligado a uma rede de comércio triangular 

que envolvia relações coloniais, entre Portugal, alguns territórios africanos e o Brasil 

(Pacheco de Oliveira, 2014: 31). 

Enquanto isso, na região amazónica, diferente do que ocorreu no litoral, a 

colonização e o processo exploratório desenvolveu-se a partir de vias fluviais marcadas por 

expedições que tinham o foco extrativista e temporário, como é o caso da coleta das drogas 

do sertão, da pesca do peixe-boi e da coleta de tartarugas, que estavam voltados 

principalmente para exportação. Grande parte da ocupação do interior da região amazónica 

esteve então ligada aos aldeamentos missionários, que visavam a conversão religiosa dos 

povos, bem como a utilização do trabalho indígena nas suas produções (Pacheco de Oliveira, 

2014: 31).  

Sobre a drástica redução das populações indígenas, é possível afirmar que vários 

fatores contribuíram para este declínio. Segundo Carneiro da Cunha (2002: 12), as epidemias 

são aceites como os principais agentes da destruição. Na América, a barreira epidemiológica 

favoreceu os europeus, dessa forma muitos indígenas morriam por doenças, como sarampo, 

varíola, catapora, gripe, peste bubônica, dentre outras. Outros agravantes foram as guerras 

provocadas para obtenção de escravos indígenas e os demais processos de dominação. 

Consequentemente, tais fatores acarretaram a desestruturação social, a fome e a fuga para 

outras regiões desconhecidas (Carneiro da Cunha, 2002: 12). 

 

2.2. ÍNDIOS DA COSTA BRASILEIRA: OS TUPI-GUARANI 

Ao chegarem no Novo Mundo, os europeus encontraram uma população ameríndia 

bastante homogénea em termos culturais e linguísticos, que estava distribuída ao longo de 

toda costa e na bacia Paraná-Paraguai (Fausto, 2002: 381). Segundo o autor, essa 

homogeneidade estava dividia em dois grandes blocos, ao sul encontravam-se os povos 

Guarani (da Lagoa dos Patos até a Cananéia) e os povos Tupi habitavam a região Sudeste ao 

extremo do Nordeste do Brasil (de Iguapé até o Ceará). 

O contínuo tupi-guarani era interrompido em alguns pontos do litoral: próximos ao 

estuário do Prata pelos Charua, na foz do rio Paraíba pelos Goitacá, pelos Aimorés no sul da 

Bahia e do norte do Espírito Santo, e pelos Tremembé na faixa entre o Ceará e Maranhão 
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(Fausto, 2002: 381). Como descreve Carlos Fausto, essas populações eram chamadas Tapuia, 

um termo genérico para índios não-Tupi, dominavam originalmente o litoral, de onde foram 

expulsas, com poucas exceções, pelos Tupi. 

O termo Tupinambá se refere a todo conjunto Tupi da costa brasileira. Embora as 

informações de cada cronista sobre essas “nações” não sejam inteiramente concordantes, 

acabaram sendo sistematizadas pelas fontes secundárias, que se utilizaram principalmente 

do “Tratado Descritivo do Brasil de Soares de Souza” (Fausto, 2002: 383). Assim, segundo o 

autor, do Sul para Norte haviam os Carijó (Guarani); em seguida, da Cananéia até a Bertioga, 

encontravam-se os Tupinikim, incluindo o planalto paulista. Do norte de São Paulo até a 

cidade de Cabo Frio, no atual Estado do Rio de Janeiro, encontravam-se os Tupinambás 

(também chamados de Tamoio), dominando inclusive o Vale do Paraíba. Nas áreas da Baía 

de Guanabara, haviam os Temiminó; entre o Espírito Santo e o sul da Bahia encontravam-se 

os Tupiniquins; mais ao Norte, os Tupinambá, que dominavam o recôncavo baiano e se 

estendiam até a foz do São Francisco, aonde viviam os Tupinaé (Figura 11 e 12). No Estado 

da Paraíba viviam os Kaeté, enquanto os Potiguar espalhavam-se do extremo nordeste da 

costa até o Ceará (Fausto, 2002: 383)". 

Pierre Clastres também observa uma certa homogeneidade em termos sociais e 

económicos, embora ressalte uma heterogeneidade em termos culturais, que pode ser 

constatada pela riqueza e diversidades de línguas, crenças, ritos e mitos presentes nas várias 

sociedades ameríndias, que vão ser chamadas pelo autor como “sociedades sem Estado”.  

“A cada etnia corresponderá um conjunto particular de crenças, ritos e mitos. O 
problema doravante colocado é de ordem metodológica: não se pode evidentemente 
adotar a solução ilusória de um "dicionário" que faria sucederem-se a interminável 
lista das tribos conhecidas e a variedade abundante de suas crenças e práticas. A 
dificuldade de escolher um método de apresentação dos fatos religiosos provém em 
grande parte da contradição entre a homogeneidade cultural constatada no plano 
sócio-econômico e a irredutível heterogeneidade no plano propriamente dito da 
cultura, tal como cada etnia possui e cultiva sua personalidade particular, entre as 
bases materiais e o "ponto de honra". (Clastres, 2004: 67) 
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Figura 11 e 12: Distribuição das etnias no território brasileiro início do século XVI. Imagem de um índio 
genérico, com o corpo tatuado e com seu arco e tacape. Ao fundo é possível observar uma aldeia cercada por 
palha. Fonte: Fausto (2002). 

 

Fausto (2002) destaca as dificuldades em se obter fontes históricas desse período, 

baseando-se, na maior parte das vezes, em relatos de viajantes, naturalistas e missionários. 

O autor também ressalta algumas das práticas antropofágicas dos índios Tupi, em relação às 

guerras entre povos vizinhos, e o vasto repertório de práticas culturais desses povos 

indígenas, que viveram no litoral brasileiro durante os primeiros séculos da colonização.  

 

2.3. POVOS INDÍGENAS NO ESPÍRITO SANTO  

Analisando os registros de Fausto (2002), é possível constatar que na região que hoje 

conhecemos como Espírito Santo existiam vários povos indígenas pertencentes a diferentes 

“nações”, os Tapuia e os Tupis. Os representantes do Tapuia nessa região eram os Aimorés 

(também conhecidos como Botocudos) e os Goitacás, enquanto que os principais 

representantes dos Tupis nessa região eram predominantemente, os Tupinikim.  

Segundo Renato Pacheco (2004: 29), originalmente o Espírito Santo teria sido 

habitado por grupos tribais: no litoral, os Tupis; no vale do Rio Doce, os Botocudos; e no 
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Centro-Sul, pelos Puris. Os Botocudos caracterizavam-se pela agressividade contra os 

colonizadores e pela indumentária tradicional, especialmente quanto ao uso de botoques 

(Medeiros, 1997: 171).  

Os Temiminós, também pertencentes do tronco Tupi, habitavam a região sudeste 

brasileira no século XVI, a atual Ilha do Governador no Rio de Janeiro. Em 1554 expulsos de 

sua terra pelos os Tupinambás da federação dos Tamuya, ajudados pelos franceses, muitos 

Temiminós refugiaram-se nas terras do Espírito Santo (Teao, 2009: 111).  

Os Puris, também eram encontrados no Espírito Santo, habitavam no século XIX parte 

do Sudeste brasileiro, nas regiões dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sudeste de 

Minas Gerais (Teao, 2009: 111).     

Dentre esses povos indígenas que viveram no litoral do Espírito Santo, os únicos 

remanescentes que resistiram aos processos sócio-históricos foram os Tupinikim. Por se 

tratarem do contexto de estudo dessa pesquisa, iremos discutir com mais profundidade no 

subcapítulo seguinte. 

 

2.4. OS TUPINIKIM  

“Os Tupinikim são, entre os inúmeros povos indígenas, dos mais citados e 
paradoxalmente mais desconhecidos no Brasil”. (Loureiro, 2009: 43) 

 

Os Tupinikim (Tupiniquin, Margayá, Tuayá) são considerados como um subgrupo 

Tupinambá, cuja classificação pertencia ao tronco linguístico Tupi (Loureiro, 2009: 43). Como 

é possível observar na literatura existente, o nome Tupinikim foi registrado de diferentes 

maneiras, tal como Topinaquis, Tupinaquins, Tupinanquins, Tupiniquins (Loureiro, 2009:43). 

É possível observar que a história do povo Tupinikim é marcada por lutas territoriais e 

por sua sobrevivência física e sociocultural. Assim como em outras regiões da América, o 

desenvolvimento do Estado do Espírito Santo esteve atrelado à apropriação, exploração e 

comercialização dos recursos oriundos da natureza, característico do capitalismo mercantil, 

em que foram adotadas inúmeras estratégias de inferiorização em relação aos povos 

indígenas. 
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“A produção da inferioridade é, assim, crucial para sustentar a descoberta imperial. 
Para isso, é necessário recorrer a múltiplas estratégias de inferiorização. Neste 
domínio pode dizer-se que não tem faltado imaginação ao Ocidente. Entre tais 
estratégias podemos mencionar a guerra, a escravatura, o genocídio, o racismo, a 
desqualificação, a transformação do outro em objecto ou recurso natural e uma vasta 
sucessão de mecanismos de imposição econômica (tributação, colonialismo, 
neocolonialismo, e, por último, globalização neoliberal), de imposição política 
(cruzadas, império, estado colonial, ditadura e, por último, democracia) e de 
imposição cultural (epistemicídio, missionação, assimilacionismo e, por último, 
indústrias culturais e cultura de massas). (Sousa Santos, 1999; Maracci, 2008: 66). 

 

Durante a colonização, os indígenas foram forçados a aceitar o projeto político dos 

aldeamentos organizados pelos jesuítas, que visavam a conversão religiosa dos indígenas e 

garantir a ocupação do território (Loureiro, 2009: 44; Ciccaroni; Moreira, 2008: 134).  

Embora esses aldeamentos acabassem por reunir várias etnias em um mesmo espaço e 

causassem profundas modificações nas práticas sociais e culturais desses povos, a expulsão 

dos jesuítas levou a um processo de invasões e expropriação de terras indígenas. Assim, as 

terras indígenas foram progressivamente e ilicitamente incorporadas pelo poder público 

estadual como terras devolutas (Loureiro, 2009). 

“Com a Lei de Terras de 1850, se desencadeia o movimento de regularização das 
propriedades rurais que extinguem vários aldeamentos incorporados pelos Governos 
provinciais. Destituídos de seus territórios, os indígenas são impelidos ao 
deslocamento de seu lugar de origem, e obrigados a exercer empregos na zona rural, 
nos povoados, nos quartéis, nas cidades.” (Ciccaroni; Moreira, 2008: 135). 

 

No final do século XVII, início do século XVIII, a nova política indigenista influenciada 

pelos interesses económicos de colonizar as margens e desenvolver a navegação no rio Doce 

decidiu a repressão e o extermínio como forma de eliminar os Botocudos, que viviam nas 

margens do rio Doce e Mucuri (Loureiro, 2009: 45). Segundo a autora, nessa época, qualquer 

índio que fosse obstáculo para a política colonial sofreria as imposições. Assim, assumir o 

nome índio e manter-se dentro dos padrões culturais de sua origem era arriscado. Desse 

modo, embora conscientes de sua identidade étnica e unidos por laços de solidariedade 

grupal, os índios Tupinikim do Espírito Santo preferiram se assumir caboclos e mestiços. 

Para Loureiro (2009: 47), até a primeira metade do século XX, os Tupinikim viveram 

em áreas menos povoadas do território indígena que havia sido demarcado em 1760 pela 

Coroa portuguesa, na região do atual Município de Aracruz, formado predominantemente 
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por matas, florestas e pelo litoral. Os recursos naturais existentes permitiam viverem da 

pesca, da coleta de frutos e de uma agricultura de excedentes. Havia um sistema de 

produção económica independente do comércio das regiões do entorno, na qual havia uma 

certa cooperação em que um caçava, o outro pescava, produzia farinha, e os produtos eram 

então trocados entre si, caracterizando uma divisão de trabalho informal. Segundo a autora, 

era o “sistema de índio”, noção que os Tupinikim utilizam para divulgar as suas práticas. 

Contudo esse cenário muda radicalmente a partir de 1940, quando a Companhia 

Ferro e Aço de Vitória (COFAVI), uma empresa de produção de carvão, se instala na região, 

originando um processo continuado de desmatamento e de apropriação das terras 

indígenas. Nessa altura, a companhia passou a explorar 10 mil hectares que foram 

autorizados pelo Governo. Esse cenário se agravou em 1967, com a implantação da empresa 

Aracruz Celulose, atual Fíbria, que passa a explorar os 10 mil hectares que pertenciam a 

COFAVI e ainda adquirem mais 30 mil hectares, que foram negociados com o Estado, como 

terras devolutas (Loureiro, 2009: 48). Muitos conflitos surgiram nesse momento, que 

desencadearam não só uma luta pelo território, mas pelo próprio reconhecimento étnico 

dos Tupinikim. 

A derrubada da vegetação nativa, o empobrecimento do solo e as contaminações e 

alterações nas dinâmicas dos rios, decorrentes da extensa plantação e manutenção da 

monocultura de eucaliptos, ocasionou uma diversificação das atividades económicas 

desempenhadas pelos Tupinikim. Embora mantivessem o plantio de algumas espécies 

alimentícias, como o feijão, o milho e o aipim, assim como com a coleta e o comércio de 

mariscos e caranguejos (Ciccaroni et al., 2008: 9), muitos índios começaram a procurar 

empregos fora das aldeias. 

Nas últimas décadas o desenvolvimento económico resultou em impactos diretos na 

sociedade e no meio ambiente. Consequentemente, estes impactos repercutiram entre os 

povos indígenas que habitam o solo espírito-santense, como os Tupinikim e os Guarani, 

desencadeando um processo de luta pelos seus direitos e pelo território. 

Segundo Loureiro (2009: 53), diante da situação e ameaça de perda do território, a 

comunidade indígena teve que se reorganizar socialmente, pois o interesse económico 

buscava negar a existência desses sujeitos. Vale destacar que nessa altura, os Tupinikim 
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eram considerados “caboclos” e a sociedade questionava a identidade dos Tupinikim, pelo 

facto de terem perdido seus “traços culturais”. 

 

2.4.1. A LUTA PELA TERRA E PELO RECONHECIMENTO ÉTNICO DOS TUPINIKIM 

Relatos de viajantes, missionários e naturalistas mencionam a presença indígena nas 

proximidades do Município de Aracruz-ES, como as visitas do Príncipe Maximiliano Wied 

Neuwied (1815) e de Auguste de Saint-Hilaire (1818), e a viagem de Dom Pedro II (1860) à 

província do Espírito Santo (Loureiro, 2009: 46). 

As movimentações de populações indígenas na região do rio Doce foram registadas 

pelos funcionários do Serviço de Proteção Indígena (SPI) desde 1910 (Loureiro, 2009: 46). 

Embora o órgão estivesse mais voltado para o interior, havia apenas um posto indígena 

localizado em Pancas na região próxima às margens do rio Doce, que visavam o controle 

estratégico da região.  

Segundo Ciccaroni e Moreira (2008), o Serviço de Proteção Indígena (SPI) atuou na 

região do rio Doce, até 1940. Nessa altura, os indígenas identificados na região foram 

considerados de acordo com as normas classificatórias adotadas como “remanescentes em 

promíscua convivência com os civilizados” e assim, contribuíram para que a agência 

indianista fosse extinta no Espírito Santo. 

“A desmoralização do SPI e a alegação de que os indígenas identificados eram, 
segundo as normas classificatórias adotadas na época, “remanescentes em 
promíscua convivência com os civilizados” contribuíram, de maneira decisiva para a 
extinção da agência indigenista no Espírito Santo. Considerados pelas autoridades e 
pela população regional como “caboclos”, e obrigados a camuflar sua identidade, 
como estratégia de sobrevivência, os Tupinikim foram progressivamente incluídos no 
rol dos povos “extintos”. (Ciccaroni; Moreira, 2008: 15) 

 

Em substituição ao Sistema de Proteção Indígena (SPI), em 1967 o Governo Militar cria 

a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que passa a ser o órgão jurídico então responsável 

pela garantia dos direitos indígenas (Loureiro, 2009: 50).   

Os Tupinikim aparecem nos documentos da FUNAI na metade da década de 60, 

relacionado com as questões de regulamentação da terra (Silva, 2000:1), desde então, ter-

se-ia desencadeado um processo de identificação étnica, baseado em uma política 
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indigenista determinada historicamente por uma burocracia estatal. Como afirma o autor, 

havia nesse momento muitos grupos que eram considerados caboclos, visto que já não 

falavam mais a língua nativa, mas que apresentavam um modo de vida relacionado aos 

ambientes naturais, como as matas. 

“Como a versão oficial era a de que “não havia índios no Espírito Santo”, as terras 
indígenas foram dadas como desabitadas e improdutivas, terras do Estado prontas 
para atrair os investimentos necessários para a inserção do Espírito Santo ao 
desejado processo de modernização e integração nacional, que caracterizaram os 
anos pós 1960” (Maracci, 2008: 170). 

 

A questão da garantia das terras está relacionada a uma constante necessidade de 

uma afirmação étnica, como se fosse necessário comprovar ainda hoje que existem índios 

no Estado, que se encontram ilhados em meio aos eucaliptos (Teao, 2009: 113). Segundo a 

autora: “A questão da terra é permeada através de lutas diárias dos povos indígenas contra 

o preconceito da sociedade envolvente, pela defesa da alteridade e pelo respeito a diferença 

cultural nesse país”.  

Dentro desse contexto, a luta pela terra ocorreu em três fases: 

“A primeira, ocorrida de 1967, ano da implementação da Aracruz Celulose no Estado, 
ao de 1983, ano de homologação das terras indígenas. A segunda fase inicia-se em 
1993, quando os Tupinikim e Guarani reivindicaram a ampliação da área indígena, e 
dura até 1998, com a ampliação do território indígena de Caieiras Velhas. E a terceira 
fase, que corresponde a época atual, iniciou-se em fevereiro de 2005, através da 
assembleia dos dois povos indígenas para lutar pela ampliação de suas terras e 
romper o Termo de Ajustamento de Conduta. ” (Teao, 2009: 103). 

 

A situação é emblemática visto que o complexo geográfico onde se situam os 

conflitos acerca do território envolve as questões relacionadas à terra, florestas, 

biodiversidade, culturas tradicionais e das relações sociais de poder (Maracci, 2008: 127). 

Como assinala a autora, há um conflito entre as diferentes lógicas da utilização do território, 

uma baseada no capital, na apropriação e na exploração dos recursos naturais. A outra, 

baseada nas práticas sociais e culturais, na qual o território representa em parte a sua 

própria reprodução social e cultural. 

Como observa Silva (2000), a preocupação sobre a situação que estava a ser 

vivenciada pelos indígenas no tocante das questões da terra, frente à espoliação territorial e 
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aos deslocamentos sucessivos a que estavam submetidos foi destacada pelo biólogo 

Augusto Ruschi, em 1954. Tal preocupação originou a criação da Reserva Biológica de 

Comboios, com a finalidade de garantir um ecossistema propício a vida dos índios (Silva, 

2000: 22). De acordo com o autor, o projeto de Ruschi destacava o local como mais 

adequado, devido à disposição do rio, que iria “separar os índios da civilização”. 

A crítica feita por muitos estudiosos, ambientalistas, representantes de movimentos 

sociais está nas evidências de irregularidades, tanto no processo de apropriação de terras, 

como na apropriação das águas. Dessa forma, é possível observar que o Estado do Espírito 

Santo viabilizou esse projeto desenvolvimentista, baseado na liberação, invasão e destruição 

dos territórios, originalmente ocupados pelos Tupinikim. Sustenta-se assim, um projeto 

“colonialista” (Maracci, 2008).   

Durante a luta pelo território indígena, os Tupinikim sofreram atos de racismo, que 

foram praticados pela multinacional e pela mídia regional, como uma série de reportagens, 

outdoors (Figura 11 e 12), artigos, charges, que questionavam a identidade étnica deste 

povo, e consequentemente o direito às terras (Ciccaroni et. al, 2008).  

 

   

Figura 13 e 14: Outoors envidenciando as práticas de racismo pela empresa Aracruz Celulose, atual Fíbira. 

Fonte: Google. 
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Figura 15: Frente da empresa Aracruz Celulose, atual Fíbria. 

Fonte: Da autora. 

 

O reconhecimento étnico oficial dos Tupinikim pela FUNAI deu-se apenas em 1970, 

em meio do auge da política desenvolvimentista, ao mesmo tempo em que ocorriam as lutas 

e as reivindicações dos povos indígenas por seus territórios. Outro grande incentivo para a 

luta territorial, aconteceu com a chegada dos Guarani Myba no final da década de 60 na 

região de Aracruz, após um longo processo migratório. Dessa forma, os Tupinikim e Guarani 

se uniram e lutaram pela demarcação da terra indígena e pela garantia de seus direitos 

(Maracci, 2008: 22). Assim, observa-se que o reconhecimento étnico foi potencializado pelas 

lutas territoriais que aconteceram no mesmo tempo histórico, e que, portanto, deram maior 

visibilidade à problemática indígena.   

Segundo Ciccaroni e Moreira (2009: 134): 

“O processo de etnogênese dos Tupinikim, que implicou na luta, ao longo de 
quarenta anos, pela afirmação de seus direitos sobre um território dos quais tinham 
sido expropriados e que lhes pertencia como lugar de origem, de reconhecimento 
identitário de sua unidade e de destino comum enquanto povo, tem tido efeitos 
determinantes para a progressiva conscientização identitária de seus parentes na 
cidade.” 
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Para Teao e Loureiro (2009: 22), resistir às mudanças sociais para esses povos, 

representa defender a vida e a possibilidade de não morrer na e com a sua história. Dentro 

desse contexto, para as autoras, quando se consegue recuperar, salvar marcas, sinais, 

símbolos que fizeram parte daquele povo, está se salvando o próprio povo. Como é o caso 

dos Tupinikim, que lutam por suas tradições. 

 

2.5. O ÍNDIO E A IDENTIDADE INDÍGENA EM QUESTÃO 

O estudo dos povos indígenas na América do Sul esteve intrinsecamente ligado à 

busca de um “outro” radicalmente diferente (Viegas, 2001: 15). De acordo com a autora, 

essa questão emerge a partir de reflexões acerca da condição humana em relação a certas 

características que estão presentes dentre as sociedades indígenas, em especial em relação 

à família Tupi. Características como a ausência de Estado e as práticas de antropofagia 

desempenhada pelos indígenas. Para a autora, mesmo diante de uma reformulação teórico-

metodológica no campo da antropologia nas últimas décadas, a busca por traços mais 

radicais da alteridade dos índios da América do Sul ainda continua. 

A palavra “índio” teria surgido em 1492, com a chegada de Colombo às Américas, 

quando chamou os habitantes da região de “índios”, pois acreditava ter chegados à Índia. 

Desde então, os colonizadores das Américas compartilharam uma série de ideias sobre o 

“índio” que foi sendo construído oficialmente sobre várias ideologias da época (Maracci, 

2008:22). Trata-se de um conceito que se transforma e se modifica com o tempo, 

adicionando outros elementos, e que pode ser considerado homogeneizante visto que 

abriga uma diversidade de povos. Assim, o emprego da palavra “índio” e suas derivações foi 

definido e construído culturalmente pela sociedade dominante. Dessa forma, é possível 

observar dentro desse contexto histórico, que a categoria de “índio” é sempre e 

mutuamente exclusiva e irredutível à categoria de “branco”, na qual é possível identificar 

uma dimensão política de poder (Ramos 1990: 228 apud Maracci 2008: 22). 

Os Tupinikim enfrentam, ainda hoje, uma série de práticas discriminatórias a respeito 

de sua identidade étnica. Ainda em pleno século XXI, espera-se que o índio viva como no 

tempo da expansão e lamenta-se o facto dessas populações terem perdido os seus costumes 

e parte de seu universo sociocultural. 
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Este discurso em que se lamenta a perda cultural dos indígenas é recorrente no 

Brasil, assim, um índio usando tênis, vestindo calça jeans, falando português, utilizando 

aparelhos tecnológicos, vivendo na periferia de um centro urbano, muitas vezes é 

considerado pela sociedade como “menos índio” (Cohn, 2001: 36).  

Essa prática parece ter raízes históricas, como observa Viegas (2008: 15), desde o 

século XVIII os índios aldeados na faixa nordeste da costa brasileira já eram recriminados 

pelo facto de não falarem a língua indígena, por terem modificado os seus modos de habitar 

e as atividades que garantiam a subsistência. Ou seja, por não terem sido capazes de 

preservar o “mámore identitário”.  

No contexto Tupinikim, Ciccaroni e Moreira (2008) também observam a 

desqualificação do índio pela sociedade. Segundo os autores, desde o período colonial tem-

se exercido práticas e representações dominantes que perpetuam a invisibilidade étnica 

dentro do contexto urbano. Categorias foram criadas para classificar o índio e seu estágio de 

assimilação com a sociedade envolvente, como por exemplo, o Estatuto do Índio, que 

apresentava graus de aculturação.  

“Práticas e representações dominantes, desde o período colonial, fabricaram a 
invisibilidade étnica nos contextos urbanos, assim como elaboraram, em oposição, 
categorias específicas para seu enquadramento. A identificação dos indígenas como 
categoria provisória e antagônica à vida urbana, alimentada pelo modelo da 
assimilação agressiva e compulsória à sociedade colonial, foi incorporada nas 
classificações normatizadas no Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973) que ordenam as 
sociedades indígenas conforme os “graus de aculturação”, carregando de atributos 
negativos e de desqualificação os índios em convívio com a sociedade nacional, 
colocados em contraste com os índios tidos como “puros”, como categoria pretérita 
e idealizada que os congela no tempo e no espaço.” (Ciccaroni; Moreira, 2008: 131). 

 

No livro “História dos Índios do Espírito Santo”, Kalna Teao e Klítia Loureiro (2009: 

21), discutem o modo em que a sociedade vê o índio. Para as autoras, trata-se de uma 

construção relacionada com processos sociais e históricos, bem centrada nas bases do 

ensino de história, em que se faz referência aos povos indígenas apenas nos primeiros anos 

do período colonial, contribuindo para que se persista a concepção do indígena como 

sujeitos passivos aos inúmeros massacres, guerras, genocídios causados pela colonização 

portuguesa desde o século XVI (Silva, 2003; Teao; Loureiro, 2009: 21). 
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Em outras palavras, trata-se de assumir que boa parte da população apresenta uma 

visão preconceituosa e discriminatória, que não leva em consideração os processos 

históricos e que negligencia o contacto estabelecido entre os indígenas e a sociedade 

nacional (Teao; Loureiro, 2009: 22). 

Apesar de a pesquisa ter sido realizada no Estado do Espírito Santo e ter centrado 

esforços para se compreender a realidade local é possível notar semelhanças entres outras 

regiões do Brasil, como no Nordeste brasileiro onde os índios desde muito cedo foram 

considerados caboclos e hoje lutam pelo reconhecimento étnico e pela garantia de seus 

territórios. Esse fenómeno, segundo Silva (2003: 43) é chamado de “emergência étnica”: 

“A esse fenômeno de “emergência étnica” que vem acontecendo nas áreas mais 
antigas da Colonização a exemplo do Nordeste, a reflexão antropológica atual chama 
de etnogênese: o processo de emergência histórica de um povo que se auto define 
em relação a uma herança sociocultural, a partir da reelaboração de símbolos e 
reinvenção de tradições culturais, muitas das quais apropriadas da colonização e 
relidas pelo horizonte indígena” (Oliveira,1999 apud Silva, 2003: 43). 

 

Dentro desse contexto, é possível notar que vários povos indígenas ressurgiram no 

Nordeste nos últimos 30 anos, tal como: Pitaguary no Ceará; os Tumbalalá, os Pipipã em 

Pernambuco; os Tupinambá na Bahia; Kalancó (1998), os Karuazu (1999), os Catókinn (2001), 

e recentemente os Koiupanká, em Alagoas (Silva, 2003). Para Silva (2003), nesses casos há 

uma reelaboração da identidade étnica, por meio de um processo dinâmico que geralmente 

está associado à luta pelos seus territórios, conquista e finalmente, o reconhecimento 

étnico. 

É interessante observar que o contexto e a realidade social em que vivem os 

Tupinikim em Aracruz, no Espírito Santo, é muito semelhante à encontrada na Bahia. 

Evidenciado por Zoeltt (2011), em relação aos Pataxó de Coroa Vermelha (próxima a cidade 

de Porto Seguro), e ao estudado por Viegas (2008), sobre os Tupinambá de Olivença 

(próxima a cidade de Ilhéus). Ambos os povos, vivem situações marcadas pelo preconceito 

por parte da sociedade envolvente, vivenciam conflitos acerca de sua identidade e 

compartilham a luta por seus territórios, como forma de resistência e reexistência. 

 

 



41 
 

 CAPÍTULO 3. O MEIO AMBIENTE E A PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

“O mundo não foi feito em alfabeto. Senão que 
primeiro em água e luz. Depois árvore. ” (Manoel de 
Barros) 

 

Como o objetivo desta investigação é compreender as percepções dos Tupinikim 

sobre o meio ambiente, tornou-se necessário problematizar este conceito. Nesse sentido, 

busquei na literatura o embasamento teórico necessário para fazer essa análise. Começo o 

capítulo por apresentar o conceito de meio ambiente, um termo amplamente utilizado no 

quotidiano, nas esferas político-administrativas, bem como no âmbito científico-acadêmico.   

As reflexões sobre o modo em que percebemos o mundo à nossa volta é algo antigo, 

que desde muito cedo começou a ser investigado pelos antropólogos, assim como por 

outros estudiosos. Dessa forma, é possível notar que o meio ambiente se tornou objeto de 

estudo de um leque diversificado de disciplinas, tal como a biologia, geografia, física, 

antropologia, filosofia e até mesmo das ciências médicas e jurídicas. 

Inicialmente, busquei os significados de meio ambiente presente no dicionário da 

língua portuguesa. Em seguida, tentei investigar as relações entre a antropologia e os 

estudos sobre o ambiente, ou seja, de que maneira o ambiente natural aparece como objeto 

de pesquisa. Para fazer essa análise, busquei a definição de ambiente de Neil Thin (2002), na 

“Enciclopedia of Social and Cultural Anthropology”. O autor escreve sobre o emprego do 

termo “environment” na antropologia e descreve as principais correntes dentro da disciplina 

que se dedicam mais especificamente ao estudo desse tema, como é o caso da ecologia 

cultural, da antropologia ecológica e do materialismo cultural. A fim de explorar um pouco 

mais a relação da antropologia com os estudos do ambiente, também utilizei as reflexões de 

Philippe Descola e Gisli Pálsson presentes no livro “Society and Nature” (1996). 

Posteriormente, busquei refletir sobre os modos como os seres humanos percebem o 

meio ambiente. Neste tópico, em especial, baseio minhas reflexões nas obras do 

antropólogo britânico, Tim Ingold, do geógrafo Yi-Fu Tuan e no antropólogo brasileiro 

Eduardo Viveiros de Castro. Apesar de utilizarem abordagens diferenciadas, penso que há 

uma convergência no modo de pensar o meio ambiente, como algo que está para além do 

meio físico e biológico. Todos esses autores trabalham numa perspectiva que visa romper 
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com o dualismo natureza-cultura e a visão antropocêntrica que se originou com advento da 

ciência moderna. 

Todas essas questões são a meu ver muito intrigantes, pois promovem uma reflexão 

sobre a maneira em que percebemos a realidade, como membros da espécie humana e 

como indivíduos que apresentam suas particularidades, como origens socioculturais. 

 

3.1. “AMBIENTE” OU “MEIO AMBIENTE”?  

Recentemente comecei a questionar a utilização do temo “meio ambiente”, por que 

não só “ambiente”? Ou por que não “natureza”? De acordo com o dicionário língua 

portuguesa Aurélio, o significado da palavra “meio ambiente” é definido como: “O conjunto 

dos fatores físicos, químicos e bióticos que agem sobre um ser vivo ou uma comunidade 

ecológica e podem determinar sua sobrevivência”. (Ferreira, 1993: 358) 

Enquanto que, o significado da palavra “ambiente”, aparece de forma pouco mais 

abrangente: “1. Que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas. 2. Aquilo que cerca ou 

envolve os seres vivos e/ou as coisas” (Ferreira, 1993: 27) 

De acordo com Otávio Canto e Jalcione Almeida, a definição presente no dicionário 

acaba por refletir a noção de que os seres humanos não fazem parte do meio ambiente, mas 

que recebem as influências do meio. Assim, os seres humanos seriam como os construtores, 

modificadores do meio ambiente (Almeida; Canto, 2008: 1). 

Como ressaltam estes autores, a expressão meio ambiente está amplamente 

difundida na sociedade e faz parte do senso comum. Todavia, se perguntarmos às pessoas o 

significado de “meio ambiente”, provavelmente obteremos como resposta algo que nos 

remete ao comentário sobre o tempo de Santo Agostinho, que sabia o que era o tempo, mas 

que não percebia como defini-lo. “Ao mesmo tempo, em que algumas pessoas poderiam 

pensar em afirmar que “é tudo que nos rodeia!”, “é a natureza!”, “é tudo que Deus criou!”, 

“é tudo que os humanos constroem!” e assim por diante.” (Almeida; Canto, 2008: 2). 

Para esses autores, o surgimento da expressão “meio ambiente” teria surgido com a 

apropriação da palavra francesa, environnement, que transposta para o inglês como 

environment. Sendo que na língua alemã ela teria uma outra raiz etimológica que apresenta 
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a mesma semântica da expressão: um + welt (à volta + mundo) = umwelt (Coimbra, 1985 

apud Almeida; Canto, 2008: 2). Dessa forma, é possível perceber uma certa redundância no 

uso das palavras meio e ambiente, que se referem a mesma coisa: aquilo que nos envolve. 

Todavia, de acordo com Silva (2009), a expressão “meio ambiente” (milieu ambiance) 

surge com a obra “Études progressives d´un naturaliste” de 1835, do naturalista francês 

Geoffrey de Saint-Hilaire. O meio (milieu) representaria o lugar onde se encontra, ou no qual 

um ser vivo se movimenta. Ao passo que, o ambiente (ambiance) significaria o que está ao 

redor desse ser vivo.  

É possível perceber, diante dessas concepções, o lugar dos seres humanos no meio 

ambiente. Compreende-se que os seres humanos ocupam uma posição central no ambiente. 

Como destacam Almeida e Canto (2008), no contexto moderno, esse olhar à nossa volta 

acaba nos colocando entre os elementos naturais (como água, ar, rochas, plantas), bem 

como artificias (hidroelétricas, tubulações, estradas, móveis, shopping centers, etc.). 

Frequentemente, a ideia de natureza é utilizada como uma substituição do termo 

meio ambiente (Almeida; Canto, 2008: 3). Para os autores, acredita-se que a natureza de 

certa forma represente tudo que exista independente da vontade ou criação humana, como 

o sol, o mar e as tempestades. Enfim, a natureza então é compreendida como algo que 

antecede a espécie humana e a sua existência, que se transforma ao longo de um tempo 

histórico.  

Silva (2009) afirma que devido à sua redundância e ampla utilização no Brasil, a 

utilização do termo “meio ambiente”, acarretou um debate em seu torno. Contudo, os 

defensores da manutenção da expressão, chamam a atenção para a popularidade do termo 

para tratar os assuntos específicos da natureza. Nesse sentido, a justificativa para a 

manutenção do conceito estaria pautada em sua ampla utilização no contexto político-

administrativo, presente no cenário nacional e internacional, visto que alguns órgãos 

públicos e instituições já o incorporaram nas suas siglas. Tal como, as Secretarias de Meio 

Ambiente, os Ministérios de Meio Ambiente e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente) (Silva, 2009). 
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3.2. O AMBIENTE E A ANTROPOLOGIA 

Na antropologia, de acordo Neil Thin (2002), o conceito de ambiente em geral está 

relacionado com as influências não humanas existentes ao nosso redor. O que, para o autor, 

de uma certa forma estaria relacionado ao modo em que a natureza é compreendida, seja 

por uma representação do meio físico e biológico existente, ou sendo representada como o 

“mundo natural em que vivemos”. Talvez de uma maneira menos óbvia, como afirma Thin, o 

conceito de ambiente estaria relacionado ao dualismo natureza-cultura, pautado em uma 

visão antropocêntrica do mundo, a qual visa separar esses dois domínios. Entretanto, como 

é ressaltado pelo autor, o ambiente não se refere apenas aos fatores biofísicos, mas ao ser 

humano e sua interação com o meio, sua interpretação desse contexto. 

“In common usage, ‘environment’ refers to nonhuman influences on humanity. Like 
‘nature’, is shorthand for the biophysical context, the ‘natural world’ in which we live. 
Less obviously is it linked with nature/culture dualism, and is intrinsically 
anthropocentric in its cosmological image of humanity surrounded by relevant 
biophysical factors. Environment refers not just to biophysical context, but to human 
interaction with, and interpretation of, that context. When environment is used in its 
etymological sense of ‘surroundings’, the term ‘environmental anthropology’ is 
tautologous, since all anthropology is worthless if it fails to provide a holistic analysis 
of context”. (Thin, 2002: 283) 

 

Neil Thin afirma que o conceito de ambiente é um dos mais amplos das ciências 

sociais, mas que apesar disso, os antropólogos em geral têm feito o uso comum do conceito 

de "ambiente" referindo-se a fatores biofísicos. Ainda que para muitos estudiosos da 

antropologia, o conceito de "ambiente" pode ser utilizado como um termo que se refere 

tanto às coisas, como às relações entre humanos e os fatores físicos e biológicos. 

Dentre os ramos da antropologia que se dedicam a estudar as possíveis interfaces 

entre o cultural e o biológico, podemos citar a antropologia ecológica, ecologia cultural, 

materialismo cultural e o ambientalismo (Thin, 2002). De acordo com Thin, todas essas 

correntes podem ser consideradas variantes do materialismo e se diferem de acordo com o 

grau em que se reconhece a tecnologia como um mediador entre o ambiente biofísico e a 

cultura.  

Para Neil Thin, na antropologia, assim como em outras disciplinas das ciências 

humanas e sociais, o materialismo é contrastado com o idealismo. Segundo o autor, 
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poderíamos considerar aceitável afirmar que tudo o que fazemos é determinado pelo 

ambiente, se adotarmos uma definição suficientemente ampla de ambiente. Todavia, para 

Thin, os argumentos defendidos pelos deterministas ambientais costumam exagerar as 

influências dos componentes específicos no ambiente, de modo que praticamente se exclui 

ou minimiza o papel de outros membros da espécie. O que não faz sentido, pois se 

adotarmos uma definição suficientemente ampla, a cultura seria compreendida como parte 

do ambiente. 

Dentro desse contexto, segundo o autor, a maioria dos antropólogos estaria em 

algum lugar entre os extremos do materialismo e idealismo, reconhecendo que é impossível 

separar a natureza da cultura e a mente do corpo. Além de que, as noções de "determinismo 

ambiental" e "determinismo cultural" se tornaram impensáveis.  

“Anthropologists must recognize that biophysical factors may not only be shaped by 
humans in a material sense, but are culturally perceived; the environment, 
therefore, is not just a set of things to which people adapt, but also a set of ongoing 
relations of mutual adaptation between culture and material context.” (Thin, 2002: 
283) 

 

Ou seja, para Thin (2002), os antropólogos, deveriam assumir que o ambiente e os 

fatores do meio físico e biológico não são apenas modificados pelos seres humanos num 

sentido material, mas que o ambiente é culturalmente percebido. Logo, o meio ambiente 

não seria apenas um conjunto de elementos em que as pessoas se adaptam, mas também 

um conjunto de relações que estão presentes no processo mútuo de adaptação entre a 

cultura e o contexto material. 

É interessante notar, como destaca Thin, um forte senso de transferência metafórica 

do domínio biofísico para o domínio social, como é o caso dos termos como "ambiente 

social", "ambiente de aprendizagem", "atmosfera tensa". Ou seja, mesmo quando aspectos 

sociais do ambiente são mencionados com o termo "ambiente", eles tendem a ser 

entendidos como metáforas ecológicas emprestadas do ambiente biofísico. 

 

3.3. NATUREZA, SOCIEDADE E ANTROPOLOGIA: CONTRIBUIÇÕES DE PHILIPPE DESCOLA E 

GÍSLI PÁLSSON 
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O lugar do ambiente e da natureza na teoria antropológica e no discurso social foram 

discutidas por muitos autores, dentre eles é possível citar Philippe Descola e Gisli Pálsson, 

que acabaram por organizar um livro chamado “Society and Nature” (1996) em que 

reuniram trabalhos relevantes de outros pesquisadores. 

Segundo Descola e Pálsson, a natureza assumiu um lugar central na antropologia, 

nomeadamente no estudo dos mitos e ritos que estavam de alguma forma ligados ao 

ambiente, assim como no estudo das técnicas de subsistência e obtenção de alimento desde 

muito cedo (Descola; Pálsson, 1996: 1). Embora, por um tempo, as questões do ambiente e o 

tema da ecologia na antropologia tenham ficado um pouco às margens da disciplina, 

especialmente durante o período marcado pelo auge das correntes pós-modernistas e das 

perspectivas culturalistas nas ciências sociais. Recentemente, foi possível perceber uma nova 

mudança na qual os antropólogos voltaram a se dedicar ao estudo das temáticas ambientais, 

sendo que esse mesmo interesse parece ter ressurgido em outras disciplinas também, tal 

como na filosofia, história e sociologia. 

É possível observar que a dicotomia natureza-cultura foi considerada como um 

dogma central na antropologia por mais de 40 anos, o que proporcionou uma série de 

reflexões e acabou por se tornar um marco de identidade da disciplina. Os autores 

consideram surpreendente que a dicotomia natureza-cultura ainda esteja presente nos 

debates antropológicos, que tanto criticaram a lógica binária ocidental, presente nas 

separações: mente-corpo, sujeito-objeto, indivíduo-sociedade (Descola; Pálsson, 1996). 

Além do mais, pelo facto dessa separação natureza-cultura ter sido colocada em questão por 

diferentes áreas do conhecimento.  

A discussão sobre a dicotomia natureza-cultura dividiu os antropólogos entre os 

materialistas e os da antropologia simbólica. Segundo Descola e Pálsson, os materialistas 

representados pelos estudiosos da ecologia cultural, a sociobiologia e algumas correntes 

marxistas, percebiam a natureza como um determinante básico da ação social. Com isso, 

muitas das características culturais do comportamento humano, bem como das instituições 

sociais, poderiam ser explicadas pelas adaptações ao ambiente ou devido a condições 

baseadas na genética. Ou seja, os materialistas acreditavam que a força motriz das relações 

sociais emergia da natureza interna (genes) ou externa (ambiente). Dessa forma, buscava-se 



47 
 

nas ciências naturais modelos experimentais para garantir maior solidez e precisão às 

ciências sociais (Descola; Pálsson, 1996).  

Por outro lado, os estruturalistas, estudiosos da antropologia simbólica, utilizaram a 

dicotomia natureza-cultura como um dispositivo analítico a fim de dar sentido aos mitos, 

ritos, crenças, sistemas de classificações, dentre outras características, que eles 

encontravam nas sociedades que estavam a estudar (Descola; Pálsson, 1996). Apesar dessas 

análises culturais, como destacam os autores, geralmente serem feitas a partir de um 

referencial baseado na cultura ocidental. 

Dentro desse contexto, é possível perceber uma polaridade existente entre as 

correntes materialistas e aquelas do estruturalismo, da antropologia simbólica. Para os 

materialistas, a natureza dava forma à cultura, enquanto que para os estruturalistas a 

cultura dava significado à natureza. Embora, para Descola e Pálsson, ambas correntes 

assumissem esta dicotomia como certa e compartilhassem a mesma concepção universalista 

da natureza. 

“In other words, while each of the two approaches emphasizes a particular aspect 
of the polar opposition—nature shaping culture versus culture imposing meaning 
on nature—they nevertheless took the dichotomy for granted and shared an 
identical, universalistic conception of nature.” (Descola; Pálsson, 1996: 3) 

 

É possível dizer que, por muito tempo, questionou-se o papel do ambiente no 

desenvolvimento dos seres humanos. Contudo, para Descola e Pálsson, nas teorias de 

Darwin e Mendel os sujeitos parecem seres vivos governados pelas influências do ambiente 

e dos genes, ao invés de seres que estão imersos em um ambiente e que estão em constante 

interação com o meio.  

Ainda segundo Descola e Pálsson, alguns estudiosos poderiam dizer que o incómodo 

com o paradigma dualista seria uma moda do pós-modernismo, no qual a desconstrução da 

dicotomia estaria mais relacionada com a concorrência do mundo académico, do que 

propriamente baseada em dados e observações sobre o mundo real.  

Embora, para muitos antropólogos, essa virada no modo em compreender a 

natureza-cultura, parece ter sido provocada a partir dos trabalhos realizados com diversas 

sociedades de várias regiões do mundo, de povos caçadores e coletores, em que essa 
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dicotomia não fazia sentido. Como é o caso de algumas sociedades indígenas na Amazónia, 

assim como em outras regiões como é o caso dos Chewong, que vivem Malásia, onde Howell 

desenvolveu seu trabalho de campo. Os Chewongs não fazem distinções entre os seres 

humanos e os demais seres vivos. Para esses indivíduos, as plantas, os animais, os espíritos 

apresentam consciência, linguagem, razão, inteligência e moral. Dessa forma, é difícil 

estabelecer as classificações taxonómicas tradicionais, pois eles acreditam que tanto os 

humanos como os não-humanos podem assumir outras formas animais (Descola; Pálsson, 

1996). 

Os autores também dão o exemplo dos Jíbaros Ashuar, que vivem na região 

amazónica. Segundo Descola, nesse grupo acredita-se que a maioria dos animais e as plantas 

são como pessoas que vivem em suas próprias sociedades e se relacionam com os humanos 

de acordo com regras de comportamento social. Dessa forma, os Jíbaros Ashuar tratam os 

animais de caça como relacionados aos homens, enquanto que as plantas cultivadas 

estariam aparentadas às mulheres (Descola; Pálsson, 1996). 

Para Descola e Pálsson, não é apenas no contexto das sociedades não ocidentais, que 

a dicotomia natureza-cultura pode ser considerada inadequada, é possível perceber que há 

uma conscientização crescente de que esse tipo de separação não deveria ser utilizada como 

pressupõe a ciência moderna. Sobre essa discussão, é possível verificar que há uma série de 

autores que não concordam com o dualismo natureza-cultura, dentre eles, destaco Tim 

Ingold (2000), Yi-Fu Tuan (1974), Eduardo Viveiros de Castro (1996).  

Para Descola e Pálsson é, justamente, a separação artificial da natureza-cultura que 

faz com que, de certa forma, o próprio processo científico se torne também artificial. 

Atualmente, a ciência moderna não investiga somente os fenómenos considerados por ela 

como naturais, mas os fenómenos que também são em parte criados por ela, por meio de 

modelos matemáticos complexos. Além disso, para os autores, o surgimento de novas 

técnicas de manipulação genética, como as técnicas de reprodução humana e dos 

organismos geneticamente modificados, faz com que se torne ainda mais difícil estabelecer 

as fronteiras, entre humanos e não-humanos, assim como se tem de repensar o parentesco 

e as teorias sobre a construção da pessoa. Ou seja, essas novas formas de manipulação da 

natureza contribuem para que ela se torne cada vez mais, um artefato da sociedade. 
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3.4. A PERCEPÇÃO DO MEIO AMBIENTE: OS SENTIDOS E O MUNDO À NOSSA VOLTA POR YI-

FU TUAN 

Yi-Fu Tuan é um geógrafo sino-americano que desenvolve estudos dentro da 

perspectiva da geografia humana.  No livro “Topofilia – um estudo da percepção, atitudes e 

valores do meio ambiente” (1974), o autor traz uma abordagem multidisciplinar e explora os 

modos como os indivíduos percebem o meio ambiente, explorando desde o aparato 

sensorial baseado nos sentidos da visão, audição, tato e paladar, até a construção de valores 

e as atitudes relacionados ao meio ambiente que estão ligados à cultura e à sociedade em 

que vive cada indivíduo. 

De acordo com Tuan, vivemos num planeta extremamente diverso, tal como são 

variadas as percepções sobre o mundo em que vivemos. Para o autor, “duas pessoas não 

vêem a mesma realidade. Nem dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do 

meio ambiente.” (Tuan, 1974 :5). 

Contudo, apesar da diversidade quanto aos modos em que a realidade pode ser 

percebia por diferentes grupos sociais, Tuan ressalta que a necessidade de lembrar que, 

como seres humanos, somos membros de uma mesma espécie e dispomos de um mesmo 

aparato biológico, o qual nos possibilita recebermos e processarmos as informações sobre o 

mundo que nos cerca. Além disso, enfatiza a importância da cultura nesse processo. 

O autor explora o funcionamento do aparato sensorial humano, descrevendo a 

importância efetiva de cada um dos cinco sentidos no modo como percebemos a realidade. 

Além disso, faz um paralelo com outros animais, dentro de uma perspectiva evolutiva, ao 

mesmo tempo que evidencia as influências culturais presentes nos diversos grupos culturais. 

Talvez seja essa combinação, entre o biológico e o cultural, que torne a análise de Tuan tão 

instigante.  

“A percepção é tanto a resposta dos sentidos ao estímulo externo, com a atividade 
proposital, na qual certos fenômenos estão claramente registrados, enquanto 
outros retrocedem para sombra ou são bloqueados. Muito do que percebemos tem 
valor para nós, para a sobrevivência biológica, e para propiciar algumas satisfações 
que estão enraizadas na cultura”. (Tuan, 1974: 4) 
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Os humanos, além dos cinco sentidos, apresentam outras maneiras para obter 

informações e interagir com mundo. Entretanto, a visão é o sentido mais aguçado na espécie 

humana, como afirma Tuan: 

“Dos cinco sentidos tradicionais, o homem depende mais conscientemente da visão 
do que dos demais sentidos para progredir no mundo. Ele é predominantemente 
um animal visual. Um mundo mais amplo lhe abre e muito mais informação, que é 
espacialmente detalhada e específica, chega até ele através dos olhos, do que 
através dos sistemas sensoriais da audição, olfato, paladar e tato”. (Tuan, 1974: 6) 

 

Segundo Tuan, a visão humana, assim como a de outros primatas, esteve associada a 

um processo evolutivo que ocorreu num ambiente arbóreo, no qual enxergar é mais 

importante que ter o olfato apurado. De acordo com Tuan, a visão colorida pode ser 

considerada um privilégio dos homens e de alguns outros primatas. Além disso, é graças à 

visão binocular que os membros da espécie humana conseguem ver as coisas nitidamente e 

de modo tridimensional.  

Outro sentido muito importante é o tato, pois por meio do tato tem-se a experiência 

direta do mundo, ou seja, uma realidade que não depende da imaginação. É possível 

utilizando o tato distinguir o caráter macio ou áspero das superfícies, o tamanho e a forma 

dos objetos, o peso ou a leveza das coisas. 

Ainda nessa perspectiva sensorial, é possível observar que nos seres humanos, o 

sentido da audição não é tão sofisticado como a de outros animais. Entretanto, como 

ressalta Tuan, uma característica interessante da audição é o seu caráter de passividade 

(receptividade), pois não conseguimos fechar os ouvidos, como fechamos os olhos se não 

quisermos ver algo. Além disso, os sons podem nos despertar emoções, como é o caso da 

música, dentre outros sons como o choro, ou o barulho do trovão. 

O olfato, na espécie humana, também não é tão desenvolvido comparado com de 

outros animais. Entretanto, é possível notar que esse sentido assume uma função 

importante nos processos vitais, como é o caso da alimentação e do acasalamento. Embora, 

segundo o autor, na modernidade seja possível notar uma tendência em negligenciar o 

sentido do olfato, pois os odores são comumente associados aos maus cheiros, como se o 

meio ambiente ideal fosse aquele em que não existiriam odores. Enfim, os seres humanos 

percebem o mundo simultaneamente através de todos os seus sentidos. Todavia, é possível 
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perceber que há uma variação quanto aos órgãos de sentidos que são mais exercitados, em 

um nível individual e cultural.  

Além disso, em relação ao modo em que respondemos as características do 

ambiente, o autor destaca que este pode desencadear uma resposta estética, ou tátil, 

relacionadas à sensação de beleza ou prazer quanto ao contacto com a natureza. 

"A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética: em seguida pode 
variar do efêmero prazer que se tem de uma vista até a sensação de beleza, 
igualmente fugaz mas muito mais intensa que é revelada. A resposta pode ser tátil: o 
deleite ao sentir o ar, a água, a terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, 
são os sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o locus de 
reminiscências e o modo de ganhar a vida." (Tuan, 1974: 107). 

 

Os sentimentos que as pessoas costumam sentir pelo lugar, correspondem ao 

conceito de Topofilia. Em geral, marcado por uma espécie de pertencimento, uma relação 

um tanto afetiva, que pode ser exemplificada nas relações com a terra de origem ou com o 

bairro. Assim, “Topofilia é o elo efetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico” (Tuan, 

1974: 5).  

Como destaca o autor, o meio ambiente fornece o estimulo sensorial, que nos 

proporciona as sensações relacionadas à Topofilia. Assim, os estímulos são infinitos, embora 

os gostos e as formas de valorização que fazemos do ambiente são culturais. 

 

3.5. A PERCEPÇÃO DO AMBIENTE SEGUNDO TIM INGOLD 

Tim Ingold (2000) é um antropólogo que passou boa parte de sua vida a investigar 

sobre os caçadores de rena na região da Lapónia, na Finlândia. O autor combina a 

abordagem da antropologia social, da antropologia ecológica, da ecologia e da psicologia, 

visando revolucionar o modo em que pensamos sobre os termos “biológico” e “cultural”, 

assim como sobre a “evolução” e a “história”. Além disso, o autor discute sobre a 

necessidade de se quebrarem as barreiras entre as disciplinas das ciências sociais e 

biológicas, assim como das fronteiras da própria antropologia, entre a antropologia física e 

biológica e a antropologia social e cultural.  
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No seu livro “The perception of environment: essays on livelihood, dwelling and 

skill”, o autor busca compreender os modos em que os seres humanos se relacionam com os 

componentes do ambiente e obtêm a sua subsistência. Ingold afirma que, originalmente, na 

antropologia, essas questões relativas ao modo como os grupos interagem com os 

ecossistemas em que vivem e obtêm a sua subsistência geralmente são tratadas à parte 

daquelas em que se investiga os mitos, as cerimónias, a religião e os aspectos culturais e 

sociais presentes nas sociedades estudadas (Ingold, 2000). 

O objetivo de Ingold está em substituir a possível dicotomia entre natureza e cultura, 

por uma dinâmica sinérgica existente entre os organismos e ambientes, a fim de recuperar 

uma verdadeira ecologia da vida, em diálogo com as obras de Gregory Bateson e Claude 

Lévi-Strauss. Contudo, o que Ingold propõe é uma perspectiva diferente da que estamos 

acostumados e aprendemos nas escolas. 

Diante de suas exposições, o autor utiliza uma noção de ambiente que vai além do 

meio físico e biológico, mas que leva em consideração o modo em que os sujeitos constroem 

seus mundos, a partir de suas experiências e vivências. O autor trabalha a percepção 

ambiental a partir dos seguintes conceitos: sustento, habitação e habilidade. 

De acordo com Ingold, os primeiros estudiosos da literatura dos povos caçadores-

coletores começaram a utilizar uma abordagem naturalista, na qual costumavam comparar o 

comportamento desses grupos com o comportamento de obtenção de alimentos presente 

em outros grupos de animais. Contudo, com o passar do tempo, buscou-se compreender os 

modos como as pessoas e o ambiente se relacionavam, e tornaram-se então mais frequente 

as análises culturais. Dessa forma, Ingold (2000) acredita que a divisão entre as abordagens 

naturalistas e culturalistas seja infortuna e que deveria ser superada. Além disso, sugere 

que, para compreender o modo como as pessoas percebem o ambiente, devemos partir da 

premissa de que os modos de agir no ambiente também representam o modo como 

percebemos o meio. 

“I believe that this division between naturalistic and 'culturalogical' accounts is 
unfortunate, in that it takes for granted precisely the separation, of the naturally 
real from the culturally imagined, that needs to be put into question if we are to get 
to the bottom of people's own perceptions of the world. Starting from the premise 
that ways of acting in the environment are also ways of perceiving it, these essays 
suggest how the division might be overcome”. (Ingold, 2000: 13) 
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De acordo com Ingold, a antropologia defende o relativismo perceptual, no qual 

afirma que pessoas de origens culturais distintas percebem a realidade de formas diferentes. 

Isso ocorre, pois no sentido biológico, o processamento das informações é o mesmo. 

Entretanto, esse processamento de informações se dá a partir de experiências, crenças ou 

esquemas representacionais distintos. Logo, para Ingold, aos poucos ficaria mais claro que as 

ciências naturais e a antropologia cultural convergem para um ponto comum. 

“It should now be clear why natural science and cultural anthropology converge on a 
common vertex. The anthropological claim of perceptual relativism - that people 
from different cultural backgrounds perceive reality in different ways since they 
process the same data of experience in terms of alternative frameworks of belief or 
representational schemata - does not undermine but atually reinforces the claim of 
natural science to deliver an authoritative account of how nature really works.” 
(Ingold, 2000: 15)  

 

Não obstante, Ingold discute acerca das divisões que foram sendo estabelecidas ao 

longo do tempo. A primeira delas consiste na divisão entre a humanidade e a natureza, 

enquanto que a segunda estabelece uma divisão que se encontre dentro da humanidade, 

presente entre os “nativos” ou “indígenas" daqueles que pertencem a uma cultura 

ocidental, dita “esclarecida”. Segundo o autor, essas dicotomias estão pautadas no 

pensamento hegemónico da ciência moderna ocidental, que almeja a ascendência de uma 

razão abstrata universal. Dentro dessa lógica, a capacidade de raciocínio será o que distingue 

a humanidade da natureza, assim como o desenvolvimento desta capacidade analítica será o 

que separa a ciência moderna dos conhecimentos tradicionais de muitas sociedades. Sendo 

que, o autor não concorda com essa visão.  

Tratando-se da questão acerca da separação entre os seres humanos e os demais 

seres vivos, o autor observa que no ocidente, costumamos dizer: os seres humanos. E por 

que não falamos seres elefantes, ou seres pássaros? Penso ainda que na língua inglesa isso 

é, de modo geral, ainda mais forte, que na língua portuguesa. 

“We are accustomed to think of ourselves as ´human beings’. The terms however, 
hides a paradox that is apparent as soon as we stop to ask why we do not speak of 
‘elephant beings’ or ‘mouse beings’. Are not elephants just elephants and mice just 
mice? By the same token, as individuals of the same species Homo sapiens, are not 
humans just humans? The catch is that humans (and elephants and mice) can 
appear as such only to a mind that has already set itself in a pedestal, over and 
above the natural word that appears to unfold like a tapestry beneath is sovereign 
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purview. What such a mind sees, among other things, are human beings”. (Ingold, 
2013:7) 

 

Para o autor, esse pensamento está na base do pensamento humanista, que vê, na 

consciência e razão humana, características únicas da espécie humana e justificaria a sua 

superioridade em relação aos outros seres vivos. Assim, a cultura é percebida como algo 

que, não só nos liberta da natureza e nos faz ser o que somos, mas que ainda se prende às 

tradições.  

“The notion of culture, then, emerges as a compromise, as the condition of being 
that, while they have broken the bounds of nature, nevertheless remain 
encapsulated, in their though and practice, within the constraints of received 
tradition. Between nature and reason, human cultures figure as a middle tier in 
overall scheme of things, above the former and the latter”. (Ingold, 2013: 7) 

 

Dessa forma, ele chama atenção para pensarmos que não somos humanos, mas nos 

tornamos humanos. “Another way of putting this (…) is to think ourselves no as beings, but 

as becoming – that is, not a discrete and pre-formed entities but as trajectory of movement 

and growth” (Ingold, 2013: 8).  

De acordo com o autor, a humanidade como acreditamos, não se dá pelo território, 

ou pelo facto de pertencer a uma cultura ou sociedade particular, mas seria algo 

continuadamente trabalhado, pois estamos sempre nos criando durante a vida. Cada um de 

nós, de uma maneira particular. Ingold inspira-se nas ideias de Deleuze e Guattari e afirma 

que no caminho da vida, os humanos vão-se continuamente formando, se tornando 

humanos. Como uma tapeçaria que nunca acaba.  

“Life is a task, and it is one in which we have, perpetually, never-endingly and 
collaboratively, to be creating ourselves. Each of us, is instated in the world along 
certain way of live or ‘line of becoming’ (Deleuze; Guattari 2004 apud Ingold 2013), 
understood not as a corpus of received tradition but as a path to be followed, along 
which one can keep on going, and which other will follow in their turn. Thus unlike 
the incongruous hybrids of biology and culture created by anthropological machine 
and conventionally know as human beings, human becoming continually forge their 
ways, and guide the ways of consociates, in the crucible of their common life. In so 
doing, they wave a kind of tapestry is never complete, never finished, never done. It 
always work in progress. Within it, we may recognize patters, rhythms and 
regularities, and perhaps we might use the term ‘culture’ to refer to these.” (Ingold, 
2013: 8) 
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Ou seja, Ingold (2013) vislumbra a vida como uma tapeçaria mutuamente 

condicionada pelas relações, que poderia ser resumida por uma palavra: social. Ainda que a 

vida pudesse ser considerada também biológica, pois permite que o organismo cresça, se 

desenvolva, respire e, até mesmo, no fim, se decomponha. Por isso, a vida vai ser 

considerada com algo biossocial. Não se parte da premissa que o biológico e o social sejam 

domínios complementares, pois eles são uma coisa só, única. Nesse contexto, só seria 

possível compreender a evolução, desdobrando essa tapeçaria (Ingold, 2013: 9). 

No texto “Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de 

materiais”, Ingold (2012) discute o modo como os seres humanos vêem geralmente os 

objetos e propõe uma distinção clara ente objeto e coisas. Para ele os objetos são na 

verdade, coisas. Uma coisa porosa e fluida, como um emaranhado de fios. Ingold se inspira 

nas ideias de Heidegger (1971) em seu ensaio sobre “A coisa”. 

Ingold parte de um pressuposto de que se cada ser segue um modo de vida 

particular, a tecer um fio através do mundo, então talvez seria possível definir a coisa, como 

um “parlamento de fios” (Ingold, 2007: 5). Ou seja, nesse sentido, a coisa não é algo que está 

fechado, mas formada por um nó no qual os fios deixam rastros e acabam deixando rastros 

que estão ligados em outro nó. Em outras palavras, como afirma o autor, as coisas então 

vazam, estão sempre a transbordar das superfícies temporalmente formadas em torno 

delas. (Ingold, 2012 :29). 

O autor destaca a relação das coisas com seus ambientes, no caso faz uma analogia 

da pipa-no-ar, como um peixe-na-água. Nesse sentido, as coisas estariam ligadas pelos fios 

que as constituem. 

“O pássaro é o seu voar; o peixe, o seu nadar. O pássaro pode voar graças às 
correntes e vórtices que ele introduz no ar, e o peixe pode nadar velozmente devido 
aos turbilhonamentos que ele causa com o movimento de suas nadadeiras e cauda. 
Cortados dessas correntes, eles estariam mortos.” (Ingold, 2012: 33). 

 

Para o autor, essa noção também pode ser aplicada em estruturas mais artificiais, 

como um prédio. Ou seja, as fundações da construção encontram-se dentro da terra e 

sofrem com as alterações do clima, bem como estão sujeitas às visitas de pássaros, roedores 

e fungos (Ingold, 2012: 30). 
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Como afirma Ingold, no sentido literal, o ambiente seria então algo que cerca alguma 

coisa. Todavia, não é possível cercar nada sem envolvê-lo, convertendo os fios ao longo dos 

quais a vida é vivida em limites dentro dos quais ela é contida (Ingold, 2012: 31).  

 

3.6. AS SOCIEDADES INDÍGENAS E O PERSPECTIVISMO AMERÍNDIO  

Eduardo Viveiros de Castro é um dos mais renomados antropólogos brasileiros, que 

passou grande parte de sua vida a estudar sociedades indígenas na Amazónia, como os 

Yawalapiti e os Arawete. Foi um dos estudiosos que mais contribuiu para o desenvolvimento 

da antropologia no país. Dentre dos seus trabalhos, proponho-me trabalhar com a ideia do 

perspectivismo ameríndio desenvolvida pelo autor.  

No que se refere ao modo em que os seres humanos percebem a sua realidade e o 

meio ambiente em que vivem, Viveiro de Castro traz uma abordagem diferenciada, 

analisando o modo como algumas sociedades indígenas da Amazónia se vêem a si e aos 

demais animais e espíritos, o que o autor vai chamar de “perspectivismo ameríndio”. 

Este conceito é compartilhado por vários povos, na qual: “o mundo é habitado por 

diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não-humanas, que o apreendem 

segundo pontos de vista distintos” (Viveiros de Castro, 1996: 115). 

Viveiros de Castro defende o “multinaturalismo”, como uma característica do 

pensamento ameríndio sobre as cosmologias, no contexto das sociedades indígenas como as 

que estudou no contexto amazónico. Dessa forma, para Viveiros de Castro (1996), 

baseando-se na concepção ameríndia, existiria uma unidade de espírito e uma diversidade 

de corpos. O que vai de encontro às ideias multiculturalistas, que defendem a unicidade da 

natureza e multiplicidade das culturas, o que estaria relacionado com a particularidade 

subjetiva dos espíritos e dos significados. 

O multinaturalismo está relacionado com alguns problemas da dicotomia natureza-

cultura, que, como afirma Viveiros de Castro, não deve ser apropriada e não deveria ser 

utilizada sem uma reflexão crítica profunda para compreender os domínios internos das 

sociedades que apresentam cosmologias não-ocidentais. Para o autor, tratando-se do 

contexto ameríndio, as categorias de natureza e cultura não possuem as mesmas 
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representações do contexto ocidental, visto que elas mostram contextos relacionais e 

perspectivas que não são fixas. 

Este autor prefere não criticar a lógica binária que foi sendo estabelecida, com a 

racionalidade hegemónica, mas opta por perspectivizar os contrastes e fazer as distinções 

dentro das cosmologias presentes nas sociedades ameríndias. Assim: 

“Tipicamente, os humanos em condições normais, vêem os humanos como humanos, 
os animais como animais e os espíritos (se os vêem) como espíritos; já os animais 
(predadores) e os espíritos vêem os humanos como animais (de presa), ao passo que 
os animais (de presa) vêem os humanos como espíritos ou como animais 
(predadores). Em troca, os animais e espíritos se vêem como humanos: apreendem-
se como (ou se tornam) antropomorfos quando estão em suas próprias casas ou 
aldeias, e experimentam seus próprios hábitos e características sobre a espécie da 
cultura – vêem seu alimento como humano (os jaguares vêem o sangue como cauim, 
os mortos vêem os grilos como peixes, os urubus vêem os vermes da carne podre 
como peixe assado etc.), seus atributos corporais (pelagem, plumas, garras, bicos 
etc.) como adornos ou instrumentos culturais, seus sistema social como organizador 
do mesmo modo que as instituições humanas (com chefes, xamãs, festas, ritos etc)”. 
(Viveiros de Castro, 1996: 117) 

 

O “ver como” representaria de modo literal os perceptos, e não os conceitos, mesmo 

que às vezes a ênfase esteja mais centrada nas categorias do que nos fenómenos em si. Os 

xamãs e os mestres seriam, então, os mentores da comunicação entre o mundo natural e 

sobrenatural. Eles seriam a figura essencial e responsável por tornar compreensíveis essas 

intuições. 

Viveiros de Castro (1996: 117) afirma então que “em suma, os animais são gente, ou 

se vêem como pessoas”. Essa ideia está ligada à noção de que cada espécie seria como um 

envelope, uma roupa que esconderia a forma humana, que tipicamente torna-se visível 

somente pelos olhos do indivíduo da mesma espécie, no caso o xamã. Dessa forma, segundo 

o autor, haveria uma essência antropomorfa de tipo espiritual comum aos seres animados, 

que apresentaria então uma aparência variável, característica de cada espécie (Viveiros de 

Castro, 1996). 

Sendo assim, o perspectivismo e o transformismo cosmológico podem ser 

encontrados em diversos contextos de pesquisas antropológicas desenvolvidas no contexto 

sul-americano, assim como em outras regiões do planeta. Como é o exemplo das sociedades 

que habitam as regiões boreais da América do Norte e da Ásia, bem como em povos 
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caçadores e coletores que habitam as regiões tropicais espalhadas pelo mundo. Entretanto, 

é na América do Sul, no contexto amazónico, que estas cosmologias estariam presentes de 

um modo mais completo. Cabe ressaltar que, de acordo com o autor, o perspectivismo não 

se refere e engloba todos os animais. Além disso, é interessante destacar que há uma ênfase 

naquelas espécies que apresentam certo valor simbólico e prático, como é o caso dos 

predadores e das presas.  

Nas sociedades ameríndias, há uma noção de espíritos que são os “senhores” dos 

animais, que poderiam ser representados pelas “mães da caça”, “mestre dos queixadas”, 

dentre outros. Os espíritos mestres, para o autor, são dotados de uma intencionalidade que 

é análoga à humana e criam um campo de intersubjetividade humano-animal onde os 

animais empíricos não são espiritualizados. 

Segundo Viveiros de Castro, “os mitos são povoados de seres cuja forma, nome e 

comportamento misturam inextricavelmente atributos humanos e animais, em um contexto 

comum de intercomunicabilidade idêntico ao que define o mundo intra-humano atual” 

(Viveiros de Castro, 1996: 118). 

Contudo para o autor, a distinção entre “cultura” e “natureza” proposta por Lévi-

Strauss acabou por revelar-se como o maior tema da mitologia ameríndia, que não é 

constituída por um processo de diferenciação humana a partir do animal, mas que “a 

condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a humanidade”. 

Os mitos geralmente narram como os animais perderam os atributos humanos. 

Segundo Viveiros de Castro, é justamente essa distinção entre a espécie humana e a 

condição humana que se deve guardar, a qual se relaciona com a ideia das roupas dos 

animais, que estariam a esconder uma essência espiritual comum. Para o autor, isso 

explicaria o facto de alguns animais serem evitados na alimentação, ajudaria a compreender 

as restrições alimentares presentes em algumas das sociedades ameríndias. 

O autor destaca que o perspectivo ameríndio está essencialmente ligado ao 

xamanismo, pois no caso é o xamã, como guia espiritual do grupo, que faz a mediação entre 

o mundo natural e sobrenatural.  

Posteriormente, em seu texto “O nativo relativo”, publicado na revista Mana em 

2002, Viveiros de Castro retoma as suas ideias sobre o perpectivismo ameríndio, tentando 
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discutir alguns pontos que precisavam ser esclarecidos. Além de questionar a relação entre o 

antropólogo e o nativo, no contexto da prática antropológica, e algumas implicações desse 

fazer.  

Em relação ao perspectivismo ameríndio, ressalta que não pensa que os indivíduos 

que vivem nas sociedades indígenas da Amazónia percebam as informações do meio de um 

modo diferente dos demais, no sentido cognitivo. Para o autor, a diferença está nos 

significados, nas descrições, no que eles pensam. 

“Deixemos as coisas claras. Não acho que os índios americanos ‘cognizem’ 
diferentemente de nós, isto é, que seus processos ou categorias ‘mentais’ sejam 
diferentes dos de quaisquer outros humanos. Não é o caso de imaginar os índios 
como dotados de uma neurofisiologia peculiar, que processaria diversamente o 
diverso. No que me concerne, penso que eles pensam exatamente ‘como nós’; mas 
penso também que o que eles pensam, isto é, os conceitos que eles se dão, as 
‘descrições’ que eles produzem, são muito diferentes dos nossos — e portanto que o 
mundo descrito por esses conceitos é muito diverso do nosso. ” (Viveiros de Castro, 
2002: 124) 

 

Um destes pontos está relacionado à ideia de que os animais são humanos, dessa 

forma ele visa destacar que algumas características que são frequentemente mal entendidas 

ou interpretadas. Assim, não são todos os animais que são humanos e os animais não são 

humanos o tempo todo. Para o autor, há uma série de questões que precisam ser levadas 

em consideração, até no fato das palavras que conhecemos como “humano” e “animal” 

terem sido trazidas de modo erróneo para língua portuguesa.  

“É comum encontrar-se na etnografia americana a ideia de que, para os índios, os 
animais são humanos. Tal formulação condensa uma nebulosa de concepções 
sutilmente variadas, que não cabe aqui elaborar: não são todos os animais que são 
humanos, e não são só eles que o são; os animais não são humanos o tempo todo; 
eles foram humanos mas não o são mais; eles tornam-se humanos quando se acham 
fora de nossas vistas; eles apenas pensam que são humanos; eles vêem-se como 
humanos; eles têm uma alma humana sob um corpo animal; eles são gente assim 
como os humanos, mas não são humanos exatamente como a gente; e assim por 
diante. Além disso, ‘animal’ e ‘humano’ são traduções equívocas de certas palavras 
indígenas — e não esqueçamos que estamos diante de centenas de línguas distintas, 
na maioria das quais, aliás, a cópula não costuma vir marcada por um verbo. ” 
(Viveiros de Castro, 2002: 132) 

Outra questão que é discutida por Viveiros de Castro é a utilização das ideias 

indígenas como conceitos. Para o autor, adotar as ideias indígenas como conceitos é algo 
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que não deveria ser feito, pois as ideias não estão no mesmo plano dos conceitos. Em geral, 

como afirma o autor, os conceitos são construídos, formulados como objetos intelectuais, 

não como as ideias que passam vagamente pela nossa cabeça (Viveiros de Castro, 2002). 

O autor cita uma passagem de uma aluna sua que estava a desenvolver um trabalho 

junto a uma comunidade indígena dos Esse Eja. Um dia ela perguntou se ele acreditava que 

os pecaris são humanos, tal como diziam os índios. Ele suspeitando do caráter da pergunta, 

respondeu que não, que só acreditava nos átomos, na teoria da relatividade, na teoria da 

evolução, nos genes, na luta de classes e no capital. E ela o indagou, sobre como ele poderia 

levá-los a sério se ele só fingia que acreditava. 

Diante dessa situação o autor propõe uma reflexão, sobre levar os índios a sério. O 

que isso significaria, dentro do contexto da prática antropológica, entre o nativo e o 

antropólogo, entre as relações de sentido que envolvem o fazer etnográfico? 

“E nesses termos, é óbvio que o etnógrafo tem de acreditar (no sentido de confiar) 
em seu interlocutor: pois se este não está a lhe dar uma opinião, mas a ensinar-lhe o 
que são os pecaris e os humanos, a explicar como o humano está implicado no 
pecari… A pergunta, mais uma vez, deve ser: para que serve essa ideia? Em que 
agenciamentos ela pode entrar? Quais suas consequências? Por exemplo: o que se 
come, quando se come um pecari, se os pecaris são humanos?.” (Viveiros de Castro, 
2002: 136) 

 

Segundo Viveiros de Castro, em relação ao pensamento ameríndio, não lhe interessa 

o conhecimento local e suas representações sobre o real, também conhecido como 

‘indigenous knowledge’. Além de que, não é de seu objetivo compreender a cognição 

indígena e seus esquemas mentais, nem representações, individuais ou coletivas, ou 

categorias e processos cognitivos que poderiam ser universais ou particulares, inatos ou 

adquiridos, que poderiam representar algo relacionado a uma construção do mundo, seja 

ela a mente ou a sociedade: “Meu objeto são os conceitos indígenas, os mundos que eles 

constituem (mundos que assim os exprimem), o fundo virtual de onde eles procedem e que 

eles pressupõem. Os conceitos, ou seja, as ideias e os problemas da ‘razão’ indígena, não 

suas categorias do ‘entendimento’” (Viveiros de Castro, 2002: 124). 
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3.7. REPENSANDO A NATUREZA E O AMBIENTE 

É possível afirmar que muitas mudanças surgiram no modo em que as sociedades 

humanas se relacionam com o ambiente, que estiveram relacionadas com os fenómenos da 

globalização, da privatização e da expansão do consumismo. Como observam Descola e 

Pálsson (1996), desde então, intensificou-se a exploração dos “bens” ambientais e a 

natureza acabou por se tornar um mercado e assim, surgiram uma série de problemas 

ecológicos e económicos. 

Diante da gravidade dos problemas ambientais, como o lixo, a contaminação dos rios, 

mares e solo, o desmatamento, tem-se discutido cada vez mais sobre o assunto. Como 

assinala Tuan (1974), a maior parte desses problemas são decorrentes da ação antrópica no 

planeta, dessa forma para o autor, se quisermos de facto compreender essa problemática é 

preciso refletir sobre a condição humana, sobre as atitudes, valores que estão contidos na 

percepção do ambiente. Assim, como afirma Tuan, é preciso lembrar que os problemas 

ambientais são problemas humanos que estão ligados a uma série de motivações e 

implicações pessoais.  

Descola e Pálsson (1996) afirmam que a atenção voltada para a relação entre os 

humanos e seus ambientes por correntes da teoria social tão diferentes, como o marxismo, 

estruturalismo, fenomenologia, ecologia cultural e antropologia cognitiva, convergem para 

uma premissa básica, na qual a história humana é um produto contínuo de diversos modos 

de relações humano-ambientais. Assim, não faria sentido pensar voltar ao tempo do 

dualismo ou do determinismo, visto que há certas sociedades indígenas em que essa 

separação não se aplica, como é o caso das discutidas por Viveiros de Castro (1996). 

A crise ambiental chama atenção para novas formas de pensar o meio ambiente, 

dessa forma a importância sobre os estudos do meio ambiente está na possibilidade de 

compreender tanto a humanidade quanto o mundo natural. Dentro desse contexto, Descola 

e Pálsson (1996), assim como Ingold (2000) enfatizam que a antropologia, a ecologia, e a 

biologia precisam de novos tipos de modelos e perspectivas, o que talvez implicasse 

reformular as próprias divisões académicas, quebrar as fronteiras das disciplinas entre as 

ciências naturais e sociais. A começar pelas próprias fronteiras da disciplina da antropologia 

física e biológica, e a da antropologia social e cultural.  
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CAPÍTULO 4. POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: ENTRE A 

CONSERVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONFLITOS AMBIENTAIS 

“Há riqueza bastante no mundo para as necessidades 
do homem, mas não para a sua ambição.” (Gandhi) 

 

Este capítulo apresenta uma reflexão acerca dos povos indígenas e as comunidades 

tradicionais, explorando as possíveis relações entre os conhecimentos tradicionais e a 

conservação ambiental. Se estes sujeitos foram considerados uma barreira ao 

desenvolvimento, essas sociedades emergem no século XXI como uma peça chave para 

promover uma mudança na forma predatória de como as sociedades modernas se vêm 

apropriando dos recursos naturais, e consequentemente acarretando a crise ecológica e 

ambiental. Assim, são apresentadas conceptualizações e desafios enfrentados no contexto 

mundial e brasileiro.  

 

4.1. OS POVOS INDÍGENAS E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  

Segundo Toledo (2001), os povos tradicionais e indígenas espalhados pelo mundo são 

ainda aqueles que apresentam um menor impacto em relação à natureza e apresentam um 

rico conhecimento que pode ser utilizado na preservação ambiental. O autor explora as 

relações entre a diversidade cultural humana e a diversidade biológica, que estariam então 

associadas.  

“On a global basis, human cultural diversity is associated with the remaining 
concentrations of biodiversity. In fact, evidences exist of remarkable overlaps 
between global mappings of the world's areas of high biological richness and areas of 
high diversity of languages, the single best indicator of a distinct culture. The above 
correlation can be certified both on a country by country basis as well as using 
biogeographic criteria.” (Toledo, 2001: 3). 

 

Dentro dessa perspectiva, o Brasil está entre as nações megadiversas, ricas em 

biodiversidade cultural e biológica, cujas sociedades indígenas e os povos tradicionais 

apresentam um papel importante. Toledo e Barrera-Bassols (2009) analisam o potencial 

desses grupos para a conservação ambiental a partir do ponto de vista etnoecológico, que 
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explora a visão do conhecimento acerca da natureza, as suas crenças e formas de manejo 

dos recursos naturais.  

É possível observar uma diversidade de sociedades tradicionais no contexto mundial, 

que apresentam conhecimentos milenares que foram ignorados com o advento da ciência 

moderna e da sociedade industrial, assim a etnoecologia contribui para essa crítica, 

valorizando esses saberes. Para os autores, essas sociedades compartilham um vasto 

repertório de conhecimentos ecológicos que são geralmente locais, coletivos, diacrónicos, 

sincréticos, dinâmicos e holísticos, transmitidos através de gerações e estão relacionados 

com duas dimensões: o espaço e o tempo. 

“Na dimensão do tempo (ou histórica), o conhecimento contido em um só 
informante é a síntese de três vertentes: (i) a experiência historicamente acumulada 
e transmitida por meio de gerações em uma cultura determinada; (ii) a experiência 
socialmente compartilhada pelos membros de uma mesma geração (ou um mesmo 
tempo geracional), e (iii) a experiência pessoal e particular do próprio produtor e sua 
família, adquirida pela repetição do ciclo produtivo (anual), paulatinamente 
enriquecido por variações e eventos imprevistos e surpresas diversas”. (Toledo; 
Barrera-Bassols, 2009: 35)  

 

Além disso, os autores chamam a atenção para a importância das crenças, associadas 

aos cuidados com o meio. Assim, partindo de um enfoque holístico e multidisciplinar, 

estuda-se o sistema de crenças (kosmos), o conjunto de conhecimentos (corpus) e de 

práticas produtivas (praxis) (Toledo e Barrera-Bassols, 2009: 41). 

 

4.2. POPULAÇÕES TRADICIONAIS NO BRASIL 

Além de povos indígenas, há no Brasil, uma grande variedade de modos de vida e 

culturas que podem ser consideradas "tradicionais" formadas por diversos grupos, que 

apresentam uma imensa diversidade cultural e linguística (Diegues, 2001). Segundo o autor, 

as populações tradicionais são compostas por pequenos produtores que se constituíram no 

período colonial, cujos grupos apresentam modos de vida diferenciados que foi sendo 

constituído devido a um isolamento relativo e a miscigenação entre as culturas indígena, 

portuguesa e africana, dos povos que aqui viviam.   
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Em geral, pode-se dizer que as populações tradicionais compartilham características 

comuns que envolvem: “a grande dependência dos ciclos naturais, conhecimento profundo 

dos ciclos biológicos e dos recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e 

até uma linguagem específica, com sotaques e inúmeras palavras de origem indígena e 

negra”. (Diegues, 2001: 14) 

Segundo Cunha e Almeida (2000), o termo “populações tradicionais” foi estabelecido 

recentemente no Brasil, bem como a criação do Centro Nacional de Povos Tradicionais 

dentro do IBAMA, órgão ambiental oficial brasileiro. Inicialmente, o centro foi utilizado para 

assistir seringueiros e coletores de castanha da região amazónica, contudo posteriormente, 

outras populações passaram também a ser atendidas, tal como os coletores de mariscos e 

outros grupos da região sudeste do Brasil (Carneiro da Cunha; Almeida, 2000).  

"Traditional people are groups that have created or are struggling to create (through 
practical and symbolic means) a public identity that includes several if not all of the 
following characteristics: use of low-environmental-impact techniques; equitable 
forms of social organization; institutions with legitimate enforcing power; local 
leadership; and, lastly, cultural traits, selectively reaffirmed and enhanced” (Carneiro 
da Cunha; Almeida, 2000) 

 

Assim, na busca de características comuns entre esses grupos, Carneiro da Cunha e 

Almeida (2000) destacam o registo ambiental baseado em técnicas de baixo impacto, bem 

como a presença de conexões históricas com o território que exploram. Segundo os autores, 

a utilização do termo “populações tradicionais” é vasta e de modo proposital, pois como é 

recente, abre espaço para que se reconheçam mais grupos, como tradicionais e assim, 

corresponde a uma categoria ainda em expansão.  

“Populações classificadas como “tradicionais”, isto é, daquelas que apresentam um 
modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais voltados principalmente 
para a subsistência, com fraca articulação com o mercado, baseado em uso intensivo 
de mão de obra familiar, tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos 
patrimoniais e, normalmente, de base sustentável”. (Arruda, 1999: 79) 

 

Segundo Arruda (1999: 33), mesmo estas populações apresentando um modo de vida 

tradicionalmente mais harmonioso com o ambiente, elas frequentemente ficavam afastadas 

dos processos de elaboração das políticas públicas locais, ainda que esta realidade se venha 

modificando nas últimas décadas com a publicação de uma política pública voltada para as 
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necessidades dos povos tradicionais (Brasil, 2007). Sendo que, de modo geral, essas 

populações fossem as primeiras a sofrerem com os impactos ambientais e as últimas a 

serem respaldadas pelas esferas administrativas e políticas de conservação ambiental, assim 

como a obter algum tipo de benefício. 

 

4.3. CONFLITOS AMBIENTAIS: UM PANORAMA.  

Pode-se afirmar que os conflitos ambientais surgem quando há disputa por 

diferentes formas de apropriação material ou simbólica da natureza (Acselrad, 2004). Dessa 

forma, o assunto necessita de uma compreensão que leve em consideração os contextos 

históricos, políticos, económicos da época e do local. 

Verifica-se que essa problemática não é apenas uma realidade presente no Brasil, 

mas também em outros países emergentes localizados nos continentes Asiático, Africano e 

na América Latina. Como destaca Acselrad (2004: 23), dentre os conflitos ambientais no 

Brasil, destaca-se a situação das populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, frente aos 

projetos hidrelétricos, conflitos entre seringueiros e grandes fazendeiros.  

Estes conflitos vêm crescendo desde a democratização do Brasil aproximadamente 

há três décadas (Zhori; Oliveira, 2012). Segundo as autoras, ainda que o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável atualmente faça parte da Política Nacional, na prática, a 

conservação do meio ambiente é frequentemente preterida em relação aos ganhos 

económicos.  

Como exemplo desse conflito, podemos citar a construção da Usina de Belo Monte, 

no Estado do Pará. Segundo Irirgaray (2014), esse é considerado o terceiro maior projeto 

hidrelétrico a nível mundial, que está sendo construído em plena floresta amazónica e 

próximo do Parque Nacional Indígena do Xingu. De acordo com a autora, nessa região vivem 

aproximadamente 25 mil indígenas pertencentes a 40 grupos étnicos diferentes. Para a 

construção da barragem é necessária a alteração de cerca de 80% do fluxo do rio Xingu e do 

desmatamento de 1,500 quilómetros quadrados de floresta nativa. Trata-se de um projeto 

grandioso, cujos custos para construção do projeto estimados em 16 bilhões de dólares, 

financiados pelo Banco Nacional Brasileiro (BNDES). Assim, se não bastassem os danos 
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ambientais, sociais e culturais, há um alto custo financeiro que está sendo financiado pelo 

próprio governo brasileiro (Irirgaray, 2014).  

Vale ressaltar que, a participação do Governo em projetos de desenvolvimento, 

atuando como financiador desses empreendimentos pode ser observada em todo território 

brasileiro. Assim, observa-se um papel ambíguo desempenhado pelo Estado. Pois, se por um 

lado, defende um modelo de desenvolvimento que impacta drasticamente a natureza e as 

minorias étnicas, ao mesmo tempo, apresenta um discurso político que consiste em reduzir 

a pobreza e as desigualdades sociais (Zhouri, 2014: 133). 

Em casos extremos, os conflitos ambientais resultam em fatalidades, como é o caso 

do ambientalista Chico Mendes e do capixaba Paulo César Vinha, que morreram 

assassinados na luta pela preservação do meio ambiente no Brasil. Sendo, o primeiro na 

região amazónica e o segundo na região sudeste, no Espírito Santo (Santos, 2009: 139). 

Dentro desse contexto, Santos (2009) investiga os conflitos ambientais no Espírito 

Santo, no Município de Aracruz. Como já mencionado anteriormente, essa região desde 

1940 vem sendo impactada negativamente pelas atividades industriais e atualmente existem 

grandes empreendimentos em funcionamento nessa localidade, cuja riqueza é 

extremamente valiosa em termos biológicos e culturais. 

A chegada da empresa Aracruz Celulose, no final da década de 60, levantou então 

muita discussão, visto que a terra pertencia aos indígenas. Entretanto, o interesse 

económico visava negar a existência destes povos. Assim, no processo de instalação, as 

terras foram tratadas como “desocupadas” ou devolutas e foram monopolizadas pela 

companhia para o plantio de eucalipto (Santos, 2009). Estes empreendimentos industriais 

que se estabeleceram na região estão relacionados com a existência de um Plano de 

Desenvolvimento Nacional que estava em vigor nesse período, marcado pelo poderio 

militar. 

Naquela época, em todo território brasileiro, havia um incentivo para implementação 

de indústrias, bem como para os investimentos em infraestrutura, já que este período foi 

marcado por uma enorme influência das ideias desenvolvimentistas presentes no regime 
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militarista. É quando também se intensificam os conflitos com as populações indígenas que 

aqui viviam, como os Tupinikim e os Guarani. 

Como destaca Zouri (2014), não se deve fazer uma análise isolada do problema, mas 

é necessário levar em consideração todo o complexo técnico-económico envolvido nesse 

contexto. Dessa maneira, observa-se que a construção de grandes empreendimentos 

(hidrelétricas, de infraestrutura de transportes, de ampliação das monoculturas de 

eucalipto) estão ligados à produção de um espaço urbano-industrial e aos projetos de 

desenvolvimento. 

Ainda hoje, é possível afirmar que no cenário atual do Estado do Espírito Santo, essa 

problemática é recorrente, uma vez que as políticas desenvolvimentistas prevalecem sobre 

as preocupações em relação ao meio ambiente e às comunidades tradicionais. O que acaba 

por ameaçar a diversidade biológica e cultural existente no âmbito regional. Além disso, gera 

impactos na vida da população urbana que sofre com a poluição do ar, das águas e outros 

problemas ambientais.  

 

4.4. A CRISE DO DESENVOLVIMENTO: NOVOS RUMOS E DESAFIOS 

É possível notar que o desenvolvimento alterou a dinâmica global, mas não da forma 

que se esperava. Como afirma Escobar (2007), a era do desenvolvimento teria começado em 

1949, quando Harry Truman, o então presidente dos Estados Unidos da América anuncia ao 

mundo o seu conceito de "trato justo", representado por uma vontade de se resolver os 

problemas existentes nas áreas subdesenvolvidas do planeta, como a miséria, a fome e a 

violência.  

O propósito inicial do desenvolvimento consistia em criar as condições necessárias 

para reproduzir as características dos países desenvolvidos em todas as regiões do globo. Ou 

seja, promover nesses lugares altos níveis de industrialização e urbanização, modernização 

da agricultura, educação e saúde, no qual a ciência e a tecnologia seriam elementos 

importantíssimos nesse processo (Escobar, 2007).  

Tratava-se de uma vontade geral que emerge com o fim da segunda guerra, que 

emerge conjuntamente com a esperança de um mundo melhor. Para o autor, talvez hoje 
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esse discurso nos soasse como algo etnocêntrico e arrogante, que demonstrava a vontade 

crescente de transformar de maneira drástica as regiões consideradas como terceiro mundo 

em regiões prósperas economicamente.  

Como destaca Sachs (2000), ao contrário do que se propunha, acentuaram-se as 

desigualdades e as situações de miséria no sul global. Segundo o autor, a campanha para 

transformar o homem tradicional em moderno foi um fracasso e desde então diversas 

formas ancestrais de vida foram sendo abandonadas e as novas não são viáveis (Sachs, 2000: 

14). Deste modo, percebe-se que o resultado desse projeto foi uma perda drástica da 

diversidade, que gerou a padronização das formas de viver, de comunicar e dos desejos e 

sonhos das camadas mais profundas da sociedade (Sachs, 2000: 15).  

Porto-Gonçalves (2004) afirma que a crise dos ideais desenvolvimentistas e a crise 

ambiental conduziram uma busca por outras ideologias e modelos de sociedade, dessa 

forma: 

“O desafio ambiental está no centro das contradições do mundo moderno-colonial. 

Afinal, a ideia de progresso – e sua versão mais atual, desenvolvimento – é 

rigorosamente, sinônimo de dominação da natureza! Portanto, aquilo que o 

ambientalismo apresentará como desafio é exatamente, o que o projeto civilizatório, 

nas suas mais diferentes visões hegemônicas, acredita ser a solução: a ideia de 

dominação da natureza. O ambientalismo coloca-nos diante da questão que há 

limites para a dominação da natureza. Assim, além de um desafio técnico, estamos 

diante de um desafio político e mesmo, civilizatório. ” (Porto-Gonçalves, 2004: 24). 

 

Como assinala Porto-Gonçalves (2004), a modernidade é colonial, visto que almeja 

universalizar o estilo de vida, assim como padronizar os desejos e os sonhos. Nesse sentido, 

observa-se um risco enorme quando se unifica o mesmo estilo de vida no planeta, pois a 

homogeneização seria algo contrário a vida, no sentido ecológico e cultural. Visto que a 

espécie humana teria ao longo de sua existência, criado diversos sentidos culturais para suas 

práticas, a partir de diversas vivências, em inúmeros ecossistemas e trocas entre as culturas. 

As preocupações sobre os problemas ambientais decorrentes das atividades 

industriais resultaram na criação do conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado 

no relatório de Brundtland que popularizou a definição:  “um desenvolvimento que atenda 
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às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também as suas”. (Tristão, 2004 apud Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 1988). Para Tristão (2004: 46), este é um conceito ambíguo, pois defende 

a manutenção do ideal de progresso associado à ética e à prudência ecológica. 

Dentro desse contexto, a noção de desenvolvimento sustentável emerge como uma 

esperança frente ao desafio ambiental, mas que vem sofrendo severas críticas entre os 

pesquisadores e ambientalistas. A sua inclusão na política ambiental brasileira calhou com o 

paradigma da adequação que surge dentro da modernidade ecológica. Assim, busca-se 

soluções técnicas para os problemas ambientais, dentro de uma mesma lógica, pautada nos 

interesses do capital (Zhouri, 2014).  

A política ambiental brasileira tem valorizado, desde o período militar, o 

desenvolvimento pautado na lógica capitalista que visa a apropriação dos recursos naturais 

e a exploração desenfreada. Assim, o sonho e a busca pelo crescimento económico a 

qualquer custo, tem feito com que o país perca diariamente uma imensa parte de sua 

biodiversidade biológica e cultural. Ou seja, perde-se um grande número de espécies, que 

habitam as florestas tropicais cuja biodiversidade é uma das mais ricas do planeta. Além 

disso, suprime-se grande parte de sua riqueza cultural, ao permitir a instalação de projetos 

industriais e hidrelétricos em áreas onde vivem povos indígenas, quilombolas, pescadores, e 

outras comunidades tradicionais. Embora as políticas tenham buscado incluir a 

sustentabilidades em suas diretrizes, a prática ainda está longe do que é desejado. 

Essa é uma questão delicada e ainda distante de ser resolvida, mas que, por outro 

lado, chama a atenção para a valorização dessas comunidades e de seus conhecimentos que 

necessitam da garantia de acesso aos seus territórios e das condições que permitam manter 

os seus modos de vida, nos ecossistemas em que vivem. 

 

4.5. OUTRAS ECOLOGIAS: A VALORIZAÇÃO DA TRADICÃO  

A importância da sócio-diversidade vem sendo ressaltada por estudiosos, 

ambientalistas e ONGs do mundo inteiro. Este movimento em busca de se valorizar a 

diversidade biológica e cultural, bem como em conhecer “outras ecologias”, esteve 

influenciado pela tomada de consciência sobre a crise ecológica que está a passar o planeta 
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neste momento. Como destaca Toledo e Barrera-Bassols (2009: 35), nos anos 80, diversos 

pesquisadores começaram a investigar as formas de uso dos recursos naturais por parte das 

sociedades tradicionais.  

Nesse sentido, uma mudança pode ser notada nas últimas décadas na forma de se 

olhar para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Cunha e Almeida (2000) 

ressaltam que se há alguns anos esses grupos eram considerados um obstáculo ao 

progresso, atualmente esses mesmo grupos são reconhecidos como algo crucial nesse 

processo. Segundo os autores, a explicação se deve à associação recente entre estes grupos 

e a conservação ambiental, dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

“A riqueza da Amazônia não compreende apenas seus minérios, suas madeiras, seus 
recursos hídricos, mas também sua biodiversidade e os conhecimentos de que se 
dispõem acerca delas. Um exemplo: há pelo menos umas 250.000 espécies vegetais, 
das quais cerca de 150 são usadas como alimento; 95% da alimentação mundial 
repousa sobre apenas 30 espécies o que torna a humanidade particularmente 
vulnerável, já que o aparecimento de novos vírus pode afetá-las e provocar a fome 
mundial. Daí decorre a importância estratégica fundamental de bancos genéticos e 
de sementes que permitem novos pontos de partida.” (Carneiro da Cunha, 1994: 
132). 

 

Como observa Carneiro da Cunha (1994), tem-se reconhecido então que o Brasil é 

rico em número de espécies biológicas, assim como em termos culturais, no que se refere ao 

elevado número de populações indígenas e povos tradicionais que conservam o ambiente e 

apresentam um vasto conhecimento sobre fauna e a flora do local. Logo, o que 

aparentemente parecia pobreza, revela-se agora um trunfo. 

“A emergência da questão ambiental nos últimos anos jogou ainda uma outra luz 
sobre esses modos “arcaicos” de produção. Ao deslocar o eixo de análise do critério 
da produtividade para o do manejo sustentado dos recursos naturais, evidenciou a 
positividade relativa dos modelos indígenas de exploração dos recursos naturais e 
desse modelo da cultura rústica, aparentemente mais pobre, mas valioso dos 
modelos indígenas” (Arruda, 1999: 83).  

 

Sendo assim, Arruda sugere a construção de políticas públicas aliadas aos anseios das 

comunidades tradicionais, mostrando ser necessária a valorização da identidade, dos 

conhecimentos, das práticas e dos direitos destas populações, que leve em consideração o 

seu modo de vida e uso dos recursos naturais. O que não significa, para o autor, retornar ao 
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mito do “bom selvagem” ou da ideia do “ecologismo nato” presente nessas populações. 

Para o autor, as populações tradicionais são influenciadas com os processos de dinâmicas 

sociais e mudanças culturais (Arruda, 1999: 88). 

Como destacam Cunha e Almeida (2000), é claro que não existem populações 

naturalmente conservacionistas, ainda que possa se traduzir “natural” por “cultural”. 

Contudo, deve-se reconhecer o conhecimento destas populações e o papel dessas 

comunidades na preservação ambiental.  
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CAPÍTULO 5. O MEIO AMBIENTE PELOS RETRATOS DOS TUPINIKIM  

"O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. 
É preciso transver o mundo." (Manoel de Barros) 

 

Nesse capítulo apresento uma análise das fotografias que foram produzidas pelos 

participantes da pesquisa no período do trabalho de campo na aldeia de Comboios, entre os 

meses de maio a julho de 2015. Assim, foram inseridas as fotografias relacionadas a 

percepção do meio e do quotidiano dos Tupinikim e que ilustram os temas fotografados. Em 

relação aos temas das fotografias, pediu-se que os integrantes produzissem imagens sobre o 

que entendiam sobre o meio ambiente, sobre a natureza e aos possíveis anseios sobre as 

questões ambientais. 

Vale ressaltar que a produção de fotografias se deu em inúmeros momentos e de 

modo independente por alguns sujeitos. Dessa forma, é possível observar algumas 

variedades e semelhanças nas imagens sobre os espaços fotografados, conteúdos e os temas 

contemplados. As temáticas das imagens foram separadas em blocos, buscando seguir a 

ordem em que apareceram.  

Inicialmente, houve um predomínio de imagens que representavam o meio abiótico, 

como o sol, o rio e o mar e o meio biótico, sobretudo a vegetação. Num segundo momento, 

os participantes fizeram imagens das plantas ganharam destaque, sendo a maior parte delas 

de plantas cultivadas nos quintais das casas da aldeia, como as plantas alimentícias, 

medicinais e ornamentais. Num terceiro momento, surgiram as imagens que retratam as 

ruas, as construções, as pessoas e os animais.  

 

5.1. O MEIO AMBIENTE COMO PAISAGEM 

Nas primeiras fotografias foi possível perceber, dentre os temas identificados, um 

grande predomínio dos elementos da natureza, tal como o sol, o mar e o rio. Ou seja, dos 

elementos que compõe a paisagem natural da aldeia de Comboios. Este tema foi bastante 

explorado, além disso, observou-se uma grande preocupação com a estética, visto que 

grande parte das fotos tinham como objetivo mostrar as belezas do lugar e da própria 

natureza. 
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Figura 16: Fotografia Pôr-do-sol. Texto: diálogo entre autora da fotografica (A.) e investigadora (C.) -  
explicação da fotografia. Fonte: Fotografia de Sujeito 11.  

 

 

Figura 17: Fotografia do Rio Comboios ao entardecer. 
Fonte: Fotografia de Sujeito7. 

 

A – Esse aqui é o 

coraci, o sol. 

C – Coraci (sol)? 

A – Isso, por que ficou 

muito bonito, está 

tarde aqui. 
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Figura 18: Fotografia da vegetação da praia de Comboios. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 10. 

 

 

 

Figura 19: Fotografia da praia de Comboios. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 10. 
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Figura 20: Fotografia do caminho da praia. Texto: diálogo entre autora da fotografia (G.) e investigadora (C.) -  
explicação da fotografia. Fonte: Fotografia de Sujeito 10. 

 

Durante os encontros foi possível notar um sentimento de orgulho a respeito das 

belezas da região (Figura 18). Além das fotografias trazerem à tona algumas cenas que 

passam desapercebidas no quotidiano. Podemos considerar que essa ligação afetiva entre as 

pessoas e o lugar constitui o que Tuan (1974) denominada por Topofilia. Observa-se que 

entre os Tupinikim existe este mesmo sentimento topofílico, relativo a uma nação de 

pertencimento e de apego ao lugar. Neste caso, marcado pela valorização da tranquilidade, 

das belezas naturais e das relações de parentesco e reciprocidade entre as pessoas. 

Para se chegar até a praia é necessário caminhar por uma trilha, que leva em média 

30 minutos. Um caminho repleto de bromélias, aroeiras, guriri dentre outras espécies 

nativas. Além disso, durante no percurso é possível observar regiões de plantio de mandioca, 

abóbora e outras variedades.  

G - Essa foto aqui, eu tirei porque, sei 

lá, toda vez que eu passo aqui, eu 

gosto desse verde sabe. A trilha, eu 

acho muito bonito. Mostra mais a 

beleza. É a parte que eu mais gosto.   

C - Ah, legal. 

G - Melhor que o outro caminho mais 

aberto. 

C- Esse daí é o caminho da praia né? 

G - É, um dos caminhos que a gente 

vai à praia. 
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Nas imagens foi possível observar as características da vegetação de restinga e do 

ecossistema costeiro. Para os participantes neste trabalho, a praia representa uma atividade 

de lazer, assim como as pescarias de convívio social. 

 

5.2. AS PLANTAS 

Outro tema que esteve muito presente nas fotografias foi o das plantas, tanto a 

vegetação nativa, quanto aquelas que apresentam fins medicinais e alimentícios. Nas hortas 

e quintais, muitos moradores cultivam hortaliças, verduras e legumes. Também é frequente 

a presença de árvores frutíferas, como bananeira, mangueira, pitanga, coqueiro, dentre 

outros. Apesar de o solo arenoso dificultar o plantio, é possível notar que essa atividade 

desempenha um papel importante para as famílias, tanto para o consumo como para a 

comercialização. Ainda que a alimentação dependa da compra de produtos industrializados 

fora da aldeia, o cultivo sem o uso de pesticida representa uma parcela considerável dos 

alimentos consumidos diariamente.  

 

      

Figura 21: Fotografia de tomate.                                    Figura 22: Fotografia da cebolinha da horta. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 6.                                          Fonte: Fotografia de Sujeito 6. 
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Figura 23: Fotografia de feijão guando.                         Figura 24: Fotografia de bananeira. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 6.                                            Fonte: Fotografia de Sujeito 12. 

 

É possível observar nas imagens, o plantio de alimentos que fazem parte da dieta 

tradicional indígena, representadas pela mandioca, pelo milho, feijão de guando, banana, 

frutas silvestres, etc. Segundo os participantes, há projetos sociais locais que incentivam a 

geração de renda e de alimentos por meio do plantio de outras variedades de espécies.  

As plantas medicinais surgiram nas fotografias como um tema proposto por um dos 

participantes e muitos integrantes mostraram-se interessados em fazer esses registos. 

Dentre as imagens, é possível notar algumas plantas, tais como o boldo, a cidreira, a 

almesca, a erva-santa, o melão-de-São-Caetano, a arnica, conforme se mostra de seguida. 
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Figura 25: Fotografia de capim cidreira                           Figura 26: Fotografia de erva-santa 
Fonte: Fotografia de Sujeito 9                                               Fonte: Fotografia de Sujeito 9 
 
 
 

  
Figura 27: Fotografia de Almesca.                                      Figura 28: Fotografia de melão-de-São-Caetano. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 5.                                            Fonte: Fotografia de Sujeito 5. 
 
 

 

  
Figura 29: Fotografia de Amora.                                         Figura 30: Fotografia de Embaúba. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 5.                                            Fonte: Fotografia de Sujeito7. 
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Além disso, as plantas medicinais aparecerem nos depoimentos dos idosos, sobre o 

tempo em que não existiam remédios industrializados, nem serviços de saúde na aldeia. 

Alguns membros da comunidade, os mais velhos, apresentam um vasto conhecimento sobre 

a sua utilização. Segundo uma das mulheres, tudo está plantado no seu quintal e os 

ensinamentos sobre a utilização de cada uma das plantas e as suas relações com as doenças 

já foram passados para os seus filhos e netos.  Este fato encontra ressonância com os 

estudos de Diegues (2001) e Toledo (2001), no que se refere à existência de um vasto 

conhecimento sobre a natureza, que é fruto da vivência e transmitido entre as gerações. 

Como o solo da região é predominante arenoso, o cultivo torna-se mais difícil. 

Todavia, de acordo com as falas dos moradores, se a terra for trabalhada, é possível plantar 

uma grande variedade de vegetais, como foi possível observar nas fotografias. Para se obter 

sucesso no plantio, faz-se necessário cercar o local, para evitar a invasão de animais, como é 

o caso das galinhas, cães e cavalos. Interessante ressaltar que há na aldeia práticas 

sustentáveis, como no caso de aproveitamento das garrafas pet e vidros na agricultura, 

como mostra a figura abaixo.  

 

 

Figura 31: Fotografia da cerca de material reciclável. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 6. 

 

Devido à necessidade de muitos cuidados, alguns moradores acabam por não se 

dedicar a essa atividade. Algumas participantes relataram que o plantio era muito 

trabalhoso e utilizavam expressões como: “a gente planta e não cresce nada”, “morre tudo”. 

Entretanto, mesmo diante das dificuldades apontadas, é possível perceber que boa parte 
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dos moradores fazem algum tipo de cultivo e que esses alimentos apresentam um papel 

importante para a subsistência dessas famílias.  

Dentre as várias plantas que são encontradas na região, o urucum apresenta um 

papel importante para os Tupinikim, as suas sementes apresentam uma pigmentação 

avermelhada que dá cor e sabor à comida, sendo muito utilizado na moqueca capixaba. De 

origem indígena, este prato típico é o mais destacado da culinária capixaba e foi incorporado 

no turismo no Estado do Espírito Santo. Além disso, ele também é utilizado como pigmento 

para as pinturas indígenas, embora atualmente mais usada para momentos de festas e 

comemorações especiais.  

 

 

Figura 32: Fotografia de Urucum. Texto: diálogo entre autora da fotografia (A.) e investigadora (C.) -  
explicação da fotografia. Fonte: Fotografia de Sujeito 6. 

 

Outra espécie do reino vegetal que apresenta uma posição de destaque no 

quotidiano dos Tupinikim é a aroeira, que é uma planta nativa da região, conhecida como 

pimenta-rosa. Além de ser amplamente utilizada com fins medicinais, hoje em dia ela 

desempenha uma importância económica considerável para o Tupinikim. 

A - Eu gostei dessa foto aqui porque fala 

de urucum. É porque, eu achei 

interessante porque um está aberto e outro 

fechado. Esse negócio aqui faz Coloral.  

C - Usa na culinária e também é 

importante para cultura indígena né? O 

que usa mais o urucum? 

A - Tipo, quando você quiser fazer uma 

pintura indígena. Isso daqui também é 

bom quando você vai comer uma carne 

seca. 
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Figura 33: Fotografia da cata da aroeira.                  Figura 34: Fotografia de aroeira. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 11.                                     Fonte: Fotografia de Sujeito 11. 
 

 

Nos períodos de frutificação, muitas famílias se reúnem e se organizam para fazerem 

a cata da aroeira, pois nesse momento é possível obter um rendimento extra. A aroeira é 

coletada na aldeia de Comboios, assim como em regiões próximas, em seguida é vendida por 

atravessadores, que exportam esse material para outras regiões, onde é utilizada 

principalmente como tempero. 
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Figura 35 a 38: Fotografias variadas das plantas.  

Fonte: Fotografias de Sujeito 8, Sujeito 9, Sujeito 5, Sujeito 12, Sujeito 11. 

 

5.3. OS ANIMAIS 

As principais fotografias de animais encontrados na região retrataram os animais 

domésticos encontrados na aldeia, como os cachorros, galinhas e pássaros. De modo geral 

foram poucas as fotografias se comparado aos outros temas, talvez pela dificuldade de se 
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avistar a fauna selvagem do local, ainda que os participantes tenham fotografado moluscos e 

artrópodes, como os crustáceos e aracnídeos.  

Vale ressalar que, o tatuí e a concha, evidenciados na fotografia seguinte, são 

encontrados na areia da praia e amplamente utilizados na alimentação dos Tupinikim. 

 

 
Figura 39: Fotografia de concha e tatuí. 
Fonte: Fotografia de Sujeito7. 

 

 

Figura 40: Fotografia de aranha. 
Fonte. Fotografia de Sujeito 5. 
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Figura 41: Fotografia de sagui. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 6. 
 
 

 
Figura 42: Fotografia de galinha. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 1. 
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5.4. OS SERES HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: Fotografia de um integrante e o Rio Comboios. Texto: diálogo entre os 
participantes da pesquisa (S.) e (A.) e a investigadora (C.). Fonte: Fotografia de 
Sujeito7. 

C- Então gente, quais os temas que vocês acham que estão mais aparecendo? 

A – Céu, plantas medicinais, verduras. 

S- O mar, o rio, barcos. 

A – Pessoas. 

C - Pessoas? 

A - Tem ali ó. 
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Fotografia 44: Fotografia de um barco navegando pelo rio Comboios. 
Fonte: Fotografia de Sujeito7. 

 

Observou-se um número relativamente menor em relação às imagens que 

retrataram a presença de pessoas. Penso que esse facto possa estar relacionado com a ideia 

advinda com a ciência moderna, dentro de uma lógica cartesiana, que defende a separação 

dos seres humanos dos demais seres vivos. Essa dicotomia natureza-cultura foi criticada por 

diversos autores como foi referido anteriormente. De certo modo, essa dicotomia estaria 

eventualmente expressa no facto de grande parte das imagens representarem elementos da 

paisagem natural e da vegetação. Contudo, os participantes optaram igualmente por 

fotografar os seus companheiros ou outros individuos da aldeia, mostrando nas imagens 

abaixo (Figura 45 a 49). 
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Fotografia 45: Fotografia de participantes no caminho a praia. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 10 
 
 

 
Figura 46: Fotografia de criança na janela. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 6. 
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Figura 47: Fotografia de criança com cachorro de estimação. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 6. 

 

Ao mesmo tempo, observa-se que há uma marcada presença da natureza expressa 

no quotidiano dos indígenas. Como é possível observar nas imagens acima, os sujeitos se 

encontram na maior parte das vezes nas proximidades dos ambientes naturais da aldeia, o 

que nos leva a uma análise mais profunda. Assim, há uma concordância entre o que foi 

observado na aldeia e estudos que argumentam que as sociedades indígenas e demais povos 

tradicionais apresentam uma relação diferenciada com a natureza, como algo intrínseco a 

vida desses sujeitos.  

 

5.5. A ALDEIA INDÍGENA DE COMBOIOS 

A imagem abaixo evidencia a rua principal da aldeia de Comboios, na qual é possível 

observar o solo arenoso característico do local, a disposição das casas, os postes de energia 

elétrica e uma grande quantidade de árvores no entorno. Algumas das fotografias 

retrataram os espaços de convívio e socialização, como a escola, a quadra, a igreja e a casa 

de farinha. 
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Fotografia 48: Fotografia da aldeia de Comboios. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 1. 

 

A “casa de farinha” é um espaço comum em que os Tupinikim utilizam para o 

processamento da mandioca e que envolve toda a família. Essa atividade é característica de 

muitas sociedades indígenas que viviam no território brasileiro e ainda se mantem presente 

nos dias de hoje, como fonte de renda e alimento.  

 

 
Figura 49: Fotografia da casa de farinha. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 1. 
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Figura 50: Fotografia da escola. 
Fonte: Fotografia se Sujeito 1. 

 

 

 
Figura 51: Fotografia da igreja. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 8. 
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Figura 52: Fotografia da escola. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 8. 

 

Essa última imagem chamou a minha atenção, pelo telhado de palha integrado no 

concreto da escola. Esta construção me faz lembrar das relações entre tradição e 

modernidade que representa bem a relação do Tupinikim com o ambiente. Ou seja, como 

afirma Giddens (1997), há um contraste entre a tradição e a ideia de modernidade, visto que 

há muitas combinações que podem ser encontradas nos cenários sociais concretos.   

A escola, a igreja, o posto de saúde são instituições características das sociedades 

modernas (Giddens, 1997). No entanto, é possível observar que as edificações, de um modo 

geral, estão comumente envoltas pelo verde da vegetação. Assim, as crianças brincam numa 

quadra de concreto cercada por mata e por vezes, vão à praia, nadam no rio, pescam e 

assistem televisão. Na escola, a educação indígena é inspirada no sistema oficial de 

educação vigente no Brasil, embora contenha peculiaridades, um exemplo é a presença 

obrigatória de professores indígenas. Na Educação Indígena, o curriculum é composto pelas 

disciplinas como ciências, matemática, história, geografia, português e agregam o ensino da 

língua e escrita nativa, o tupi. Além disso, a educação mostra-se uma ferramenta de 

valorização da identidade cultural indígena. Estimulando o ensino da língua Tupi, o 

conhecimento das lendas, da história indígena, das brincadeiras e das cantigas de roda. 
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Figura 53: Fotografia da criança brincando na quadra. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 8. 

 

 

 

5.6. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

 

 

Figura 54: Fotografia do Lixo. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 1. 
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Conforme citado anteriormente, a maioria dos sujeitos, optou por fotografar as 

belezas naturais da aldeia de Comboios. Durante os encontros, questionei sobre a ausência 

de conteúdos fotográficos relacionas aos possíveis problemas ambientais, como o lixo. 

Entretanto, os participantes relataram que não queriam mostrar “esse tipo de coisa” nas 

imagens, demonstrando certa repulsa a retratar os aspectos negativos da realidade.  

O cacique foi praticamente o único que fotografou alguns dos problemas da 

comunidade, como o lixo, a presença dos cachorros nas ruas associando-os a transmissão de 

doenças.  

 

 

 

Figura 55: Fotografia do cachorro na rua. Texto: Explicação da fotografia. 
Fonte: Fotografia de Sujeito 1. 

 

Analisando as imagens com o grupo, outra integrante compartilhou a sua 

preocupação com o desmatamento, por meio da fotografia e da narrativa explicativa. 

AC - Esse aqui é um animal, 

cachorro. Tirei para mostrar 

porque há muitos cachorros 

na aldeia. Um problema 

seríssimo de saúde, que traz 

problema de saúde, porque 

transmite doença. 

 



94 
 

    

Figura 56: Fotografia da roça, evidenciando o cultivo de mandioca. Texto: Diálogo entre autora da 
fotografia (G.) e investigadora (C.). Fonte: Fotografia de Sujeito 10. 

 

5.7. OS BARCOS  

A importância do barco para os indígenas que vivem na aldeia de Comboios é algo 

que aparece não apenas nas fotografias, mas nas falas dos moradores. A travessia de barco 

pelo rio faz parte da rotina das pessoas que vivem na aldeia, pois como não há uma ponte, 

ou qualquer outra ligação por terra, sem o barco não é possível entrar ou sair da aldeia. 

Assim, o rio é parte de uma barreira natural, que dificulta o acesso de pessoas estranhas e a 

saída dos jovens. Cabe ressaltar, que alguns dos participantes disseram não saber remar, em 

especial as meninas mais jovens. O não saber remar faz com que esses indivíduos 

dependam, de certo modo, dos amigos e familiares para acessar à aldeia. 

Geralmente há barcos no cais, em ambos os lados das margens, que ficam à 

disposição dos Tupinikim. Alguns indivíduos têm seus barcos e remos próprios. Outro ponto 

que dificulta essa travessia diz respeito às condições climáticas. Dessa forma, a chuva, o 

vento forte, o rio agitado são fatores que podem dificultar a travessia, muito embora os 

moradores pareçam habituados a essa situação. 

 

G - Essa daqui, é da roça de alguém 

lá. Eu acho que é do meu avô. Eu 

achei interessante mostrar também 

né, o que planta. 

C - O que plantam? 

G - Eu acho que é mandioca, aipim, 

eu acho, porque eles plantam tudo 

junto. Eu não acho certo, porque 

desmata. 
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C- Por que você tirou a foto? 

S- É porque eu vi o rio, os 

barcos... 

C- Porque, você acha que o 

barco é importante? 

A- Claro! Sem o barco como 

que a gente vai fazer uma 

comprinha, tomar uma 

cerveja lá na padaria, 

comprar um pão. 

C- Então, o barco é essencial 

para comunicar com outras 

regiões né? E vocês vão mais 

para onde? Para a vila? 

A – Vamos para vila, para 

Aracruz... todo canto. 

 

Apesar de existirem algumas semelhanças entre algumas fotos foi possível observar 

as diferenças nas tomadas dos ângulos. Contudo, como afirma Tuan (1974), duas pessoas 

não vêem o mundo da mesma maneira, e assim como na fotografia, a realidade pode ser 

retratada de diversas formas. 

 

   

  

 

Figura 57: Fotografia dos barcos. Texto: Diálogo entre autora da 
fotografia (S.) e a integrante (A.) e a investigadora (C.). Fonte: 
Fotografia de Sujeito7. 
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Figura 58: Fotografia dos barcos. Texto: Diálogo entre autora da 

fotografia (G.) e a investigadora (C.). Fonte: Fotografia de Sujeito 10. 

 

 

 

 

 

Como é possível observar nas imagens acima, os Tupinikim se encontram cercados 

pelo verde, que está presente na vegetação nativa da região, bem como pelas plantas 

cultivadas nos quintais e nas roças. Assim como, estão repletos de belas paisagens 

proporcionadas pelos ambientes naturais da aldeia: o rio, a mata e a praia. 

A natureza parece estar em toda parte. Assim, a fotografia serviu como uma 

estratégia para se discutir as questões do ambiente e valorizar as belezas do lugar. Como 

uma das integrantes ressaltou, por meio das fotos era possível mostrar as belezas de 

Comboios, pois no dia-a-dia algumas coisas passam desapercebidas. 

Em relação aos problemas do ambiente, percebe-se que alguns indivíduos não 

quiseram retratá-los nas fotografias e foi possível compreender este pensamento. Dessa 

forma, as conversas e entrevistas se mostraram estratégias eficazes para discutir essas 

questões. Assim, no próximo capítulo, serão analisadas as conversas com os mais velhos, 

professores e diretora da escola.  

C - Essa daqui você tirou no 

mesmo dia também? A do 

barco? 

G - Foi, foram todas no 

mesmo dia. Quando a gente 

chegou da praia e fomos lá. 

Eu achei bonito também. A 

gente não liga muito né, mas 

depois que tira foto e vê. 

C- Fica bem bonito e é uma 

coisa, muito importante para 

vocês né... 

G – É, único jeito para gente 

poder ir para outro lado, 

porque não tem como. 

 



97 
 

Vale ressaltar que, no final das atividades relacionadas ao photovoice, ocorreu uma 

exposição com algumas das fotografias produzidas pelos sujeitos. A exposição foi feita no 

décimo encontro, no dia 9 de julho de 2015, na escola da aldeia de Comboios. Todo processo 

de montagem foi planeado junto aos integrantes da pesquisa, à medida que os encontros 

foram acontecendo e as fotografias foram sendo reveladas. Em relação à escolha das 

imagens, cada um dos participantes escolheu três fotografias que pensavam ser mais 

significativas, que foram ampliadas e compartilhadas com o grupo na exibição (Figura 59). 

 

 

Fotografia 59: Fotografia da exposição fotográfica. 
                                               Fonte: Da autora. 
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CAPÍTULO 6. OS TUPINIKIM: O AMBIENTE, IMPACTOS E MUDANÇAS NA ALDEIA DE 

COMBOIOS 

“Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma.” (Lavoisier) 

 

Neste capítulo apresento os resultados sobre as conversas sobre o ambiente e as 

mudanças ambientais que foram percebidas na aldeia de Comboios. As fotografias se 

mostraram uma ferramenta para se trabalhar a percepção ambiental e trazer à tona alguns 

aspectos da realidade, embora as conversas e entrevistas permitiram explorar outras 

questões, como é o caso das mudanças, que estão relacionadas com a memória e a 

lembrança do passado, assim como dos impactos ambientais que praticamente não tiveram 

espaço nas fotografias produzidas pelos sujeitos da pesquisa. 

 

6.1. O MEIO AMBIENTE: A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

Como já evidenciado nas fotografias, durante as conversas e entrevistas com os 

Tupinikim, o meio ambiente revela-se algo central, muito valorizado entre os Tupinikim, 

conforme observado nos depoimentos abaixo: 

-“Ela é muito importante para gente né. É de onde a gente tem tudo, é a natureza. É 
através da água, que ajuda a gente. Porque eu vejo muita coisa por fora sobre a água, 
tem gente que fica 3, 4 dias sem água. Para gente, o que é importante é a natureza, 
ela que ajuda. Como essa natureza aqui, se você cavar um pocinho, você tem água. A 
mata, que é natureza, ela ajuda a proteger a água. Se você não tiver nada, tiver só a 
terra pura, como que você vai achar água? Você não consegue. Como que os 
passarinhos vão beber água? Tudo é através da natureza. Tudo é natureza. Às vezes a 
gente tá cavando ali a gente vê um pocinho tem agua ali em baixo e quando tem só 
terra seca, você cava você não vê nada né. A natureza, a gente planta a verdura. Você 
tem tudo. Tudo que a gente precisa para viver a gente acha. E se a gente não tivesse 
isso né? Ah, eu gosto muito. Isso aqui, eu planto, eu cultivo. As flores, eu gosto 
muito. Todo dia eu tô cuidando para não deixar elas morrerem.” (Sujeito 2, 2015) 

 

Nesse sentido, destaca-se a importância da água e da abundância desse recurso na 

aldeia. Reconhecem o seu valor para a comunidade, bem como para as demais espécies, 

como as aves e as plantas.  Além disso, para os Tupinikim, a natureza representa fonte de 

alimento, cura e de renda. Ou seja, por meio das atividades de cultivo e uso das plantas 
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medicinais, caça e da pesca, que são representativas na aldeia de Comboios. Também 

representa uma possibilidade de recreação e de atividade física, como é o caso dos banhos 

de rio e de mar, como é possível observar na fala abaixo: 

-“O meio ambiente, diante dessa questão cultural, politica, o meio ambiente, eu falo 
como centro. Primeiramente Deus, depois a gente tem a natureza. O meio ambiente 
é a nossa vida. Se você tem vida, você precisa do ar para respirar, você precisa do 
alimento que você retira dela. A natureza é vida para gente. (...). É uma forma da 
gente se expressar. Da gente ter esse contato com a natureza. A gente sabe se você 
for lá no rio, é um ambiente que você pode tomar banho, você pode pescar e ter o 
seu lazer. Pescar, ao mesmo tempo que você está ali tirando seu alimento, você tá 
seu lazer também. Se você tiver ali com problema psicológico, tudo isso que a gente 
vê hoje, pressão alta, stress... Tem esse prazer. Ao mesmo tempo, que você está 
trabalhando, tirando seu alimento, você ta tendo prazer. A mesma coisa da praia. O 
caminhar daqui até na praia é um exercício físico maravilhoso. Você vai anda pra lá e 
pra cá, pega tatuzinho, pega conchinha e vê aquele mar maravilhoso.” (Sujeito 4, 
2015) 

 

Esse sentimento de prazer proporcionado pelo contato com a natureza também é 

discutido por Tuan (1974), ligado a Topofilia. Além disso, em relação às questões do 

ambiente, um dos participantes enfatizou a importância dos povos indígenas na 

conservação, visto que as poucas áreas preservadas estão associadas às terras onde vivem 

povos indígenas e a povos tradicionais. Este fato foi observado por Victor Toledo (2001), 

Antônio Carlos Diegues (2001) e outros estudiosos da etnoecologia e da etnoconservação.  

 

6.2. OS IMPACTOS DOS GRANDES EMPREENDIMENTOS NA REGIÃO: RELATOS SOBRE AS 

MUDANÇAS NO AMBIENTE 

Grandes mudanças ambientais ocorreram na região, como já discutido no primeiro 

capítulo, com a chegada da empresa Aracruz Celulose, líder em exportação de celulose no 

mercado mundial, que teria recebido incentivos por parte do Governo Estadual para se 

instalar no local. Naquela altura, os Tupinikim eram considerados “caboclos” e embora se 

soubesse da existência de populações indígenas no Espírito Santo, localizadas na região do 

Município de Aracruz, o interesse económico buscava sempre negligenciá-los.  
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Durante as entrevistas realizadas, foram citadas pelos participantes algumas 

estratégias adoptadas pelo Governo, a fim de favorecer os projetos de desenvolvimento em 

áreas onde vivem povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas.  

-“O fato da terra indígena ser terra devoluta, de ser terra do Governo, então foi 
muito vendida. Foi vendida entre Governo e empresas. Isso aconteceu, acontece 
né?! Quando vai ver, já tá na mão de outro. Quem sofre com isso são as 
populações pequenas. (…) Exemplo aqui dos Tupinikim em Aracruz, mas se a 
gente for ver a história é igual com outros povos indígenas, outros povos 
ribeirinhos. Quantos pequenos agricultores, que ofereceram dinheiro, aí foram 
embora para morar na cidade, venderam seu pedacinho de terra e hoje se 
arrependem, porque sabem que a vida no campo é mil vezes melhor do que na 
cidade. ” (Sujeito 4, 2015). 

 

Conflitos envolvendo populações indígenas, povos tradicionais, como quilombolas, 

pescadores, catadores de castanha, dentre outros são comuns na realidade brasileira. 

Frequentemente, a disputa sobre o território está centrada em diferentes formas de 

apropriação e utilização da terra, cuja vitória geralmente pode ser associada aos interesses 

do capital. Esses conflitos, segundo Zhouri e Oliveira (2012), envolvem segmentos diversos 

da sociedade, como o Estado, empresas, técnicos e minorias étnicas. 

Apesar dos impactos ambientais causados pela Aracruz Celulose no ambiente, os 

participantes da pesquisa não atribuem a culpa apenas a empresa, mas que esta teria 

intensificado processos de degradação ambiental no local. Dentre as mudanças ambientais 

que ocorreram recentemente na região de Comboios, os participantes da pesquisa 

ressaltaram as alterações no regime hídrico e do aumento das enchentes, que marcam o 

período de cheia. Impactos também foram sentidos na pesca e na caça, assim como 

observaram o aumento de desmatamento e da poluição do rio Comboios.  

 

6.2.1. O DESMATAMENTO E A ESCASSEZ DA CAÇA  

Nas últimas décadas, o desmatamento na região se intensificou, prejudicando a caça 

na aldeia, pois muitos animais já não são mais avistados devido à retirada da vegetação 

nativa. Hoje em dia, dentre os animais que podem ser encontrados na aldeia podemos citar 

a capivara, o tatu, o veado e muitas espécies de aves, tal como o flamengo, sofreu e sabiá. 
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As madeiras provenientes das matas eram utilizadas pelos Tupinikim, como matéria-prima 

na construção das habitações, nas cercas dos quintais, assim como na queima de farinha. 

Vale ressaltar que durante muito tempo a floresta representou possibilidade de vida 

desses sujeitos, que ali podiam fazer a coleta de frutos, pescar, caçar e obter ainda os 

materiais necessários para construir as suas habitações e meios de transporte (a canoa era o 

meio mais utilizado). Assim, os Tupinikim garantiram a sua subsistência por anos (Maracci, 

2008; Teao; Loureiro, 2009; Magalhães, 2007; Ciccaroni et al. 2009). Como já observado por 

estudiosos, a destruição da mata resultou numa profunda modificação da vida dos 

Tupinikim. 

Apesar dos impactos terem sido percebidos, alguns indivíduos caçam nos arredores. 

A capivara é atualmente a mais visada, por se tratar de um animal de médio porte, cuja 

carne é compartilhada entre os indígenas.  

– “ (...) muita coisa foi acabando sim. Capivara é uma das caças que tem mais, que  é 
grande e que pode caçar. Dá para muita gente comer. Geralmente não é um sozinho, 
é sempre família. E só mata mais mesmo, quando tá sem carne. Uma coisa que eu 
sempre falo quando tem carne em casa, não faz isso não. Porque é um respeito. A 
gente sempre discute essas questões. (...) geralmente vai só os homens, as mulheres 
pescam. ”  (Sujeito 4, 2015). 

 

Como é possível observar, trata-se de uma atividade predominantemente masculina 

que envolve diferentes famílias. Entretanto, a participação das mulheres é frequente na 

pesca.  

 

6.2.2. ALTERAÇÃO DO REGIME HÍDRICO 

Os participantes relataram alterações na dinâmica das águas na região, assim como a 

redução do volume e da qualidade da água do rio Comboios, que teria ficado mais túrbida. 

Também foram relatadas alterações do regime de cheias, cujas enchentes se tornaram mais 

frequentes na localidade e tornaram motivo de preocupação dos moradores de Comboios. 

-“Eu fico muito preocupada com o rio enchendo desse tanto. Eu fico pensando na 
água, que fica presa nas represas que quando chove, rebenta tudo. Eles predem a 
água, para poder trabalhar. Antes não tinha isso.” (Sujeito 2, 2015). 
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Um dos integrantes ressaltou que a Aracruz Celulose, atual Fíbria, utiliza muita água 

na sua atividade como indústria de celulose. Dentre as mudanças que foram sentidas, a 

construção do canal Caboclo Bernardo parece ter sido uma das principais causas desses 

impactos na comunidade indígena de Comboios.  

-“É por que a Fibria, antigamente conhecida como Aracruz Celulose, usa bastante 
água para fazer o trabalho dela. Então, ela abriu um canal, o rio Doce passando por 
Vila do Riacho que também passava aqui um canal pelo o rio comboios. Como ela 
precisa de bastante água, ela abriu esse canal e pegava a água do rio Comboios.  
Ninguém sabe essa água do rio Doce vem lá de Minas Gerais né... Passa água, esgoto, 
tudo... Aí quando chove bastante lá em Minas Gerais, essa água vem e acaba 
passando por aqui. ” (Sujeito 5, 2015) 

 

Alguns pesquisadores ressaltam o alto consumo hídrico associado ao funcionamento 

das empresas de celulose. Segundo Maracci (2008: 124), os dados da AGB-ES de 2004, 

demonstraram que o gasto de água da empresa, equivale ao consumo diário de um centro 

urbano de 2,5 milhões de habitantes. Ressalta-se, devido a esse alto consumo, ao exportar 

celulose, exporta-se também a água.  

Sobre a monocultura de eucalipto associada à indústria de celulose, há uma série de 

estudos que evidenciam os impactos causados em relação aos recursos hídricos e a biota. 

Dentre eles, é possível citar o empobrecimento do solo, devido ao alto consumo de água da 

espécie. Além disso, a substituição da mata atlântica pelas plantações de eucaliptos tem 

levado a uma perda considerável de biodiversidade, pois são formados verdadeiros 

“desertos verdes”. Dentre os movimentos ambientalistas existentes é possível destacar a 

“Rede Alerta Contra o Deserto Verde”, que atua na contramão da lógica desenvolvimentista 

(Maracci, 2008: 124). 

 

6.2.3. POLUIÇÃO DO RIO COMBOIOS   

Participantes da pesquisa ressaltaram que o rio era limpo, que as mudanças 

começaram a ser percebidas recentemente. Um inconveniente relatado é a mortandade dos 

peixes que ocorre geralmente nos períodos de cheias.  

-“Na verdade, há 20 anos atrás, o rio aqui, você olhava ali você via o fundo dele, 
porque a água era clarinha mesmo. De 25 anos para cá, quando a empresa fez o 
canal Caboclo Bernardo para abastecer, aí toda enchente que tem, todo resíduo que 
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vem, descarrega no rio Comboios. Tem época que morre centenas de peixes pela 
água que vem de enchente. ” (Sujeito 1, 2015) 

 

Além disso, como observou Maracci (2008: 129), a construção do canal Caboclo 

Bernardo gerou impactos diretos à aldeia indígena de Comboios, bem como as comunidades 

de Vila e Barra do Riacho, localizadas no entorno. Dessa forma, alterou-se a dinâmica dos 

rios, prejudicando a pesca de peixe e de camarão, utilizados para consumo e 

comercialização. 

Segundo a autora, o rio Comboios integra o sistema de captação das águas do rio 

Doce pelo canal Caboclo Bernardo, assim o sistema de comportas controla o volume da 

vazão mediante as necessidades de armazenamento hídrico da empresa. Com isso, o nível 

do Rio Comboios, originalmente regulado pelo regime sazonal de inundação, devido a essas 

alterações passou a ser controlado pela empresa. Dessa forma, impactou-se o rio Comboios 

e a região do entorno, caracterizada por uma rede natural de drenagem constituída de 

várzeas, brejos, pântanos, fatores importantes associados à fertilidade do solo e à prática da 

agricultura da comunidade Tupinikim de Comboios (Maracci, 2008: 129).  

Nesse sentido, observa-se que o Canal Caboclo Bernardo ocasionou alterações nos 

períodos sazonais das cheias e vazantes, além de deixar a água do rio Comboios turva e 

impactar a biota local.  

 

6.2.4. IMPACTOS NA PESCA  

A pesca é uma atividade que é exercida tanto no rio, quanto no mar, desde os 

tempos mais remotos. Segundo os participantes, antigamente pescava-se de canoa com 

facilidade, pois havia uma grande oferta de peixes na região.  Hoje em dia, nota-se uma 

redução do estoque pesqueiro, bem como do tamanho do pescado. 

-“Nós pescávamos, pescávamos de linha. Hoje você vê, a gente não tem o peixe igual 
ao de antigamente. Tinha robalo, piau, birirca, bico de agulha (...) tinha carapeba, que 
é um peixe muito bom. Hoje você não vê mais ele. Hoje tem mais robalo, robalinho. 
Num é aquele grandão como tinha.” (Sujeito 2, 2015) 
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Dentre as espécies de peixe encontradas na região estão o cambuto, o robalo, o cará, 

a traíra, o paiu, a piranha, o pampo, o baiacu, a barbudinha e a maraçapeba. Entretanto 

outros peixes exóticos também são encontrados, como o bagre africano, que é considerado 

uma praga em vários locais do Brasil. 

Há uma série de fatores que têm prejudicado a atividade da pesca na região, alguns 

deles resultantes dos impactos causados pelas atividades da indústria de celulose e 

petrolífera. Desse modo, a movimentação constante de navios e barcaças de eucalipto, os 

processos de extração e os vazamentos de petróleo, tem impactado de forma contundente a 

atividade pesqueira. 

-“Porque antigamente eles pescavam de canoa. Os mais antigos faziam a canoa de 
madeira, saia de mar adentro. Naquela época tinha bastante peixe, aí eles saiam 500 
metros, 1 km.... Não existia isso, as embarcações que têm hoje, que têm mais 
facilidade hoje. Eles tão lá em Vitória e sabem que está passando cardume de peixe 
aqui. E hoje, não tem nem mais como pescar, eles vão e lançam uma rede de 1 km. 
Na época do “mata pampo”, lança uma rede daqui, vai quase em Regência3. Aí você 
procura quem? Tem uma época que eles falaram com o pessoal do IBAMA.” (Sujeito 
5, 2015) 

 

Além disso, como observado no depoimento acima, atividades de pesca predatória 

têm prejudicado os pescadores artesanais e as populações indígenas que dependem da 

pesca como fonte de alimento e renda. Também se evidencia a falta de fiscalização do órgão 

ambiental brasileiro, o IBAMA. Essa questão tem sido estudada por Nnox e Trigueiro (2015), 

que destacam as dificuldades dos pescadores artesanais frente à escassez, às atividades de 

pesca predatória, e aos impactos da sísmica relacionados com os grandes projetos 

industriais no litoral do Espírito Santo. 

No seu estudo, Maracci (2008: 20) destaca dentre os principais impactos ambientais, 

o corte da vegetação nativa, originalmente composta pela mata atlântica, que foi 

progressivamente substituída pelas plantações de eucalipto. Bem como, a contaminação das 

águas e do solo pela utilização de agrotóxicos e pela emissão de efluentes industriais. Além 

da construção de barragens, desvios de rios, feitos para atender as necessidades das 

empresas que alteraram profundamente a dinâmica hídrica local. Além disso, a autora 

                                                           
3 Regência é uma vila de pescadores localizada a aproximadamente 36 quilómetros de distância da aldeia 
indígena de Comboios. 
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ressalta que teriam sido utilizadas formas de coação sobre as famílias indígenas, com uso da 

violência física e simbólica. 

 

6.2.5. ALGUNS ASPECTOS POSITIVOS 

Em relação à instalação de grandes empreendimentos na região e aos possíveis 

conflitos ambientais, pude notar que entre os entrevistados, existe uma polaridade, pois ao 

mesmo tempo referem aspectos positivos e negativos. “O lado bom”, como dizem os 

participantes, estaria associado às possiblidades de empregos e ao financiamento de 

projetos sociais que são desenvolvidos na aldeia de Comboios. “O lado ruim” refere-se aos 

impactos sentidos na localidade, como a poluição, o desmatamento, as enchentes, dentre 

outros problemas ambientais.  

-“Uma parte é boa e outra parte é ruim. Uma parte é boa, para quem não tinha 
emprego está trabalhando nessas empresas, igual a Fíbria. Outra parte é ruim né, que 
as vezes traz um ar, um cheiro, que pode estragar a vida dos outros.” (Sujeito 6, 
2015) 

 

Vale ressaltar que, como já citado anteriormente, a instalação da empresa Aracruz 

Celulose, aconteceu anteriormente à conquista da terra e dos direitos indígenas e acabou 

por trazer à tona as questões acerca do reconhecimento étnico dos Tupinikim e da garantia 

de seu território. Atualmente a empresa apoia uma série de projetos sociais nas aldeias 

indígenas Tupinikim e Guarani com a finalidade de incentivar ações relativas à geração de 

alimento e renda, ao esporte e a valorização cultural. De acordo com o site da empresa, 125 

mil reais seriam disponibilizados por meio do Fundo de Apoio para Iniciativas Comunitárias 

(FAICI), beneficiando mais 22 projetos neste ano (Fíbira, 2015).   

Apesar dessas medidas não compensarem todas as mazelas e os impactos já 

causados no ambiente, nas comunidades do entorno e nas populações indígenas, a ajuda 

parece estar sendo bem vista pelos Tupinikim. 
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 CAPÍTULO 7: AS ESTÓRIAS E MEMÓRIAS DA ALDEIA DE COMBOIOS 

“Versos... não. Poesia... não. Um modo diferente de 
contar velhas estórias.” (Cora Coralina) 

 

Este capítulo apresenta relatos sobre a vida na aldeia de Comboios e as mudanças 

percebidas, especialmente nas últimas décadas. Revela a importância dos conhecimentos 

tradicionais que são passados entre gerações, e que vêm assumindo novas configurações 

frente aos avanços tecnológicos e aos processos de globalização. Além disso, faz-se uma 

apresentação sobre as estórias da aldeia de Comboios, que foram identificadas durante a 

investigação. 

 

7.1. RELATOS SOBRE A VIDA ANTIGAMENTE 

Os mais velhos costumam dizer que a vida na aldeia mudou muito nas últimas 

décadas. Antigamente as casas eram feitas de estuque e o telhado coberto por palha. 

Dormia-se em camas duras, de madeira. Naquela altura, o rio Comboios era limpo e 

cristalino, fonte de água e de vida para aqueles sujeitos. Por meio da pesca, da caça e da 

coleta de frutos tinham o seu sustento e pelo rio se andava de canoa para outras regiões. 

É possível perceber que os tempos mudaram, embora segundo os moradores a 

lembrança permaneça no imaginário. Atualmente, a maior parte das casas é feita de 

alvenaria, e navega-se pelo rio Comboios utilizando barcos de alumínio, alguns até movidos 

a motor.  

Há algumas décadas atrás não havia energia elétrica na aldeia de Comboios. Na falta 

de luz, as pessoas se reuniam em volta da fogueira e conversavam sobre o quotidiano, bem 

como contavam estórias, mitos e lendas. Além disso, não havia posto de saúde, utilizava-se 

apenas plantas medicinais, os “remédios do mato”, tal como os chás, banhos e infusões.  

-“Não tinha telefone, a tecnologia não existia. Recados demorava semana, meses... 
Falava de um, uma pessoa ia falar esse recado lá do outro lado. Era oralidade na 
época. A gente não tinha acesso às informações de fora. Algumas informações que a 
gente tinha, quando chegava já estava ultrapassado. Por nós morarmos aqui, a gente 
era os últimos a saber. As outras aldeias, principalmente Caieiras, já estavam mais à 
frente.” (Sujeito 4, 2015) 
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Estudo sobre os Tupinikim e descrições sobre esse passado, podem ser encontrados 

nos trabalhos de Sandro José da Silva (2000), Dóris Reis de Magalhães (2007), Celeste 

Ciccaroni e Eduardo Moreira (2008), Marilda Teles Maracci (2008), Kalna Mareto Teao e 

Klítia Loureiro (2009) e Orzilei Tereza Marcelino (2014). 

Essa mesma lembrança sobre o passado é compartilhada por outros moradores da 

aldeia de Comboios. Assim, segundo uma senhora, a fogueira também desempenhava um 

papel importante no aprendizado e na troca de conhecimento entre gerações. 

-“Não tinha energia antigamente. Ai a gente cantava roda, tirava verso. Quando 
ficava escuro, a gente ficava em volta da fogueira. A gente pegava aipim assava. A 
fogueira não era só quando era mês de junho não. A gente fazia fogueira para 
conversar com eles, para ensinar o que era o passado. Para quando eles crescerem, 
para eles passarem para os filhos. E os filhos passarem para os filhos deles os netos.” 
(Sujeito 2, 2015) 

 

A importância dessa prática no convívio, na educação e na socialização dos Tupinikim 

mostra-se ainda mais relevante visto que naquela altura, o acesso à educação formal era 

difícil, pois a escola ficava distante do local. Dessa forma, era na fogueira que se aprendia a 

história do povo, os costumes e as lendas. O papel dos pais na educação também foi 

evidenciado na conversa abaixo: 

-“As escolas eram longe, era difícil também. Os pais juntavam para fazer a 
fogueirinha, as crianças cantavam roda e eles conversam com os filhos. Meu pai 
conversava muito com a gente. Porque se hoje eu sei das coisas, meu pai me 
ensinou. (...) Ele conversava, nós ficávamos tudo pertinho dele, ouvindo ele falar.” 
(Sujeito 2, 2015) 

 

Segundo os mais velhos, a chegada da energia elétrica e da televisão foram alguns 

dos principais fatores que contribuíram para que as formas de se viver e se relacionar na 

aldeia se modificassem. Ou seja, em outras palavras, é possível observar que a influências 

dos meios de comunicação alteraram algumas práticas relacionadas com as relações sociais 

entre os Tupinikim. Sendo assim, como antigamente não havia o acesso a essas tecnologias, 

as pessoas acabavam por conversar mais umas com as outras. Segundo, a fala destaca 

moradora da comunidade, a televisão é algo em que todos ficam calados, prestando atenção 

em uma realidade de mundo que é muito distante daquela vivida no cotidiano da aldeia. 

Como é possível observar nesse trecho da conversa: 
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-“O que atrapalhou um pouco foi a televisão. Porque antigamente não existia isso aí. 
As crianças elas iam crescendo na cultura dos mais velhos. E hoje, você bota assim, 
liga a televisão. Às vezes a pessoa que falar alguma coisa (...). Aí todo mundo fica 
quieto, não conversa. E agora, só fica de olho na televisão. Vendo um monte de coisa 
nada a ver. Aí eu sempre falo para as crianças daqui para não deixar de ser a cultura 
da gente. A gente tem que lembrar. Tem que fazer esse resgate, não deixar né... (…) 
Igualzinho as casas antigamente. Não tinha essas casas. Nossa casa era de chão e era 
de estuque. A coberta não era assim. As crianças aí não conheceram. Os mais velhos, 
a gente conversava para poder passar para os filhos, para os netos né.” (Sujeito 2, 
2015) 

 

Como é possível observar, nos relatos acima, a vida na aldeia de Comboios tem 

vivenciado uma série de mudanças, como a chegada da energia elétrica, a substituição das 

casas de estuque por casas de alvenaria, modificação nas formas de locomoção. Dentre 

essas mudanças, a influência da tecnologia e dos meios de comunicação é algo a ser 

destacado. É possível notar que nesse contexto, a modernidade e tradição andam lado-a-

lado, quase que indissociáveis. De facto, vivemos num mundo cada vez mais global, em que 

a modernidade e a globalização, teriam levado o estilo de vida ocidental para quase todos os 

cantos do mundo.  

Como assinala Sousa Santos (1999: 31), a globalização da cultura, assim como a 

globalização da ecónomia é um processo desigual e repleto de contradições. Nesse sentido a 

influência das culturas de massa acaba por desempenhar um papel neutralizador que 

descontextualiza as culturas locais. 

Nesse sentido, como aponta Stuart Hall (2006), a questão da identidade tem sido 

amplamente discutida na teoria social, assim na pós-modernidade diante das mudanças 

causadas pela globalização as velhas identidades que por muito tempo estabilizaram o 

mundo social estariam sendo “descentradas”, fragmentadas, fazem surgir novas 

identidades. 

Dessa forma, ao mesmo tempo que, os processos de globalização estão relacionados 

com uma força homogeneizadora, que a princípio nega as diferenças entre os grupos, é 

possível observar a existência um movimento contrário. No qual, há uma afirmação dessas 

identidades étnicas, que expressa a vontade de resgatar e de valorizar a identidade local, 

neste caso representado pelo que é indígena. Por fim, há uma terceira situação dentre desse 

contexto que é surgimento de novas identidades, denominadas de híbridas. 
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Na minha vivência na aldeia pude perceber uma forte presença dos equipamentos 

tecnológicos. Quase todas as pessoas se comunicam pelos telemóveis e se informam pelas 

notícias da televisão. O que de alguma forma contrasta com a dificuldade de acesso ao local, 

que está localizado a 1,5 km da Vila do Riacho, povoado mais próximo e cujo acesso se dá 

por uma estrada de chão até a margem do rio Comboios, onde é necessário atravessar de 

barco.  

A influência da tecnologia é uma realidade presente na aldeia, como fonte de 

entretenimento, informação e de conhecimento. Como ressaltou a diretora da escola de 

Comboios, a tecnologia apresenta uma faceta positiva que pode ser utilizada para trabalhar 

as próprias questões indígenas. Dentro desse contexto, alguns indivíduos têm se apropriado 

desse conhecimento e produzido filmes, documentários sobre a vida na aldeia e história 

indígena, e até ficções.  

Além disso, a escola é parte fundamental na valorização da cultura Tupinikim, dos 

conhecimentos tradicionais e da história indígena. Nesse sentido, também é possível notar o 

recente empoderamento desses sujeitos, que após tantas lutas, conflitos pelos territórios, 

começam a se apropriar do conhecimento sobre os seus direitos. 

 

7.2. ESTÓRIAS DA ALDEIA DE COMBOIOS QUE EVOCAM ELEMENTOS DA NATUREZA 

Um dos objetivos da pesquisa consistiu em investigar as possíveis estórias que eram 

contadas pelos Tupinikim relacionadas à natureza. Dessa forma, nos encontros procurei 

estimular que compartilhassem as estórias, embora, desde o primeiro encontro, os 

participantes dissessem que os mais velhos eram os mais indicados para falar sobre o 

assunto. As estórias registadas foram contadas por duas senhoras, por um professor, pela 

diretora da escola e pelo cacique.   

A mitologia está presente em diversas sociedades tradicionais e povos indígenas, 

como uma forma de expressar as explicações do mundo e a compreensão do universo. 

Dessa maneira, como já citado anteriormente, na antropologia, os mitos, as cerimónias, a 

religião e os aspectos culturais e sociais presentes nas sociedades estudadas geralmente são 

tratadas à parte das questões relativas ao modo como os grupos interagem com os 
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ecossistemas em que vivem e obtêm a sua subsistência (Ingold, 2000; Descola; Pálsson, 

1996).  

Nas estórias abaixo, é possível observar a presença de seres míticos, como a mula-

sem-cabeça, o boitatá, dentre outros. Como ressalta Viveiros de Castro (1996), o 

perspectivismo ameríndio e o transformismo cosmológico podem ser encontrados em 

diversas sociedades no contexto sul-americano, e outras partes do mundo. Contudo, neste 

trabalho, não tivemos o objetivo entender a origem das estórias contadas pelos Tupinikim, 

mas apenas mostrar o como no imaginário Tupinikim está presente uma permanente ligação 

entre os humanos e os outros seres.  

Dentre as estórias que estão relacionadas com a natureza e expressam uma 

preocupação ambiental, podemos destacar a do Saci Pererê. Como é possível observar 

abaixo, a figura do saci está associada à proteção das matas e à questão das racionalidades 

das ações humanas relativas ao meio ambiente. Assim, como destaca a participante, “se a 

caçada não for por necessidade, o saci atenta”. É quando acontecem coisas inesperadas e 

que geralmente a caça se torna falha. 

 

SACI 

-“Eu não sei contar estória, mas a estória que eu sei, é a do saci Pererê. Geralmente ele é o 
protetor da mata. Quando os meninos vão caçar, eles têm que saber... A caçada quando ela 
é por necessidade. A gente tem que respeitar isso. Se for caçar só por matar, jogar fora, eles 
são atentados. Meu irmão conta, ele gosta muito de caçar. Uma vez, o saci deu um assovio 
que ele se arrepiou todinho (...) depois que o saci assoviou, eles não viram nada, eles se 
perderam na mata. Coisa que nunca tinha acontecido. Não conseguiam matar nada. A gente 
pode falar que é uma lenda, a gente pode falar que é um mito, mas para gente é real, 
porque são os protetores da natureza, tem que ter o respeito. ” (Sujeito 4, 2015). 

 

Dentre outras estórias e lendas compartilhadas pelos Tupinkim, podemos citar a da 

“mula-sem-cabeça”, a do “lobisomem” e a do “boitatá”. Vale ressaltar que estas são 

conhecidas no folclore brasileiro, embora existam particularidades no contexto Tupinikim.  

Outra estória presente no contexto Tupinikim compartilhada pelo Cacique, é sobre 

um casal de patos que teria aparecido na aldeia. Os patos foram alimentados com os demais 
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animais e desapareceram. Posteriormente, teriam enviado uma carta agradecendo os 

cuidados. Ou seja, não seriam animais e sim, pessoas. Evidenciado, mais uma vez, o 

transformismo cosmológico citado por Viveiros de Castro (1996). 

 

CASAL DE PATOS 

-“Diz que viram de manhã cedo chegou um casal de patos no terreno deles, aí eles jogaram 
comida para eles né. Ai esse casal de pato diferente comeu também junto. Eles botaram 
água, deram comida. Depois de um tempo, eles mandaram uma carta, agradecendo pela 
comida, pelos cuidados que tiveram com eles. Eram pessoas... É um mito, eu não sei. É uma 
estória interessante, nós não temos essa estória em registro.” (Sujeito 1, 2015)) 

 

Também há uma estória sobre a Maraçapeba é um peixe encontrado na região e 

utilizado na alimentação dos Tupinikim. Neste caso, é possível notar a influência do 

catolicismo. Este peixe encontrado na região tem os olhos tortos. Segundo a lenda, isso se 

deve pelo facto de a Maraçapeba ter sido grosseira com a Santa, também chamada de 

“Nossa Senhora”. Como um castigo, a Santa teria costurado o olho do peixe daquela forma.  

 

MARAÇAPEBA 

-“Minha mãe que falou né, uma época, tem bastante tempo. Tinha um peixe, com o nome 
maraçapeba, que ela é muito diferente dos outros né. O olho dela é tudo para o mesmo 
lado. Diz que ela era ignorante, ignorante. Teve uma santa veio e pediu um favor para ela. 
Ela pegou e respondeu né, com ignorância que ela tinha. Aí pegou ela.... Vocês podem olhar 
que a maraçapeba tem os olhos tudo para o mesmo lugar. De tanta ignorância que ela tinha, 
a santa pegou e modificou o olho dela. ” (Sujeito 5, 2015) 

 

Dentre outras estórias que foram identificadas é possível citar a da “Gravidez da 

Janaúba”, estória de “Maria e João”, um relato sobre “Cobra de leite”. 
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7.3. “NÃO DEIXAR PERDER”: O PAPEL DA ESCOLA NA VALORIZAÇÃO CULTURAL TUPINIKIM 

Nas falas dos Tupinikim, expressões como a de “não deixar perder”, “tem que fazer 

esse resgate” revelam a vontade de se preservar a cultura indígena. Diante dessa 

preocupação, a escola apresenta um papel importante para o envolvimento das crianças e 

dos adolescentes nas práticas culturais indígenas. Nas paredes é possível observar nomes e 

expressões na língua tupi, além de pinturas indígenas e imagens sobre o modo de vida deste 

grupo. Segundo uma professora, os educadores desenvolvem trabalhos de resgate das 

lendas, das músicas, das brincadeiras e que contam com a participação dos idosos.  

Outra iniciativa é a do projeto Ma´enduara coordenado pela diretora Luzia Florêncio 

Rodrigues, que surgiu devido ao desinteresse dos mais jovens sobre as questões indígenas e 

resultou na publicação de um livro chamado “Memórias de Comboios” no qual apresenta 

dois volumes. O projeto trabalhou com jovens de 15 a 22 anos, sobre as questões da cultura 

indígena relativa às lendas, as músicas, ao artesanato, por meio de bate-papos e rodas de 

conversas entre os integrantes e representantes mais velhos da comunidade, estimulando 

assim uma troca de conhecimento entre as gerações, promovendo a valorização desses 

conhecimentos.  

Além disso, segundo diretora, foram feitas visitas aos ambientes naturais da aldeia, 

como a praia, o rio, e o mangal (que se encontra nas localidades mais distantes), assim como 

se organizou visitas a outras aldeias indígena localizada nas proximidades, como é o caso de 

Pau-Brasil. Devido a uma condicionante que deveria ser cumprida por meio de projeto social 

na localidade, o trabalho foi patrocinado pela empresa Fíbria e teve duas edições, uma no 

ano de 2012 e outra no ano de 2013. 

Nesse sentido, é possível notar no discurso de muitos indígenas, uma valorização do 

estudo, como algo essencial para a nova geração. Essa valorização parece estar relacionada a 

uma preocupação com as incertezas do futuro, bem como à empregabilidade. Desta forma, 

tem-se priorizado a qualificação profissional em detrimento do casamento, principalmente 

no tocante das mulheres. Sendo assim, os anseios estão no desejo de que os filhos tenham 

uma vida “melhor”, que terminem os estudos e consigam um emprego. Por outro lado, há 

um desejo de que os mais novos não esqueçam a cultura indígena, os ensinamentos dos 

mais velhos e o lugar de onde eles vieram. 
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As relações entre a aldeia e a cidade entre os Tupinikim foi estudada por Ciccaroni e 

Moreira (2008). Nesse estudo, observou-se um fluxo de migração contínuo da aldeia para 

cidade, entretanto, preserva-se os laços de parentesco e mantem-se a relação entre os 

moradores da aldeia e da cidade. Essas migrações não são recentes, embora se tenham 

acentuado na década de 60 do século XX, no período do conflito territorial marcado pela 

instabilidade da garantia de seus territórios no Espírito Santo. Na cidade de Vitória, como 

observaram Ciccaroni e Moreira (2008), os indígenas vivem em áreas geralmente afastadas 

do centro e próximas ao mangal, rio ou praia. Ou seja, locais ricos em recursos naturais onde 

conseguem manter algumas das suas práticas tradicionais, como o cultivo, a pesca e a 

utilização das plantas medicinais. No contexto urbano, a maior parte dos indígenas trabalha 

na prestação de serviços, no caso das mulheres no serviço doméstico, ou, no caso dos 

homens, na área de construção civil. 

Em algumas falas, os mais velhos dizem que preferem a vida na aldeia. Como afirma 

uma senhora, Comboios é como uma ilha, cercada pelo rio e pelo mar. Um lugar tranquilo, 

onde todos se conhecem e não há violência e droga como na cidade. Além disso, 

atualmente, as possibilidades de estudos aparentam mais acessíveis aos indígenas, alguns 

deles têm curso superior ou cursos técnicos e trabalham na aldeia como educadores, 

técnicos de enfermagem, agentes de saúde, dentre outras ocupações. Para um dos 

integrantes, o estudo é necessário para que os Tupinikim conheçam os seus direitos e 

valorizem a sua cultura. No seu relato, os jovens poderiam sair da aldeia, desde que nunca 

esquecessem o lugar de origem, da aldeia de Comboios, de sua história e do seu povo.  

-“Olha, minha preocupação mesmo é isso... dessas crianças, desses adolescentes 
estudarem mesmo. Mas sempre pensando no bem-estar da família, da comunidade. 
Porque a gente tem que se fortalecer enquanto povo. Pode ir para qualquer lugar do 
mundo, pode até estuda fora do país, mas sempre pensando de onde ele veio. Às 
vezes dá uma certa insegurança de muitos, só enxergarem só lá fora como importante. 
Essa prática que a gente tem que ter, esse diálogo, não é só meu mas tem que ser de 
todos os adultos hoje. Porque as crianças dependem da gente, para que eles tenham o 
melhor. Nós também temos que batalhar para garantir o futuro deles. Se a gente quer 
que nossa família seja respeitada, que os nossos filhos sejam respeitados, sempre 
vivendo nas aldeias. Então tem que ser assim, porque não justifica mais você ir morar 
na cidade, não adianta falar que a cidade é melhor. O melhor é você estar aqui. Dentro 
da sua casa, convivendo com a sua família. Você pode ir lá trabalhar, pode ir lá 
comprar outras coisas mas voltar sempre para o seu aconchego”. (Sujeito 4, 2015) 

 



114 
 

Diante de uma sociedade que considera cada vez mais individualista, a diretora da 

escola assinala o papel dos educadores indígenas nesse processo. Não se trata apenas de 

acompanhar a leitura e a escrita dos alunos, mas em lidar com questões de cunho social, 

político, educacional, cultural e económico. Assim, a educação indígena vem confrontando a 

organização do mundo hoje, no século XXI. Diante da competição, o papel dos educadores, 

do cacique, das lideranças, é de ajudar as crianças a refletir sobre os valores de 

solidariedade, do trabalho em parceria e da união. 

Ainda que os adolescentes não demonstrem tanta clareza sobre os seus planos para 

o futuro, a opinião entre parece se dividir entre aqueles que desejam continuar vivendo na 

aldeia e aqueles que desejam ir viver na cidade. Enquadram-se especialmente nesta última 

categoria, os jovens que possuem familiares vivendo nos centros urbanos próximos a aldeia 

de Comboios. Como disse uma das participantes da pesquisa “tem muita para acontecer!”. 

Ressalta-se que ainda que há muitos desafios a serem transpostos pelos indígenas. Essas 

conquistas são muito recentes e existem limitações socioeconômicas e barreiras culturais 

para a consolidação dessas escolhas frente a atual realidade. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Não é preciso entrar para a história para fazer um 

mundo melhor.” (Mahatma Gandhi) 

 

Este estudo buscou apresentar a percepção do ambiente dos Tupinikim. Constatou-

se que esta revela características como o vasto entendimento sobre a natureza, que são 

essenciais para a reprodução física, social e cultural, semelhantes àquelas encontradas nas 

comunidades tradicionais. Neste sentido também se constata a transmissão desses 

conhecimentos para as outras gerações, ou seja, passando entre as gerações. Além disso, 

nota-se a valorização dos indivíduos mais idosos, cujo saber, fruto da experiência e da 

vivência no local são referências culturais para a comunidade. Dentre as atividades que 

marcam estas relações, podemos citar a ampla utilização das plantas medicinais, o cultivo de 

alimentos para consumo e comercialização, a cata da aroeira e as atividades de caça e pesca. 

As fotografias realizadas pelos participantes no estudo, demonstraram que a 

percepção do meio ambiente está sobretudo relacionada às representações do meio 

biofísico, caracterizado principalmente pelas paisagens naturais, plantas e pelos animais. 

Apesar de terem realizado igualmente imagens da aldeia e dos seres humanos e de terem 

abordado problemas ambientais, inicialmente os motivos escolhidos para fotografar foram 

referentes aos elementos considerados expressivos da beleza das paisagens, apontando 

para uma vontade de mostrar os apectos considerados positivos no ambiente.  

Nas conversas, pude compreender que, para os Tupinikim, da Aldeia indígena de 

Comboios, do Município de Aracruz-ES, o meio ambiente aparece como algo central. Este 

fato pode ser observado nas falas dos Tupinikim, diante da importância para processos 

vitais, como a alimentação, respiração e a própria reprodução biológica, cultural e social 

desses sujeitos.  

Além disso, observa-se que a realidade em que vivem os Tupinikim, na aldeia de 

Comboios, é marcada pela presença do verde da vegetação, pelo contacto com a terra, visto 

que não há pavimentação nas ruas, nem a passagem de carros dentro da Aldeia de 

Comboios. Desse modo, muitas das atividades de lazer estão associadas aos banhos de rio e 
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de mar, os passeios de barco, as atividades de pesca e caça, realizadas entre os familiares e 

amigos. 

A história dos Tupinikim é marcada por lutas e conflitos que visavam garantir os 

direitos pelo território e pelo próprio reconhecimento étnico. Embora, esses direitos tenham 

sido conquistados, como a demarcação das terras indígenas em Aracruz, ainda hoje é 

possível observar os impactos socioambientais decorrentes de atividades industriais na 

região. A lógica desenvolvimentista mostra-se muito presente no Estado e teve um novo 

auge com a indústria de petróleo e gás, nos anos 2000, que se estende até o presente 

momento. 

Contudo, é interessante notar que as questões ambientais resultantes do impacto 

negativo das atividades industriais praticamente não foram objeto das fotografias dos 

participantes e só foram referidas quando se estimulou a reflexão e discussão sobre este 

assunto durante os encontros com o grupo. 

Vale ressaltar que houve uma série de avanços sociais no tocante da criação de um 

sistema de saúde indígena, um sistema de educação diferenciado, além de uma gama de 

programas voltados exclusivamente para as populações indígenas. Embora mesmo com a 

demarcação de terras, são necessários mecanismos que garantam a preservação das 

condições ambientais que são necessárias para a subsistência dessa população.  

As mudanças no ambiente e os impactos percebidos estão relacionados ao 

desmatamento, a escassez da caça e da pesca, a alteração do regime hídrico e da poluição 

do rio Comboios. A chegada de grandes empreendimentos na localidade teria intensificado 

esses impactos no ambiente. Embora, atualmente, entende-se como positivos os projetos 

sociais patrocinados por estas empresas. Desse modo, estas inciativas que passam a ter uma 

função relevante na aldeia, na geração de emprego e renda. 

Os Tupinikim demonstram certa esperança de que no cenário atual, estas empresas 

gerem emprego e renda, contribuindo assim, para o sustento e para a melhoria de vida para 

as futuras gerações. Entretanto, fala-se de uma insegurança quanto à possibilidade de perda 

dos direitos conquistados. Dessa forma, a formação académica e a qualificação profissional 

revelam-se como um imperativo para os jovens.  
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As possibilidades de estudo estão cada vez mais acessíveis aos Tupinikim e fazem 

parte da realidade desejada por esses sujeitos. A educação escolar apresenta um ganho em 

relação à independência financeira e acesso a melhores empregos. Além disso, está 

associada ao facto de conhecerem melhor os seus direitos, como indígenas e, assim, 

valorizarem a identidade Tupinikim.  

Nesse sentido, as relações conflituosas com a grande indústria de celulose, no 

contexto que tive a oportunidade de estudar, parecem estar dando lugar a uma nova relação 

de negociação e resiliência. Após a luta e a conquista de seus territórios, novas 

preocupações emergem no contexto Tupinikim. 

Vale ressaltar que, o trabalho foi realizado apenas na aldeia de Comboios que 

apresenta uma grande peculiaridade, pois esta é a única cujo o acesso é feito de barco. A 

realidade das aldeias Tupinikim são diferentes e o objetivo deste estudo não está em fazer 

comparações, mas retratar a situação encontrada no local. 

Como relatado anteriormente, a chegada da energia elétrica modificou as relações 

sociais e culturais na aldeia de Comboios. Antes, as reuniões em volta da fogueira faziam 

parte da rotina do Tupinikim e apresentavam um papel importante na educação e na 

socialização dos moradores. Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, os meios de 

comunicação como a televisão, o celular e a internet estão cada vez mais presentes no 

quotidiano indígena. Embora, mesmo com toda a tecnologia e a influência do entorno, o 

desejo de “resgate” e “valorização da cultura Tupinikim” é frequentemente exposto, 

sobretudo pelos mais velhos.  

Nota-se uma valorização do conhecimento dos idosos na aldeia de Comboios, que 

também é incentivado pela escola e pelos projetos sociais. Assim, os próprios Tupinikim 

revelam a vontade de estimular os jovens a estudar e a compreender a história e a cultura 

Tupinikim. 

Como é possível perceber, as estórias fazem parte da realidade sociocultural dos 

Tupinikim, sendo que algumas destas estão inscritas no folclore nacional. Dentre as que 

estiveram relacionadas com a natureza é possível destacar a lenda do Saci Pererê, cuja figura 

está relacionada com a proteção das matas. Além disso, algumas das estórias revelam 
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características da influência do catolicismo no contexto Tupinikim, marcado pelas promessas 

e pelos castigos, como é o caso da estória da Maraçapeba. 

Durante os encontros com os participantes buscou-se estimular uma reflexão sobre 

as questões ambientais, estimulando a troca de conhecimentos entre os participantes e 

também entre as gerações. Neste, uma integrante destacou o papel dos povos indígenas na 

conservação do ambiente. 

Tem-se discutido cada vez mais, diante da gravidade da crise ambiental, o papel dos 

povos indígenas na conservação e na educação ambiental. A forma em que os seres 

humanos se relacionam e percebem o meio ambiente tem modificado drasticamente nos 

últimos séculos. Dessa forma, é possível verificar que a crise ambiental, não é apenas uma 

crise ecológica, mas uma crise do pensamento hegemónico. Assim, a degradação do meio é 

também a degradação dos seres humanos. Este estudo defende a ideia de que é preciso 

pensar em outros modelos que busquem religar o ser humano à natureza e romper a 

dicotomia que foi instalada com advento da ciência moderna.  

Nesse sentido, os Tupinikim podem contribuir para desconstrução da imagem dos 

povos indígenas construida historicamente desde o tempo dos “Descobrimentos”, visto que 

o processo histórico resultou em mudanças na forma de viver e de se relacionar com o meio.  

Entre os Tupinikim há uma percepção da natureza como algo intrínseco à vida e um senso de 

respeito ao ambiente e aos demais seres vivos. Assim, penso que podemos apreender com 

eles, principalmente no tocante a resgatar valores como a solidariedade, cooperação e 

respeito entre os seres humanos, em busca de uma sociedade melhor. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este documento solicita o seu consentimento para participar da pesquisa de mestrado "OS 
TUPINIKIM E O MEIO AMBIENTE: UMA ETNOGRAFIA E SEUS RETRATOS" que visa conhecer 
as percepções dos Tupinikim em relação à natureza, a fim de entender como atualmente se 
pensa o meio ambiente e as questões ambientais. Além disso, almeja-se contribuir para o 
conhecimento da forma de viver e interagir com o meio que foi construída ao longo do 
processo histórico. 

 

Para atingir os objetivos propostos será utilizado o método etnográfico, como base 
epistemológica da Antropologia. Além disso, será utilizada uma técnica chamada Photovoice, 
em que a fotografia é utilizada como modo em que as pessoas ao fotografar, possam refletir 
sobre sua comunidade e sua realidade. As pessoas que participarem deste estudo deverão 
comparecer a encontros que visam discutir sobre essas questões.  

 

Para participar do estudo, será necessário: 

a) Participar de uma roda de conversa inicial, em que serão fornecidas informações 
detalhadas sobre o estudo, sobre os encontros a serem realizados e sobre a produção de 
fotografias. 

b) Participar de encontros semanais previamente estabelecidos com a pesquisadora, que 
envolvem a discussão acerca do meio ambiente e sobre as questões ambientais. 

c)  Estar disponível para fotografar e analisar as imagens produzidas. 

 

Você está sendo convidado a participar deste estudo e terá liberdade para desistir da 
pesquisa a qualquer momento.  

 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou perante a necessidade de reportar qualquer injúria 
ou dano relacionado com o estudo, você deve contatar a pesquisadora responsável: Clara 
Novaes Assunção, bióloga, pós-graduada em Gestão em Educação Ambiental e mestranda 
em Antropologia – Culturas Visuais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL). O contato poderá ser feito pelos telefones: (27) 
3315-2760 e (27) 98823-0680, ou por email claranovaes.bio@gmail.com. 

 

Eu estou ciente de todos os esclarecimentos acima e concordo participar desta pesquisa. 
Minha participação é voluntária e também estou ciente que posso deixar de participar no 
momento que desejar. Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio 
científico, garantindo o anonimato. 

 

mailto:claranovaes.bio@gmail.com
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Aldeia de Comboios, Município de Aracruz, Espírito Santo, Brasil. 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário: ______________________________________________________ 

Nome do responsável: _________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: _____________________________________________________ 

Email: ________________________________Telefone: ______________________________ 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE FILMAGEM E USO DA IMAGEM  

 

Esta pesquisa será fotografada e filmada pela pesquisadora nas diversas fases a fim de 
compreender o cotidiano da vida dos índios Tupinikim, bem como os anseios, percepção dos 
participantes envolvidos. O produto final dessa pesquisa resultará na dissertação de 
mestrado, bem como em uma exposição de fotografia para a comunidade.  

Ciente disso, eu autorizo a filmagem e a reprodução da minha imagem.  

 

Aldeia de Comboios, Município de Aracruz, Espírito Santo, Brasil. 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário: ______________________________________________________ 

Nome do responsável: _________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: _____________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO EM PESQUISA 

 

Eu, Clara Novaes Assunção, Bióloga, especialista em Gestão e Educação Ambiental e aluna 
do Mestrado em Antropologia – Culturas Visuais, da Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL), solicito a esta comunidade, por 
intermédio de seu representante, autorização para realizar na aldeia de Comboios, uma 
pesquisa para fins acadêmicos. 

O presente trabalho visa conhecer as percepções dos índios Tupinikim em relação à 
natureza, a fim de entender como atualmente se pensa o meio ambiente e as questões 
ambientais. Além disso, almeja-se contribuir para o conhecimento da forma de viver e 
interagir com o meio que foi construída por esses sujeitos ao longo do processo histórico. 

Para atingir os objetivos propostos será utilizado o método etnográfico, como base 
epistemológica da Antropologia. Além disso, será utilizada uma técnica chamada Photovoice, 
em que a fotografia é utilizada como modo em que as pessoas ao fotografar, possam refletir 
sobre sua comunidade e sua realidade. As pessoas que participarem deste estudo deverão 
comparecer a encontros que visam discutir sobre essas questões.  

Mediante a autorização desta comunidade, me comprometo a realizar o trabalho de campo 
conforme os seguintes termos: 

 Os nomes e informações que possam identificar algum dos participantes só aparecerão na 
pesquisa com o consentimento individual; 

 O uso das imagens de pessoas, só será feito mediante ao consentimento prévio; 

 Não haverá risco físico ou de segurança dos participantes deste estudo, assim como não 
haverá custos aos envolvidos; 

 Em qualquer momento o participante pode desistir da pesquisa. 

Desejando que a minha presença possa trazer contribuições diretas ou indiretas para a 
aldeia, me proponho a colaborar no que puder. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou perante a necessidade de reportar qualquer injúria 
ou dano relacionado com o estudo, você deve contatar a pesquisadora responsável: Clara 
Novaes Assunção. O contato poderá ser feito pelos telefones: (27) 3315-2760 e (27) 98823-
0680, por e-mail claranovaes.bio@gmail.com. 

 

Aldeia de Comboios, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. 

______________________________________ 

Pesquisadora 

De acordo: 

_______________________________________ 

Cacique 

mailto:claranovaes.bio@gmail.com

