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Território e Cultura
Esse livrinho é de Arte e Cultura e de Uso do Território. Por que 
é assim? Quando eu falei pra você que a gente ia fazer junto, era 
por conta disso, né? Porque nós trabalhamos juntos, nós dois 
somos dessa área aí. Pode apresentar?

Apinaera (Nete) Pataxó 





Nete:

– A escola da gente é diferenciada porque é 
voltada, principalmente, para o que eu ensino, e eu 
sou professora de Uso do Território. A gente tem 
sempre a disciplina de ser voltado para a cultura 
da gente, para todos os costumes que a gente 
tem. Às vezes, tem pessoas que perguntam assim: 
“Nete, como você é professora se você não sabe ler 
nem escrever?”. Mas eu tenho minha sabedoria 
própria, sabedoria de vida, de como meus pais me 
criaram. Eu vi como meu povo todo mais velho foi 
criado, como era o ensinamento de antigamente, 
até mesmo como que era a escola, como que nosso 
povo fazia esta nossa escola coletiva: sempre um 
ajudando o outro.

Essa experiência eu peguei, e hoje a gente 
tem essa escola que, como eu falei, é uma escola 
diferenciada; então, o diferente dela está é aí. Por 

ser assim, não é comparada com uma outra escola 
branca que os educadores sabem ler e escrever e 
então tiram tudo da escrita.

E lá, na escola diferenciada, eu faço assim: 
se eu quero trabalhar um tema, eu vou juntando 
o meu plano de aula. Ele é demorado em quase 
uma semana porque eu dou aula segunda-feira, 
e a partir de terça-feira eu já estou pensando 
o próximo plano de aula que vou fazer. Aí eu 
vou juntando. Por exemplo: a gente sempre vai 
acompanhando o tempo. Então, tem época de 
plantar, como plantar. É assim: qual a semente 
a gente mais utiliza, qual o pedaço de terra, por 
exemplo, as veias da terra que dão aquela planta. 
Assim, tem o costume da gente, também, de saber 
lidar com a terra. Por exemplo, na Barra Velha foi 
uma experiência – Barra Velha é na Bahia – aqui 
em Minas é outra experiência de planta.



Nete:
– Então, como a aula do Clóvis é de Arte 
e Cultura, é um professor de ensinamento 
que ensina a tradição de convivência de 
como era antigamente, passa para as crian-
ças como era a nossa vida antigamente, o 
cotidiano nosso, como que nós vivíamos da 
caça, da pesca. Então essa caça e pesca é o 
que, é fazendo armadilha para as caças, que 
é o seco; fazendo armadilha pros peixes, 
como buscar os peixes, buscar os mariscos, 
fazendo o artesanato, as trocas e todo o 
tipo de cultura. Quando fala cultura, Arte 
e Cultura, é ensinando isso tudo, as artes 
que os mais velhos faziam para buscar o seu 
sustento.

Clóvis:
– Dia-a-dia do índio Pataxó de Antigamente; 
com o amanhecer do dia, cada um tinha sua 
tarefa a fazer.

Na Bahia, o que mais a gente lidava era 
com mandioca, batata e banana (nem todas as 
bananas), feijão a gente não lidava, nem milho. 
Aqui é outro modo de viver, de plantar. E tudo 
isso a gente tem que saber como explorar a terra.

Então a gente tem que olhar qual o pedaço 
de terra, como eu falei, e tem que saber se é uma 
terra apropriada para aquela planta, por exemplo, 
se for uma mata, ou se for uma capoeira, ou ainda 
um pedaço de baixada que precisa fazer uma roça 
ali; às vezes a gente usa, ou às vezes não. A gente 
tem a diferença entre capoeira, mata e baixada. 
Se a gente vê que é uma capoeira que forma uma 
mata, esse pedaço de terra a gente não mexe.

Tudo isso eu dou nas minhas aulas e faço 
através de desenhos.

Aí eu dou muito também qual é a planta 
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O que os Pataxó de antigamente tinham de 
valor era só cultura mesmo. O que tinham de 
valor era suas canoas, seu samburá, era seu 
jequiá, era seu pilão, era sua gamela, era 
cocho de fazer cauim, seus cestos de aidá.

que a gente mais planta aí. Tem as experiências 
das plantas de lá da Bahia e daqui de Minas. A 
gente também tenta muito conservar esse tipo 
de plantação, por exemplo, semente. Conservar 
também o ambiente que a gente planta, não usar 
remédio; se for uma terra que a gente vê que dá 
pra plantar um ano, dois anos, a gente continua. 
Se não, a gente não põe remédio, a gente deixa que 
ela torne a tomar uma força.

Isto tudo, através de desenho, eu mostro 
para os meninos. Faço um desenho que venha a 
compor isto tudo: quais veias de terra, qual a 
plantação, o tipo de planta, o clima da terra, qual 
a planta que se adapta em cada pedaço de terra 
– porque para cada planta tem que ter um tipo de 
terra. 

Então a gente sempre procura manter esse 
contato com a natureza.
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Viviam de troca. Esse jeguinho aqui, eles 
sempre usavam o jeguinho para fazer a troca 
mais os parentes mesmo. Trocando peixe por 
farinha, fruta pelo peixe, às vezes os que 
moravam na praia, – [aqui eu fiz uma aldeia, 
vamos supor que é a aldeia de Barra Velha] 
– os  que moravam na mata vinham trocar as 
frutas, farinha, beiju por peixe e caran-
guejo de quem morava na praia.
Aí eles tratavam assim:
–Amanhã você vai tirar uns caranguejos, ou 
pegar uns búzios, ou mariscos, ou peixe 
mesmo.
Aí eles tratavam e os que moravam na roça 
vinham para a aldeia carregados de fruta: 
era jaca, banana, abacaxi, farinha e beiju; 
aí trocava ali. 

Ensino para os meninos que uma terra, um 
pedaço de terra onde eu moro, eu quero plantar; e 
outro, às vezes, já mora num lugar em que a terra 
não é boa pra plantar. Ou que às vezes tem uma 
mata lá e não pode mexer, que venha até o meu 
lugar, às vezes até àquele território que eu estou, 
mostro para os meninos que aquele território 
não é só meu, que é de todos. Então a gente 
compartilha.

Então é um tipo de aula que eu dou que 
mexe com isso tudo sobre a terra: o manejo da 
terra, como dividir, como ela é, como ela tem 
que ser tratada, enfim, isso tudo eu mostro, 
mas através de desenhos.  Igualmente, se eu for 
contar uma história, eu tenho que fazer todos os 
elementozinhos que estão dentro daquela história 
para contar para eles. Então, dessa mesma forma 
eu mostro através do desenho como que deve ser 
trabalhado isso tudo que envolve com a terra, com 
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Eles carregavam o menino que já está gran-
dinho, os velhos carregavam para ensinar 
fazer uma prensa, ensinar plantar, ensinar 
como que torrava farinha, como que ralava 
mandioca no ralo, como que fazia uma game-
la.
Prensa é de prensar a massa. A gente rala a 
mandioca e prensa. É para secar a massa.
Ali atrás é a rocinha.Sempre levava uma 
criança, um meninozinho que já entendia pra 
estar ajudando e aprendendo.

planta. Qual o tipo de terra, qual veia de terra, qual 
planta que dá naquele lugar. Então disso tudo a 
gente tira experiência.

Aqui em Minas a gente planta mais é 
feijão, milho, mandioca. Mas tem diferença, como 
eu falei, o tempo que se planta na Bahia não é o 
mesmo tempo que se planta aqui. São tempos 
diferentes.

Lá a gente planta batata, mandioca, cana, 
banana, já aqui a gente planta muita banana, muita 
cana, muito milho, muito feijão. Assim, quando 
envolve com plantação, aí é isso que a gente fala: 
mandioca aqui a gente planta no mês de agosto, 
setembro, até meados de outubro. Na Bahia é só 
no mês de janeiro. Porque o clima é diferente.

Milho lá a gente planta no mês de março. 
São plantas também que no meu tempo na Bahia a 

1
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Como o índio Pataxó no amanhecer do dia 
preparava o corpo. Quando eles não faziam 
de manhã, faziam à tarde. Ou eles pegavam 
luta pra poder todo mundo ir tomar banho. 
Eles pegavam queda de braço, outros subiam 
no pau, ver quem que subia no pau de um fô-
lego só. Outros carregavam, ver quem é que 
agüentava aquela tora naquela distância, e 
outros colocavam sua armadilha. E esse era 
o dia-a-dia; quem não ia fazer uma coi-
sa, fazia outra, e isso é uma demonstração 
do costume pro corpo ficar forte, pra dar 
mais coragem para tomar banho, pra estimu-
lar o corpo e ser uma pessoa forte. Nadar, 
né? Ver quem chegava num determinado lugar, 
quem que nadava mais que o  outro, era uma 
forma de estar despertando o corpo.

gente não tinha costume de plantar, é uma planta 
nova, mas aqui em Minas já é uma planta que a 
gente sabe mais lidar, porque já é outro sistema, 
outro território, como diga dizer, já é 
outra experiência de vida.

O lugar mesmo, o próprio lugar, a própria 
mudança de lá pra cá faz a gente lidar com esse 
tipo de planta que antes a gente não tinha costume. 
Agora a gente já tem costume de manejar, já sabe 
o manejo todo de plantar, como tratar. E são 
essas coisas que a gente planta. E também vive 
cuidando. E eu falo com os meninos também, eu 
dou aula sobre cultura.

Então isso tudo que envolve, a gente 
fala: plantar, como ser, como é, como deve... Isso 
tudo faz parte da nossa tradição e também não 
esquecendo o outro lado, que é o artesanato.
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No artesanato, a gente também mostra 
para os meninos quais as plantas hoje que a gente 
tem, qual o tipo que elas dão...

A mesma experiência que tem com o tempo 
de plantar e colher as coisas da alimentação, 
a gente também tem com o artesanato: é uma 
planta, uma semente que a gente necessita dela, 
então assim: planta que tem aqui em Minas e que 
na Bahia também tem, às vezes, mas que o tempo 
lá é um e aqui é outro.

Aí eu mostro pra eles através de desenho 
quais são as plantas e porque que dão. Também 
faço a forma do território. Tem planta que aqui 
só dá em tempo de chuva, e lá é seco, mas dá 
diariamente. Então isso tudo sobre o tempo de 
plantação, da terra, o tempo que vem do ar, que 
vem do universo, eu também mostro pra eles. 
Porque uma coisa é envolvida com a outra, não 

Ensinando a fazer jequiá, a tanga mesmo, a 
lança, o cacado, o arco e flecha, a borduna, 
o maracá, o colar, o abano, a vassoura de 
cipó, o cesto e o samburá.
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tem como sair. Por exemplo, a ciência da terra 
com a ciência do universo: um domina o 
outro.

Porque um domina o outro, então para 
ter costume disso tudo, mostro para eles qual o 
tempo, como a gente planta aqui, qual a semente 
que a gente colhe aqui, qual a semente que a gente 
não tem, qual semente que tem na Bahia. E essas 
sementes, muitas sementes que dão na Bahia, 
aqui nesse território nosso não dão. Mostro pra 
eles também a experiência do tempo que a gente 
chegou até aqui. A gente faz tipo uma avaliação do 
território como era antigamente e como é hoje.

Então isso tudo eu mostro através 
de desenho: quando eu cheguei, enfim, 
tudo isso o que é pra ser dado numa 
aula, através de todas as coisas que eu 

Ensinando a fazer um laço, armadilha para 
pegar veado, paca, saruê, tudo quanto é 
caça, só não pega as muito grandonas, mas 
a gente faz de pegar grandona também. Esse 
aí pega pelo pescoço, mas tem que pega pelo 
pé também. 
Ensinar a fazer o mundéu, tipo de armadilha 
que pega caça também. Coloca na frente da 
caça, aí ela vem... mata ela.
Aqui é o quebra, quebra a cabeça, é uma 
armadilha.
E aqui ensina também como que anda na mata, 
os cuidados. Ensina quais madeiras são boas 
para artesanato, pra casa também, e cipó 
que é bom pra fazer jequiá, pra fazer uma 
vassoura.
Esse aqui é como eles caçavam antigamente, 
eles faziam uma casinha de pau e ficavam lá 
um tempo, uma semana ou duas e faziam essa 
casinha em cima do lugar da onça comer à 
noite. Aí eles faziam a casa em cima e o 
fogo em baixo, aí quem está de baixo, não 
vê em cima e quem está de cima, vê tudo lá 
embaixo. Aí esse foguinho fica aceso a noite 
toda, aí eles muquinham a caça, eles fazem 
de tudo aí.
Aqui é ensinando a pescar e aí é uma meni-
na aprendendo a cozinhar; a mãe ensinando 
quais são os temperos, as folhas que servem 
para o peixe.
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penso, como faz a ciência, a geografia do 
território, do tempo, assim, as histórias, 
tudo, tudo eu faço através de desenho. 
E aí eu acrescento mais na fala, porque a 
explicação através de desenho às vezes 
não dá pra você explicar tudo.

Mas eu faço primeiro o plano 
no desenho para demonstrar para 
eles e até mesmo é uma forma de ficar 
registrado. Porque tudo o que eu 
sei hoje foi através dos mais velhos, 
mas contado oralmente. Pra mim 
está lido até hoje, é uma leitura que 
nunca sai da minha cabeça, foram 
coisas que eu aprendi na prática.
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Eles combinavam de noite na beira do fogo 
mesmo: “amanhã, você vai fazer o mundéu que 
nós não temos, amanhã você vai arrancar uma 
mandioca, fazer cauim, você, (a mulher) vai 
tirar uma concha, tirar um bugigão, tirar 
um ouriço nas pedras”. Bugigão é concha, 
ouriço, caranguejo, tudo que é marisco que 
tem na beira da praia, tipo uma concha. Ele 
é uma conchinha pequenininha. 
Os homens, eles iam, às vezes, fazer uma 
canoa, iam fazer um lugarzinho de roça tam-
bém, e as crianças faziam muito “mandado” 
também (cada um tinha uma tarefa, cada um 
tinha um mandado – trocar um peixe por fa-
rinha, ou então dar um recado; então cada 
um tinha uma tarefa de fazer alguma coisa). 
Às vezes a gente estava sentindo falta de 
alguma coisa em casa e já íamos nos vizi-
nhos: “ó, menino, você vai, vai fazer esse 
mandado”. Os rapazes iam pescar no mar ou 
no rio. Onde a gente morava tinha rio e 
mar.





Por falar em prática, eu também dou aula 
sobre planta medicinal. Mostro pra eles qual 
é a planta que a gente tem no quintal, a ciência 
das plantas medicinais. Vamos supor assim, eu 
mostro pra eles as diferenças de cada planta, por 
exemplo, do que eu tenho no quintal plantada, e a 
planta que tem nativa. São ervas diferentes, folhas 
diferentes, pés diferentes, mas que às vezes tanto 
as plantas nativas quanto as do quintal dão pra 
fazer os mesmos remédios. A gente sempre dá essa 
aula, sempre na prática, mostrando pra eles.

Então, quer dizer, isso tudo é um cuidado 
que a gente teve de primeiro, e que hoje está 
passando para as crianças. Também a gente pensa 
assim, eu converso muito, oralmente, com eles, 
porque às vezes, hoje, pelo avanço, que graças a 
Deus a gente está tendo, a gente preocupa muito, 
porque do jeito que eu fui criada no meio de meu 
pessoal mais velho, o jeito que minha mãe me 

Ensinando a fazer camboa, outro tipo de ar-
madilha, para pegar peixe. Aí, vamos supor 
que a maré seca: aí você arma a camboa, 
finca uns paus e arma a rede, aí quando a 
maré está cheia, os peixes vêm e quando ela 
vaza, os peixes descem, eles ficam presos. A 
camboa a gente faz no mangue.
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criou, meu pai, meus avós, eu tenho certeza que 
eles, hoje, na prática, eles não vão ser mais. Quero 
dizer, a preocupação da gente é de passar isso 
tudo para que eles tenham esse saber, e um bocado 
a gente faz na prática, dentro da aula e mesmo 
na aula de vida que a gente tem hoje também. E 
isso não é dizer que não faz mais, mas, ao mesmo 
tempo, eu quero dizer que, de primeiro, o que eu 
aprendi foi o que eu sei hoje. 

Eu nunca tive a oportunidade, não tinha 
esta escola assim de uma pessoa estar falando pra 
mim, contando pra mim e eu registrando. Então, 
hoje eles têm esta oportunidade de eu estar lá 
mostrando, mesmo através de desenho, mas eles 
têm a oportunidade de estar registrando, fazendo 
um texto, fazendo uma leitura, fazendo uma 
poesia, fazendo uma música, tudo isso, fazendo 
um livrinho de história... Isso é importante pra 
eles e pra gente também, que hoje a gente tem um 

Aqui os Pataxós estão fazendo reunião para 
comer uma caça no muquém.
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outro tipo de leitura e isso vai ficar registrado.

Porque o que a gente pensa, falo muito para eles 
oralmente, é assim que é o que eu queria dizer: a gente 
fica preocupada, não que seja ruim, mas o estudo, se 
por uma parte é bom – a leitura, ela soma de todas 
as formas, até da própria visão, por exemplo, se você 
pegar uma coisa ali, você consegue distinguir, ler o 
que ela está falando – por outra, às vezes, por exemplo, 
hoje uma pessoa já necessita de um trabalho; às vezes 
aprende e depois vai ficar muito entre as quatro 
paredes, só ali, cuidando só de um tipo de trabalho, 





e tenho medo de esquecer o nosso. Então a gente 
trabalha muito em cima dessa escola diferenciada 
dessa forma, para que eles saiam de lá preparados 
para lidar com as duas coisas.

Então a gente tem muito esse lado, pensa 
muito, não sei se é porque a gente já teve muitas 
perdas e hoje a gente ainda tenta seguir isso. Por 
isso que essa escola é voltada sempre, 
o diferenciado dela está é aí. É a gente 
ensinar, as coisas que fazem parte da 
nossa vida, da nossa cultura, nossa 
religião, enfim, da nossa pessoa que 
somos pra poder eles nunca mais 
esquecer.

Como eu não esqueci.

Como os Pataxó reúnem para comer uma caça: 
quando às vezes eles assavam uma caça, uma 
carne, na hora que chegavam de caçar, já 
iam cozinhar a carne ou assar. Aí levantava 
todo mundo pra comer. Não tinha esse que 
não acordava, e todo mundo comia.
Os costumes dos Pataxó: contar história e 
ver desenhos do céu: Eles se reuniam, fa-
ziam uma fogueira e se reuniam para contar 
histórias. Aí eles contavam histórias de 
vida deles, do passado, mito – como vocês 
dizem - assim, histórias dos bichos – e 
também estavam mostrando as estrelas, o que 
significavam as estrelas e o formato que 
ficavam as estrelas, de cada grupo de es-
trelas – sete estrelas, popa de barco, cru-
zeiro, rosário e daí para diante– contando 
mesmo as histórias só pra estar apreciando 
a lua, apreciando o céu, e daí saíam as 
histórias de vida.
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Passado

Eu mostro sempre para os meninos 
isto porque eles perguntam assim: “O que é 
passado?”

Tem muitas pessoas que pensam, 
eu já vi muito este dizer: “Ah! A gente tem 
que esquecer do passado, tem que lembrar 
do presente”.

Mas não, pra nós, índios, 
sempre o passado está no 
presente. Teve tempo que os 
nossos velhos, eles viviam à 
vontade, o mundo era só deles. Um 
mundo que eles viviam percorrendo de 
canto a canto sem não ter barreira assim na 
frente. Andavam sem medo. Uma coisa que 
eles tinham medo é de encontrar alguma 
onça, cobra, essas coisas. Mas as outras 
barreiras que eu falo são assim, das leis de 
hoje.

Então é um povo que a gente vivia 
pra lá. Não que era jogado, mas que era 
num território que eles viviam só entre eles 
mesmos. Então era mais fácil de lidar, porque 
aonde iam era só índio e uns entendiam os 

Quando os mais velhos chegavam para re-
partir uma comida, eles faziam roda, as-
sim. Só a mulher que servia todo mundo. 
Todo mundo que já estava ali e quem che-
gava, elas serviam também, aí colocava 
a roda assim, sentava no chão e coloca-
va os pratos. Aí ela colocava o caldo, 
depois colocava a farinha, aí fazia o 
pirão. Aí depois colocava os pedaços. 
Ela mesma que servia. Depois ela mesma 
juntava os pratos todos e tirava da es-
teira. Era sempre assim.

Aqui é o batizado. A gente batiza a 
criança fazendo o cozinhado, cantando 
o auê, aí reúne a comunidade, leva o 
índio que nasceu, aí a gente faz o can-
to, o ritual da gente batizando aquela 
criança para ela se integrar à comuni-
dade. Tem o cozinhado que faz um monte 
de coisa: assa peixe, muquinha carne, e 
faz panelada. 

Esse aqui é a luta

Tudo o que faz com farinha de mandioca:
Aqui é fazendo o beiju: o malapança, o 
macazado, o beiju de rolo, a farinha de 
puba. Com a farinha de puba a gente faz 
o pirão e com ele, o capitão e reparte 
assim com as crianças, né? Quem quiser 
comer, come com a mão.

Os índios quando casam, andam sempre 
eles dois: a índia acompanhando o índio 
e o índio acompanhando a índia. Então 
todo canto que eles vão, eles vão eles 
dois. Se vão pro mangue, vão eles dois; 
se vão pegar lenha, vão eles dois. Se 
vão caçar, vão os dois. Sempre os dois.

E aqui é o índio pisando no rastro do 
outro. Porque aí se passam dez, quinze 
índios, a gente acha que passou um só, 
porque vai sempre um por cima do rastro 
do outro.
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outros. Então não tinha aquilo de ter limite. 
Eles andavam até onde... Até onde dava 
para ir, eles iam.

E hoje não. O mundo de hoje... 

Aí eu faço essa comparação, como 
que nosso povo vivia em termos de caça, 
pesca, até mesmo da colheita natural da 
própria mata, colheita em tudo: em comida, 
em fruta, enfim, tudo.

Os pataxós sempre viviam andando 
e sempre se dividiram em pequenos grupos, 
por isso que eu falo com eles que o mundo, 
o passado do nosso povo sempre está 
presente porque é de um passado que vem 
a história. E é através do passado que hoje 
nós estamos aqui. 

A gente coloca também para os 
meninos assim, é uma história que a gente 
faz e fala para os eles: se os nossos parentes 
não tivessem tido esse passado bonito... 

Porque foi um passado bonito 
antigamente. Depois veio o passado 
sofrido, que também é um passado 
que está presente. Às vezes também 

Aqui é o cozinhado brincadeira, se reu-
niam os meninos e as meninas, aí faziam 
aquele cozinhado debaixo do pé de mato, 
no ar fresco. Reuniam aqueles meninos 
e meninas e faziam aquelas casinhas de 
beira do chão de cachandó, uns iam pes-
car já pra fazer aquele cozinhado no 
outro dia.
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eu falo pra eles que é um passado que foi 
sofrido, mas que também deu muita força 
pra gente poder lutar pela conquista 
do que a gente sempre perdeu. Porque 
eles (os parentes) não tiveram a quem 
recorrer, não tiveram resistência, mas 
hoje dão muita força.

E hoje nós estamos 
aqui, de pé, com resistência, 
passando para nossos filhos...

Então assim, eu falo que foi 
um passado assim também: quando os 
portugueses chegaram, obrigaram os índios 
a falar o português. A igreja católica também 
veio, os missionários, os padres, essas 
coisas, vieram também, parece, com pessoas 
que eram os portugueses mesmo, assim, era 
padre, mas era português mesmo. Então, 
vieram amansando os índios, mostrando 
para os índios que não podiam andar nus, 
não podiam andar pintados, que aquilo era 
coisa do capeta e não sei o quê... E foram 
pondo um monte de coisa, quer dizer, como 
ali, eles (os índios) não tinham outra saída, 
então foram se adaptando com aquele jeito 
daquele povo que ia chegando, e no fim 
foram se apertando, se apertando, e foi o 
jeito ceder. Cederam: muitos morreram de 
doença e outros foram matados, então teve 

E esse aqui a gente já falou, quando 
chega, todo mundo levanta. Às vezes che-
ga com siri ou uns peixinhos, aí chama 
as crianças pra comer. Qualquer hora da 
noite que chega, todo mundo levanta para 
comerem.
E esse aqui é o muquém, né? O muquém, ele 
serve pra muquinhar as caças, aí eles 
muquinham e guardam pra não perder. Aí 
não precisa passar sal, é só guardar. 
Muquinhar: a gente deixa as brasas do 
fogo, não a labareda, deixa as brasas 
acesas, aí a gente coloca um pau e colo-
ca a caça em cima do pau e vai virando 
ela até assar tudo. Aí tá muquinhado... 
- e um caldo de caça muquinhado,  hein 
Nete? 
Aqui são eles contando histórias à noite 
olhando a lua, contando casos de bichos, 
ou casos de quando foram caçar e pegaram 
uma caça ou não pegaram porque a caça 
foi embora.
Aqui é o tipo de cozinhar: aqui é o fo-
gão de forquilha, a gente tira o pau e 
tem uma forquilha e outra forquilha, aí 
é o fogão. Um tipo de fogão.
E aqui é quando a gente chegava com 
peixe: a gente pegava o peixe logo com 
escama, tripa, tudo, e já ia assando na 
brasa pra comer com a farinha de puba, 
pra abrir o apetite enquanto a panela 
esquenta para preparar o restante da 
comida. 
Aqui é ensinando assar a moqueca. Faz a 
moqueca, enrola uma folha no peixe, en-
terra na cinza, aí ali vai cozinhar, com 
cuidado pra não queimar, e quando tira 
já tá cozido. Assa na cinza do fogo. 
Aqui a gente também tinha o costume de 
fazer um fogo à noite: aí, ali a gente 
dormia, pertinho do fogo, ali tava ale-
gre sonhando com as caças e tudo.
Aqui é o jurau (jirau) . Aí embaixo fica-
va vazio, só em cima que ficava cheio de 
gente. Ali fazia o fogo debaixo. 
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isso tudo.

Aí, já novato assim, por exemplo, 
assim no meu tempo, tempo do Kanátyo 
pra cá, aí já foi outro passado. Como que 
a gente já viveu mais, parece. Parece que 
afastaram aquele bando de português, mas 
nos deixou naquele cantinho, nós fomos 
viver nossa vida lá. Só que foi uma vida 
melhor do que do nosso povo. Já não teve, 
por exemplo, assim, nós novos já estávamos 
dominados, mas que é um dominado que 
nós sabíamos como lidar com aquilo. Não 
teve tanto aquele baque. Não tiveram 
tantos conflitos...

Quer dizer...

Eu tinha medo de dizer que eu era 
índia, onde eu saía, mesmo eu levando 
minhas coisas pra trocar (essas aulas todas 
eu dou: como eu vivi, como eu vivia, como 
é que nós nos mantínhamos. Assim, na 
cultura da gente, nós, mesmo meninos, 
caçávamos nossas comida. Nossos pais iam 
pra roça, então nós saíamos catando aquelas 
frutas e íamos trocar com peixe, com 
aqueles pescadores), lá eles perguntavam, 
muita gente perguntava assim: “Ah! Você 
é índia?” – Índia não, que lá pra Bahia eles 
chamam cabocla – “Você é cabocla?” – Aí 
nós falávamos: “Não!”.

Então, quer dizer, assim nós 
falávamos, mas não tinha como negar: 
“Ah! Você é sim! Vocês tudo tem a cara 
redonda!”.

Aí nos chamavam de “cara 
redonda”.

Então era uma coisa que 
também pra gente era um...Ah! 
Era... Pra nós era um massacre, 
que hoje já tem o nome de 
“preconceito”.

34

Os nativos que a gente fala são aquelas 
frutas, todas as frutas que dão na Bahia 
e que não dão aqui. Que têm seu lugar e 
que elaa se espalham, e se não são nati-
vos, não dão naquele lugar. A gente pode 
zelar dela, mas ela não dá naquele lu-
gar. E a que é nativa, se joga, se chupa 
e joga o caroço fora, ela já nasce. Se 
espalha.
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1 - milho
2 - mangua manguita
3 - manga espada
4 - laranja
5 - abacate
6 - feijão
7 - mandioca
8 - banana caturra
9 - banana maçã
10- coco
11- goiaba (guaiaba)



12- abacaxi
13- taioba
14- melancia
15- sirigüela
16- cana
17- manga rosa
18- mamão
19- inhame
20- banana prata
21- banana terra
22- jaca
23- cardo

Aí isso vem e vem e vem. Isso é um passado 
que hoje, pra nossos filhos (aí eu mostro pra eles 
assim, que hoje, pra eles...) já é um outro passado. 
Por exemplo, assim, eu ter casado, ter criado meus 
filhos, e hoje minhas filhas já têm um outro jeito 
de vida, de viver, de ser, de falar o que é...

Então quer dizer, isso tudo a gente 
vem avaliando, é uma história, mas que 
a gente avalia. São muitas coisas que a 
gente conversa, a gente se conversa.

Então hoje já é outra 
história.

Disso tudo que a gente passou, nossos 
velhos passaram, vida boa, vida ruim, eu também 
passei vida boa e vida ruim; e hoje nossos filhos 
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Esse daí é da Bahia, esse daí é jaca, esse 
daqui é daqui mesmo, é manga. E esse bichi-
nho que eu fiz aí é um lobo.

não passam tão bem, mas em termos de serem 
reconhecidos – que seja aonde a gente chega – a 
gente tem, não totalmente o respeito, mas já existe 
hoje um pouco de respeito pela gente. A gente 
hoje não tem medo de dizer, aonde a gente 
chegar com nossa pintura, com nossa tanga, 
com nossos artesanatos, com nosso... enfim, 
com nossa pessoa, aonde chegar, já tem um 

pouco de garantia. Por exemplo, hoje já 
teve um avanço muito bom porque 
a gente já tem a nossa escola, apesar 
de antigamente não ser uma escola 
ruim. Que era uma escola na beira 
do fogão à noite no terreiro, com 
muitos professores velhos ali... 
Que a gente sempre fala que 
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Esse daí é como os mais velhos faziam roça: 
eles não destruíam a mata, só faziam a roça 
ao redor da casa. Eles faziam a casinha 
deles, a barraca deles, ali eles faziam 
a rocinha deles, ali eles plantavam de um 
tudo: mandioca, inhame, as folhas que eles 
comiam, tempero, batata, cana, tudo ao re-
dor da casa. Quando estavam cansados, ali 
[aquele lugar] eles caçavam um outro lugar-
zinho que não mexia na mata, sempre a mata, 
eles preservavam a mata.

nossos professores, os nossos 
livros, são nossos velhos. E isso a 
gente não esquece. 

E hoje a gente está aqui com essa resistência, 
como fala, já temos nossa escola, dentro da escola, 
não sei como é que diga, não sei a palavra certa, 
mas são os responsáveis, os educadores somos nós 
mesmos, índios, e dentro ali é um trabalho coletivo 
que nenhum manda mais do que o outro.

O que nossos filhos sabem, o que eles 
aprenderam com a gente, é uma cultura que vem lá 
de baixo... Com muito que a gente vista uma roupa, 
vista um sapato, tenha uma televisão, tenha, enfim, 
tenha tudo o que a gente pode adquirir, mas isso 
não quer dizer que a gente deixa a cultura de lado. 
Dentro da gente tem tudo isso vivo, que é manter 
a cultura... Então assim, nossa escola é uma escola 
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Esse é em Monte Pascoal, a mata de Monte 
Pascoal na Bahia, Barra Velha. Os costume 
da caça, quando ela acostuma em um canto, 
é aquele canto mesmo, se ela faz xixi num 
canto, só faz naquele canto, que é o veado, 
a anta. Se a anta tem aquele bebedor, ela 
segue direto ali. Só toma água ali, quando 
ela acaba de beber água, aí ela vai fazer o 
cocô dela ali, já tem o cantinho certo.

muito coletiva. 

E às vezes perguntam: “Ah! Porque será 
que ela é diferenciada? Será que é assim porque ela 
é assim ‘no Deus dará’? Será que eles dão conta? 
Será que eles dão aula direitinho?”.

Mas até mesmo para a preservação nossa 
mesmo, se é para chegar às sete horas, seis e meia 
eu estou lá. Se for para sair só no dia de aula de 
capina (como eu falo), o dia-a-dia a gente cumpre 
direitinho, sai onze e meia, mas no dia de prática, 
sai às onze. Isso é uma lei que nós mesmos 
olhamos nosso lado, mas que a gente pensa assim 
que a gente nunca foi cativo. Cativo quer dizer 
assim, nós nunca fomos de ser rígidos, mas para 
manter essa relação de saber como ter a própria 
responsabilidade, então nós sabemos o que é 
horário, sabemos o que é limpeza. Por exemplo, 
se eu estou indo bem no meu trabalho ou se falta 
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concentrar mais um pouco, Kanátyo ou outro... 
a gente tem a reunião de professores todos os 
sábados, a gente põe a coisa na prática, a limpo, 
pros outros, e aquilo a gente não leva a mal, porque 
quer dizer “a gente vivendo e aprendendo”. Então 
se um outro professor diz “Oh! Essa aula, como 
é que a gente vai fazer?”. Ou uma aula que já foi 
muito dada, a gente procura um outro rumo. 

Se for uma aula de grupão, que é uma 
aula também que a gente usa os dois lados: tem o 
grupão que é na prática, isto é, nas minhas aulas 
e nas do Clóvis (ele é de Arte e Cultura). Se nós 
quisermos planejar um “plano de aula”, os outros 
professores também planejam, nós planejamos na 
cultura, por exemplo, se for sobre a Ciência do 
Universo. Outro dia eu deixei lá um plano pronto 
sobre os climas, assim a gente conhecia como 
sendo “do tempo”, antigamente. E hoje já tem essa 
outra palavra: os climas. Mas eu deixei no meu 
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Esses são nativos também, coco cachandó. 
Dá na praia, no campo da praia, no campo 
também, onde dá a murtinha, ele dá também. 
Esse é o coco naiá. Esse aqui é o mauí, e 
a fruta dele serve pra gente fazer colar, 
esses dois. Essa fruta chama mangaba. É pra 
comer. Esse daqui é amescla. Ela é nativa 
de lá, dá nos campos, a gente faz incenso 
com a resina dela. Ela é cheirosa, a gente 
chupa a frutinha dela também. Isso aí é a 
piaçava, a gente usa para vender, os bagaço 
pra fazer casa e o coco pra comer. E as tá-
buas, tirava pra fazer as flechas, do arco. 
Guaru: onde dá mangaba, dá guaru. E a sal-
sa a gente faz colar da fruta dela também. 
Amêndoa, dá na cidade também, dá na praia, 
diz que tira o oléo dela, da fruta dela. 
Esse aí é o cardo. Dá na praia também, a 
gente come a frutinha dele, e a gente faz 
e tem os fiozinhos que a gente tira pra fa-
zer o brinco. Esse é o abacaxi, e essa é a 
jaca.





conhecimento que é “o tempo”. Cada lugar, cada 
dia, está num tempo. E os outros já planejaram na 
ciência; isto é, Ciências, Geografia, tudo. Tudo está 
incluído, não tem como separar. Então assim, eles 
já fizeram o planejamento em cima da “branca”, que 
é os climas, e eu fiz o tempo. Então quando fala 
assim, os climas, tem lugar que tem um clima, o 
frio é um clima, o vento é um clima, o sol é um 
clima, a terra em cada lugar é um clima, e esse 
é uma mistura que é um clima que é a terra e o 
sol. Assim, o universo é que comanda esse tipo 
de clima na terra. Então, fizemos esta mistura de 
clima com o conhecimento deles, que é a ciência 
do branco (com uma fala, uma explicação), e eu 
também deixei o meu lá. Mas só que isso tudo 
a gente mostra através do desenho. Aí a gente 
explica...

A nossa escola é uma escola diferenciada, 
mas que é um diferente que tem um bom 
resultado.
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A Amescla: é uma árvore sagrada pro Pata-
xó. Ela dá uma resina no tronco, 
desce uma resina de cima a baixo. 
No pé onde os velhos não tiram, 
os índios não tiram, ela dá tipo 
um véu assim, uma resina grande, 
ali ela até roda o pé, a raiz, a 

cepa dela, no chão... E ela (amescla) serve 
pra gente queimar, é tipo um incenso: “vai 
tomar defumador”. Pra defumar o corpo, ser-
ve pra dor de cabeça, pra purificar o cor-
po. Ela é uma árvore que a gente purifica o 
corpo com a fumaça dela, serve pra levar, 
trazer os antepassados até a gente, pra 
receber os antepassados, pra receber algum 
recado. Aí os antepassados, como que diga, 
incorporam na gente. Faz parte da cultura 
da gente, da religião da gente. Por isso 
que ela é uma árvore sagrada.



As plantas é gente também: quando a gen-
te sai de lá, vai pra outros cantos, lá 
uns acostumam, outros não acostumam, e 
no lugar dele mesmo, ele vive à vontade. 
De noite ele faz um foguinho do lado de 
fora, fica apreciando as estrelas, se é 
de noite, fica apreciando a lua, - ele 
vive à vontade. As plantas também é gen-
te, né?



Esse aí é o caju, já falei dele. Esse aí 
é a murtinha,  é lá da Bahia também. Dá 
nos campos; nosso parente e a gente mesmo 
quando morava lá, a gente comia muito ela. 
Que é nativa de lá. Aí é mandioca também; e 
esse daí é o dendê, o dendê que é nativo de 
lá também. Lá é só um passarinho carregar 
uma fruta e jogar uma fruta que nasce os 
pé de dendês. A gente usa pro cabelo, pra 
cozinhar, para fazer sabão, e ele serve pra 
remédio, pra passar em ferida, pra sarar.

Aulas e séries

Lá eu dou aula do prezinho à oitava. Aí, 
como é que eu faço? Assim: tem o prezinho - aí 
eu procuro fazer um plano que venha a beneficiar, 
que aqueles meninos entendam. Vamos supor: 
um menino de quatro para cinco anos não tem o 
entendimento de um de dez anos. Vamos supor, 
para as primeiras turmas até eu faço um outro 
plano, mas mantendo o mesmo tema, com a 
diferença do que os meninos vão entender.

Aí quando chega de quinta à oitava série, 
eu procuro acrescentar mais, porque aí tem que 
ser mais assim, são séries mais avançadas que 
precisam que a gente vá mais a fundo.

Aí eu faço isso tudo, e eles fazem textos, 
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fazem poesia, fazem música, e é muito bom eu 
dar esse tipo de aula, os meninos se interessam. 
É uma coisa que, do mesmo jeito que eles têm lá 
o interesse de aprender a matemática, a letra, do 
mesmo jeito eles têm interesse de aprender essa 
aula minha através de desenho.

Eu dou aula de matemática, matemática 
indígena. Outro dia mesmo tive que fazer um 
plano de aula que ficou muito bonito. Outro dia, 
eu dei aula da ciência das comidas, que hoje em 
dia falam “as calorias” que cada comida tem. Aí 
eles pegaram o livro com a ciência, já que tem 
que entrar um pouco no livro também. Da mesma 
forma como eles têm, se for um dia de aula deles 
(dos outros professores), mesmo eles ensinando 
o português, eles têm que ensinar, procurar dar 
do livro, mas que entra um pouco na cultura da 
gente. Então nesse dia, eles iam dar ciência do 
branco, e como era um dia que eu ia dar aula (dia 
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Esse aí é daqui, esse aí, as flores do pas-
to, a flor de lobo, que é nativa aqui. Esse 
daí é manga, mas já falemo da manga, né? 
Esse daqui é guaiaba [goiaba] e a jabutica-
ba também que é nativa daqui. 
Esse daqui é o coco de espinho. Os brancos 
chamam de jaúba e nós botamos o nome nele 
de Tucum, porque nós utiliza ele, como, 
tira a fibra dele pra fazer colar. 
Esse aqui é o assa-peixe, dá muito dele 
aqui. É remédio.
E esse aqui é o angico, é nativo daqui tam-
bém, servem pra remédio, as cascas dele. 
Cozinha e faz o lambedor que serve pra ca-
par. 
Esse aí é cana de pito, dá um melzinho aon-
de que as abelhas chupam o melzinho dela e 
carregam o doce pra fazer o mel.
Esse aqui é mungulu. Ele é nativo daqui, é 
nesse tempo agora que ele tá cheio de flor 
[julho], e os passarinho comem a flor dele: 
maritaca e periquito.





de segunda-feira), aí jogaram:

“Então, a senhora vai dar ciências, nós 
vamos falar sobre comida; aí a senhora vai dar da 
ciência nossa das nossas comidas, né?”.

Aí eu fiz um plano, Clóvis também, que 
nós damos aula juntos também. Que o dia assim 
que é grupão, nós damos aula na quinta e tem dia 
que é na sexta também, quando não dá pra dar 
tudo no dia da segunda-feira.

Aí nós juntamos os dois: ele fez um texto, 
eu fiz um desenho. Ele fez um texto falando de cada 
coisa assim, da mandioca. Aí eu expliquei pra eles 
qual o tipo de comida de mandioca, quantos tipos 
de comida que a mandioca dá. E assim mesmo, na 
ciência: qual o tipo de comida que a gente comia, 
como é que sabe que ela tem a proteína. Então são 
coisas que ela tem... Porque tem comida, que para 

ela ter proteína, ela tem que ter uma mistura. E a 
nossa já tem uma proteína que não tem mistura, 
não tem química, não tem nada. Aí nós fomos falar 
sobre essa ciência, ficou um tema bem bonito. 
Falei também sobre as comidas que a gente faz. 
O exemplo assim, o muquinhado, porque que 
muquinha.
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Muquinhado, farinha 

Muquinhado é assim, como hoje você 
se usa assado: assar um frango... Então, nós 
muquinhamos ele primeiro pra depois... Porque 
nós comemos muita coisa cozida.

Aí, assim, a gente muquinha o frango para 
depois cozinhar. A gente falou muito também 
sobre comer comida “seca”. Comida seca é sem 
caldo. Então, vamos supor assim, comida frita... 
Então a gente falou muito assim de cozinhar, e a 
proteína está naquele caldo que sai. 

A gente falou também sobre a vitamina que 
era, de primeiro, que a gente tinha o costume de 
fazer; sempre a gente comeu mamão com farinha, 
banana com farinha.

Então, quer dizer assim, que a farinha de 
puba que a gente usa, já tem uma outra mistura, 
mas ela é natural, é uma farinha muito forte. 
Falamos também sobre a diferença da farinha que 
a gente faz para esta farinha comprada.

Falamos um pouco da proteína que tem, 
falamos do empazinamento: assim, se você, mesmo 
sendo uma comida que é original, que não tem 
mistura, ou mesmo com mistura, que seja, uma 
comida gorda ou magra, mas se você trespassar, 
também não pode fazer bem. Então, assim, do 
mesmo jeito que o organismo da gente aceita, 
ele rejeita também. A gente explicou tudo isso, 
o conhecimento que a gente tem. E os meninos 
(os professores Kanátyo, Arivaldo, Sara, Mainá...) 
explicaram o conhecimento que eles têm no 
branco, e foi uma aula muito bonita.

Tudo que eu ensino é através de desenho.



Esse daqui é abacaxi. Ele não dá 
aqui. Ele não é nativo daqui, é na-
tivo lá de Barra velha. Lá a gente 
tira a fruta, aí tem aquele filhote 
que fica encostado à fruta ali, se 
caiu pra lá, já vira um pé de aba-
caxi; e aqui a gente zela, zela e 
não dá. 
Esse aqui é o caju. Também não é 
nativo daqui, é de Barra Velha. 

Onde cai uma fruta lá, ele nasce.
Esse é mangaba, também é de lá. Se 
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mangaba

fruta pão



um bicho comer uma fruta, onde ele 
faz o cocô, já nasce o pé.
Esse daí é fruta pão, o outro é coco 
da Bahia, cacau e o outro, mandio-
ca. Todos esses são da Bahia.
Mas aqui a gente planta muito é 
mandioca. O coco também é muito 
difícil de dar. Então a mandioca 
a gente planta aqui, mas ela custa 
dar, leva um ano ou mais pra ela 
ficar boa; e lá é de sete meses, por 
aí, ela já está dando.

coco da Bahia
cacau

mandioca
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São as matas nativas de 
lá da Bahia. São: caju, 
esse aqui é mangaba, de 
lá, esse aqui é aque-
le goti, esse aqui é 
abacaxi, que aqui não 
dá, lá dá, por todo 
lugar... Esse daqui é 

jaca

mangaba goti



massaranduba

cardo
coco tucum

o cardo, esse aqui é 
massaranduba, aqui é o 
coco de tucum, que aqui 
não tem, e lá tem; e 
esse aqui é o cacau: 
tem o cacau vermelho e 
tem o amarelo.
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Esses (desenhos) aqui são as espé-
cies de golfo, de mato que dá den-
tro da água, que no seco não dá. 
Então assim, esse aqui é do brejo, 
da beira do rio, ou do rio. Então a 
gente fez a diferença das madeiras, 
dos golfos, dos matos mesmo que dão 
na beira da água, dentro d’água, 
que nascem próprios da água.

Esse aqui é a catalha 
(catalea), esse mais pe-
queno aqui. Tem a cata-
lea, tem aninga, (anin-
ga é grandona, é 
uma árvore que dá 
uma madeirinha), 

(esse) daqui é tabua (mui-
tas vezes chamam de taboa 

também, mas chama-
mos mais de tabua), 
e esse aqui é um 
outro tipo de capim tipo 
a tabua, mas não é tabua, 
ele é tipo uma aninga, só 
que ele só serve mesmo pra 
proteger a água.

Esse aqui é um tipo de limo, as-
sim, golfo, um golfo que ta dentro 
da água; isso aqui é um outro tipo 
de golfo que dá uma parma [palma] 
(uma parma é tipo uma folha, só que 
ela é dura, um tipo de mato que 
cria dentro d’água), ele resiste 
dentro d’água. Esse aqui é um tipo 
de aninga, esse aqui é um tipo de 
golfo também.

E esses aqui, são os matos: esse 
aqui chama “mariani-
nha”, esse aqui é um 
golfo que a gente dá 
o nome dele assim de 
“não-me-molha”, por-

que ele mergulha dentro d’água, 
ele é de dentro dágua, 
e quando você tira ele, 
ele esta enxutinho, é um 
tipo de limo, de golfo, 
de dentro do rio, às ve-
zes é areia, areia alvi-
nha, mas cria aqueles pezinhos de 
mato. 

E esses aqui são os tipos 
de aninga, de baronesa, é 
a mesma dessa aqui. Daqui 
é aninga, daquela outra 
que eu falei.

Esse aqui também é um tipo de gol-
fo, chama de golfo-prato, ele dá 
fechadinho assim, depois 
ele abre, é tipo um pra-
to, dentro d’água. Ela só 
dá um talo de flor, um ta-
lão de flor assim, bran-
quinho, depois ela abre a flor... dá 
por cima d’água, só que ela tem um 
cordãozinho que é a raiz dela, mas 
ela é solta.
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História do café

Então assim, se a gente for entrar 
um pouco nessa ciência do café: o café a 
gente sempre fala e mostra para os meninos.
A gente falou também no dia da ciência da 
comida, a gente falou sobre o café. Porque 
hoje a gente já toma tudo quanto é café, 
não se usa mais, aqui em Minas, não tem o 
tiririquim que dá pra poder você fazer um 
café. O café do tiririquim serve pra dor de 
cabeça; o próprio tiririquim, a folha serve 
pra gente benzer; a raiz, pra febre, pra esta 
febre braba que dá. Como é que o pessoal 
falava antigamente? Febre...

Eu acho até que é essa febre amarela 
que diz que nossos velhos chamavam de 
febre Sezão, que a pessoa tremia, tremia, 
tremia, depois ficava doente, dava até 
passamento na cabeça.

Então, esse café é um café próprio 
pra esse tipo de doença. É um café que a 
semente dele também serve pra gente fazer 
o artesanato. E que hoje a gente tem assim 
uma ciência muito grande, a gente tem uma 
origem muito forte sobre o colarzinho do 
tiririquim, porque ele serve para esse tanto 
de coisas de doença. E ele era um café que 

Essa aula aqui é as coisas que são da-
qui, o que nós já aprendemos a plan-
tar aqui, como que a gente lida com as 
coisas: feijão, batendo feijão, o que 
a gente mais faz aqui é feijão... aqui 
também é mandioca, é banana, cana. As 
coisas que mais a gente mexe aqui.
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a gente utilizava sempre, sempre, sempre. 
O café que nós conhecíamos era esse, não 
conhecíamos outro café de pacote, nem 
sabíamos usar, nem sabíamos se existia. 

É tanto, que hoje na Bahia ainda usa 
esse tiririquim.

Esse aqui: os cuidados que a gente tem 
que ter quando vai tirar uma madeira, ou 
senão fazer uma roça. Aqui é mostran-
do a diferença de um mato verde pra um 
mato que a gente derruba. Vamos supor: 
a gente mostra muito pros meninos, fala 
muito da preservação, eu mostrei pra ele 
aqui como que está feio desse lado, e 
desse outro lado aqui é bonito. Então, 
pra pessoa chegar aqui com um machado 
e derrubar uma mata verde, ela tem que 
pensar que vai ficar feio. Então fiz as 
duas coisas: a mata verde e a queimada, 
derrubada por queimada.
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Matemática indígena:

Esse aqui é como eu falei, aqui é um 
balaio. A gente chama balaio. Balaio ou 
caçuá. Aqui em Minas que a gente chama 
balaio, mas lá na Bahia a gente chama 
caçuá, cesto. E aí, aqui então ele está 
medindo, aqui é uma medida. Aqui ele já 
descaroçou esse milho. Então aqui é as-
sim: ele enche esse balaio, aqui ele já 
debulhou o milho, já passou na medida. 
Aí, cada balaio que ele põe aqui, vamos 
supor assim, se ele for vender. Se for 
duas pessoas que plantaram, como a roça 
que a gente costuma plantar, aí ele põe 
um balaio de milho aqui, sabe que tem 
vinte litros. Põe outro aqui, sabe que 
tem mais vinte litros. Aí, cada hora 
que ele joga um balaio nessa ruma, joga 
um nesse de cá, ele joga uma espiguinha 
de milho do lado dessa ruma. Ruma é de-
vido ele vai jogando o milho, ela vai 
esticando, crescendo a ruma. Se ele põe 
outro balaio aqui, ele joga outra ruma 
aqui, pra não perder quantos balaios 
que ele botou aí. Ou senão ele joga duas 
pra compor vinte litros. Aí, se ele jo-
gar ali oito espigas de milho, ali está 
constando que tem oitenta litros. 

Como faz o café de tiririquim 

A gente pega, debulha quando está 
maduro e torra. É o mesmo processo desse 
outro que é torrado em grão. Torra, torra, 
depois de estar torradinho, aí seca, peneira 
e põe na lata e depois faz o café. Usava 
muito a garapa para adoçar. Doce que a 
gente conhecia de primeiro era o doce de 
cana. 

Moía a cana, falo assim, tipo um 
bolinete, mas era de pau que a gente fazia, 
chamava sobaco. E ali era à mão. Botava a 
cana assim, depois botava o pau assim: um 
por cima, outro por baixo, e ia botando a 
cana e amassagando aquilo. Então a calda 
ia caindo. Era o doce que a gente conhecia.

Aí eu falo com os meninos, também, 
do tempo em que a gente não usava nada 
disso e nada disso era ganância pra nós. 
Porque não tinha esse conhecimento. 
Se aparecia um biscoito, muitos nem 
comiam porque não gostavam. E o café, 
esse tiririquim, é um santo remédio.  Tanto 
que hoje a gente faz esse colarzinho e ele é 
muito prestigiado na comunidade.

Dá um café gostoso...
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Ele aqui está medindo uma roça que ele 
fez. Aí, de passada. Quantas passadas 
ele mede pra plantar um pé de planta, 
é nas passadas que ele mede. Em vez de 
ele usar metro, ele usa as passadas pra 
plantar um pé de banana de um pro outro 
nessa roça que ele fez.

O tiririquim e o mata-passo.

E aqui não, aqui só dá em tempo de 
chuva. Aí, depois que chove é que ele dá. 
Agora mesmo está ele lá, de sementinha em 
alguns pés.

Mas depois que a chuva passa ele 
morre. Aí não nasce mais, porque aí vem a 
seca, isso tudo é difícil pra gente...

Eu já tomei um café que uma menina 
aqui de Belo Horizonte me deu, chama 
ceva..., cevada?

Não sei, mas que é o mesmo gosto 
de tiririquim. Até perguntei “Esse café 
é tiririquim?”. Ela falou assim: “que é 
tiririquim?”. Aí eu mostrei a semente que 
nós fazíamos o café de primeiro – mamãe 
ainda faz muito. Era um costume que a 
gente tinha. Quando apareceu esse café (de) 
branco, mesmo assim, a gente comprava 
esse café – o de torrar –, mas sempre 
misturando com o outro.

Hoje aqui tem mais do outro café 
que do tiririquim. Porque aqui não tem. O 
que tem é bem pouco, então a gente utiliza 
mais no artesanato. Na Bahia tem muito, 
você olha assim, é quintal cheio. E aqui 
a gente planta e nasce pouco e é a única 
semente que a gente tem, de diferente, pra 
fazer o artesanato.

É aquilo que eu falei, hoje aqui a 
gente tem muito pouca semente pra fazer 
o artesanato. Então, é a semente que dá, e 
também ele dá de ano em ano.

Lá na Bahia é diariamente, é o 
tempo todo. Sai mês, entra mês, e tiririquim 
rolando aí.
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Esse aqui é... a gente usa muito o parmo 
[palmo]. Aqui ele faz a medição, aqui 
ele está fazendo uma mesa. Aí, ele mede 
o parmo. Aí ele vai saber medir aqui no 
meio certo, vamos supor, um tanto pra 
cá, um tanto pra cá pra ele pôr uma guar-
da no meio, ele sabe. Então é de parmo. 
Do mesmo jeito, aqui, pra ele fazer um 
cocho, a gente usa muito a mão. Porque 
hoje, vai, por exemplo, um carpinteiro, 
ele sabe matemática branca. Você sabe 
que usa muito aquela régua de numeração. 
Nós, não. Parmo, a chave, ou então isso 
aqui, meia chave. 

Parmo: medida equivalente a um palmo
Chave: medida equivalente à distância do 
polegar ao indicador da mesma mão feita 
em ângulo reto.
Meia-chave: medida equivalente à dis-
tância entre as pontas do indicador e 
do médio, bem esticados (metade de uma 
chave).

Da Bahia para Minas

Eu, já tem, que eu moro aí, já tem 23 
anos. Meu marido já morava aí.

O pessoal dele já morava lá no 
Retirinho – aí onde eu moro mesmo. Depois 
ele foi à Bahia, casei. Eu tava com quinze 
anos. Ele foi lá passear, eu casei. (risos) E 
assim vai indo a história.

Também a gente mostra na escola, 
através das histórias, como os entes se 
casavam, como que era.

O Casamento 

E era assim o casamento: sempre 
a gente procurou mais casar primo com 
primo. Então não tinha como sair, porque 
os Pataxó, na Bahia, todo mundo é primo, 
tio e tia. Assim, saem os primos casando. Só 
primo com primo. E aí tinha o processo de, 
às vezes, quem morava mais nesse grupo 
daqui, ia buscar no outro grupo de lá. Ia 
buscar a moça lá. Aí fugia, vinha embora. 
No outro dia, chegavam os caciques, os 
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Esse aqui se compõe uma braça em pé. 
Aí, vamos supor assim: ele faz ou ele 
mede nessa braça aqui, porque de pri-
meiro, assim, se eu queria medir esse 
metro aqui, essa casa, aí, eu usava uma 
corda grande,(em vez de eu estar usando 
só os pedacinhos da braça) daqui ali, 
daqui ali, daqui ali, aí media as braças 
na corda. Ali, do tamanho daquelas bra-
ças que eu queria fazer aquela casa, ou 
aquela roça. Aí eu ia, aqui eu já tinha 
medido, vamos supor: aqui eu medi uma 
braça, daqui pra trás mais duas braças, 
ou até a gente medir até dez braças, até 
quinze braças. Aí a gente pegava aque-
la cordona e estirava ela assim, vamos 
supor que aqui é a cabeceira e lá, la-
teral. Aí, sabia quantas braças de roça 
tinham ali. Ou então, uma braça em pé. 
Era um tipo de fazer uma medida também, 
tem que usar uma vara.

pais, e faziam casar. (risos)

E assim sempre foi. E essa cultura, 
esse jeito de casar ainda está se mantendo 
até hoje. Os daqui de Minas vão à Bahia, 
quando vão lá, trazem uma índia de lá 
(risos).

E é assim, sempre as meninas são 
casadas com índios de lá. As minhas duas 
meninas mesmo são casadas com dois 
irmãos e eles são primos delas, filhos de 
meu irmão, mas eles vieram aí passear e aí 
ficaram.

Aí casaram. Aí veio um primo, 
depois veio o irmão dele e casou com a 
outra. É um casamento rápido. Às vezes os 
índios costumam também crescer juntos, 
mas daí, quando dá a hora de casar, eles 
casam mesmo, de uma hora para outra.

Vem de cultura mesmo.
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Aqui é um tipo de fazer uma conta-
gem. Aí, se trata aqui onde está o 
desenho de uma roça de abóbora aí 
que já colheu, e está pra dividir. 
Aí, ele contava, vamos supor assim, 
tanto de abóbora pra cá, tanto de 
abóbora pra lá, mas era por peça. 
Então, a gente sabia que se pusesse 
dez abóboras, eram cinco pra um e 
cinco pra outro. Aí ele sabia que 
ali tinha as dez unidades, as dez 
peças de abóbora, as dez abóboras. 
Mas só que ele não sabia distin-
guir como, que número que ia sair 
ali. Se é número cinco, com mais 
cinco, dez. Hoje eu já sei, mas de 
antigamente, não sabia. Não sabia 
juntar cinco com mais cinco pra dar 
o número dez. Então, mas não sabia 
que ia dar número cinco pra número 
cinco, contagem x (xis), tanto pra 
um, tanto pra outro. Dava igual pra 
cada um. 

Da mesma forma dum artesanato, quan-
do a gente fazia assim, quem tinha 
fruta vermelha, dava pra aquele ou-
tro que não tinha, mas pra fazer 
na meia. Aí, vamos supor assim, se 
fizesse ali na faixa de uns cem co-
lares ou duzentos colares, duzentos 
colares divididos por dois ia ser 
cem pra cada um. Então eles coloca-
vam, as mulheres tinham o trabalho 
de ir colocando um colar pra fula-
no, outro colar pra mim, outro pra 
fulano, outro pra mim, outro pra 
fulano, outro pra mim, mas não ia 
contando: um, dois, três, quatro, 

cinco, seis... até chegar nos duzentos. 
Não sabia contar, só sabia fazer essa 
divisão, tanto pra lá, tanto pra cá, 
tanto pra lá, tanto pra cá. Não sabia 
distinguir que numeração que ia cair ali 
naquela contagem. Então não sabia que 
número era dez, quinze, vinte, trinta, 
quarenta, cinqüenta, e por aí por dian-
te. Não sabia, que só sabia repartir um 
pra lá, outro pra cá. Do mesmo jeito era 
quando ia buscar uma madeira pra fazer 
a casa. Aí, já olhava qual era o es-
teio que ia pegar: o esteio minguinho, 
o esteio da cumeeira, o esteio do meio, 
a trave do meio, que agüenta o peso, a 
trave da lateral, a trave de atraves-
sar... então já levava, os velhos leva-
vam assim: contavam quantas traves iam 
pegar. E as traves é como se fosse as 
madeiras-mestres pra agüentar as coi-
sas... Aí eles contavam.tantos esteios, 
faziam um corte, faziam outro, faziam 
outro, e já faziam a diferença: esteio 
grande era esteio grande, esteio peque-
no era esteio pequeno. Trave grande era 
trave grande, trave pequena era trave 
pequena. Aí quando chegava lá na roça, 
ia cortar: começava por onde? Começava 
pelos esteios grandes. Cortavam eles, 
iam ali naquele cortezinho, sabiam que 
era ali, eliminavam ali, ia mais outro, 
eliminavam aquele que tava ali e des-
cascavam, assim por diante, até cortar 
todas as peças da casa. E traziam cer-
tinho. Então, do mesmo jeito eram os 
enchimentos, já marcavam no lugar... é 
porque a gente não sabia contar de dú-
zia, vamos supor, doze com mais doze, 
vinte e quatro, que nem hoje a gente já 
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sabe. Então a gente sabia contar 
dessa forma. Aí, as varas, quantos 
feixes de vara essa casa vai pegar 
pra eu varar ela, casa de pau-a-
pique. Ah, vai caber aí uns doze 
feixes de vara. Cortava o feixe, 
amarrava, cortava o outro, amarra-
va, o outro, amarrava, até cortar 
os doze. Era dessa forma. 

Que antigamente a gente vivia mais 
de troca também, quando pegava, va-
mos supor assim, a farinha a gente 
trocava, muito com peixe, quem ti-
nha o peixe, trocava com quem tinha 
farinha, quem tinha um porco troca-
va com um pedaço de mandioca, e era 
assim, a gente só vivia de troca, 
era dessa forma, não tinha nada de 
troco.

Hamaĩ:

Essa aqui é a Dona da Mata. Na mata, 
tem um Deus nosso que é o protetor des-
sas caças. Tem o protetor da mata, que 
é o Pai da Mata, o protetor das caças. 
[1] Então se a gente vai aqui, põe uma 
armadilha, às vezes pega umas caças, e 
às vezes a gente vai caçar, sai caçando 
a capivara de dentro da água (ela vive 
mais é na beira da água; outras caças, 
tatu, não é da beira da água). E aqui a 
gente mostra o seguinte: [2] quando for 
caçar, primeiramente a gente tem que 
pedir a deusa das caças, protetora das 
caças, que é a Hamaĩ. Porque quando dá 
a tarde, ela vai, ajunta todas as caças 
dela, o que ela tiver de dar, já deu. 
Vamos supor: ela deixa aquilo solto, 
pra ir pra uma armadilha, ou pra um que 
vai pra uma espera, esperar matar, mas o 
resto ela leva pra dentro do chiqueiro 
dela pra cuidar. Todo dia ela tem esse 
trabalho de vir buscar. E ela caça uma 
caça maior pra montar e vai tocar as 
caças dela pro chiqueirinho dela, pra 
proteger dos caçadores. [3] Então aqui 
a gente mostra as caças aonde vivem, mas 
na beira da água, as caças da beira da 
água e as caças da mata, e o que a gente 
deve percorrer pra ganhar uma caça des-
sas. A gente deve pedir (por isso que a 
gente tem muito cuidado pra quando for 
caçar), em vez de matar de espingarda, a 
gente faz uma armadilha, e qual a época 
também. Isso tudo aqui engloba esse pla-
nejamento de aula todo. A gente faz essa 
conversa, de como deve proteger, a quem 
deve pedir, como deve caçar, que época 
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que deve caçar, então a gente mostra 
pros meninos esses cuidados.

Se for caçar por precisão, vamos supor, 
às vezes a gente mata um passarinho pra 
despesa, pra poder comer, uma paca, um 
tatu, um teiú, aí traz pra despesa... 
mas muitos caçam pra se divertir, só pra 
distinção. Vamos supor assim também: por 
que a gente tem esse tipo de cuidado? A 
gente tem muito esse respeito das épocas 

de caçar. Agora mesmo é época [final de 
dezembro] que os bichos estão todos... 
uns parindo, todos de reprodução, por-
que é época que eles acham mais alimen-
tação. Aí, se a gente for fazer isso, 
caçar, a gente vai judiar das caças, às 
vezes mata uma caça que está com filhote, 
uma mãe, ou às vezes... não é época de 
caçar. E a gente vai e se a Hamaĩ encon-
trar a gente fazendo esses destroços, 
já caçando já fora já de época, o quê 
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O CAÇADOR E A HAMAĨ

 Então tem a estória de um homem que ca-
çava muito, só que ele chegava lá, via uma caça... 
e atirava. Ali ele não atirava aquele tiro certeiro, 
pra matar pra trazer. Vinha outra caça: tornava a 
atirar, só ia atirando a torto e a direito nos ban-
dos de caça. Ele fazia isso, fazia, fazia, fazia, to-
dos os dias. Aí, quando foi um dia, ele chegou em 
casa, e o pai dele, o pessoal dele estava pescando. 
O quê que ele fez? O pai dele tirou um quinhão 
de peixe, “ó, você vai levar, vai trocar por farinha 
láááá... com fulano de tal lá”.
 Aí ele foi. Quando chegou na estrada na 

que ela faz? Ela judia da gente. Deixa 
perdido na mata, faz a gente dormir na 
mata, muitas vezes ela não dá a caça... 
Se for de cachorro ou de espingarda, não 
acerta, às vezes ele [o caçador] vai e 
volta, do mesmo jeito que ele foi, ele 
volta, ou então ele toma uma surra, vai 
ficar com sede, perde o rio, perde estra-
da, tudo isso ela faz. Quando judia das 
caças dela, também, dá o troco. 

2

3



entrada da boquinha da mata assim, ti-
nha que passar um capão de mata, peda-
ço de mata, ele viu um caranguejo, que se 
chama guaiamum. Ele viu e saiu correndo 
atrás desse guaiamum e o guaiamum aqui, 
ó, se mandou pra mata adentro. E ele nem 
pensou que na mata não dá guaiamum, só 
dá no mar, na beira do mangue, no mar. E 
ele saiu atrás. Quando ele chegou bem na 
frente, apareceu uma moça, toda vestida 
de vermelho, e carregou, levou ele. Falou 
assim: “vem cá, vou levar você no meu chi-
queiro de criação”. E quando chegou lá, ela 
foi mostrar pra ele: “olha aí, esse caititu foi 
você que aleijou, essa paca aqui foi você que 
aleijou ela, essa capivara está aleijada, aque-

le ali está com bicheira, aquele de lá também com 
bicheira, aqueles dali você matou a mãe, e agora 
você vai ficar aqui pra me ajudar a cuidar delas”.
 Aí ele ficou lá, e cá, os parentes dele, tudo 
doido atrás dele, aonde é que ele tinha ido?, pen-
savam que já era uma onça que tinha comido ele. 
Foi na casa do vizinho que o pai mandou ele ir, 
não estava. Foi na casa de outro, não estava. Foi 
na casa de outro, não estava. “Ah, a onça comeu 
ele. Ou foi onça que comeu ele ou foi a Hamaĩ 
que atraiu ele”, pensaram assim. Aí, espalhou 
gente pra todo lado pra ver na mata, pra gritar, aí 
quando chegou lá, nada de responder. 
 Passado um mês, trinta dias, rolando pra 
lá, ele ajudando ela a cuidar. Aí, quando olhou que 
tava tudo sarado, ela falou assim: “agora você vai 
embora”. Aí, veio trazer no mesmo lugar. “Você 
passa essa mensagem pra nunca mais vocês faze-
rem isso, porque isso me dá trabalho”.
 Aí, ele veio. Quando ele chegou cá, o pes-
soal viu ele, magro, cabeludo, barbudo. Aí, diz 
que “onde você tava?”. Aí diz que ele ia contar, 
começava a chorar, não agüentava contar e co-
meçava a chorar. Porque ela também já tinha, 
como é que diga, memorado a cabeça dele pra ele 
nunca contar; só que aí, com o tempo, quando ele 
ia contar, chegava no fim da estória, ele danava a 
chorar. Aí ele ficou meio lelé da cabeça.
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Então aqui, por essa aula aqui, a gente 
já informa quais as lagartas mais peri-
gosas que tem no território da gente, do 
que elas são geradas e o que elas fazem 
também. No mesmo tanto que a gente está 
falando dos cuidados, da ciência, dos 
perigos, que ela tem, a ciência perigo-
sa, já entra a ciência-medicina.

Esse aqui é os tempos de cada mato que 
dão as lagartas. E cada lagarta, do pró-
prio mato que gera a lagarta: ou da fo-
lha, ou da casca, ou do pó da entrecasca 
ali: como a natureza se refaz ela mesma. 
Como a natureza ela mesma cria, como ela 
é criada, como que ela se refaz ela mes-
mo. Produz. Aqui é uma lagarta, ela chama 
mandoca – nesse mato aqui, nesse fininho 
aqui. Ela é uma lagarta que se chama man-
doca, ela dá no cipó. Esse é uma lagarta 
que aqui tem. Essa aqui, a mandoca, ela 
engravida mulher. Ela engravida mulher, 
ela vai longe...

mandoca

jitirana

bicha de 
veado



Esse aqui é uma lagarta que aqui tem, a 
gente já viu dela aqui, chama jitirana, e 
a madeira chama gaxeta, então dá a lagar-
ta (ou lagarta de gaxeta ou jitirana). A 
gente olha assim no pé do pau pra ver se 
passa e muitas vezes nem percebe que ela 
está ali, porque ela é da cor da casca do 
pau e quase da mesma forma da casca do 
pau. Ela cega a gente. Ela já é cega. É. 
Ela cega a gente, aonde ela encostar na 
gente, se ela morder, ela cega a gente 
porque ela já é cega. Ela sai voando a 
torto e a direito.

E esse aqui é a bicha de veado, que ela 
dá numa madeira que chama picumã, pu-
cumã. Essa aqui mata a gente, vinte e 
quatro horas a pessoa que agüenta, a de 
veado. Ela fica uma bolinha assim, quando 
a gente pega nela é que ela incha, fica 
grandona, e aí, o pêlo dela gruda.

lagarta do 
pé de angico

bicha de janaúba



E essa aqui é do angico, que aqui tem, 
que ele também, a casquinha dele também é 
meio vermelha assim, as lagartas também, 
a mesma coisa, da cor da casca dele as 
lagartinhas. Ela é uma lagartinha também 
que ela queima e que é perigosinha tam-
bém, dói, mas que dói mesmo, dá febre na 
pessoa.

Esse desenho aqui é a bicha de janaúba, 
que ela é gerada da própria folha quan-
do ela fica vermelha, mas quando ela está 
começando a gerar, ela dá do leite da fo-
lha. Ela fica branquinha, e conforme ela 
vai crescendo fica desse tamanzinho assim, 
aí ela é branquinha, as listras brancas, 
depois elas vão crescendo e vão enver-
melhando, as listras ficando verdes, meio 
pretas, com vermelho – tipo flamengo. E 
essa aqui (mandoca) vai longe atrás duma 
mulher pra engravidar. Engravida até no 
rastro. A mandoca e a [lagarta que dá na] 
janaúba são as duas perigosas. É, mas aí 

essa aqui, a madeira dela serve um remé-
dio... que só você visse. Ela é pra do-
ença venérea, é em primeiro lugar, essa 
madeira aqui, a casca dela ou então a 
raiz. Então por isso que a gente dá essas 
aulas, e fala, da onde elas [as lagartas] 
geram, o que elas causam, o que a madei-
ra é... vamos supor assim, aí, aonde tem 
muitas a gente corta. Quando vê que ela 
está na época de dar bicha, a gente vai 
lá e corta. Aí, quando ela chega a nas-
cer, (raiz não morre, porque ela brota), 
aí se a gente precisar fazer remédio, a 
gente vai lá e corta um pedacinho da raiz 
e faz. Mas ela é um remedião danado. A 
madeira dela, janaúba. 
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Como a mandoca engravida as pessoas: 

Vamos supor assim: nós não temos a lua? Como diga dizer, vamos 
mexer na lua... Aí, isso tudo a gente indica pros meninos; aí já entra 
território, ciência dos bichos, da natureza, qual natureza que vem e 
o quê que ela faz. Ela engravida, vamos supor assim, quando a gente 
está na lua fértil da gente, que a gente já está no final da menstruação 
ou então no início, dando aquele calor pra engravidar, aí, ela vem e 
onde a gente passa – ontem eu vi até uma reportagem ali, o jeito do 
Xingu é o mesmo jeito do Pataxó – aí então assim, se a mulher sair 
(às vezes a gente vai andando estrada afora, chega lá, faz xixi, não dá 
vontade de fazer xixi na estrada?), então ela vem no xixi da gente, 
ela anda, ela entra, como se fosse em comparação com fazer sexo no 
xixi da gente, ou no rastro. Se a mulher tiver fértil mesmo, ela vai 
no rastro. Então... mas mais mesmo é no xixi. Aí nasce bicha. Nasce 
lagarta, cria uma bolsa dentro, tipo de nascença mesmo. Aí, dentro 
daquele saquinho nascem várias. Uns insetos perigosos. Até o ho-
mem engravida. E passa pra mulher. Porque assim, como diga dizer, 
quando o homem fabrica, gera uma criança na mulher, ele também 
está fértil... Então é dos dois. Na cultura da gente tem tudo isso, às 
vezes na ciência branca não acredita, mas a gente acredita e já viu 
essas coisas. Aí já entra a ciência, né? Mas no fundo, no fundo, tem 
fundamento. 



Meu nome indígena é Apinaera Pataxó, 
em português é Sijanete, sou aqui da 
Aldeia Retirinho, sou cacica também 
daqui da Aldeia Retirinho, e sou pro-
fessora de Uso do Território pra falar 

da preservação, onde cai tudo, todos os cuidados, 
rio, caça, pesca, como tirar uma madeira, como usar 
uma terra, como fazer uma roça, falar da diferença 
de uma terra pra outra, inclusive da Bahia. Então, 
meu trabalho é esse, na escola. Sempre dando essas 
aulas pra que nossos meninos cresçam, tendo esses 
cuidados que nossos velhos tiveram. E onde que eu 
aprendi? Quando eu falo assim, que eu não sei ler, 
não sei escrever, só sei fazer meu nome, mas que a 
gente tem uma sabedoria própria, tem uma leitura, 
que é um saber, que isso já veio dos mais velhos, dos 
antepassados no passado. E muita gente fala assim, 
“ah, não convém a pessoa lembrar nada do passa-
do”, mas o nosso passado sempre faz o presente 
nosso. O passado é que faz nós vencermos todas as 
lutas, ensinar; então eu aprendi assim, escutando 

os mais velhos, fazendo e ouvindo, numa beira de 
fogo, no meio de um terreiro... Quais eram os nos-
sos professores? Eram os mais velhos. Aí eles iam 
discutir o que era época de caçar, época de plantar, 
época de pescar, época de colher, época de fazer re-
médio, quais os remédios... Também envolvia a lua, 
que a lua é uma deusa pra nós, é nossa Vovó Lua 
que nos ensina também época de plantar, de caçar, 
como tirar madeira, qual época da gente andar. En-
tão assim, foram essas coisas que eu aprendi com 
os mais velhos. Então esse é o tipo de leitura que 
eu sei pra hoje passar pros nossos jovens da comu-
nidade, pra eles aprenderem os ensinamentos dos 
mais velhos. 
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Eu sou professor de Cultura, Cló-
vis. Eu não sei ler, mas eu apren-
di com os mais velhos. Quando às 
vezes meus pais, meus tios, saí-
am pra pescar, eu sempre estava 
junto com eles. Às vezes eles fa-
ziam qualquer trabalho, eu estava 
junto. Então eu fui aprendendo. 
Eu não aprendi a ler porque nes-
sa época não tinha escola, assim, 
aula. As aulas que a gente aprendeu 
foi isso, fazer armadilha, fazer 
um suru, fazer um cesto, uma vas-
soura de cipó, tudo tipo artesana-
to. Hoje eu sou professor e estou 
ensinando os meninos do pré até 
a oitava série. O que eu aprendi 
eu estou ensinando pra 
eles, sobre os costu-
mes, a tradição, a ser 
índio Pataxó.



Os textos deste livro são frutos de uma entrevista com 
Apinaera Pataxó (Nete) concedida para Alice Bicalho no V 
Encontro Internacional de Performance, em 2005; e de um 

encontro relalizado na Aldeia Retirinho, no primeiro módulo 
da Formação Intercultural para Educadores Indígenas, em 

2006. Nesse encontro estavam presentes Nete, Clóvis, Alice, 
Mainan e Duteran.

Todos os desenho deste livro são registros das aulas dos pro-
fessores de Arte e Cultura e Uso do Território Pataxó, Clóvis  

(Txahú Pataxó) e Nete (Apinaera Pataxó).
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