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Descrição geral do produto:

Colocar em exposição um povo indígena na  XII Conferência Brasileira de Mídia Cidadã é um
convite ao desafiante exercício de olharmos para o outro, no que ele tem diferente e, concomitantemente,

mailto:adrianatln@mail.uft.edu.br


olharmos para todos nós brasileiros (indígenas ou não), na condição de Nação pluriétnica, na tentativa de
compreender, paradoxalmente, a diversidade na unicidade. 

Para ambas as perspectivas, precisamos tanto do olhar diacrônico, que abarque o deflagrar e o
percurso  de  um processo  histórico,  quanto  do  sincrônico,  que  configure  -na  contemporaneidade-  os
efeitos desse contexto, especialmente no âmbito da comunicação e da cultura brasileiras.  

Assim, mediante a pertinente proposta de se discutir  “O direito à comunicação na luta por uma
cidadania  ativa”,  propomos  por  em  cena  o  registro  etnográfico  do  ethos indígena  do  povo  Akwe-
Xerente*, que se encontra no estado do Tocantins, no Norte do Brasil, integrante da Amazônia Legal. Este
povo tem uma população em torno de 4 mil pessoas, cujo modo de existir e estar no mundo resiste às
adversidades das condições de vida,  ao mesmo tempo em que reinventa novas ancoragens para suas
tradições (CERTEAU, 1994;THOMPSON, 2008).

Por isso,  mostrar é uma forma de (re)conhecer e não esquecer.  Nesta perspectiva,  preservar a
memória  cultural  indígena  é  uma contribuição  ao  não  esquecimento,  conforme defende  Carneiro  da
Cunha (2012).  Sabemos que em todo processo de dominação sócio-política e econômica, as tentativas de
silenciar e/ou tornar invisível determinadas temáticas, como a indígena, têm forte dimensão histórica e,
entre outros efeitos de sentido, o de minimizar a presença ou até mesmo retirar de cena os representantes
sociais de uma, outrora, maioria, hoje relegada à condição de minoria.

 Ainda  que,  em tese,  os  indígenas  tenham garantias  legais  dos  seus  Direitos  assegurados  na
Constituição Brasileira, de 1988, bem como em tratados internacionais, como a Convenção 169, da OIT,
na prática são vítimas de violência e enfrentam os interesses do agronegócio, representados pela bancada
ruralista. Além disso, são os mais atingidos pelos impactos de projetos desenvolvimentistas, que arrancam
e relocam as populações nativas do seu habitat natural, sem que estas sejam sequer consultadas. Aliás, em
relação ao Meio Ambiente, os indígenas sempre demonstraram um nível de consciência e de vivência
integrada à natureza, de forma a preconizarem o teor do que hoje embasa algumas das atuais diretrizes em
prol da sustentabilidade do planeta. (DEMARCHI, 2015). 

Deste  modo,  para  dar  visibilidade  às  questões  indígenas,  importa-nos  socializar  elementos  da
cultura do povo Akwe-Xerente, nesta exposição, que reúne 30 fotografias das aldeias Porteira, Brupé e
Brejo Comprido. Vislumbramos, portanto, mais o valor simbólico e epistêmico das imagens, em relação
ao que representam e comprovam, do que especificamente o caráter estético da forma de apreensão da
realidade retratada (AUMONT,1993).  

Acreditamos que por meio dessas imagens podemos perceber mais do que traços, nos modos de
vida desta etnia, que se constitui na mais populosa do Tocantins. Segundo dados do NEAI (Núcleo de
Estudos e Assuntos Indígenas) da Universidade Federal do Tocantins, UFT, o estado compreende nove
etnias:  1.Akwe-Xerente,  2.  Karajá,  3.  Javaé,  4.  Karajá-Xambioá,  5.  Apinajé,  6.  Krahô,  7.  Kanela do
Tocantins, 8. Krahô-Kanela e 9. Avá-Canaoeiro 

Porém,  levando  em  conta  a  chamada  auto-definição  dos  povos,  assegurada  pela  OIT  169,
constatamos mais uma, a 10ª; Krahô-Takaywrá, que se fez representar na articulação dos povos indígenas
do estado,  em torno da Conferência dos Povos Indígenas do Tocantins (Novembro,  2016),  voltada à
criação do Conselho de Políticas Públicas para os povos Indígenas do Tocantins, o COMPIT.

Os Xerente ainda preservam suas atividades de plantio e pesca, para sustento de suas famílias, nas
cerca de 60 aldeias da etnia. Mas, gradativamente, assimilam o estilo de vida da sociedade envolvente,
principalmente, no que diz respeito à convivência com as instituições formais de ensino (bilíngues nos
níveis básico e fundamental) e a atuação técnica e/ou política, considerando-se a propensão dos jovens da
etnia em cursar universidade e o fato de algumas lideranças ocuparem cargos no poder legislativo local ou
no  executivo  estadual,  principalmente  nas  áreas  de  Educação  e  Saúde,  nas  quais  as  comunidades
apresentam maior carência de atenção por parte do poder público.   



O mais relevante à nossa observação é a forma pela qual procedem à nova ancoragem da tradição,
ou seja,  cultivam os  saberes  da  tradição  hermenêutica,  dos  pais  aos  filhos,  e  adotam também as  de
pertencimento a uma sociedade a cada dia mais digital e multimídia. Portanto, por um lado, eles mantêm
as tradições da pintura corporal e do rico artesanato com o capim dourado (de utilitários aos decorativos)
e, ainda, dos rituais de casamento e batismo. E, por outro lado, estes costumes não são vivenciados apenas
no contexto da interação presencial, no qual somente os idosos tinham o papel de guardiões da memória
(ALBERTI,  2004),  mas  notadamente  em contextos  interativos  distendidos  no  tempo  e  no  espaço,  à
medida que adotam o registro audiovisual e o uso da internet (GALLOIS e CARELLI, 1998).

Protagonizam a  documentação  autoral  da  sua  cultura.  Em  dezembro  de  2012,  no  Centro  de
Memória Xerente (Tocantínia/TO) lançaram em CD o álbum fonográfico Watô za inõkre (Eu vou cantar),
com os cantos dos rituais fúnebres e de batismo masculino e feminino do povo Akwe-Xerente.  Iniciativas
como essa lhes configuram a posição de sujeitos da história, no sentido de poderem registrar as tradições
da etnia, em forma de narrativas orais e visuais, tanto para as futuras gerações indígenas, quanto para um
espectro mais amplo da sociedade envolvente, reafirmando a multiculturalidade brasileira. 

* Fonte: A cultura Xerente e o redimensionamento das tradições mediante a presença da mídia na aldeia Porteira no
Tocantins;  pesquisa  coordenada  pela  professora  Adriana  Tigre  Lacerda  Nilo,  entre  2009 e  2014  (Propesq/UFT),  com a
participação  de  graduandos  de  Jornalismo  em  Iniciação  Científica  (Pibic  /Pivic);  Ana  Carolina  dos  Anjos,  Camila
Komatsuzaki, Cláudio Paixão e Élvio Marques.


