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CIÊNCIAS E SABERES INDÍGENAS

1. Os espaços geográficos da aldeia e do território.

Nenhuma Aldeia é igual a outra. Existem Aldeias muito grandes, cheias de gente
circulando o dia todo, assim como existem aldeias pequenas. As Aldeias estão localizadas em
Terras Indígenas. Para compreender melhor esses espaços o estudo da geografia é uma
ferramenta importante para os povos indígenas. A Geografia permite estudar a sua Terra
Indígena. Portanto a Geografia leva a conhecer e valorizar o conhecimento tradicional de seu
grupo familiar, sua aldeia e seu povo. Cada povo possui noções próprias sobre seu espaço e sua
cultura (quanto às formas de orientação espacial, à posição geográfica, os sistemas de
representação espaciais, os sistemas de classificação do relevo, do clima, dos solos etc.). Quais
espaços constituem o ambiente em que você vive?
Conhecer bem o lugar onde seu povo vive (os elementos da natureza, os pontos de
referência) e a importância da relação entre componentes da natureza (águas, plantas, animais,
solos, relevo, entre outros) e o modo de vida de seu povo é essencial para a manutenção da
cultura. Reflita sobre as possibilidades de melhoria ambiental em sua aldeia e sua Terra
Indígena.

2. Espaço, território região, paisagem e lugar

Atualmente, além do espaço geográfico existem quatro principais conceitos que a
Geografia estuda: território, região, paisagem e lugar. A seguir, uma breve conceituação:

Paisagem: se refere a constituição externa do espaço. Por muitas vezes, ela foi definida como
“aquilo que a visão alcança”. De maneira simples e direta, que o conceito de paisagem referese às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através
de seus sentidos.

Território: é definido como sendo um espaço delimitado, como por exemplo uma Terra
Indígena. Tal delimitação se dá através de fronteiras, sejam elas definidas pelo homem ou pela
natureza. Nem sempre essas fronteiras são visíveis ou muito bem definidas.

Região: é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério criado por um povo.
Trata-se de uma denominação para melhor compreender uma área ou um aspecto dela. Assim,
as regiões podem ser criadas para realizar estudos sobre as características gerais de um território
(as regiões brasileiras, por exemplo).

Lugar: Pode ser definido como o espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do
espaço da forma como são entendidos por um povo. Seu conceito também se liga ao espaço
afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade,
como uma rua, uma praça ou a própria casa.

