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RESUMO 

 

 

Os grupos indígenas brasileiros buscam formas de resgatar sua cultura, mas muitas vezes 

enfrentam dificuldades que incluem a educação e, mais especificamente, o ensino de Ciências. 

Tendo como base, esse fator de subsídio a essa discussão, este trabalho teve o objetivo de 

identificar e discutir as percepções de estudantes indígenas da etnia Aikanã sobre as plantas 

frutíferas da sua terra indígena. Os dados foram obtidos através de questionário, aplicado a 

alunos de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Multisseriada Indígena 

Capitão Aritimon, localizada na Aldeia Gleba Tubarão, Terra Indígena Tubarão Latundê. 

Observa-se que as frutas podem vir a garantir uma sustentabilidade alimentícia na aldeia, no 

entanto, são conhecidas pelos alunos, mas na maioria das vezes estão distantes das proximidades 

da aldeia, dificultando assim o seu consumo. A utilização da pesquisa no ensino de Ciências faz 

com que os alunos levantem um conhecimento prévio que os mesmos já possuem. Neste sentido, 

trabalhos como este são importantes ferramentas de ensino e construção de conhecimento. 

 
Palavras chave: Plantas Frutíferas; Escola Indígena; Povo Aikanã. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A importância da Amazônia não se restringe apenas às espécies animais e vegetais, mas 

também à riqueza do conhecimento popular acerca do uso de plantas, que se origina tanto da 

necessidade medicinal pelo difícil acesso à assistência médica, como da grande influência 

cultural indígena da região (DI-STASI e HIRUMA-LIMA, 2002).  

 Denominado pelos especialistas como o país da “megadiversidade” por conter 

aproximadamente 20% das espécies conhecidas do planeta, o Brasil apresenta em sua flora, 

ainda não completamente conhecida e estudada pelos botânicos, uma enorme quantidade de 

espécies com potencial de uso, as quais se prestam para os mais diversos fins (VIANI e 

RODRIGUES, 1998). Dentre eles destaca-se um que, embora histórico, é ainda pouco 

explorado: a utilização de espécies frutíferas nativas. 

 Segundo Viani e Rodrigues (1998), além dos importantes serviços prestados ao homem, 

vale ressaltar o papel fundamental que as espécies frutíferas nativas desempenham na 

manutenção da biodiversidade das nossas florestas, fornecendo alimentos para espécies da fauna, 

as quais dispersam suas sementes para diversos locais, permitindo que estas colonizem novas 

áreas e deem continuidade ao complexo processo de restauração e manutenção da diversidade 

vegetal das florestas brasileiras. 

 Desde a Antiguidade, em diferentes épocas e culturas, o homem busca, no ambiente 

natural, os recursos para a sua sobrevivência e para a melhoria de sua qualidade de vida. Assim, 

conforme Amorozo (1996), toda a sociedade acumula um acervo de informações a respeito do 

ambiente em que está inserida, incluindo os conhecimentos relativos ao mundo vegetal com o 

qual está em contato. 

 Neste contexto, como afirma Santomé (1995), a escola é um dos principais, ou talvez, o 

principal meio para que estas informações cheguem aos alunos de maneira clara e objetiva, pois 

o ensino e a aprendizagem que ocorrem nas salas de aula representam uma das maneiras de 

construir significados, reforçar e conformar interesses sociais, formas de poder, de experiência, 

que tem sempre um significado cultural e político. 

 Além do conhecimento científico, é necessário destacar, também, a importância do 

conhecimento que os alunos já detêm sobre as plantas frutíferas, uma vez que seu uso faz parte 

do seu cotidiano, muitas vezes, há várias gerações. Neste sentido, para Chassot (2006), a escola 

não pode ser vista apenas como repetidor ou reprodutora de conhecimentos, mas deve assumir 

uma postura mais crítica em relação à educação. 
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 No ensino de Ciências, é consenso a importância de se valorizar e resgatar os saberes que 

os alunos trazem de suas vivências e experiências exteriores à escola. Assim, estudos e pesquisas 

que procuram investigar estratégias e metodologias de ensino que visam resgatar o conhecimento 

tradicional, num processo de diálogo com o saber científico, são fundamentais para a valorização 

da cultura tradicional dos povos indígenas, representado aqui pelos alunos envolvidos na 

pesquisa. 

Partindo destas informações, o presente trabalho teve como objetivo fazer um 

levantamento sobre as espécies frutíferas existentes na aldeia e conhecidas pelos alunos da 

Escola Municipal Multisseriada Indígena Capitão Aritimon.  

Afinal, resgatar os conhecimentos tradicionais de utilização dos recursos naturais que 

atualmente são conhecidos pelas novas gerações, leva a uma interação articulada entre escola-

comunidade-família, divulgando as espécies frutíferas da Aldeia a fim de preserva-las. 
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CAPÍTULO I 

PLANTAS FRUTÍFERAS, ENSINO DE CIÊNCIAS E POVOS INDÍGENAS 

 

 

A Amazônia é a maior floresta tropical que ainda existe no mundo. A floresta tropical 

cobre apenas 7% da superfície do nosso planeta, no entanto, contém mais de 50% das espécies 

da terra. Contudo, a floresta amazônica está sendo derrubada cada vez mais rapidamente, 

principalmente visando a produção de madeira. Dentro das espécies vulneráveis à extração 

madeireira estão copaíba, ipê, amapá e uxi. Essas espécies são muito importantes para saúde e 

alimentação dos povos da Amazônia. Esses recursos não têm substitutos. Fazem parte da nossa 

riqueza especial (SHANLEY e MEDINA, 2005). 

De acordo com Oliveira (2003), o estado de Rondônia encontra-se em uma importante 

posição em relação aos aspectos fitogeográficos, situando-se no centro-sul da Bacia Amazônica, 

e congrega três importantes biomas: Floresta Amazônica, Pantanal e Cerrado.  

Nestes biomas, a flora brasileira é a mais diversificada do mundo, porém, a falta de 

conscientização ecológica na exploração dos recursos florestais têm gerado prejuízos nas últimas 

décadas (LORENZI, 2002). Segundo o mesmo autor, desde o inicio da colonização foram 

trazidas de outros países espécies para arborizar as ruas. Esse fato foi um dos responsáveis pela 

quase extinção de muitas espécies de pássaros em nossas cidades devido a não adaptação ao 

consumo dos frutos de espécies exótica (LORENZI, 2002).  

A grande diversidade de plantas da nossa flora, com frutificação distribuída durante todo 

o ano, fornece alimento de forma continua e equilibrada e, proteção à fauna contribuindo para o 

seu desenvolvimento. Muitas árvores frutíferas nativas ainda não possuem expressão econômica 

maior, entretanto são amplamente cultivadas em pomares domésticos de todo pais (LORENZI, 

2002). 

Um dos componentes da biodiversidade amazônica são as frutas nativas, com grande 

aceitação para consumo in natura e de seus subprodutos. As espécies frutíferas utilizadas tanto 

em ocorrência natural como cultivadas, em benefício das comunidades locais e regionais, não 

implicam em nenhum impacto ambiental, pois quase a totalidade das plantações estão em áreas 

anteriormente degradadas, seu cultivo em bases sustentáveis origina a geração de empregos, de 

renda, de serviços e de outras facilidades de cunho social, econômico e ambiental (SOUZA e 

SILVA, 2008).  

De acordo com Ivone et al (2007), as plantas frutíferas melhoram o visual, embelezam a 

propriedade, exibem o seu verde intenso, folhagens, flores e frutos, proporcionam um 

microclima agradável, e harmonioso. As plantas frutíferas absorvem o excesso de água das 
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chuvas, aumentam a microflora e criam um ambiente saudável, tranqüilo, alegre, contribuindo 

para melhoria e manutenção da qualidade de vida de seus moradores. As frutas servem de 

alimento para passarinhos, estimulam a presença de abelhas, as visitas de borboletas, de 

inúmeros insetos, das mamangavas e criam um visual lindo e um panorama magnífico para ser 

usufruído e apreciado. 

Para Di Stasi e Hiruma-Lima (2002), a importância da Amazônia não se restringe apenas 

às espécies animais e vegetais, mas também à riqueza do conhecimento popular acerca do uso 

das plantas. 

O conhecimento tradicional constitui-se de práticas, conhecimentos empíricos e costumes 

passados de pais para filhos e crenças das comunidades tradicionais que vivem em contato direto 

com a natureza; ou seja, é o resultado de um processo cumulativo, informal e de longo tempo de 

formação. Constitui-se, assim, patrimônio comum do grupo social e tem caráter difuso, pois não 

pertence a este ou aquele indivíduo, mas toda a comunidade, de maneira que toda a comunidade 

envolvida deve receber os benefícios de sua exploração (CHAVES, 2003).  

Todavia, segundo Mendonça et al. (2002), o desconhecimento do potencial de uso dos 

recursos naturais, o desrespeito às leis de proteção ambiental, as queimadas e a intensidade de 

exploração agrícola têm provocado prejuízos irreparáveis ao solo, à fauna, à flora e aos recursos 

hídricos, comprometendo a sustentabilidade desse ecossistema e colocando muitas espécies 

animais e vegetais em risco de extinção, principalmente as fruteiras nativas.   

Poucos trabalhos foram realizados sobre espécies frutíferas na região amazônica 

brasileira. Cavalcante (1991) e Guarim Neto (1985; 1994), ressaltam que é considerável o 

número de espécies da flora amazônica com frutos comestíveis, portanto podem fazer parte da 

segurança alimentar das populações locais.  

As espécies frutíferas, utilizadas há milênios por populações indígenas, seu uso potencial 

é enorme, não somente pelo fruto in natura, mas também pelo uso de subprodutos, no caso de 

compostos em bebidas (licores, sucos), geléias, doces, sorvetes, picolés, condimentos, entre 

outras formas de uso. Ainda não se dispõe de um levantamento mínimo do número de espécies 

com uso atual ou potencial. Existem, entretanto, listagens preliminares de plantas comestíveis em 

geral (hortaliças, frutíferas, oleaginosas, estimulantes, entre outras formas de usos). Uma das 

mais completas é de Kunkel (1984) onde são citadas 12.500 espécies potencialmente 

alimentícias, perfazendo 3.100 gêneros e cerca de 400 famílias, em sua maioria de Angiospermas 

e Pteridophytas.   

Mas como obter tais informações sobre as espécies frutíferas da região?  

Possivelmente, a escola como ambiente institucional formador, aparece com elemento 

fundamental para promover esse tipo de conhecimento.  A escola deve ser uma ferramenta que 
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serve para caminhar lado a lado com a comunidade. Ela é o lugar onde a comunidade procura 

dialogar com os temas de instrução e orientação para ajudar a pensar o que é importante e 

fundamental para a vida da comunidade. Então, a escola tem o papel de circular dentro da aldeia. 

Se a comunidade não vai até a escola, por dever, a escola deve ir até a comunidade (PATAXÓ et 

al., 2012). 

Ao trabalhar com a temática plantas frutíferas na escola, é importante estabelecer a 

associação entre os diferentes saberes que fazem parte deste conteúdo, pois acredita-se que é 

pelo diálogo entre as diferentes formas de conhecimento que se pode chegar a uma 

aprendizagem significativa sobre o tema (COSTA, 2008). 

Autores como Brandão (2003), Chassot (2006), Lopes (1999), Santomé (1995) e Perrelli 

(2008) defendem a ideia de que os saberes tradicionais devem fazer parte do currículo escolar, 

uma vez que fazem parte da vida dos estudantes e precisam ser reconhecidos e explorados pela 

escola. Para Lopes (1999), o conhecimento cotidiano, como todos os demais saberes sociais, faz 

parte da cultura e é construído pelos homens das gerações adultas, que o transmitem às gerações 

sucessivas, sendo a escola um dos canais institucionais dessa transmissão. 

Trabalhos como o de Perrelli (2008), realizados com grupos indígenas Kaiowá/Guarani, 

apontam para a elaboração de currículos pluriculturais, não só nas escolas indígenas, mas em 

todas as escolas brasileiras. A autora discute, também, a necessidade de se pensar, em práticas 

pedagógicas renovadas, culturalmente orientadas, que respeitem as diferenças, as lógicas e os 

estilos de aprendizagem de cada cultura, e que estejam comprometidas com a elaboração de 

projetos coletivos. Segundo Krasilchik (2004), no ensino de ciências, as metodologias e 

estratégias didáticas são variadas, e possibilitam aos professores, planejarem inúmeras atividades 

que permitam a compreensão dos alunos acerca dos conteúdos curriculares, de maneira a instiga-

los a participarem das aulas. 

Neste sentido, o ensino de ciências através da pesquisa é muito importante pois desperta 

nos alunos o interesse pelo tema estudado, neste caso, as plantas frutíferas da aldeia, que são 

conhecidas pelos alunos da escola, e esse conhecimento precisa ser sistematizado e divulgado, 

portanto, este trabalho é de fundamental importância visando a sistematização desse 

conhecimento sobre as plantas frutíferas existentes no território do povo Aikanã.  

Assim, no que se refere ao ensino de Ciências na escola indígena, é importante 

destacarmos que o RCNEI é um dos documentos mais completos, no âmbito nacional, em termos 

de orientação curricular para as escolas indígenas. Ele é referência na área de Ciências, afinal, no 

próprio texto o RCNEI, se questiona: Por que ensinar Ciências nas escolas indígenas? Como 

ensinar Ciências? Que conteúdos poderão ser abordados pela escola indígena?  
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Perguntas feitas e respondidas pelo RCNEI (1998), que ressalta que nas Ciências 

Naturais deve-se levar em conta que há muito a descrever e observar em relação ao meio, pois 

"desde seu surgimento sobre a terra, o ser humano, em interação com os diversos ambientes, 

busca respostas para seus problemas, ensaia explicações e cria instrumentos de intervenção sobre 

os fenômenos humanos e da natureza". Fazer ciência e tecnologia é parte da atividade humana. 

As sociedades indígenas, em sua longa e diversificada trajetória, vêm produzindo, dessa forma, 

conhecimentos sobre o ser humano e a natureza (RCNEI, 1998).  

A área de Ciências está diretamente ligada aos temas transversais “Terra e Conservação 

da Biodiversidade” e “Auto-sustentação”. A maneira de organizar as atividades produtivas no 

território indígena, ou seja, a sua gestão territorial, passa pela visão do universo, do planeta, da 

vida, do ser humano e da produção humana, integrando várias áreas do conhecimento. “O estudo 

das Ciências, dessa forma, pode contribuir para a garantia dos direitos dos grupos indígenas à 

conservação e utilização dos recursos do seu território” (RCNEI, 1998).  
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CAPÍTULO II 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

O trabalho foi realizado na Terra Indígena Tubarão Latundê (Figura 01), do povo 

Aikanã. Nosso povo vive na região conhecida do Guaporé, nas chamadas "terras baixas" da 

Amazônia. Essa área é de terreno arenoso e corroído pela erosão, localizada no sudeste do estado 

de Rondônia, a cerca de 160 km da cidade de Vilhena e em torno de 100 km da fronteira do 

Brasil com a Bolívia, especificamente em território do município de Chupinguaia. Os rios mais 

próximos da Terra Indígena são o Chupinguaia e o Pimenta Bueno, mas o acesso a eles é 

grandemente prejudicado. O povo Indígena Aikanã habita a Terra Indígena Tubarão Latundê 

juntamente com os povos Kwaza,, Latundê e Sabanê. 

 

 
Figura 01: Mapa da Terra Indígena Tubarão Latundê. 

Fonte: Laboratório de Geomática e Estatística- LABGET. 

 

 

Desenvolveu uma experiência educacional no Ensino de Ciências na Escola Municipal 

Multisseriada Indígena Capitão Aritimon, localizada na Terra Indígena Tubarão Latundê, na 

aldeia Gleba Tubarão, com alunos do Ensino Fundamental de 6º a 9º ano. 
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A Escola Municipal Multisseriada Indígena Capitão Aritimon (Figura 02), conta 

atualmente com 24 alunos matriculados, em dois turnos de funcionamento (matutino e 

vespertino), sendo 15 alunos de 1º ao 5º ano, no período matutino e 09 alunos de 6º ao 9º ano, no 

período vespertino.  

 

 
Figura 02: Escola Municipal Multisseriada Indígena Capitão Aritimon 

 

 

O trabalho foi desenvolvido com os alunos do 6º ao 9º ano, através da aplicação de um 

questionário (Apêndice 01). No questionário, os alunos tiveram a oportunidade de falar se 

conhecia as plantas da aldeia, as experiências dos pais em fazer roça e que plantas produziam no 

roçado se conheciam plantas que davam frutos e se essas plantas estavam longe ou perto da 

Aldeia, as plantas que dão frutos e que têm no território da aldeia, plantas que gostariam que 

tivessem na aldeia e não tem se existem plantas que servem de alimento tanto para os seres 

humanos quanto para os animais, e ao final que desenhassem a planta frutífera que mais 

gostassem. E para alunos que conhecia plantas, mas não sabia o nome pedi a ele para fazer em 

casa juntamente com seus pais. 
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CAPÍTULO III: 

PLANTAS FRUTÍFERAS DA ALDEIA 

 

 

Segundo informações de Justo (2012), a pedagogia educacional do povo Aikanã se dá 

no convívio com os mais velhos e no ambiente familiar onde as crianças os imitam. As crianças 

convivem em todos os ambientes, acompanham todos os afazeres e participam de todas as 

situações vividas pela comunidade. Neste sentido, acredita-se na importância de uma 

aprendizagem participativa, significativa e autonomizante, que proporcione ao aluno buscar 

novos conhecimentos e reorganizar conhecimentos anteriores, experienciando e transformando 

suas ações e a realidade em que está inserido (neste caso, o estudo das plantas frutíferas 

existentes no território indígena). Para Alarcão (2000), é dessa forma que o aluno emerge no seu 

papel de pesquisador e o professor assume o papel de coordenador da aprendizagem na pesquisa.  

Tanto a pesquisa como as experiências vivenciadas pelos alunos assumem papel 

importante para a formação docente. Trazer as questões do dia a dia escolar para serem 

analisadas pelos alunos, segundo André (2000), além de favorecer a aproximação entre a teoria e 

a prática, permite, também, que os problemas didáticos sejam examinados dentro de um contexto 

escolar específico, contextualizando-os e historicizando-os.  

Baseado nas experiências vivenciadas e o conhecimento prévio já adquirido pelo aluno 

em seu contexto familiar diário, o presente trabalho foi desenvolvido com  09 alunos de 6º a 9º 

ano do Ensino Fundamental, sendo 03 matriculados no 6º ano, 02 no 7º ano, 01 no 8º ano e 03 do 

9º ano. A faixa etária dos alunos varia de 11 a 37 anos, com uma média de 18,22 anos, conforme 

ilustrado na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Demonstrativo da faixa etária dos alunos entrevistados. 

Idade Nº de Alunos 

11 anos 01 

12 anos 02 

13 anos 01 

14 anos 01 

15 anos 01 

24 anos 01 

26 anos 01 

37 anos 01 

Total 09 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Brasil concentra de 10% a 20% de toda a biodiversidade do planeta além de possuir 

mais de cem grupos etnográficos diferentes. As populações indígenas por meio de suas 
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interações com o meio ambiente construíram historicamente conhecimentos tradicionais sobre os 

elementos da natureza, como propriedades naturais de plantas (LIMA, 2011).   

Nesse sentido, a primeira questão abordada com os alunos, foi o conhecimento dos 

mesmos sobre as plantas existentes no território indígena. Dos 09 alunos entrevistados, 100% 

afirmam conhecer as plantas da aldeia, sendo esse conhecimento primordial para o 

desenvolvimento da pesquisa. Observa-se que os conhecimentos tradicionais são resultados não 

só de uma cultura, mas também de uma forma de sobreviver e interagir com o meio em que 

vivem.  

Baseado em tais informações, o segundo questionamento aos alunos foi se os pais 

faziam roças, visando assim a utilização desses recursos em sua alimentação. Dos entrevistados, 

08 alunos (88,89%) afirmaram que os pais faziam roça e 01 aluno (11,11%), disse que não. Após 

tal afirmação, foi questionado aos alunos que os pais faziam roças, o que era plantado por eles. A 

Tabela 02 traz as informações referentes ao conhecimento dos alunos sobre o que os pais 

plantam em suas roças. 

 

Tabela 02. Plantas produzidas nas roças indígenas citadas pelos entrevistados. 

Plantas Nome na Língua Nome Científico Nº de citações 

Abacaxi Irüi Ananas comosus (L.) Merr. 06 

Abobora Patezãu Cucurbita spp. 06 

Amendoim Vikere  Arachis hypogaea L. 07 

Banana Dipara Musa sp. 08 

Batata Wɨira Solanum tuberosum L. 06 

Batata doce Wɨira Ipomoea batatas L. 02 

Café Kape Coffea arabica L. 01 

Caju Harapure Anacardium occidentale L. 05 

Cana de açúcar Kanha Saccharum officinarum L. 03 

Cará Nῦna Dioscorea alata L. 03 

Cupuaçu * Theobroma glandiflorum Schum 02 

Fava Kumada Dimorphandra mollis Benth. 01 

Feijão Kumadara’i Phaseolos vulgaris L. 04 

Goiaba * Psidium guayava L. 01 

Ingá Zῦriri Inga edulis Mart. 01 

Inhame Nῦna Colocasia esculeta (L.) Schott 07 

Laranja * Citrus aurantium L. 01 

Limão * Citrus limonium L. 01 

Mamão Wãzãu Carica papaya L. 01 

Mandioca Nhapuri Manihot esculenta Crantz 08 

Manga * Mangifera indica L. 03 

Melancia Sarezãu Citrullus lanatus Matsum 02 

Milho Haki Zea mays L. 03 

Pocãn * Citrus reticulata L. 03 

Pupunha Kemuke Bactris gasipaes Kunth. 07 
* Não possui tradução para a língua materna.                                                                           Fonte: Dados da Pesquisa 
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Foram citadas 25 plantas, sendo Banana e Mandioca as plantas mais citadas, com 08 

citações cada, seguido de Amendoim, Inhame e Pupunha, com sete indicações e, Abacaxi, 

Abobora e Batata com 06 indicações cada. Das 25 plantas citadas como fazendo parte das roças 

indígenas, 13 plantas são frutíferas, representado 52% do total. 

A sabedoria dos povos indígenas, segundo Beltz e Januário (2011), vem sendo cada vez 

mais reconhecida e valorizada através dos mais diferentes estudos desses saberes tradicionais. 

Para os autores, entre os enfoques que competem à preocupação do resgate e valoração desses 

conhecimentos tradicionais, o que se destaca é a forma como os indígenas imaginam e usam os 

seus recursos naturais. Essa relação ser humano/natureza nas comunidades indígenas fica 

evidente nas suas formas de manejo das suas roças.  

As frutas da Aldeia são importantes produtos naturais, saudáveis, ricos em nutrientes, 

auxiliando num elo de sustentabilidade ecológica, econômica e social. Ecológica por promover a 

proteção ao meio ambiente, valorizando os produtos extraídos do território da aldeia. Social, por 

estar resgatando os conhecimentos tradicionais fazendo a interação entre a escola e a 

comunidade, promovendo interação e conhecimento. Econômica, pois são fonte de alimento, 

diminuindo assim as despesas com alimentação e aumentando a qualidade de vida, pois são 

produtos naturais e ricos em nutrientes. 

Partindo dessa importância das espécies frutíferas representada nas roças indígenas, o 

próximo questionamento foi se os alunos conheciam as plantas que dão frutos, sendo que 100% 

do total de entrevistados responderam que sim.  

Ao responderem que conheciam, a próxima pergunta se referia a distribuição dessas 

plantas frutíferas na aldeia, sendo representado pela pergunta - Onde estão essas plantas? Como 

resposta, 11,11% responderam que as plantas frutíferas estão perto da aldeia e 88,89%, 

afirmaram que estão longe da aldeia.  

Esse questionamento é importante pois nos faz refletir sobre a importância dos recursos 

naturais existentes na aldeia, e a forma de acesso que dispusemos de tais recursos. Como a 

maioria dos alunos afirmam que as plantas frutíferas se encontram longe da aldeia, isso pode nos 

fazer afirmar, que esses recursos muitas vezes não são aproveitados, devido principalmente ao 

fator limitante distância.  

Após saber que as plantas frutíferas se encontram longe da aldeia, o próximo 

questionamento teve o objetivo de conhecer quem são tais plantas frutíferas, observando 

características de cada planta, tais como: cor e tamanho do fruto, seu consumo e o mês de 

ocorrência do mesmo. Essas informações estão representadas na Tabela 03. 



 

Nome do 
Fruto 

Núm. 
Citações 

Nome na 
Língua 

Nome Científico Cor do 
Fruto 

Tam. do 
Fruto 

Consumo Mês de 
ocorrência 

Açaí  04 Henizãu Euterpe oleracea Mart. Preto P Suco/ Alimento Nov/Jan 

Bacaba  08 Hüzãu Oenocarpus distichus Mart. Preto P Suco Nov/Dez 

Bacuri  02 Üri Platonia insignis Mart. Verde M Alimento para 
animais 

Mar 

Buriti  09 Hürüzãu Mauritia flexuosa L. Vermelho M/G Suco/ Alimento Jan 

Cacau  09 Ara Theobroma cacao L. Amarelo G Alimento Out/Nov 

Cajá  07 Wɨinezãu Spondias dulcis Parkinson Amarelo P/M Alimento Out 

Caju  03 Harapure Anacardium occidentale L. Vermelho G Suco Jan/Jul 

Castanha  03 Virü Bertholletia excelsa H.B.K. Marrom G Alimento Jan 

Coco  03 Dikare Cocos nucifera L. Verde M Alimento Anual 

Goiaba  01 * Psidium guayava L. Verde G Alimento Maio 

Inajá  07 Hizãu Maximiliana maripa Aublet Drude Laranja M Alimento Dez 

Ingá  09 Zῦriri Inga edulis Mart. Verde P Alimento Mar/Abr  

Jatobá  05 Heruizäu Hymenaea courbaril L. Marrom G Alimento Set 

Jambo  05 Kazazãu Syzygium malaccense L. Amarelo M/G Suco/ Alimento 
para animais 

Mar/Jul 

Jenipapo  09 Aru Genipa americana L. Verde M/G Pintura Out/Nov 

Laranja  01 * Citrus aurantium L. Verde G Alimento/ Suco Jan 

Mamão  01 Wãzãu Carica papaya L. Vermelho G Alimento Anual 

Manga  01 * Mangifera indica L. Amarelo G Alimento Dez 

Pama  09 Hiri Pseudolmedia multinervis Vermelho P Alimento Dez 

Patuá  04 Hukurunezãu Jessenia bataua (Mart.) Burr Preto P/M Suco/ Alimento Nov 

Pequi  04 Harezãu Caryocar brasiliense Cambess Amarelo 
Verde 

M/G Alimento Dez/Jan 

Seringa  03 Hutu Hevea brasiliensis H.B.K. Verde M Alimento para 
animais 

Mar 

Tucumã  01 Dikare Astrocaryum aculeatum G.F.W. 

Meyer 
Amarelo G Alimento Nov 

 



Analisando os dados da Tabela, observa-se a importância de plantas frutíferas, como: 

Buriti, Cacau, Ingá, Jenipapo e Pama, citados por todos os alunos entrevistados, demonstrando o 

potencial dessas espécies dentro do território indígena do povo Aikanã. Outras espécies também 

com representatividade importante foram: Bacaba, citada por 08 dos 09 alunos, seguida de Cajá 

e Inajá, citadas por 07 alunos.   

Após levantamento realizado sobre as plantas conhecidas pelos alunos e existentes no 

território indígena, fez-se o questionamento sobre as plantas frutíferas que não tem no território e 

que eles gostariam que tivesse. Na Tabela 04, encontram-se os dados desse questionamento. 

 

Tabela 04. Espécies frutíferas que não tem nas proximidades da aldeia. 

Plantas Nome na Língua Nome Científico Nº de citações 

Abacate * Persea americana C. Bauh 02 

Açaí Henizãu Euterpe oleracea Mart. 06 

Bacaba Hüzãu Oenocarpus distichus Mart. 03 

Cacau Ara Theobroma cacao L. 05 

Cajá Wɨinezãu Spondias dulcis Parkinson 04 

Caju do mato Harapure Curatella americana L. 02 

Castanha Virü Bertholletia excelsa H.B.K. 02 

Jabuticaba * Myrciaria cauliflora Berg. 01 

Mamão do Mato Wa Papaya digilata L. 03 

Pama Hiri Pseudolmedia multinervis 06 

Patuá Hukurunezãu Jessenia bataua (Mart.) Burr 05 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As plantas mais representativas foram Acaí e Pama, com 06 citações, seguidas de Cacau 

e Patuá, com 05 citações e Cajá com 04 citações. Nesse sentido, observa-se que plantas que 

foram citadas como existentes no território foram citadas como que não tem na aldeia e eles 

gostariam que tivessem. A explicação para esse fator pode estar relacionada como não existente 

aos redores da aldeia e sim no território. Uma maneira de aproximar essas espécies da aldeia 

seria o plantio dessas espécies nos arredores da aldeia, e consequentemente, as mesmas estariam 

disponíveis para toda a comunidade. 

O último questionamento se referia ao conhecimento dos alunos das plantas frutíferas 

que servem de alimento tanto para seres humanos quanto para os animais. A Tabela 05 abaixo 

aponta os resultados obtidos através desse questionamento. As espécies frutíferas garantem a 

sobrevivência de animais, e estes podem ser consumidos pelos seres humanos, assim como para 

a sua própria alimentação.  

As espécies mais representativas foram Seringa, com 09 citações, seguida de Cajá, 

Pama e Pequi, com 07 citações cada, Açaí, Buriti, Patuá e Tucumã, com 06 indicações cada. 

Observa-se que a seringa apesar de ser a mais citada, não representa alimento para o ser humano, 

e pode ter sido citada como a principal fonte de alimento somente para os animais. 
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Tabela 05. Espécies frutíferas que servem de alimento tanto para humanos quanto para os 

animais. 

Plantas Nome na Língua Nome Científico Nº de 

citações 

Açaí Henizãu Euterpe oleracea Mart. 06 

Bacaba Hüzãu Oenocarpus distichus Mart. 01 

Buriti Hürüzãu Mauritia flexuosa L. 06 

Cajá Wɨinezãu Spondias dulcis Parkinson 07 

Caju do mato Harapure Curatella americana L. 01 

Castanha Yirü Bertholletia excelsa H.B.K. 01 

Coco Dikare Cocos nucifera L. 03 

Inajá Hizãu Maximiliana maripa Aublet Drude 01 

Jambo Kazazãu Syzygium malaccense L. 04 

Pama Hiri Pseudolmedia multinervis 07 

Patuá Hukurunezãu Jessenia bataua (Mart.) Burr 06 

Pequi Harezãu Caryocar brasiliense Cambess 07 

Seringa Hutu Hevea brasiliensis H.B.K. 09 

Tucumã Dikare Astrocaryum aculeatum G.F.W. Meyer 06 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os estudos sobre as espécies frutíferas do território indígena são importantes para 

conhecer quais são estas espécies e também seus potenciais de uso. Observa-se que as frutas 

podem vir a garantir uma sustentabilidade alimentícia na aldeia, no entanto, são conhecidas pelos 

alunos, mas na maioria das vezes estão distantes das proximidades da aldeia, dificultando assim 

o seu consumo. 

A utilização da pesquisa no ensino de Ciências faz com que os alunos levantem um 

conhecimento prévio que os mesmos já possuem. Neste sentido, trabalhos como este são 

importantes ferramentas de ensino e construção de conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através dos dados obtidos, o próximo passo após realização dessa pesquisa é a 

realização de um projeto de plantio de mudas de espécies frutíferas nos arredores da aldeia, 

próximos a escola. Sabemos que cada espécie tem seu período de frutificação, então buscaremos 

o plantio de espécies que estejam disponíveis durante todo o ano, como formas de termos frutas 

disponibilizadas a alimentação nesse período e próximas da aldeia, evitando assim a não 

utilização de recursos naturais tão importantes para a saúde alimentar do povo indígena. 

Além disso, também, temos que ter o conhecimento que as espécies frutíferas, não deve 

ser considerada apenas como uma fonte de alimentação, pois, sua contribuição ecológica no 

ambiente é maior que simplesmente saciar a forme humana. A conservação destas espécies 

contribui para a manutenção do ecossistema local.  
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