
A COSMOVISÃO
INDÍGENA



COSMOLOGIAS INDÍGENAS
As cosmologias são concepções sobre a origem do Universo
e todas as coisas que existem no mundo. As sociedades
indígenas entendem que o cosmos se organiza em diversas
camadas nas quais se apresentam pessoas, divindades, entes
sobrenaturais, animais, plantas, rios etc.

https://soundcloud.com/minimalcriminalbruno/vs-
rollercoaster-cosmologia-indigena



Sabemos que existem diversas etnias indígenas e cada uma
desenvolve suas explicações sobre o mundo, a origem dos seus
ancestrais, os fenômenos da natureza e os seres sobrenaturais. As
múltiplas cosmologias indígenas coexistem respeitando as distintas
formas de pensar e viver, portanto não devem ser reduzidas ou
julgadas a partir de representações ocidentais de conceber o mundo,
especialmente em sua concepção materialista e mercadológica.

REPRESENTAÇÃO DO UNIVERSO INDÍGENA

http://mindioescola.blogspot.com/2014/04/a-
diversidade-cultural-dos-povos.html



De um modo geral, os povos indígenas entendem que a terra é
a base territorial onde se estabelecem as interações humanas, ela deve suprir
apenas as necessidades imediatas da comunidade, portanto, sua posse deve ser
coletiva nunca individual nem tão pouco vista como uma propriedade privada. A
concepção do valor simbólico da terra é muito diferente em relação às
sociedades capitalistas, visto que diferente da visão destes, para os povos
indígenas a terra não é apenas um simples recurso que deve ser explorado em
todo seu potencial.

O VALOR SIMBÓLICO DA TERRA ATRAVÉS
DO OLHAR INDÍGENA

http://cpisp.org.br/quilombolas-em-oriximina/indios-e-quilombolas/povos-
indigenas/waiwai/#iLightbox[ea96dcd62225e9358af]/0



Os povos indígenas nos ensinam que devemos encarar a natureza como
provedora da vida comum e, para que este o universo natural não entre em
colapso, cada ser precisa respeitar o outro e o território onde todas as relações
sociais se estabelecem. É graças a eles que ainda mantemos parte do nosso
patrimônio natural e uma considerável diversidade ambiental. Precisamos
valorizar e nos espelhar no modo de viver indígena que nos apresenta modelos
sustentáveis possíveis e necessários para garantir nosso futuro na Terra.

MODELO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

https://www.xapuri.info/etniagenero/povosindigenas/
cultura-indigena-modas-dinamica/



De que forma a cosmologia indígena e seu modelo de
desenvolvimento sustentável pode impactar o modelo

materialista que vem devastando nosso planeta? 

QUESTÃO PARA PENSAR

https://www.xapuri.info/etniagenero/povosindigenas/
cultura-indigena-modas-dinamica/



COSMOVISÃO INDÍGENA E MODELO DE DESENVOLVIMENTO - Por Iara
Bonin, Encarte Pedagógico V – Jornal Porantim | junho/julho 2015.

PARA SABER MAIS

https://cimi.org.br/cosmovisao-indigena-e-modelo-de-desenvolvimento/

Por uma Cosmologia e uma Política Indígenas nas Expressões Culturais –
Mekukradjá – Círculo 5 (2016).

https://www.youtube.com/watch?v=CggRXmzJ5CY


