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É com muita emoção que apresentamos 
esta obra, que sintetiza experiências 
políticas e didático- pedagógicas inter-
culturais desenvolvidas por professoras 
e professores indígenas em suas práti-
cas de Estágio Pedagógico no âmbito de 
sua formação superior no curso de 
Licenciatura em Educação Intercultural, 
do Núcleo Takinahakỹ de Formação 
Superior Indígena (NTFSI), da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG). Essas 
experiências foram sistematizadas e 
apresentadas no I Seminário de Estágio 
“Maria do Socorro Pimentel da Silva”, 
organizado pela coordenação de Estágio 
do NTFSI, nos dias 14 e 15 de outubro 
de 2021, reunindo docentes indígenas 
dos povos Apinajé, Bororo, Gavião, 
Guajajara, Javaé, Karajá, Kalapalo, 
Krahô, Tapirapé, Xambioá e Xavante, 
além de convidados especiais.

Nossa alegria, mesmo diante da riqueza 
materializada no Seminário e, principal-
mente, nas práxis docentes indígenas 
compartilhadas, está longe de ser 
completa, contudo. Pela primeira vez, 
desde a criação do curso, em 2007, e de 
uma fascinante história de construção 
colaborativa de práticas e epistemolo-
gias interculturais, não pudemos contar 
com a presença física da professora 
Socorro. Sua história de vida se confun-
de com a história recente das lutas 

“Que a ancestralidade Kaingang – Kanhkã Tãn – acolha a professora Maria 
do Socorro Pimentel da Silva, que suas ideias continuem iluminando 
nossos caminhos da aprendizagem coletiva, numa verdadeira relação inter-
cultural”. Prof. Bruno Kaingang

“Sentimos a falta da nossa anfitriã do curso, que partiu. Está ao lado de 
Tirtũm”. Prof. Silivan Apinajé

“Em homenagem à professora Socorro, eu incluí na minha discussão de 
hoje uma das fortes palavras, muito representativa para nós, que a profes-
sora sempre colocava, que é a “Vitalidade”.
Vitalidade linguística e cultural”. Prof. Tenywaawi Tapirapé

“Ela conseguiu abrir a porta da universidade para nós, povos indígenas. 
Aprendi com ela e entendi sobre a noção de interculturalidade, decoloniali-
zação e transdisciplinaridade”. Profa. Marcélia Gavião

“Essa semente que a professora plantou está dando os frutos. Esses frutos 
são seus alunos que passaram pela mão dela”. Profa. Raquel Karajá

“Eu peguei uma palavra que eu lembro que eu tinha conversado com a 
professora Socorro. Eu falei: “O que significa espraiar”? É possível espraiar 
os conhecimentos ao tratar do Tema Contextual, saindo de uma área e indo 
para outra sem obstáculo, no fluxo normal, tranquilo”. Prof. Lauro Pariko

“Isso era a dádiva dela, deixar um legado para nós. Que nós sejamos 
eternos aprendizes do Núcleo Takinahakỹ”. Prof. Clarêncio Tsuwaté
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indígenas por seus direitos coletivos e 
projetos de futuro, uma vez que dedicou 
toda sua carreira ao diálogo genuíno e 
sensível com docentes indígenas e suas 
comunidades, em prol, especialmente, 
da construção de caminhos para propos-
tas educativas escolares fundadas na 
afirmação e na valorização de toda 
riqueza epistemológica, cosmológica, 
linguística e cultural dos muitos povos 
indígenas com os quais compartilhou 
sua trajetória.

A Professora Socorro, nossa ancestral e 
referência, nomeada mãe, no sentido de 
matriz criadora, por sábios e sábias 
indígenas, e inspiração para centenas 
de docentes indígenas, como se verá 
neste livro, os quais ajudou a formar, 
teve sua vida precocemente ceifada pela 
covid-19, no início de maio de 2021. 
Trata-se de uma perda irreparável para 
todas e todos que com ela convivemos 
e que com ela continuamos a comparti-
lhar esperanças de um mundo mais justo 
e solidário. Socorro nos lega, contudo, 
potente e extensa obra baseada em 
trabalho intenso, vigoroso, alegre e inspi-
rador. E é com essa inspiração que singe-
lamente buscamos homenageá-la com 
esta oferenda.
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Apresentação: Políticas interculturais de 
cocriação e novos espaços epistêmicos

Alexandre Ferraz Herbetta
André Marques do Nascimento

O desafio em trilhar os caminhos encontrados é grande, mas eles foram 
achados e estão sendo construídos/reconstruídos, e que eles possam 
fluir e se ramificar em diversas experiências educativas escolares e 
comunitárias, e na articulação dessas duas agências, um destino melhor 
para a educação escolar indígena. Nesse caminhar, primeiro, há de se 
desconstruir o que foi enraizado pela colonialidade do saber, esvaziar 
o que enche nossas mentes, para nos disponibilizarmos a aceitar a dife-
rença em um grande abraço humano, e em produções de solidariedade.

Maria do Socorro Pimentel da Silva

Não preciso lembrar aqui que a lógica de quem domina é totalmente 
diferente daquela dita anteriormente. O humano ocidental cresceu para 
dominar a natureza como algo fora dele. Dessa forma ele ignorou a 
escrita da natureza na tentativa de tornar-se dono dela. Desvalorizou 
as outras formas de leitura e de escrita do mundo e impôs seus próprios 
olhares e métodos científicos fazendo-nos crer que sua escrita era mais 
perfeita que aquela infinitamente mais antiga.

Estes olhares que os europeus trouxeram para cá revelaram que seus 
interesses estavam acima da real intenção de encontrar-se com nossos 
antepassados. Eles não tiveram consideração por nossos olhares e logo 
mostraram suas verdadeiras intenções de domínio, de riqueza fácil. Para 
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isso não se furtaram de querer aprisionar nossos avós, roubar-lhes os 
conhecimentos tradicionais e tentar tirar de dentro de nós nossa forma 
de escrever nossa própria escrita. Quiseram roubar – e em muitos 
casos conseguiram – nossa alma colocando em seu lugar um espírito 
que nunca foi nosso. E o que eles colocaram no seu lugar? Necessidades 
que não eram nossas. Vontades que não tínhamos; desejos que não 
desejávamos; ódios que não sentíamos; bens que não nos pertenciam; 
pensamentos que não pensávamos. Foram plantando no coração de 
nossos antepassados um desejo de não Ser.

Daniel Munduruku

É com muita emoção que apresentamos esta obra, que sintetiza 
experiências políticas e didático-pedagógicas interculturais desen-
volvidas por professoras e professores indígenas em suas práticas de 
Estágio Pedagógico no âmbito de sua formação superior no curso 
de Licenciatura em Educação Intercultural, do Núcleo Takinahakỹ 
de Formação Superior Indígena (NTFSI), da Universidade Federal 
de Goiás (UFG).

Essas experiências foram sistematizadas e apresentadas no I 
Seminário de Estágio “Maria do Socorro Pimentel da Silva”, organizado 
pela coordenação de Estágio do NTFSI, nos dias 14 e 15 de outubro 
de 2021, e que reuniu docentes indígenas dos povos Apinajé, Bororo, 
Gavião, Guajajara, Javaé, Karajá, Kalapalo, Krahô, Tapirapé, Xambioá 
e Xavante, além de convidados especiais, o professor Bruno Ferreira 
Kaingang, intelectual referencial no campo da educação intercultural 
no Brasil, e o professor Stefano Sartorello, de atuação destacada no 
mesmo campo, no México. As reflexões de ambos são importantes para 
a compreensão da interculturalidade crítica, da educação intercultural, 
de processos de coteorização e para implementação de metodologias 
participativas, temas centrais na obra da professora Socorro.

Nossa alegria, mesmo diante da riqueza materializada no 
Seminário e, principalmente, nas práxis docentes indígenas com-
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partilhadas, está longe de ser completa, contudo. Pela primeira vez, 
desde a criação do curso, em 2007, e de uma fascinante história de 
construção colaborativa de práticas e epistemologias interculturais, 
não pudemos contar com a presença física da professora Socorro. 
Sua história de vida se confunde com a história recente das lutas 
indígenas por seus direitos coletivos e projetos de futuro, uma vez 
que dedicou toda sua carreira ao diálogo genuíno e sensível com 
docentes indígenas e suas comunidades, em prol, especialmente, da 
construção de caminhos para propostas educativas escolares funda-
das na afirmação e na valorização de toda riqueza epistemológica, 
cosmológica, linguística e cultural dos muitos povos indígenas com 
os quais compartilhou sua trajetória.

A Professora Socorro, nossa ancestral e referência, nomeada mãe, 
no sentido de matriz criadora, por sábios e sábias indígenas, e inspiração 
para centenas de docentes indígenas, como se verá neste livro, os quais 
ajudou a formar, teve sua vida precocemente ceifada pela covid-19, no 
início de maio de 2021. Trata-se de uma perda irreparável para todas e 
todos que com ela convivemos e que com ela continuamos a compar-
tilhar esperanças de um mundo mais justo e solidário.

Socorro nos lega, contudo, extensa obra baseada em trabalho 
intenso, vigoroso, alegre e inspirador. E é com essa inspiração que 
singelamente buscamos homenageá-la dando seu nome ao Seminário 
de Estágio Pedagógico do NTFSI, um dos seus principais campos de 
ação e reflexão, desde 2009, quando a primeira turma de docentes 
indígenas do curso de Licenciatura em Educação Intercultural da 
UFG iniciou suas práticas de estágio em suas comunidades.

Desde então, Socorro buscou, incessante e generosamente, com-
partilhar com todas e todos a sua volta suas inquietações e reflexões 
sempre bem fundamentadas e oportunas sobre a centralidade do 
estágio na formação docente e a importância da práxis colaborativa 
e dialógica na construção de bases pedagógicas interculturais críticas 
e libertadoras. Aliás, esta é uma das grandes lições que a professora 
Socorro nos deixa:
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Acreditar no compartilhar. Ou seja, no aprender juntos, 
trocando experiências, conhecimentos, valores, culturas, 
línguas etc. Essas são as formas de construção de práticas 
pedagógicas necessárias à educação como um jeito de cons-
truir a autonomia das escolas indígenas, dos seus alunos e 
professores, valorizando sempre o sujeito e seus sonhos e 
seus projetos (PIMENTEL DA SILVA, 2015, p. 6).

Suas incessantes reflexões sobre o Estágio Pedagógico no curso de 
Licenciatura em Educação Intercultural da UFG foram, sem dúvida, 
influentes na transformação dessas práticas desenvolvidas pelas pro-
fessoras e professores indígenas, em parceria com suas comunidades 
e com suas/seus orientadoras/es, em experiências significativas e 
fecundas para propostas político-pedagógicas mais amplas, sensíveis 
aos interesses e projetos indígenas e fundadas em suas epistemologias, 
cosmologias e línguas originárias. Um dos campos de maior interesse 
e preocupação de Socorro em sua práxis sempre foi o fortalecimento 
das línguas indígenas, como direito humano e como parte fundamen-
tal de políticas linguísticas. Em sua reflexão, as práticas de estágio 
desenvolvidas no âmbito do curso apresentam vias para esse fortale-
cimento. Em suas palavras,

outro referencial de política linguística forte da Educação 
Intercultural é o Estágio, porque, nos estágios, o bilinguismo 
adotado é muito diferente do bilinguismo de transição. Os 
estágios possibilitam o bilinguismo da pluralidade. Nós 
podemos chamá-lo de bilinguismo epistêmico, porque 
ultrapassa a prática de pensar nas línguas desvinculadas 
dos conhecimentos, afinal, as línguas são línguas de co-
nhecimentos e estão na produção dos conhecimentos, se 
articulando com a língua portuguesa e com as diferentes 
ciências. O estágio está criando uma proposta de educação 
bilíngue e interepistêmica (PIMENTEL DA SILVA em 
entrevista a SANTOS, 2019, p. 313-314).

Neste contexto, a obra de Socorro é referência fundamental no 
campo da educação escolar indígena e no da interculturalidade. Em 
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nosso entendimento, a noção de interculturalidade aponta para uma 
série de princípios e práticas que há muitas décadas vêm sendo base 
de políticas e ações públicas e coletivas em direção a uma sociedade 
mais justa e igualitária. Ela traz em si problematizações e reflexões fun-
damentais tanto para a reparação em relação à processos de violência 
colonial,  como para a proposição de mecanismos de aperfeiçoamento 
de sistemas democráticos. Trata-se, portanto, de um debate central 
nos países latino-americanos. Não por acaso, vem dessa região, em 
especial, reflexões e experiências potentes sobre o tema, como a que 
se desenvolve no NTFSI, desde 2007.

Simultaneamente, entretanto, muitas vezes a própria noção 
acaba sendo capturada pela retórica neoliberal e, banalizada, ape-
nas reproduz mecanismos das colonialidades do ser, saber e poder. 
Neste contexto, a noção é despotencializada e confundida com ideias 
multiculturais, centradas em um pretenso, redutor e falso “diálogo 
de culturas”, que acaba por seguir vinculando a diferença ao exótico 
e entendendo-a enquanto hierarquicamente inferior. Sendo assim, 
tal perspectiva equivocada produz enunciados e práticas que buscam 
apenas reforçar um entendimento ou aceitação da diferença, mas não 
a valoram epistêmica e politicamente, assim como faz com a matriz 
de conhecimento eurocentrada. Neste sentido, não basta aceitar a 
diferença, ela deve ser parte estrutural das relações do/no poder para 
a transformação social. Como Socorro enfatizava,

o momento (e daqui por diante) exige um diálogo de comu-
nicação intercultural crítico que deve considerar o modo 
bi/tri/plurilíngue e pluriepistêmico dessas interações. Esta 
é uma lição para o planeta, escutar de maneira sensível a 
percepção de outras populações e povos acerca do mundo 
contemporâneo. A questão que emerge mais uma vez é a 
da concreta efetivação da diferença, como ficará claro. Em 
outras palavras, a questão tem a ver com os impactos do 
caráter monoepistêmico das políticas públicas, como se 
verá (PIMENTEL DA SILVA, 2021, p.5).  
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Segundo Catherine Walsh (2013), podemos identificar dois tipos 
de interculturalidade. Por um lado, a autora identifica a intercul-
turalidade funcional, que representa seu tipo banalizado e busca 
apenas reproduzir as mesmas estruturas de poder desiguais e injustas, 
baseada em categorias, conceitos e práticas de uma única matriz de 
conhecimento, por meio de enunciados elaborados com a ideia da 
diversidade cultural. Neste sentido, conforme elabora a professora 
Maria do Socorro,

a interculturalidade funcional representa o discurso oficial 
dos estados como estratégia para favorecer a coesão social, 
sem questionar as causas da assimetria social e cultural. 
Neste sentido, o interculturalismo funcional visa dimi-
nuir os conflitos entre povos e movimentos sociais, sem 
afetar a estrutura e as relações de poder vigentes. Dessa 
forma, a interculturalidade é assumida como estratégia 
para favorecer os grupos minoritários subalternizados a 
assimilar a cultura hegemônica, como um bem de conquista 
(PIMENTEL DA SILVA, 2017, p. 211-212).

Por outro lado, a interculturalidade pode se realizar enquanto 
proposta em sua versão crítica. Segundo Walsh, a interculturalidade 
crítica promove a transformação e cria uma situação nova, promo-
vendo deslocamentos em relação às estruturas de poder. Conforme o 
intelectual Gersem Baniwa (2019), as propostas de educação escolar 
indígenas contemporâneas têm se orientado por essa compreensão 
de interculturalidade, daí a importância de sua ampla e profunda 
discussão no campo da formação superior de docentes indígenas. Para 
o autor, a perspectiva crítica da interculturalidade busca

empoderar os sujeitos indígenas para um diálogo menos 
desigual, menos assimétrico e menos hierarquizado intra 
e extra aldeia/escola. Na perspectiva das comunidades 
originárias, a escola indígena intercultural deveria ajudar 
na compreensão da lógica de pensamento e funcionamento 
da sociedade moderna envolvente. Isso porque os povos 
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indígenas entendem que a sua derrota parcial no processo 
colonial foi resultado fundamentalmente de não conhe-
cerem os modus pensanti e operandi dos conquistadores. 
Assim, para a defesa de suas culturas, seus conhecimentos e 
seus direitos na atualidade, necessitam dominar o máximo 
possível esses modus pensanti e operandi dos colonizadores. 
[...] No campo político-pedagógico, estamos falando de uma 
lógica de complementariedade de conhecimentos, saberes, 
cosmologias e epistemologias, própria da racionalidade 
ontológica dos povos ameríndios. Aqui não se trata de 
disputa, concorrência, paralelismo ou antagonismos, mas 
de soma de possibilidades de horizontes civilizatórios e 
de conhecimentos (BANIWA, 2019, p. 61).

Jorge Gasché (2016), por seu lado, ressalta que cada vez mais os 
estudos acerca do tema se pautam em uma falsa e idílica ideia de 
“diálogo de saberes”, apontando para imagens harmônicas sobre o 
tema. É como se após séculos de exploração e violência e a despeito 
das profundas diferenças culturais e sociais entre os/as agentes envol-
vidos nos processos educativos, alguns espaços e sujeitos pudessem 
então apenas dialogar tranquila e harmonicamente sobre a questão 
promovendo mudanças efetivas. Para o autor, em oposição ao idílico 
“diálogo de saberes”, interculturalidade tem como base, igualmente, 
o conflito e a transformação

Neste sentido, para Fidel Tubino (2004), a perspectiva crítica da 
interculturalidade deve, antes de tudo, denunciar e problematizar a 
interdição histórica do diálogo, começando por identificar as causas 
contextuais de sua inoperância e por recuperar as memórias dos po-
vos excluídos, situando os conflitos interculturais do presente como 
consequências de violências estruturais mais profundas e injustas 
(TUBINO, 2004, p. 6-7). Como um projeto ético-político, deve buscar 
a transformação das sociedades, partindo do pressuposto básico de 
que “as democracias ou são interculturais ou não são democracias” 
(TUBINO, 2004, p. 2).
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No campo educativo, isso significa reconhecer, como propõem a 
professora Maria do Socorro em parceria com o professor Alexandre 
Herbetta, que uma nova base epistêmica deve “apontar para um pensa-
mento apto a perceber as ligações, as interações, as implicações mútuas, 
mas, ao mesmo tempo, apto em perceber a diferenciação e a oposição 
entre os saberes” (PIMENTEL DA SILVA; HERBETTA, 2018, p. 14).

A professora Maria do Socorro Pimentel, figura central no campo 
da educação intercultural, em sua obra, sempre pontuou a necessidade 
de uma escuta profunda, como ação inicial de um processo de inter-
culturalidade crítica. A partir daí, sempre reforçou de maneira criativa 
a necessidade de transformação epistemológica, de criação de novas 
categorias de entendimento e de outras práticas sociais. Segundo ela,

uma prática pedagógica organizada nos princípios da 
interculturalidade precisa ter dinâmica própria, que lhe 
permita o exercício do pensamento crítico, e que conduza a 
uma visão política de cidadania, capaz de integrar saberes, 
valores, propiciando, assim, a recuperação da autonomia dos 
sujeitos e de sua ocupação no mundo, de forma libertadora 
(PIMENTEL DA SILVA, 2017, p. 206).

Por meio de categorias como bilinguismo epistêmico, atualização 
cultural, esticar o conhecimento, coteorização e outras, ela propõe 
novas possibilidades para a educação escolar indígena e para o campo 
da interculturalidade, e aponta para políticas de reparação efetivas, 
como demanda Daiara Tukano (2018), e para o entendimento de 
novos modos de produção de conhecimento como indica Daniel 
Munduruku (2009). Como muito bem elaborou Socorro, 

a noção de bilinguismo epistêmico é um reconhecimen-
to das línguas em articulação epistêmicas e a serviço da 
coaprendizagem em práticas pedagógicas intraculturais e 
interculturais. Nessa realidade, o bilinguismo se caracteriza 
como um encontro de conhecimentos de várias origens 
culturais. Essa ideia contribui com a entrada dos saberes 
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indígenas na escola, não pelos cânones hegemônicos da 
cientificidade tradicional quando, na maioria das vezes, 
são apelidados, mas pela liberdade de se produzir outras 
realidades educativas (2019, p. 8-9).

Tais categorias e práticas são efetivadas por meio do tema con-
textual, base das práticas do NTFSI, criação da professora Maria do 
Socorro, que possibilita um deslocamento em relação a dinâmicas 
disciplinares e coloniais e uma aproximação à perspectiva trans-
disciplinar. O tema contextual gera concretamente um processo 
de transformação em práticas pedagógicas, matrizes curriculares e 
projetos políticos e pedagógicos, dinâmicas centrais para a mudança 
das concepções da educação escolar indígena integracionista. Nos 
apresenta, ainda, a possibilidade de coteorização, no plano das epis-
temologias, possibilitando emergir novas bases epistêmicas, geradas 
num processo de interculturalidade crítica. Desta forma, o Núcleo 
Takinahakỹ, por meio da obra da professora Socorro, vem produzindo 
experiências valiosas nos campos em referência, nos últimos 15 anos, 
promovendo transformações em escolas, na universidade e em terri-
tórios originários, combatendo o racismo epistêmico, como postula 
Grosfóguel (2016), e propondo um mundo mais digno.

O I Seminário Maria do Socorro Pimentel, ação da Coordenação 
de Estágio Pedagógico do Curso de Educação Intercultural do Núcleo 
Takinahakỹ, fez em primeiro lugar, justa homenagem a quem tanto 
devemos, neste sentido atuando em reciprocidade, base de episte-
mologias originárias, como postula Shawn Wilson, intelectual Cree 
(2015). Em seguida, propôs a troca de experiências, por meio de uma 
metodologia colaborativa, pautada na noção de coteorização. Nosso 
objetivo foi ademais um estudo apurado e profundo da obra da pro-
fessora Socorro, de modo que seu legado, sua obra e sua inspiração 
sigam fortemente pautando o devir de nossas ações.

Apresentamos o resultado deste evento como uma grande con-
versa, o que segundo Muni Kayabi, estudante do NTFSI, é centro 
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de práticas indígenas de conhecimento. Esta grande conversa, como 
poderá ver a leitora e o leitor, é o que conduz a organização deste 
livro. Buscamos nele manter a proximidade com a natureza priorita-
riamente oral do I Seminário de Estágio “Maria do Socorro Pimentel 
da Silva”, mesmo cientes das limitações que a escrita nos impõe, e, 
principalmente, projetar nesta obra a emoção, o afeto e as esperanças 
compartilhadas nos dois dias de seminário, algo que só a estrutura 
dialógica de uma conversa poderia capturar. Nos inspira, assim como 
inspirou profundamente a professora Socorro, a experiência de Paulo 
Freire em seu diálogo com o educador chileno Antonio Faundez, do 
qual surgiu o livro Por uma pedagogia da pergunta. Um livro falado 
que virou escrita e que para Freire não deixa de ser “algo sério e algo 
rigoroso. O estilo é que é diferente, enquanto oral. É mais leve, mais 
afetivo, mais livre” (FREIRE, FAUNDEZ, 2019, p. 16). Por meio da 
grande conversa aqui tornada escrita, buscamos promover situações de 
interaprendizagem, no sentido de Gasché (2016), nas quais possamos 
seguir participando de um processo de construção coletiva e de trans-
formação, como sempre nos ensinou Socorro, que lutou bravamente 
junto aos mundos indígenas e da Universidade pelos direitos dos 
povos originários, para uma universidade inclusiva e pluriepistêmica, 
e para um país mais democrático e justo. E esperamos que a força e 
a beleza do que agora constitui este livro reforcem o ímpeto de luta 
e, principalmente de amor, que Socorro nos legou.

Este texto não tem fim. Parte de “nós”, autores e autoras desta re-
flexão-proposição, se foi. Nossa querida parceira, que demonstrou 
ao longo de sua vida uma energia vital, alegria e amorosidade 
como poucas outras pessoas, estando sempre com disposição para 
atuar, colaborar, ensinar e transformar, é mais uma vítima do 
cenário desolador da nação. Segundo algumas notas de despedida, 
o pajé Iny-Karajá que a assistia, disse que ela se dirigiu a um 
grande lago, observando atentamente a natureza que a rodeava. 
Talvez seja agora parte de um universo mais vinculado às águas, 
como o do povo Iny, no qual vivia espiritualmente e amorosa-
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mente vinculada. Socorro se encantou (HERBETTA; POCUHTO; 
GUAJAJARA; JUKUREAKIREU; WAURA;  KAYABI; ; YUDJÀ; 
; EIBAJIWU; KARAJÁ; PIMENTEL DA SILVA et al, 2021, p. 23).
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I Seminário de Estágio Pedagógico Maria do 
Socorro Pimentel da Silva 14 de outubro de 2021

Alexandre Herbetta: Boa tarde a todas e a todos! Vamos iniciar 
nosso Seminário de Estágio, o “Seminário Maria do Socorro Pimentel 
da Silva”. Ele é intitulado “Políticas interculturais de cocriação e novos 
espaços epistêmicos”. 

Agradeço imensamente a presença de todos e de todas. Agradeço 
especialmente a presença, a participação, também na organização, 
do meu colega André Marques, professor do Núcleo Takinahakỹ, e a 
especial presença, que nos honra e nos dá imenso prazer, dos profes-
sores Bruno Kaingang e Stefano Sartorello, duas pessoas referenciais 
na área da interculturalidade, que vão nos brindar com suas falas, 
para abrir o nosso evento. 

Esse evento é parte de uma programação já tradicional do Núcleo 
Takinahakỹ, que é organizado pela Coordenação de Estágio, e nes-
se momento, de maneira especial e muito triste, a gente dedica e 
transforma esse momento em uma homenagem à professora Maria 
do Socorro Pimentel da Silva, que nos deixou de maneira bastante 
abrupta, muito cedo, vítima da necropolítica e da situação tenebrosa 
da pandemia que vive nosso país. 

Esse Seminário presta uma homenagem à nossa ancestral, nossa 
grande referência, fundadora do Núcleo Takinahakỹ, o que nos causa 
uma profunda tristeza, uma lacuna muito grande em nossos corações 
e que, ao mesmo tempo, serve para fortalecer, potencializar o trabalho 
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da professora Socorro, reforçando a sua memória, reforçando a sua 
trajetória, sua enorme contribuição para o campo da interculturali-
dade, para uma universidade mais justa e mais democrática. 

A proposta central do nosso Seminário é a de realizar um estudo 
aprofundado sobre o tema da interculturalidade, mais especificamente 
da interculturalidade crítica, que é o tema central dos estudos, das 
dinâmicas e das práticas do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior 
Indígena. A noção de interculturalidade aponta para uma série de 
princípios, práticas e condutas que há muitas décadas vem sendo 
base de muitas políticas e ações públicas e coletivas, em direção a 
uma sociedade mais justa e igualitária. 

A própria noção, a interculturalidade, traz em si problemati-
zações e reflexões fundamentais, tanto para reparação de processos 
de violência colonial, assim como para proposição de novos meca-
nismos de aperfeiçoamento de sistemas democráticos. O tema da 
interculturalidade, então, aponta para um debate central nos países 
latino-americanos e alhures. E não é por acaso que vem dessa região, 
em especial, reflexões e experiências muito potentes, como a que 
se desenvolve aqui no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior 
Indígena, desde 2007. 

Simultaneamente, entretanto, a gente percebe que a palavra in-
terculturalidade acaba sendo usada em muitos e distintos contextos e, 
muitas vezes, a própria noção, o próprio conceito acaba sendo capturado 
por uma retórica neoliberal e, assim, banalizado, apenas reproduzindo 
mecanismos das colonialidades do ser, do saber e do poder. Nestes 
contextos, quando a noção e a prática intercultural é despotencializada 
e confundida com ideias multiculturais, centradas em um pretenso, 
redutor e falso diálogo de culturas, ela acaba por seguir vinculando 
a diferença ao exótico e entendendo-a enquanto hierarquicamente 
superior. Assim, ela apenas reproduz a violência epistêmica. 

Nesse sentido, nesse cenário, uma autora bastante importante 
no campo em questão, a Catherine Walsh, identifica dois tipos de 
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interculturalidade: a interculturalidade funcional, que seria, então, 
essa que apenas reproduz a violência epistêmica e mecanismos das 
colonialidades, numa retórica falsa e redutora; e a interculturalidade 
crítica, que é a nossa base, a base do Núcleo Takinahakỹ. A intercul-
turalidade crítica seria aquela que promove transformações efetivas, 
epistemológicas, políticas e sociais, criando uma situação nova, pro-
movendo deslocamentos em relação às estruturas de poder vigentes. 
Jorge Gasché, outro autor bastante importante e referencial no campo 
em questão, combate essa captura da  interculturalidade, reduzida, 
então, apenas a uma falsa e idílica ideia de diálogo de saberes. Para 
Gasché, a interculturalidade é, sobretudo, conflito e transformação. 

A nossa querida e inesquecível professora Maria do Socorro 
Pimentel é também uma figura central no campo da educação in-
tercultural e da interculturalidade crítica, uma referência no Brasil e 
em toda América Latina, em sua obra, sempre pontuou a necessidade 
de uma escuta profunda e sensível como ação inicial de processo de 
interculturalidade crítica. A partir daí, Socorro sempre reforçou de 
maneira criativa a necessidade de transformações epistemológicas, 
assim como afirma Silvia Rivera Cusicanqui. Socorro sempre se 
dedicou ao entendimento e à criação de novas categorias, conceitos, 
de outras práticas sociais.

A obra da Socorro, em sua plenitude e potência, traz novas 
categorias, como nós chamamos no Núcleo Takinahakỹ, apontando 
para novas bases epistêmicas. Categorias como bilinguismo epis-
têmico, atualização cultural, esticar o conhecimento, coteorização 
e outras tantas, são propostas pela professora Socorro como novas 
possibilidades para a educação escolar indígena e para o campo da 
interculturalidade crítica, indicando caminhos e políticas de reparação 
efetivas, como demanda Daiara Tukano. 

Esse I Seminário Maria do Socorro Pimentel da Silva, que é uma 
ação da Coordenação de Estágio Pedagógico, do curso Educação 
Intercultural do Núcleo Takinahakỹ, faz, em primeiro lugar, uma 
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justa homenagem a quem tanto devemos. Neste sentido, atuando 
em reciprocidade, base de epistemologias originárias, como postula 
o intelectual indígena Cree, Shawn Wilson. Além disso, o seminário 
propõe a troca de experiências extremamente relevantes, por meio 
de uma metodologia colaborativa, pautada na noção de coteorização 
e, acima de tudo, nesse contexto, temos, então, como objetivo, um 
estudo apurado e profundo da potente obra da professora Socorro, 
de modo que seu legado, sua obra e sua inspiração sigam fortemente 
pautando o devir de nossas ações.

Eu entendo essa homenagem, esse Seminário, como uma oferenda 
à professora Socorro. 

Professora Maria do Socorro, presente! 
Passo a palavra, então, para o meu colega professor André. Eu que-

ro agradecer, novamente, a presença dos nossos convidados, o professor 
doutor Stefano Sartorello, professor na Universidade Iberoamericana 
do México e membro do INIDE (Instituto de Investigaciones para el 
Desarollo de la Educacíon). Ele coordena diversos projetos no campo 
da interculturalidade crítica, com destaque para o projeto Milpas edu-
cativas: laboratórios socionaturais para o bem viver. Possui, também, 
uma série de publicações referenciais nos campos da interculturali-
dade, da coteorização e das metodologias participativas. Agradeço, 
também, o professor doutor Bruno Kaingang, doutor no campo da 
educação escolar indígena e no da interculturalidade. O professor 
doutor Bruno é uma grande liderança indígena no campo da educação 
intercultural e vem atuando intensa e concretamente em relação à 
escola Kaingang, promovendo inovadoras análises sobre o tema e os 
campos em referência, apontando para elementos fundamentais para 
a efetiva transformação social e a garantia dos direitos indígenas. 

André Marques: Boa tarde a todas e todos! Muito obrigado, 
Alexandre, por poder fazer parte dessa homenagem, uma das tantas 
homenagens merecidas pela nossa colega, nossa amiga, a professora 
Maria do Socorro. Reitero os agradecimentos aos nossos convidados 
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especiais dessa tarde, o professor Bruno Kaingang, o professor Stefano 
Sartorello, e também a todas as pessoas presentes aqui conosco. É 
uma honra contar com todas e todos nesse momento em que home-
nageamos a professora Socorro, buscando dar continuidade a uma das 
atividades a que ela mais dedicou seu trabalho, o seu compromisso, a 
sua alegria, a sua inspiração, a sua criatividade e o seu amor. 

Certamente, vamos aprender muito nesse momento, nesse 
Seminário que busca se inspirar nesse amor, nesse compromisso, 
nesse comprometimento que a Socorro teve e dedicou sua vida toda 
à educação indígena, aos povos indígenas, de maneira geral, e, em 
especial, ao Estágio Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação 
Intercultural. Sejam todas e todos muito bem-vindos! Contamos com 
a participação de todas e de todos vocês. 

Alexandre Herbetta: Obrigado, André! Eu passo a palavra, então, 
para o professor doutor Bruno Kaingang. Professor, você pode come-
çar a sua fala, por favor. Muito obrigado, novamente! É uma grande 
honra, um grande prazer tê-lo aqui. Eu me recordo de conversas com 
a professora Socorro, nas quais nós falávamos sobre trazê-lo, sobre 
aprender com a sua obra, sobre como nós aprendemos lendo os seus 
trabalhos e da enorme vontade que nós tínhamos de tê-lo nesses 
seminários de estágio. Fica um dia ainda mais especial tê-lo aqui 
conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é toda sua.
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Pluriepistemologia na prática: propostas 
para novas escolas e novos mundos

Bruno Ferreira Kaingang

Bruno Kaingang: Antes de tudo, agradecer a nossas ancestrali-
dades, os ancestrais indígenas, que a ancestralidade nos sustente e 
nos guie nesse trabalho, nossos dias de luta, nossos dias de resistência 
e resiliência. Que a ancestralidade Kaingang – Kanhkã Tãn – acolha 
a professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, que suas ideias 
continuem iluminando nossos caminhos da aprendizagem coletiva, 
numa verdadeira relação intercultural. 

A professora Maria do Socorro trabalhou junto dos Kaingang 
atuando como formadora em vários cursos, entre esses cursos destaco 
o Projeto Vãfy – curso de formação de professores Kaingang para 
atuarem nos anos iniciais nas escolas das terras Kaingang, com atuação 
destacada na importância da língua materna indígena. 

É a partir desse olhar da importância da educação específica e 
diferenciada, olhando para importância das línguas indígenas para 
construir uma educação de qualidade e intercultural que construímos 
nossa relação de companheirismo, de luta, uma educação escolar 
que respeita os diferentes processos e práticas de aprendizagem dos 
povos indígenas. 

Todos nós que trabalhamos com educação escolar indígena, 
com educação indígena, todos nós que pensamos numa educação 
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intercultural, nos fortalecimentos das línguas indígenas, precisamos 
referenciá-la, a professora Maria do Socorro. Com certeza, para mim, 
em especial, a partida de Socorro para o mundo dos ancestrais foi 
uma perda muito grande aqui na terra, mas suas ideias continuam 
fortalecidas e espalhadas pelos ventos que sopram para todos os cantos 
dos universos, dos mais diversos cosmos.  

É assim que aprendi a pensar o que é uma educação escolar indí-
gena, nas rodas de conversas na minha casa, enquanto a gente comia 
um peixe acompanhado de um vinho. Socorro conversava e ia me 
dizendo da importância que tem a escola, uma escola construída pelos 
professores indígenas, não uma escola para os indígenas. Socorro foi 
essa pessoa que sempre me incentivou, com quem eu aprendi muito, 
com quem nós trocamos muitos conhecimentos. Eu fiquei muito triste 
com a perda dela, mas que nossas memórias sejam reativadas a cada 
instante e que a gente siga nessa luta que ela, a Socorro, tanto fez. 

Meu espaço-tempo de fala é a região noroeste do estado do Rio 
Grande do Sul, onde trabalho no Instituto Estadual de Educação 
Indígena Ângelo Manhká Miguel, um espaço-tempo de pesquisa, 
estudos, promoção da educação indígena e construção da educa-
ção escolar Kaingang, a partir de conhecimentos e saberes do povo 
Kaingang numa interação com outros conhecimentos importantes 
para a relação com as demais sociedades. Um espaço de promoção 
de uma educação voltada a um indivíduo coletivo, um instrumento 
de conscientização, para evitar mais perdas culturais e linguísticas. 

Desse espaço de fala que contribuo com esse importante seminário, 
pensando na importância que tem na nossa caminhada, na direção 
de uma escola pensada por lideranças-professores indígenas. 

Para falar aqui de interculturalidade, falar da escola, antes, pre-
cisamos falar da nossa história, falar do nosso passado, porque nós 
indígenas, povos indígenas do Brasil, da América, somos pessoas 
portadoras de conhecimento, saberes, ciências, tecnologias, temos 
uma relação diferente com o mundo, esse mundo que está aí todo 
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desgastado, todo cheio de problema. Problemas que atingem as comu-
nidades indígenas, estão presentes nas comunidades, são problemas 
dos brancos, mas hoje são preocupações dos indígenas. 

Esses povos indígenas, no passado, suas histórias sempre foram 
negadas e, muitas vezes, ainda são negadas nesse presente, quando, 
muitas vezes, nós, enquanto indígenas, somos invisíveis: quando se 
lembram, os indígenas são taxados como povos atrasados, problemas 
para o desenvolvimento, durante a pandemia da covid os indígenas 
são deixados à mercê da sorte com atendimento precarizado. 

Os indígenas são negados quando suas/nossas terras não são 
demarcadas, quando rituais tradicionais são proibidos, suas/nossas 
formas próprias de ver o mundo não são consideradas como filosofia, 
quando nossa forma de construir as relações sociais comunitárias 
coletivas é atropelada pelo individualismo. Nós vivemos tempos de 
negação, quando os responsáveis pela gestão pública do país dizem 
que os indígenas não merecem terra, nossos territórios ancestrais, 
espaço-tempo de reprodução cultural, espaços de fortalecimento das 
identidades indígenas. A nossa história é uma história de muita luta, 
de muita resistência e resiliência. 

O fato de estar aqui como indígena, como Kaingang, isso mostra que 
os povos indígenas são resistentes, possuidores de estratégias, capazes 
de superar as barreiras para sua sobrevivência, ao longo dos tempos de 
imposições, desde a chegada dos colonizadores nos territórios indígenas. 
Os indígenas possuem estratégias, conhecimento, sabedorias, ciências, 
tecnologias, jeito próprio de aprender e ver o mundo a partir de outras 
referências próprias de suas raízes culturais. Por mais que tenha suas 
histórias de negação, essas histórias estão carregadas de contribuições 
muito presentes nas sociedades não indígenas, mesmo que de forma 
invisível. Isso precisa ser reconhecido e precisa ser visto por todos como 
contribuições positivas dos povos indígenas. 

Diante disso, quando pensamos numa escola indígena, estamos 
pensando em estratégias pedagógicas para tornar visíveis práticas 
educativas para as sociedades não indígenas que desde sua chegada aos 
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territórios indígenas desfrutaram dos conhecimentos, das ciências e dos 
saberes indígena. A negação de nossa humanidade deve ser superada 
a partir do reconhecimento das lutas indígenas, do reconhecimento 
de diferenças numa relação intercultural, que vai além das relações 
humanas, mas sim no fortalecimento das relações indígenas com a 
natureza, de respeito e equilíbrio, garantindo às gerações um mundo 
equilibrado, um Bem Viver, um outro mundo possível.

Desse modo, os indígenas vão cada vez mais se fortalecendo, 
cada vez mais construindo suas relações, parcerias. É importante 
destacar que os povos indígenas sempre foram interculturais. Eles 
sempre souberam viver essa interculturalidade, a prática intercultural. 
Nesse sentido, os indígenas reconhecem a necessidade da explicitação 
do diálogo intercultural, considerando que é necessário conhecer a 
sociedade nacional não indígena para qualificar seu relacionamento, 
com respeito às diferenças. 

Trata-se também de um movimento interepistêmico, ao traduzir 
e tornar compreensíveis conhecimentos distintos, advindos de outras 
cosmologias. Por um lado, afirmamos o conhecimento originário dos 
povos indígenas, aqui o Kaingang, as suas concepções e práticas de 
vida, por outro, produzimos um entendimento necessário na escrita em 
língua portuguesa, aproximando-nos da academia e sua importância 
nessas relações. Considero que são pensamentos/práticas importantes, 
que as sociedades não indígena precisam conhecer e aprender com 
os povos indígenas. 

Os povos indígenas têm marcas importantes que os diferenciam 
de outras sociedades, entre elas está a reciprocidade, caracterizada 
pela troca mútua, a aceitação do outro, a interdependência, esse jeito 
de aprender com o outro. O outro é importante na nossa caminhada, 
mesmo que te faça mal, mesmo que a sociedade não indígena, bran-
ca, ocidental, tenha construído toda uma ideia de negação sobre os 
indígenas, ela aprendeu conosco e vice-versa, aprenderam muito com 
a gente! Nós indígenas temos a paciência de ensinar, de escutar e do 
aprender intercultural. 
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Nesse passado nosso, quando nós indígenas pensamos numa escola, 
na escola indígena, na educação escolar indígena, compreendemos 
estas relações da paciência. Nós tivemos no passado uma escola que 
negou e impôs outros valores, promoveu descrédito nos tratando como 
povos sem conhecimentos, sem cultura. Nós ficamos invisíveis. Hoje, 
temos uma escola construída com outros olhares. Outros conceitos 
de sociedade podem construir a escola específica, diferente, bilíngue/
multilíngue e intercultural, por meio do respeito pela diversidade 
cultural promotora de outra sociedade. 

Nesse sentido, a importância do professor indígena, a impor-
tância das universidades como parceiras, é muito grande. Quando 
as universidades acolhem esses indígenas para esse debate, estão 
acolhendo outras epistemologias. Esses indígenas têm a compreensão 
de sociedade diferente, pois possuem outras referências vindas de 
suas ancestralidades, fontes de seus conhecimentos e saberes, cada 
individuo indígena vem carregado da coletividade. Cada indígena, 
cada estudante indígena representa uma coletividade, ele não é um 
indivíduo isolado, ele é uma coletividade. E é essa coletividade que 
é a diferença na universidade. 

Acredito que a gente transforma uma sala de aula na universidade 
pela nossa coletividade, mesmo às vezes sendo invisível nela. Essas 
reflexões, enquanto indígenas, que são levadas para a universidade, 
trazem a luta por nossa sobrevivência, mas também representa a 
capacidade de se contribuir para a construção de outra sociedade 
possível, baseada na reciprocidade. É a partir dessa compreensão que 
nós povos indígenas temos que construir uma escola que dê conta 
desse nosso jeito de ser, de estar, de viver, de conviver. 

Essa ida indígena para a universidade é uma necessidade de nossa 
resistência contemporânea. Nesse sentido, as lideranças indígenas 
Kaingang, nos inícios dos anos 90, buscaram espaços na universidade 
no Rio Grande do Sul. Eles diziam que tínhamos que aprender a ler 
as leis, como interpretar uma lei, isso pós Constituição Federal do 
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Brasil de 1988. Essa ida para a universidade tem esse papel político, 
de mostrar esses indígenas, com seus conhecimentos, mas também 
de se apropriar desses outros conhecimentos para que possam, de 
fato, produzir, mostrar a ideia da interculturalidade na relação com 
os não indígenas. 

Temos que fazer com que essa interculturalidade seja uma prática 
efetiva de dialogo e não seja só da escola indígena, porque me parece 
que quando falamos de interculturalidade, falamos de práticas indíge-
nas e não falamos da prática que não é indígena. Essas compreensões, 
os estudantes indígenas no meio acadêmico, fora da comunidade 
indígena, elas proporcionam essas reflexões. E, começam a ter voz, 
porque os indígenas precisam ter voz, precisam ser escutados e tornar 
visíveis suas compreensões de mundo. 

Nesse sentido, a importância dos cursos interculturais, espaço-
-tempo onde os indígenas são escutados, onde o pensamento da inter-
culturalidade se apresenta como prática de sociedades fundamentadas 
na reciprocidade indígena. Por isso, então, pensar a escola indígena 
a partir desses olhares é a gente reconhecer as ancestralidades, essa 
ancestralidade promotora da coletividade. Reconhecer que uma das 
grandes formas de transmitir conhecimento, de produzir conheci-
mento, de aprender é a oralidade, é a escuta sensível. Reconhecer que 
a fala, a oralidade, ela produz conceitos que muitas  vezes só é possível 
ser dito na língua indígena, cada palavra traduz uma longa história. 

Cada povo indígena tem seus conceitos de educação, na sua 
própria língua, seu conceito de interculturalidade, seu conceito de 
democracia. Temos que pensar uma escola a partir desses olhares, a 
partir desses conceitos, o que ela quer dos parceiros, das academias, 
o reconhecimento desses valores. E a oralidade, a língua materna, vai 
trazer seus conceitos de sociedade. 

Para exemplificar, os Kaingang têm uma das palavras na sua 
língua que se chama Kanhkã. A palavra Kanhkã tem uma tradução 
simples, pode ser céu. Só céu. Mas ela também pode ser traduzida 



32 33

como parentes. Kanhkã é o que sustenta as relações entre as pessoas 
e a natureza, o tempo, o espaço. Kanhkã, é uma expressão importante 
para demostrar o tempo, o espaço e suas relações no mundo Kaingang. 
Kanhkã é o conceito que sustenta as relações coletivas entre as pes-
soas e a natureza, o sentimento de pertencimento de um indivíduo  
a uma coletividade e a coletividade no indivíduo, uma relação de 
igualdade com a natureza, na crença em seus parentes, na produção 
da reciprocidade e da complementariedade. 

A existência de cada um desses elementos da cosmologia é im-
prescindível para o equilíbrio da vida coletiva, desde uma concepção 
antirracista. Reconhecer que uma planta fala; reconhecer que um rio 
tem vida e é a vida; reconhecer que o rio é um importante remédio 
para nossas vidas, a cura do mundo; reconhecer no passarinho, a sua 
voz, a linguagem dos animais, dos morros. Essa palavra Kaingang, 
ela é um conceito. 

Para os Kaingang, esse conceito representa que o meu outro, o 
meu cunhado, ele depende de mim, que o meu parente depende de 
mim, o outro é importante para minha sobrevivência. Não é por acaso 
que os Kaingang chamam outros indígenas, que nunca viram, mas 
por ele ser indígena, de parente. Nesse sentido, vai eliminando essa 
ideia de que um é mais e o outro é menos, a busca é pelo equilíbrio. 
Quando nós construímos, a partir da oralidade, a partir das línguas 
maternas, esses conceitos trazem para dentro da escola outras práticas, 
a escola específica, diferenciada, bilíngue e intercultural. 

Veja que estamos falando de escola indígena intercultural, mas 
precisamos falar também da escola não indígena. Como essa escola não 
indígena reconhece esses conceitos, esses valores, esses costumes, essas 
tradições e de fato transforma a interculturalidade numa sociedade 
mais justa, equilibrada entre as pessoas e as sociedades, os povos? Se é 
que se pode dizer e ser assim: é importante uma sociedade de respeito 
mútuo, que conviva com o outro, que mostre que o outro é importante. 
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Esses são os desafios que são colocados para nós, nos nossos cursos, 
nos nossos cursos acadêmicos, cursos de mestrado, doutorado, nas 
graduações. E os indígenas, então, fazem essa resistência, para mostrar 
que isso é importante, que isso traz mudança para sociedade. Quando 
olhamos um Brasil pegando fogo, um Brasil que está numa situação de 
calamidade, onde as desigualdades vão aumentando, a fome aumen-
tando, cada vez mais pessoas dormindo nas ruas, é preciso olhar para 
os povos indígenas e perceber que esses indígenas, que há mais de 500 
anos, passam por séculos de negação, de destruição, eles estão resistindo 
com seus conhecimentos, com seus saberes, com seus valores. 

Isso precisa ser compreendido e a escola precisa assumir isso, 
como uma prática, nos seus componentes curriculares, na História, 
na Geografia, nas Ciências, reconhecer essas práticas é ter esperança 
de um mundo diferente possível. Nesse contexto, a escola constrói 
essa ideia do diálogo, de um diálogo mais horizontal, mais igual, 
onde os conhecimentos indígenas, os conhecimentos não indígenas 
possam ser fortalecidos, eles possam estar nesse mesmo nível, partindo 
também dos conceitos indígenas. Quando se trabalha nessa ideia da 
responsabilidade coletiva, que são conceitos de educação, conceitos 
de escola, de educar, de aprender, de aprender no coletivo, do saber 
coletivo, decisão coletiva. Isso precisa ser respeitado. 

Veja a importância da oralidade para uma escola indígena, a 
importância da oralidade materna. É compreender esses outros jeitos 
de fazer educação, é importante, acredito, que os cursos interculturais 
vão trazendo esses elementos para essa relação, para a intercultura-
lidade. Falando de escola, outro conceito, outra palavra Kaingang é 
ã mré vẽmén. A tradução em português é “aprender com o outro”, 
“aprender conversando”. Numa escola indígena, se você pensa essa 
visão de aprender com o outro, o professor indígena passa a ser um 
coordenador da ideia do coletivo, vai aprender com o outro. É diferente 
daquela escola que está lá para ensinar o outro. A escola indígena 
passa a ser esse outro espaço, outro espaço de aprender, outro espaço 
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do aprender coletivo. É importante pensarmos a construção da escola 
indígena com princípios educativos vindos das ancestralidades como 
fonte dos conceitos de aprender coletivo, que considere a importância 
da existência de outros espaços de aprender. 

Quando nós falamos escola indígena, nós estamos falando que a 
escola indígena ou a educação escolar indígena tem um lugar, que é a 
escola, mas que não é o único e não é o principal espaço de aprender. 
Existem outros lugares de aprender: o rio, a mata, a casa, as reuniões 
comunitárias, a casa dos velhos, a convivência entre as pessoas, a 
convivência entre a criança e os adultos. Outros espaços de apren-
der. E a escola, quando ela reconhece esses outros espaços, ela passa 
a ter um papel importante que é de fortalecimento desses espaços, 
de fortalecimento desses saberes, desses conhecimentos que estão 
circulando, nesses outros lugares, nesses outros espaços de aprender. 

É importante que as escolas indígenas pensem no seu currículo 
escolar com suas intencionalidades, que componentes curriculares 
representam nos seus conteúdos os mundos indígenas. Um exemplo 
é o Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhká Miguel, 
no Rio Grande do Sul. Ele tem uma organização curricular, tem uma 
formação curricular que propicia aos Kaingang desenvolver essas 
outras metodologias de aprender, é um espaço para esses outros 
conhecimentos produzidos pelos Kaingang. 

Entre esses componentes temos o Seminário Integrado, que tem 
o objetivo de produzir as reflexões feitas com os alunos, em outros 
componentes da base comum nacional, promovendo reflexões e suas 
relações entre os componentes curriculares específicos Kaingang, na 
formação do professor Kaingang, na língua Kaingang, na metodologia 
da língua Kaingang, nos valores culturais Kaingang. Esses componentes 
vão ter no seminário integrado a produção do dialogo intercultural. 

Construir um currículo de uma escola indígena é pôr em prática 
aquilo que entendemos ser importante para o povo indígena, para 
aquela comunidade indígena. O currículo escolar, ele tem que dar 
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conta dessa compreensão de sociedade que está pensada a partir desse 
coletivo indígena, que está na sua proposta político-pedagógica. A 
construção do currículo escolar de uma escola indígena, ela tem que 
ser muito apropriada pelos indígenas, pelos professores indígenas, 
então, essa escola será de fato intercultural. 

Outro elemento importante é compreender a importância do 
calendário específico, que respeite o tempo-espaço do povo indí-
gena, de suas comunidades. O que é um calendário específico? Esse 
calendário específico da escola indígena busca dar conta de toda a 
cosmologia indígena, no seu jeito de compreender esse mundo, suas 
práticas ancestrais, seus marcadores de tempo que estão baseados no 
comportamento da natureza. O calendário especifico dá conta das 
relações que os indígenas construíram na sua ancestralidade, que vão 
se fortalecendo nessa escola, nesse espaço-tempo de educar, no tempo 
de pesca, no tempo de caça, no tempo das festas religiosas, nossas 
espiritualidades, nossos rituais, nossos outros espaços de aprender. É 
importante o reconhecimento dessas práticas pela escola. 

Sendo assim, o professor tem que ser indígena, a direção de 
escola tem que ser indígena, a coordenação pedagógica tem que ser 
indígena, tem que ter formação adequada. Esse conjunto de elementos 
é importante para formar uma escola indígena. 
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No Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhká 
Miguel, temos como método a pedagogia da alternância. A pedago-
gia da alternância, ela não é simplesmente dar uma atividade para 
o teu aluno desenvolver lá na comunidade, voltar e apresentar um 
resultado. É muito mais do que isso. É o envolvimento da escola lá na 
comunidade, envolvimento da escola nos outros espaços de aprender 
da comunidade, o professor estar nesses outros espaços junto com seus 
alunos, fortalecer essas relações escola-comunidade. Dessa forma, não 
vamos continuar reproduzindo uma escola desrespeitosa, que violenta 
nossos alunos. A gente não pode pensar numa escola intercultural 
se nós deixamos os conhecimentos indígenas, os saberes indígenas, 
os rituais indígenas, as suas datas importantes, as datas de luta pela 
terra, as datas de luta de nossos ancestrais. 

Precisamos descolonizar nossas escolas, uma tarefa dos professores 
indígenas, dos professores não indígenas, dos professores que se en-
volvem com essa discussão no espaço acadêmico. O espaço acadêmico 
vai se moldando de forma diferente, vai se refazendo de novo, ele vai 
se promovendo de outro jeito, de outras maneiras, caminhando para 
práticas interculturais. 

Uma educação escolar indígena, ela não existe se nós não re-
conhecermos a educação indígena. Tem que reconhecer a educação 
indígena para que exista uma educação escolar indígena. Educação 
escolar indígena quer dizer que é uma escola indígena, uma escola 
que está ali a serviço dos indígenas, como uma ferramenta de luta, 
diante das políticas atuais, diante das ações atuais, mas também a base 
dela está construída nos saberes, saberes ancestrais, saberes coletivos. 
Penso que, para começo, essas são reflexões que são importantes para 
promover outras epistemologias. 

Agradeço esse momento de reflexão. Como diz Socorro: “Convém 
sempre lembrar que para professores e professoras indígenas, a escola 
deve estar comprometida com o plano de vida de sua comunidade 
e, por isso, precisa ser diferenciada, no sentido de não copiar um 
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modelo já estruturado pela sociedade não indígena. A alfabetização 
se insere nessa recomendação”. 

Leituras recomendadas

FERREIRA, Bruno. ŨN SI AG TŨ PẼ KI VẼNH 
KAJRÃNRÃN FÃ. O papel da escola nas comunida-
des Kaingang. Tese de doutorado. Programa de Pós-
Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, 2020.

FERREIRA, Bruno. Descolonizando a escola: em busca de 
novas práticas.  Avá Revista de Antropologia, Missiones, 
nº 33, p.165-184, Diciembre, 2018. 

SILVA, Maria do Socorro Pimentel da. Fundamentos e 
práticas de alfabetização de crianças pelos conhecimentos 
indígenas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2021.

Alexandre Herbetta: Poxa, Bruno! A sua presença aqui é muito 
importante para gente. Agradeço imensamente a sua fala grandiosa. 
Fiquei aqui ouvindo atentamente e refletindo sobre as proposições, as 
propostas e as categorias presentes, também, como já comentado, na 
obra da nossa grandiosa e querida Socorro: bilinguismo epistêmico, 
atualização cultural, esticar o conhecimento, processos de cocriação. 
É muito bom e muito potente reforçar algo que a gente já sabe, a 
potência da obra da Socorro, têm vínculo direto e profundo com as 
epistemologias originárias. 

E você nos brindou com uma grandiosa aula sobre o pensamento 
Kaingang, sobre a noção de interculturalidade, interculturalidade 
crítica e, além de tudo, fez um entrelaçamento com uma trajetória bem 
próxima também de Socorro. Sensacional, Bruno! Muito obrigado! 
Seja sempre bem-vindo! O Núcleo Takinahakỹ é também sua casa. 
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Você é uma referência para a gente. A gente lê a sua obra em nossas 
aulas. Eu te agradeço de coração. 

Vou chamar agora o professor Stefano Sartorello. Professor Stefano 
Sartorello, como eu brevemente apresentei, é também um professor 
referência na área da interculturalidade, da interculturalidade crítica, 
professor na Universidade Ibero-americana do México e coordenador 
de uma série de projetos extremamente importantes no campo da in-
terculturalidade. Eu destaco, sempre, o projeto Milpas Educativas, que eu 
tive o enorme privilégio e honra de conhecer um pouco mais de perto. 
Professor Stefano, eu também me lembro, me recordo, de conversar 
com a Socorro, a partir do seu trabalho, a partir dos seus textos, eu me 
lembro de conversar muito com a Socorro sobre o próprio processo 
de coteorização, por meio da sua tese de doutorado. Saiba que a sua 
obra, que a sua atuação, também tem um papel bastante importante 
no movimento dos nossos processos no Núcleo Takinahakỹ. 

Faz tempo também que eu converso contigo, que é um querido 
amigo, para que se apresente no Núcleo  Takinahakỹ. O professor 
Stefano estava já com viagem marcada para vir conhecer o Núcleo 
Takinahakỹ, quando, enfim, se iniciou a pandemia, mas que bom 
tê-lo agora, neste momento de forma virtual. Esperamos que, em um 
futuro breve, de forma presencial. Te agradeço imensamente, Stefano 
e passo a palavra para você. Muito obrigado pela presença, meu amigo!



Educando para o Bem Viver desde 
as Milpas Educativas.

Stefano Sartorello

Stefano Sartorello: Estou muito contente por terem me convi-
dado para esse seminário. Quero agradecer muitíssimo pelo convite. 
Entendo que é um momento especial para todos vocês e me uno à 
celebração, à recordação da professora Maria do Socorro Pimentel, 
que eu não conheci pessoalmente, mas que li e admiro muito, como 
uma lutadora acadêmica e uma pessoa que sempre acompanhou 
processos com as populações indígenas no Brasil. Para mim, é uma 
grande honra poder compartilhar algumas ideias com vocês, neste 
espaço. Muito obrigado ao Núcleo Takinahakỹ pelo convite e também 
quero agradecer muito as palavras do professor Bruno Kaingang, que 
despertaram muito interesse em mim. 

Estava tomando notas de coisas que ele estava comentando, 
que são muito interessantes e que são muito importantes também 
no contexto mexicano, onde eu trabalho, que apesar de distinto do 
contexto brasileiro, tem muitas semelhanças, sobretudo, em todos esses 
aspectos que o professor Kaingang destacou sobre a educação. Muito 
obrigado, professor, por recordar esses elementos tão importantes.

Eu vou falar de um trabalho educativo que temos desenvolvido em 
colaboração entre a Red de Educación Inductiva Intercultural, a REDIIN, 
que é uma associação civil integrada por professoras e professores 
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indígenas, pertencentes a mais de 10 povos originários do México, 
que vivem em diferentes regiões, em diferentes estados do país. São 
professoras e professores indígenas, e trabalham em colaboração com 
outras pessoas, por exemplo, comigo, que não somos indígenas, mas 
que desenvolvemos um trabalho em colaboração. É bem importante 
notar que estou falando de um trabalho que não é meu, vou falar 
de um trabalho educativo que é de uma coletividade, com a qual eu 
colaboro. Não é um trabalho de uma só pessoa. É o trabalho de um 
grupo intercultural de pessoas que trabalham juntas. Por isso, é muito 
importante dizer quem eu sou e de onde estou falando. 

Eu sou originalmente italiano, nasci na Itália, e, há aproxima-
damente 23 anos, vim viver no México. Vim a conhecer estes povos, 
essas culturas indígenas, que me chamavam muito a atenção desde 
antes, por uma visão muito distante, uma visão muito longínqua. Levei 
aproximadamente mais de 20 anos tratando de me descolonizar, porque 
eu sou o típico produto da academia eurocêntrica, moderno-colonial. 
Me levou muito tempo descolonizar e compreender, agora, esta outra 
realidade. Compreender como esse diálogo é, como é a construção 
colaborativa, como é a coteorização com estas pessoas, com esses 
povos, que tem lógicas educativas, de vida, muito distintas da minha. 

Sou uma pessoa que está em processo de aprendizagem. Colaboro, 
felizmente, porque aprendi muito com elas e eles, com as professoras 
e professores indígenas da rede e nós partimos de um posicionamento 
muito crítico da interculturalidade e da educação intercultural no 
contexto do México e no contexto de Abya Ayala, que é uma palavra 
com a qual alguns povos se referem ao que desde um olhar colonizador 
se chama de América Latina. 

A REDIIN, e quem colaboramos com a REDIIN, somos alunos de 
três pessoas, de três professores que vocês também conhecem, e que 
nos tem ensinado, nos acompanhado nesse caminho. É sempre muito 
importante para nós recordar que nosso trabalho é a continuação 
do que eles nos ajudaram a aprender. Estou falando justamente do 
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professor Jorge Gasché, que vocês conhecem muito bem; da professora 
Maria Bertely; e da professora Rossana Podestá. Essas são três pessoas 
que lamentavelmente já não vivem, já não estão conosco, faleceram 
nos anos passados. Mas nos ensinaram e foram, digamos, os iniciadores 
desse trabalho que agora nós estamos continuando. Cada vez que 
falamos, é importante que façamos uma homenagem a essas pessoas 
que compartilharam seus saberes, seus conhecimentos.

Nós nos chamamos de professores milperos. A milpa1 é o que 
alguns povos chamam de roça. Esse é, digamos, o centro da cosmo-
visão indígena. Então, quando falamos de professores milperos, de 
professoras milperas, é exatamente para transmitir a ideia que o 
professor Bruno assinalou muito claramente em sua prática, que ser 
um professor indígena implica ser um professor que dialoga perma-
nentemente com a comunidade.

1 No México, milpa (do nahuatl milpan de milli “lote plantado” e pão “em 
cima”) é o nome dado ao sistema agrícola tradicional composto por uma po-
licultura cuja espécie principal é o milho, acompanhado de várias espécies de 
feijão, abóboras, pimentas, tomates e muitos outros dependendo da região, por 
exemplo, a combinação de milho-feijão-abóbora é conhecida como “a tríade 
mesoamericana”. Neste sistema agrícola são utilizadas plantas que crescem 
naturalmente, principalmente espécies herbáceas conhecidas como “quelites” 
(beldroegas, quintaniles, huazontle, nabos, alecrim, entre outras). Ao mesmo 
tempo, aproveitam-se os arbustos e as árvores que ali habitam, fornecendo 
frutos, fibras ou sementes de interesse local ou regional. Esse sistema também 
habita espécies que podem afetar as plantações, como alguns insetos (minhoca 
do milho) ou o fungo que conhecemos como “huitlacoche” que se prolifera no 
grão do milho. Portanto, a milpa é um sistema agrícola sazonal com milho e 
outras espécies que são colhidas ou toleradas. A interação de um grande número 
de espécies faz da milpa um ecossistema, onde os diferentes recursos do sistema 
(água, energia elétrica, solo) são utilizados de forma complementar. Neste ecos-
sistema são favorecidas interações ecológicas benéficas (controle biológico de 
insetos, fertilidade do solo e polinização) proporcionando diferentes benefícios 
não só às espécies que nele convivem, mas também às comunidades humanas 
que as manejam, uma vez que os produtos que dele se obtêm, privilegiam uma 
alimentação equilibrada. Não existe apenas um tipo de milpa, depende das 
características do solo, clima, espécies disponíveis, tradições e saberes locais, 
bem como dos gostos e necessidades culinárias e nutricionais do agricultor.
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Estamos vendo algumas imagens desses trabalhos colaborativos 
que se fazem entre professoras, crianças, mães, pais, senhoras e se-
nhores da comunidade. Essas sãos as milpas educativas. As milpas 
educativas são espaços de aprendizagem não áulicos, não centrados na 
aula escolar. Ao contrário, são espaços de aprendizagem que existem 
no monte, no rio, na casa, e logo, também, na escola. Porque a escola 
também é importante, mas uma escola que se abre à comunidade.

Esse a seguir é o mapa do México e é nesse mapa que vocês vêm a 
figura do milho. Podem ver 48 milpas educativas que nós trabalhamos 
nos últimos 4 anos, 5 anos, nos territórios de Chiapas, nos territórios 
de Puebla, de Oaxaca e Michoacán, com aproximadamente 10 povos 
indígenas do México. 
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É muito importante destacar que, apesar das muitas diferen-
ças que existem entre todos esses povos e esses territórios, que são 
muito diversos, essas milpas educativas, estão todas localizadas em 
territórios indígenas que são atravessados por mudanças estruturais, 
por múltiplas violências, pelo que chamamos de desgarramento, de 
rompimento do tecido social comunitário.

Lamentavelmente no México, e eu sei que no Brasil, a situação 
é similar, os territórios indígenas estão atravessados por violências 
múltiplas, narcotráfico, militarização, tem fenômenos de migrações 
internas e internacionais muito fortes, a presença da agroindústria, 
da mineração, a perda de rentabilidade da economia campesina, os 
megaprojetos, os corredores industriais, as lutas pela água e pelos 
recursos naturais. São territórios atravessados por muitas tensões, 
por muitas complexidades. E em um contexto onde, no México, a 
educação perdeu esse valor de ser um fator de mobilidade social.

As pessoas iam à escola desejando que a escola lhes permitisse 
melhorar sua vida. Isso está se perdendo. Estamos vendo que para as 
populações indígenas, mas também para as populações não indígenas, 
a escola está perdendo esse fator de ser um elemento que permite 
mudar a vida. E, bom, no México, estamos vivendo uma troca de 
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governo, muito importante, eu sei que vocês conhecem a realidade 
mexicana. E estamos passando de um governo neoliberal, de direita, 
muito forte, a um governo de esquerda, porém, um governo para o 
qual o desenvolvimento segue, todavia, sendo algo importante. E o 
desenvolvimento pensado pelo Estado nunca é muito benéfico para 
os povos indígenas, porque implica megaprojetos, ataque aos recursos 
naturais. Essa é a complexidade em que trabalhamos.

Vou tomar emprestado de Boaventura de Souza Santos uma 
ideia, que é uma ideia muito útil para mim, para poder falar do que 
se acontece nas milpas educativas. Vou falar desta ideia, das zonas 
educativas liberadas. Boaventura, no marco da sociologia das emer-
gências, faz referência às lutas que organizações sociais, organizações 
indígenas, organizações afro, organizações campesinas, populares, às 
lutas que essas organizações lideram contra as exclusões abismais, que 
são produzidas pela modernidade/colonialidade capitalista. Neste 
sentido, Boaventura nos diz que nestas lutas se criam emergências. 
Emergências que nos permitem pensar em um futuro diferente. 

Uma dessas emergências, disse Boaventura, são estas zonas edu-
cativas liberadas, ou seja, espaços educativos distintos dos espaços 
hegemônicos e nos quais, nesse caso, os povos indígenas constroem 
uma educação diferente. Uma educação que os vê como ativos, não 
passivos, não somente resistindo mas também atuando, criando o 
que o professor Bruno dizia, uma escola pensada desde os indígenas, 
a partir de sua lógica, de sua cosmovisão, de sua racionalidade, de 
sua maneira de educar.

Nesse sentido, eu quero utilizar essa ideia para propor que nós 
pensemos que as milpas educativas poderiam ser interpretadas como 
zonas educativas liberadas, onde estamos tratando, com muita dificul-
dade e com muitos problemas, de criar um tipo de educação diferente, 
um tipo de educação que é controlado por professoras e professores 
indígenas, em colaboração com pessoas que trabalhamos com eles. 
Mas o poder, o controle, está neles. Não está em mim. Não! Está nas 
pessoas que dão vida a essas zonas educativas liberadas.



45

As milpas educativas são espaços educativos concretos, que exis-
tem no território da comunidade: o rio, o monte, a cozinha, o campo 
de milho, a assembleia, todos esses espaços que mencionava o professor 
Kaingang. Cada um desses espaços é o espaço educativo de uma milpa 
educativa para nós. São espaços presentes no território, são espaços 
reais. Não são espaços inventados. Não! São espaços concretos que 
existem: um cafezal, uma plantação de feijão, a cozinha de onde a 
senhora prepara o alimento. Esses são espaços educativos. Porém, para 
nós o importante é que as milpas educativas são espaços educativos 
que não focam no currículo escolar que a secretaria de educação nos 
obriga como professores a pôr em prática. Ao contrário, são espaços 
onde trabalhamos o currículo comunitário. 

A partir desta ideia, que é uma ideia de Maria Bertely, e que aqui 
eu a cito, pois é uma ideia dela, que a escola no México escolariza, ou 
seja, te ensina a ser um bom cidadão, de acordo com o Estado propõe, te 
escolariza. E sabemos que a escolarização implica colonização da mente. 
Implica mudar o pensamento dos povos. Implica muita violência. Por 
outro lado, Maria disse que a comunidade te educa, a comunidade te 
forma como pessoa, como mulher, como homem e te forma para que 
a comunidade se fortaleça. Não para que as pessoas migrem e saiam 
da comunidade. Não para que as pessoas migrem e, ao regressar à 
comunidade, tragam o que se chama de progresso e o desenvolvimento. 

A educação da comunidade é uma educação para manter esse 
tecido social comunitário. Para fortalecer os valores próprios da 
comunidade. Isso é o que trabalhamos nas milpas. Trabalhamos pro-
cessos educativos que questionam as formas áulicas e escolarizadas do 
ensino e, melhor, tratam de promover a educação comunitária por 
meio das pedagogias indígenas, que são muitas e são muito diferentes. 
Não são todas iguais. Cada povo tem sua própria pedagogia, por meio 
das epistemologias indígenas e por meio das ontologias indígenas. 
Destes povos de carne e osso que vivem e que são reais e que têm sua 
maneira de fazer a educação.
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Nós trabalhamos a partir de um trabalho que é gerado por Gasché, 
que vocês também conhecem, também trabalhamos com o calendário 
socionatural, que é uma ferramenta pedagógica muito importante e 
também trabalhamos com esta ideia de interculturalidade crítica e 
descolonizadora. Por quê? Porque já aprendemos, eu aprendi muito 
bem, que a interculturalidade não é uma relação angelical. Não! A 
interculturalidade parte de um conflito, um conflito que também 
é político e epistemológico. É um conflito que implica tomar uma 
posição, uma posição muito clara. Por isso, nós promovemos o que 
aqui escrevo, que é uma educação para o bem viver, no território da 
comunidade. Em algum momento a denominamos uma educação 
para o enraizamento territorial e cultural.

Nesse sentido, nós definimos que as milpas educativas estão 
sustentadas por quatro pilares, quatro eixos. Essa é uma ideia que 
não é minha. Essa é uma ideia de um professor indígena tzeltal, Juan, 
um professor indígena que nos explicava que a cosmovisão do povo 
tzeltal, que é um povo de origem maia, de Chiapas, no México, o 
mundo, e aqui o vemos nessa imagem abaixo, o mundo, o território 
da comunidade, em particular, está sustentado por quatro sábios: 
que são os quatro carregadores o mundo.
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O professor Juan nos disse “nossas milpas educativas estão susten-
tadas por quatro carregadores, por quatro pilares que os sustentam. 
Se falta um, o mundo cai. Tem que estar todos ao mesmo tempo, 
nenhum pode faltar. Todos têm que estar ao mesmo tempo”. E os 
pilares são: o pilar político, o pilar filosófico, o pilar epistemológico 
e o pilar pedagógico. O trabalho educativo das milpas educativas 
necessita abarcar desde a política até a pedagogia, passando pela 
filosofia própria dos povos e passando pela epistemologia própria 
dos povos. Se nós nos esquecemos de um desses pilares, o mundo cai, 
o processo educativo da milpa cai, já não funciona bem.

Por que isso? Porque há um tempo nós vimos que alguns professo-
res e algumas professoras que trabalham conosco se centravam muito 
na parte pedagógica, mas se esqueciam do objetivo político. Então, é 
como se a pedagogia se esvaziasse de um conteúdo importante, que é 
o conteúdo derivado da luta dos povos indígenas, da luta, que, igual 
no Brasil, no México, tem custado muitas vidas, muito sofrimento. É 
uma história de muita luta e de muito sofrimento. Quando os povos 
indígenas, e a mim eles ensinaram, falam do pilar político, estão falando 
de sua história, de uma história que os custou posicionarem-se à frente 
do Estado e à frente do mundo não indígena. Quando reivindicam os 
direitos a uma educação própria, está nascendo política, não só está 
nascendo pedagogia. Bem, mas também é importante o pilar filosófico, 
porque cada população indígena tem sua forma de compreender o 
mundo, tem sua forma de fazer filosofia. Há filosofias indígenas ligadas 
às formas nas quais os povos compreendem seu lugar no mundo. E, 
a partir daí, destacam alguns valores que são valores societários, da 
sociedade. O trabalho é um valor, o respeito é um valor.

O professor Bruno falava da reciprocidade. Eu dizia: “sim, claro!”. 
Os povos maias também falam. Eles usavam uma palavra na língua 
tsotsil, que é  ich’eltamuk’. É uma palavra composta e traduzida em 
espanhol, mal traduzida em espanhol, quer dizer: nos tomar como 
iguais, todos e todas. Essa é a ideia da reciprocidade. É essa a ideia 
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que o professor Bruno dizia: a aceitação do outro, a disposição de 
aprender com o outro. Então, ich’eltamuk’ significa, “eu considero o 
outro como um ser grande, como um ser importante, como um ser 
que merece a minha atenção”. Esse é o pilar filosófico e para nós é 
muito importante que esteja presente nas milpas educativas, porque 
é uma outra parte da educação própria que temos que trabalhar. Não 
podemos esquecer. Não podemos fazer como a escola oficial, onde 
cada aluno é pensado como um indivíduo só! Nos povos tseltales, 
tsotsiles, as crianças aprendem juntas, interaprendem, aprendem em 
coletividade. E isso é porque, como explicava o professor Bruno, todos 
estavam no mesmo nível e aprendem uns com os outros.

Os companheiros zapatistas, em Chiapas têm uma frase que é 
muito famosa e de que gosto muito, que diz: “um só, sabe pouco, todos 
juntos, sabemos mais”. É uma boa lógica. É uma filosofia educativa. 
Não é simplesmente uma frase. Bom, daí o pilar epistemológico 
e aqui o pilar epistemológico remete, e aqui se vê que temos um 
diálogo muito importante entre os que vocês estão desenvolvendo aí 
no Brasil e o que nós estamos desenvolvendo aqui no México, o pilar 
epistemológico tem a ver com o calendário socionatural. 
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Esse é um calendário socionatural que foi elaborado pela profes-
sora Maria de Irma Gómez Hernández. Ela é uma profesora tsotsil, 
maya tsotsil, de Chiapas, uma excelente professora. Ela deu forma 
nesse calendário socionatural à epistemologia indígena. Por isso que 
nós dizemos que o calendário socionatural é a matriz epistêmica do 
conhecimento indígena. Sim, porque o conhecimento indígena, eu 
tenho aprendido, porque, imaginem, eu venho de outro lugar, mas 
elas me ensinaram, as pessoas com quem eu trabalho. O conhecimento 
indígena parte do território. 

Nesse mapa socionatural está moldado o território da comu-
nidade, de acordo com as diferentes temporadas climáticas do ano. 
A temporada da chuva, a temporada de calor, a temporada de seca, 
a temporada dos ventos e, em relação a cada temporada, os povos 
indígenas desenvolvem atividades produtivas, rituais, alimentares, 
sociais, em seu território. Em cada círculo, a professora coloca alguns 
desenhos que lhe permitem recuperar essas atividades e quando ela tem 
que trabalhar com suas crianças, ela trabalha com crianças pequenas, 
o que ela faz? Não olha o currículo da escola. Não! Ela olha o seu 
calendário e junto com as crianças diz: “onde estamos?”. E as crianças 
dizem “aqui, aqui, aqui! Estamos na temporada dos ventos!”. “Ah, muito 
bem! E o que fazemos na temporada de vento na comunidade?”, “Ah, 
na temporada de vento nós fazemos essa atividade”, “muito bem!”. 

Então, vamos com eles, saímos da escola e vamos ver o que está 
fazendo a gente da comunidade. A professora, com as crianças, parti-
cipa da atividade da comunidade. Lá com eles, com o cuidado, com a 
atenção que se necessita. É por isso que o conhecimento se constrói a 
partir da atividade e a partir da atividade que as pessoas fazem. Não é 
uma atividade inventada. Não é uma atividade que eu faço na escola, 
não! É uma atividade de se fazer no território da comunidade, por 
isso nós dizemos que o calendário socionatural é a matriz epistêmica 
dos conhecimentos.
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Essa imagem, abaixo, é outra forma que nós utilizamos para 
trabalhar nas milpas educativas. Chamamos estes desenhos de mapas 
vivos. Sim! Aqui, o da esquerda, é o mapa vivo da comunidade tsotsil, 
de Kakété, Zincántán, em Chiapas, na parte sudeste do México. O 
outro é o mapa vivo de uma festa, de uma festa católica, mas que foi 
apropriada por parte da comunidade, porque há processos de apro-
priação muito importantes de certas festividades e de transformação 
da ritualidade católica em ritualidade própria. É a festa de Corpus, 
no povoado autônomo P’urhépecha, de Cherán, em Michoacán.

Esses mapas vivos são feitos pelas professoras junto com as crian-
ças, com o acompanhamento de pessoas da comunidade, de sabedores 
e sabedoras indígenas, de sábios indígenas, que os ajudam a completar 
o mapa, que os ajudam a explicar o território da comunidade. Nesse 
mapa vocês podem ver que está a comunidade, suas casas, as árvores, 
os produtos, uma árvore que é sagrada.

Este, abaixo, é um outro mapa vivo, elaborado por meninas e 
meninos comuneiras e comuneiros e por uma professora, em uma 
comunidade que fala a língua nahuatl, em Puebla, na parte oriental 
do país.
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Este mapa é o mapa do território da comunidade, de uma parte 
do território da comunidade. Aqui as crianças e os professores identi-
ficaram, se vocês podem ver o desenho das plantas, não são desenhos 
feitos ao acaso, não! São desenhos onde eles buscam representar toda 
a diferente vegetação, em especial, árvores frutíferas e árvores que 
têm outra função e que existem na comunidade. Porque para eles 
era muito importante que as meninas e meninos pudessem conhecer 
todas as riquezas de recursos naturais existentes na comunidade. E 
nele a professora trabalha com as perguntas: “para que serve essa 
planta? Para que serve esse fruto? Para que serve essa árvore, para que 
serve?”. E, então, junto com a pessoa da comunidade, com o expert da 
comunidade que, no geral, é uma pessoa anciã, velha, que tem muito 
conhecimento, a professora e as crianças investigam os conhecimentos 
da comunidade a partir, não só do que está desenhado no mapa, mas 
por ter ido a todos esses lugares da comunidade.

Esse mapa levou um semestre inteiro para ser elaborado, porque 
foram visitar, conhecer, acompanhados das pessoas que podiam lhes 
explicar. O mapa, que vemos que é muito bonito, dá conta de muitos 
dos conhecimentos indígenas que estão presentes no território. Esse 
território indígena pensado como um livro, como um livro vivo. Não 
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como um livro morto, não! Um livro vivo, um livro cheio de conhe-
cimento. Mas é também um território onde há problemas. E aqui o 
que vemos de vermelho é o rio da comunidade que está contaminado, 
onde matam os animais, onde matam as vacas. Eles jogam o sangue 
ao rio e o rio se contamina de vermelho.

O mapa vivo é o mapa onde vocês podem ver e as crianças podem 
refletir sobre todos os valores positivos que existem na comunidade, 
toda a importância da cosmovisão própria, porém também trata das 
problemáticas que afetam a comunidade. Muitas das quais são criadas, 
porque há muitos indígenas no México que migram para a cidade e, 
quando voltam, trazem o desenvolvimento. É um desenvolvimento 
que devasta o território. São situações de muita complexidade que 
as crianças estão conhecendo, que as professoras estão refletindo, 
onde não estamos idealizando o mundo indígena. Sim, estamos o 
valorizando muito, mas também estamos identificando tensões e 
situações problemáticas que se vive nesse território e que se vive pelo 
que a escola oficial produz, ou seja, pela ideia de que há um mundo 
melhor, um mundo urbano, um mundo do desenvolvimento, quando na 
realidade os efeitos que isso gera são muito daninhos para o território.

Nós, então, nesse projeto das milpas educativas, nosso objetivo é 
de contribuir para uma educação pensada a partir da cosmovisão, dos 
valores, da visão política, da pedagogia indígena de cada povo. Cada 
povo é muito distinto. Não podemos pensar que são todos iguais, 
isso seria um grande erro. Há muita diferença. Cada milpa tem um 
território e um território muito distinto. No México, trabalhamos em 
lugares onde tem deserto e em outros onde tem selva, vegetação como 
a Amazônia. Depende muito. É como o cerrado, é muito diferente. Em 
cada território é preciso um certo tipo de educação contextualizada a 
este território. Isso é o que nos ajuda a fazer o calendário socionatural, 
que vocês também trabalham, e os mapas vivos, ou seja, essas formas 
de educar a partir do território.
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Agora, eu me atrevi a chamar isso de zonas educativas liberadas, 
pensando que de alguma maneira, dizendo de alguma maneira, que 
nós estamos conseguindo fazer outro tipo de educação. Mas não é 
certo. Temos muitas dificuldades, muitíssimas dificuldades. Temos, o 
Alexandre sabe, porque ele veio nos visitar, ele conhece nosso trabalho, 
ele conhece as milperas e os milpeiros, e sabe que nós estamos em um 
processo, em uma busca. Mas temos muitos problemas. 

Temos mães e pais indígenas que querem o desenvolvimento, 
que querem o progresso para seus filhos e não estão de acordo quan-
do ensinamos em língua indígena. Temos pais e mães que pensam 
que a escola se faz com aula e não gostam que vamos ao rio. Isso 
acontece. Há quem goste e quem nos apoia. Mas também há quem 
não. Há pessoas da comunidade que já não acreditam na medicina 
própria, que já não praticam o ritual próprio e que já estão com as 
igrejas protestantes evangélicas, com todas as religiões que chegam 
nas comunidades no México. E eles dizem que isso que fazemos é o 
diabo. Não estão de acordo.

O que quero dizer é que há muita complexidade. É uma situação 
de muita tensão. E temos professoras e professores que se prendem, 
por exemplo, a trabalhar com o livro e com o quadro e que não gostam 
de sair ao território. E também um problema grande que temos é que 
muitos acadêmicos, muitos pesquisadores, que não entendem nada 
de tudo isso e pensam que tudo isso é romântico. Mas não é verdade. 
Isso é real. Isso é muito atual, porque trabalhando a educação no 
território, nós podemos dar conta de todas as dinâmicas e os conflitos 
e os problemas que existem em uma milpa educativa.

Aqui eu termino minha apresentação. Novamente, estou muito 
agradecido por ter podido compartilhar essas ideias e com muito 
prazer continuamos a dialogar. Muito obrigado!
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Alexandre Herbetta: Muchíssimas gracias, Stefano. Muito obri-
gado! Nós que te agradecemos imensamente. Que aula linda! Que fala 
potente e grandiosa. Que privilégio nós temos nessa tarde de aprender 
a partir de um projeto tão belo, tão profundo, tão potente, como o 
milpas educativas, de poder fazer uma comparação, uma espécie de 
reflexão, a partir dessa possível comparação entre uma perspectiva 
Kaingang, lindamente expressa pelo professor Bruno Kaingang, e 
princípios e perspectivas que são gestadas, elaboradas, num processo 
de colaboração de décadas, entre milpeiros, milpeiras. 

Que importante relembrar também da incrível e inesquecível 
professora Maria Bertely e refletir sobre como há elementos, princípios, 
práticas e perspectivas que dialogam profundamente entre nossos 
contextos, que são fundamentais, para a gente pensar umas questões 
relacionadas à interculturalidade crítica. Te agradeço muitíssimo. 
Foi um enorme prazer, um privilégio mesmo nosso poder te ouvir, te 
escutar e conhecer mais detalhadamente o projeto Milpas Educativas. 
Vale mencionar que nós já temos, já há algum tempo, uma parceria 
bastante bacana, um diálogo muito interessante, rico. 

A própria revista Articulando e Construindo Saberes (RACS) 
tem um dossiê elaborado, coordenado por Stefano Sartorello, pela 
professora Maria Bertely e por mim (https://revistas.ufg.br/racs/
article/view/59105), com textos dos professores e professoras indí-
genas, dos povos originários mexicanos, os milpeiros e milpeiras, e 
por textos dos professores e professoras indígenas também dos povos 
originários aqui do Brasil. Tenho certeza que sua presença aqui é mais 
um momento que alimenta esse processo, esse diálogo, essa rede de 
interaprendizagem. 

Eu estava me lembrando que nós tivemos um congresso da 
RedFEIAL, no qual a professora Maria Bertely também compareceu 
e também nos brindou com suas falas, com a sua presença marcante, 
com oficinas sobre os calendários socionaturais e, nesse mesmo con-
gresso, tanto a professora Maria Bertely foi homenageada, como a 
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professora Socorro também foi. Nós tivemos um momento histórico, 
quando essas duas incríveis Marias, nossas ancestrais fundamentais 
para o campo da interculturalidade, estiveram juntas ali no mesmo 
espaço, sendo homenageadas, merecidamente. 

Muito obrigado por tudo isso, Stefano! Muito obrigado pela sua 
presença! 

Como a gente combinou, agora é o momento de a gente começar 
um diálogo e de promover pelo menos um pequeno debate, a partir 
dessas grandiosas falas, do professor Bruno e do professor Stefano. A 
gente tem aqui algumas perguntas. Temos uns comentários também. 
Podemos fazer em alguns blocos. André, você poderia começar? Se 
você também quiser colocar alguma coisa e também já passar uma 
ou duas perguntas para a gente começar o debate, o diálogo.

André Marques: Sim, Alexandre. Eu agradeço, novamente, o 
professor Stefano, pela fala tão rica e é impressionante o quanto 
temos a dialogar, o quanto as realidades são próximas. A gente tem 
perguntas e eu vou começar pelas perguntas para o Stefano. As pro-
fessoras Joana Aparecida Silva, nossa colega do Núcleo Takinahakỹ 
e a professora Ana Paula, também do Núcleo Takinahakỹ, fazem 
perguntas parecidas que eu vou tentar repassá-las aqui. 

A professora Joana pergunta como as escolas ou as milpas edu-
cativas são reconhecidas pelo sistema educacional do Estado e como 
são as negociações, no caso dos pais que não apoiam essa pedagogia, 
essa concepção de educação. A professora Ana Paula complementa 
no sentido de quais são as estratégias que têm sido implementadas 
para superar esses desafios. 

Stefano Sartorello: Sim, muito obrigado, André! Muito obri-
gado! Obrigado, pelas perguntas das colegas. São perguntas muito 
importantes. Como é a negociação com o Estado? A negociação com o 
Estado, no México, é uma negociação muito difícil, porque o Estado, 
no México, tradicionalmente, tem sido um Estado muito capaz de 
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esvaziar as propostas indígenas e apropriar-se delas, de tirar delas a 
vertente política e epistemológica e de se centrar só no pedagógico. 
Eles nos buscam, nós professores e professoras da REDIIN, damos 
cursos que são financiados pelo Ministério da Educação. Sim! Temos 
formado professoras e professores, supervisores, chefes de setores. 
O método indutivo intercultural, no México, é muito conhecido. 
Porém, a Secretaria de Educação quer só a parte pedagógica. Este é 
um problema. Por isso que o professor Juan nos explicou que não é 
possível. Não podemos ficar só com o pedagógico e deixar os outros 
pilares que sustentam essa proposta, porque, do contrário, se esvazia 
de seu significado profundo. Até se converte em uma traição, uma 
traição ao próprio povo, à própria comunidade. 

No México temos muito diálogo, mas é um diálogo difícil. É um 
diálogo cheio de desafios. É um diálogo complexo. Temos que conseguir 
não nos deixar absorver pela etnofagia. Esse é um termo de Hector 
Días Polanco, que é um antropólogo nicaraguense que vive no México 
e que fala da etnofagia, fazendo alusão a essa capacidade do Estado 
neoliberal, mas também pelo estado populista desenvolvimentista, de 
atrair e apropriar-se das propostas alternativas, para logo esvaziá-las 
de tudo que têm de alternativa. É uma relação complexa. Agradeço 
pela pergunta, porque é uma pergunta muito importante. Outra 
colega perguntava que tipo de estratégias estamos desenvolvendo 
para poder superar essas problemáticas que vemos no território. 
É muito difícil. É muito difícil, porque depende muito do tipo de 
comunidade e do tipo de povo. 

Onde as autoridades indígenas são mais fortes, onde tem mais 
coesão comunitária, a comunidade consegue trabalhar melhor, de 
maneira unida, em controlar essas problemáticas. Nosso trabalho 
educativo é mais acertado, é mais entendido, tem muito apoio. Porém, 
essa não é a situação normal. A situação normal, no México, é que 
as comunidades estão atravessadas por muitas tensões. Então, as 
professoras e professores milpeiros enfrentam muitas problemáticas 
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que necessitam dialogar e se convertem também em mediadores para 
poder colocar em acordo as pessoas e as suas diferentes ideias. 

Agora todos nós temos vivido todo o tema da pandemia, da 
covid-19, e nas milpas educativas temos dado continuidade a esse 
trabalho, a partir das milpas educativas diante da covid. Nas milpas 
educativas as professoras, os professores, se dedicaram a trabalhar 
com as meninas e os meninos, investigações sobre todos os conheci-
mentos dos povos em relação à cura do corpo, do espírito, da alma, 
de tudo, para poder fortalecer as meninas e os meninos e suas famílias 
e estar mais preparados diante da chegada da covid. Mas isso não foi 
suficiente, porque a covid, quando chegou, deixou muitos mortos 
e, então, aqui o problema é que, desde as milpas, tratou-se de fazer 
algo, de resgatar a medicina tradicional, uso de plantas, a alimentação 
saudável, a comida da comunidade. Porém, não foi suficiente. 

O problema é o abandono do Estado com as comunidades. Esse 
é o problema, agora. Porque, nas comunidades não há medicina, 
não há clínica, não há nada. Quando conseguem sobreviver, é muito 
difícil que todo o povo possa se defender somente a partir de sua 
medicina própria, porque há muito contato com o exterior. Tem 
muita gente que sai e vai vender no mercado, logo volta ou que vai 
trabalhar à cidade e que logo volta. E o vírus se move assim. Nessa 
circunstância, nós temos sofrido muito, porque temos tentado fazer 
o que podíamos, resgatando formas próprias de sanar, de curar, de 
alimentar-se, de viver. Mas enfrentamos uma situação de abandono 
por parte das instituições de saúde de Estado. E nas comunidades tem 
muitos contágios, tem muitos mortos. E nós não podemos fazer muito.  

Alexandre Herbetta: Obrigado, Stefano! A professora Ana ano-
tou aqui as semelhanças entre os nossos contextos. Claro que há 
também muitas diferenças, mas dá para a gente, a partir da sua fala, 
pensar em muitas situações que nós vivemos aqui de maneira similar 
e a relação com o Estado e com os estados me parece uma delas. O 
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Estado sempre tentando impedir as transformações estruturais e 
profundas, sempre tentando despotencializar os processos e, por 
fim, efetivamente, agindo a partir de uma necropolítica, deixando 
as comunidades realmente, por parte do Estado, abandonadas. No 
Brasil, a gente viu e vê, nesse processo da covid, situações, por um 
lado, bastante similares de abandono do estado, e de construção, 
de fortalecimento, como o professor Bruno Kaingang colocou, das 
estratégias próprias. Me parece que foi a partir das comunidades que 
houve uma resistência possível e que há ainda. 

Eu vou passar, então, algumas perguntas para o professor Bruno, 
para a gente seguir no nosso diálogo. Professor Bruno, tem aqui uma 
questão sobre o tema da autonomia, como é pensada e praticada a 
autonomia no povo Kaingang? Nesse processo de construção de uma 
educação intercultural, como você bem nos colocou, com os avanços 
e as dificuldades, como que se dá a questão da autonomia em relação 
às secretarias de educação, ao Estado, em si, à instituição do estado? 

A professora Joana complementa a pergunta a partir de um 
entendimento dela de que na instituição que você trabalha há uma 
autonomia mais forte, mais garantida, mas ela te pergunta sobre um 
contexto mais geral das escolas Kaingang. Como é que se dá essa 
relação das escolas Kaingang de uma maneira geral com o estado? 
Essa é uma primeira pergunta e tem uma segunda pergunta que é 
da professora Aline da Cruz sobre os conceitos e termos das línguas 
originárias, da potência deles e de como é a partir deles que se pode 
pensar em novas situações e novos processos em um novo mundo. A 
professora Aline pergunta: qual é o papel, então, das línguas indígenas 
na educação indígena e nas lutas indígenas? Como vocês pensam isso, 
a partir dessa importância que a professora Socorro sempre colocava, 
a partir da noção de novas bases epistêmicas, também, como pensar 
políticas linguísticas, num sentido de fortalecimento e de se tomar 
como base conceitos das epistemologias indígenas?
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Bruno Kaingang: São perguntas potentes, perguntas boas. Perguntas 
que nos levam a pensar. Mas, primeiro, diante dessa pergunta mais pode-
rosa, tem essa pergunta mais técnica, de relações políticas. Primeiro vou 
dizer que eu estou falando de um estado aqui do Sul, não estou falando 
nada de outras regiões. Pode ser que tenha também, mas a situação 
delas parece muito próxima, muito igual. No estado, nós temos, hoje, 
no Rio Grande do Sul, 55 escolas Kaingang. Em relação à autonomia, eu 
acho que isso é uma questão bem importante de ser discutida, porque 
quando eu falo num currículo próprio, um calendário próprio, essa é 
uma luta. Essa é uma luta. Essa é a busca por essa construção, porque o 
estado do Rio Grande do Sul, assim como outros estados, eles definem 
o que é escola. Assim como no passado disseram também qual era o 
papel da escola para os indígenas. 

O papel assimilacionista, o papel de trazer os índios para essa 
vida supostamente civilizada. Então, a escola teve esse papel. Com a 
mudança das nossas leis, da constituição de 88, ela criou uma certa 
autonomia para nós discutirmos a escola, discutir uma educação 
escolar que dê conta de nossas necessidades, de nossos projetos de 
futuro, enfim. O problema é que o estado continua decidindo o nosso 
calendário, continua decidindo todo o nosso currículo, continua 
decidindo as políticas de nossas escolas. Então, essa relação que os 
professores Kaingang têm com o estado, ela dificulta a gente fazer 
nossa escola própria. Ela não está sendo pacífica. É uma relação de 
resistência. E quando nós colocamos essa escola em construção que 
os Kaingang buscam, a partir do curso de formação, aqui eu quero 
chamar a atenção da Ação Saberes Indígenas na Escola, que é uma 
busca por uma autonomia dentro nas nossas escolas, nossos conhe-
cimentos na escola, isso passa diante da escola. 

Então, qual é a luta que se trava nesse sentido, que esses outros 
espaços de conhecimentos indígenas sejam considerados como espaços 
da escola também. O instituto parece ter autonomia? Parece ter au-
tonomia. Mas ele tem um avanço a mais, porque ele tem componente 
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curricular construído a partir das realidades Kaingang. A partir do 
contexto Kaingang ele foi construído, a partir das especificidades 
Kaingang. Por isso o Instituto é importante, porque ele tem uma 
organização que mostra que é possível que se faça a escola funcionar 
de outras formas, de outras maneiras. Ele não está condicionado a 
um calendário imposto pelo estado, que a aula começa em janeiro e 
termina em dezembro, em que você fica com os componentes curri-
culares amarrados a esse contexto. Isso precisa ser rompido. 

Quando a gente discute a ideia de um calendário específico é a 
tentativa de romper essa lógica de pensar. Para você ter uma ideia 
mais aproximada, nós temos hoje nas nossas 55 escolas, uma média de 
mais ou menos 400 professores que atuam nessas escolas. Desses 400 
professores, nós temos a metade que é professor não indígena. Isso 
já é um problema, pensando nessa escola. E dessas escolas, dessas 55 
escolas, nós temos 42 escolas que têm nas suas direções professores 
não indígenas. É outro problema. De fato, nós não temos uma escola 
indígena, nós temos uma escola ainda nessa luta, nessa construção. 

Essas questões, elas vão trazendo uma dificuldade maior, para 
compreensão desses conceitos que eu estava falando. Porque tu tem uma 
busca por reconhecimento da sua língua materna, a primeira língua da 
escola, numa política linguística, mas você não tem professor suficiente 
para isso. Aí, a importância das nossas formações no Instituto e em 
outros cursos interculturais, que estão acontecendo. Nós temos uma 
série de dificuldades nessa construção dessas escolas. De qualquer forma 
elas ficam nesses amarramentos do estado, elas ficam a mercê de uma 
política pública de educação escolar, que você tem uma legislação que 
te garante uma escola diferenciada, mas na prática isso não funciona. 
Ela não reconhece as pedagogias Kaingang. Ela não reconhece o jeito 
próprio do indígena aprender. Ela não reconhece a mãe como uma 
pessoa capaz de educar, capaz de ensinar. Ela não reconhece o velho. Ela 
não reconhece a comunidade. Ela não reconhece esses meios coletivos 
de aprender e, aí, está o grande o problema. 
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Porque nós, com a escola que nós temos, a gente continua pro-
duzindo alunos para uma sociedade individualista e sabemos que nós 
somos coletivos. Nós somos coletivos! Mas a escola fica o tempo inteiro 
impondo uma ideia de um aluno que tem que ter um pensamento 
individualista e que ele tem que estar ali para ser alguém na sua vida. 
E ser alguém na sua vida é não ser mais indígena. Ser alguém na sua 
vida é você avançar e deixar sua comunidade para trás. Você esquecer 
sua história, esquecer sua língua, e assim por diante. Essa escola que 
a gente está falando aqui, que tá dizendo como ela deve ser, como é 
que se constrói essa escola, ela encontra esses obstáculos dentro das 
políticas educacionais do estado. E, aí, os indígenas precisam ser muito 
resistentes. Cada passo que se dá dentro de uma escola, cada vez que 
um velho vai para a escola contar sua história, cada vez que um aluno 
vai até a casa de um velho escutar sua história, isso tem que ser contado 
como uma vitória, como um passo importante para essa escola. 

Essa escola não fecha, ela circula, as épocas de pescar, caçar, época 
de colheita. E esse ano, para os Kaingang, por exemplo, é um ano muito 
especial. É um ano, por exemplo, em que a taquara está secando, está 
de flor, ela vai secar, ela vai morrer. É um fenômeno que os Kaingang 
acreditam muito, porque ela acontece a cada 30 anos. Como é que 
isso se constitui numa ciência nessa escola indígena? Nessa escola 
Kaingang, quando tem essa dificuldade com as políticas que tem 
que fazer com que o aluno tenha uma aula de História, uma aula de 
Geografia, uma aula de Ciências, que está desvinculada dessa relação 
que esse Kaingang tem com a taquara, que tem com o pinheiro, que 
tem com o cedro, que tem com a mata. 

Nós professores indígenas Kaingang precisamos romper isso. A 
gente consegue romper isso através de práticas, mas essas práticas 
elas acabam ficando nas periferias, elas não conseguem estar, digamos 
assim, sendo o centro dos formadores dos alunos. Por isso, os conceitos 
da língua indígena são importantes e a escola precisa assumir esses 
conceitos de educação. Aí que a luta é todo dia. Lançar a sala de aula 
para outros espaços é importante para nós.
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André Marques: Obrigado, professor Bruno! A professora Mônica 
Veloso Borges, que é também nossa colega aqui do Núcleo Takinahakỹ, 
complementa essa questão que você acabou de abordar e pergunta se 
tem sido possível estabelecer diálogo, a partir da experiência de vocês 
no Sul, se tem sido possível estabelecer diálogo com a Secretaria de 
Educação, de modo que as escolas que não são geridas por indígenas, 
possam avançar nesse sentido de se tornarem de fato interculturais. 
Como tem sido esse diálogo se é que ele tem existido?

Bruno Kaingang: Eu acho e acredito que é possível o diálogo. Mas 
você precisa ter mais professores indígenas. Você tem que ter mais 
indígena nessa briga. Como é que é possível diálogo numa situação 
dessa? São as práticas! São as práticas que nós, enquanto professores, 
fazemos. Quando nós fazemos nossas aulas diferentes, quando nós 
levamos nossos alunos para fazer uma caminhada. 

Aqui onde eu trabalho tem muito mato. Tem muito mato para 
fazer esse reconhecimento. Quando você se nega a ficar numa sala 
de aula com seus alunos e convence teu colega ir junto. Tem umas 
práticas muito interessantes aqui. Quando você traz os conhecimentos 
Kaingang na frente, digamos, como base para construir essa relação 
de diálogo, de trazer esses outros conhecimentos, um exemplo bem 
simples, mas complexo, é a aula de Biologia. Na aula de Biologia, a 
professora de Biologia começa a trabalhar a aula dela a partir dos 
mitos, por exemplo, quando ela começa a fazer toda a sua aula a partir 
do mito, dessa relação mitológica, e faz a classificação das plantas 
a partir dos mitos e relaciona com a Biologia Ocidental, os alunos 
aprendem. O objetivo é fazer com que eles compreendam. Vão com-
preender que eles, de fato, têm uma ciência, que eles têm tecnologia. 
Aí está a importância do conceito, a importância da língua materna, 
porque se ele não tem a língua materna, se ele não têm os conceitos, 
fatalmente ele vai assumir aquela outra ciência. Aquela outra ciência 
vai ser melhor ou maior do que a dele. 
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Ele precisa, de fato, reconhecer que ele tem uma ciência e a an-
cestralidade é importante. Você trazer esses mitos para dialogar com 
esse conhecimento e colocar nessa relação da interculturalidade. Se 
não, não funciona a interculturalidade. Então, a partir da prática, você 
consegue dialogar, porque você está convencendo mais colegas que, de 
fato, os povos indígenas têm um conhecimento, que esse conhecimento 
está fora da sala de aula e esse conhecimento precisa ser trabalhado 
fora da sala de aula. Ele tem que estar no espaço dele. E o espaço dele 
é isso que o professor Stefano falou, uma escola construída a partir de 
uma outra filosofia, uma outra lógica de ver o mundo, de construir a 
sociedade. Isso é possível. É possível e o professor traz essas práticas. 

Tem um outro exemplo que eu posso contar, de um professor 
que vai fazer pescaria com seus alunos e a direção não reconhece isso 
como atividade. Eu fui ensinar os meus alunos a fazer a pescaria. Eu 
só consigo ensinar a pescar no rio. Não tem outro jeito de eu ensinar 
a pescar. Ou ele vai no rio ou ele não vai aprender. Essas práticas 
que parecem ser difíceis, elas são possíveis. Tem várias formas de a 
gente fazer essa educação que eu falo descolando da escola. Ela vai 
se descolando e a escola não passa mais a ser o centro, o centro da 
atenção, para construir o aprendizado, mas ela é um espaço a mais, 
talvez um espaço de reflexão, espaço de articulação entre esses outros 
conhecimentos. Então, a escola tem um papel diferente. Não mais 
o papel de ensinar, mas o papel de organizar esses conhecimentos 
que estão nesses diversos espaços de construção. E, aí, a língua é 
importante. Ela precisa estar muito forte, assim como os conceitos.

André Marques: Essa sua fala, Bruno, me faz lembrar e retomar, 
também, uma pergunta da professora Aline, de um conceito, de uma 
concepção, na verdade, que a professora Maria do Socorro elaborou e 
que nos tem sido muito produtiva, que é de bilinguismo epistêmico. 
Que é uma forma de pensar a relação de contato, de conflito entre as 
línguas, mas, principalmente, de ressaltar como línguas, cosmologias, 
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organizações socioculturais, não estão desvinculadas, não estão des-
conectadas, e nos faz pensar muito sobre como essas línguas podem 
conviver no espaço escolar de uma escola bilíngue, intercultural. 
Eu penso isso, porque tanto você, Bruno, como o professor Stefano 
mencionaram conceitos fundamentais para cosmologias indígenas 
nas línguas indígenas, como uma forma de se apropriar de realida-
des advindas das relações interculturais, como no caso da ideia de 
democracia, na ideia de coletividade. 

O professor Bruno também mencionou numa parte da sua fala 
como é importante para os anciãos, quando você foi para a univer-
sidade, que você aprendesse a ler e a compreender as leis. Entendo 
eu que, nesse caso, em língua portuguesa. A ideia de bilinguismo 
epistêmico que a professora Socorro nos propôs para pensar, seria 
isso: de como na educação bilíngue intercultural os temas, os conhe-
cimentos, é que vão direcionar, vão encaminhar os usos das línguas, 
mostrando uma possibilidade de convivência. Eu queria saber como 
você tem pensado essa relação de um bilinguismo, de um bilinguismo 
epistêmico, a partir de seu contexto e estendo também a pergunta 
ao professor Stefano, pensando na relação das línguas indígenas no 
território mexicano com o castelhano.

Bruno Kaingang: Eu penso essa questão do bilinguismo, numa 
escola indígena, como uma potência. Eu dou aula aqui de Direito 
Indígena, por exemplo. Quando eu fico falando, por exemplo, do artigo 
210 da Constituição, fico explicando isso em português, muitas vezes 
meus alunos têm dificuldade de compreensão. E quando eu explico 
essa mesma lei utilizando palavras ditas em Kaingang, faladas em 
Kaingang, a compreensão deles é muito melhor, facilita. 

A partir dessa compreensão, a partir da língua materna Kaingang, 
eles constituem o seu pensamento. Você recorre a essa língua para 
que ele construa, de fato, aquele pensamento e a interpretação dessa 
lei a seu favor. Assim como compreendemos a ideia de democracia, 
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que eu falei antes. Há dificuldade de entender democracia a partir 
da língua portuguesa, aí quando eu apresento a palavra democracia 
em língua Kaingang, eles “Ah, mas democracia é isso!”. Eu comecei 
a me posicionar assim. 

O bilinguismo na escola indígena, ele é muito potente para essas 
compreensões, porque quando eu vou compreender a lei, que eu saí 
para estudar para compreender a lei, na cabeça das nossas lideranças, 
eles, enquanto falantes de uma língua materna, eles têm dificuldade 
de compreender. Eu, já como falante de língua portuguesa, poderia 
compreender ela e ajudar a compreender, a interpretar essa lei. É im-
portante o bilinguismo. Numa escola indígena, é fundamental para que 
você tenha, de fato, os avanços, se não, você também vai demorar para 
avançar. Você vai ficar trabalhando com conceitos coloniais. Então, você 
fica sempre no mesmo lugar e não avança. Eu não vejo outra forma de 
se avançar na educação escolar indígena sem o bilinguismo. 

É claro que temos realidades aqui entre os Kaingang, que muitas 
escolas, muitas comunidades, não falam mais Kaingang, se fala só 
português. Que é outra realidade. O bilinguismo tem possibilitado 
uma outra forma. Tem uma ideia de revitalização da língua de novo, 
para que retorne esse uso da língua. Porque não é fácil, não é simples, 
não é dizer vou fazer isso e vai acontecer. Não! É muito trabalho, muito 
estudo, é muita compreensão, é trazer o velho para a conversa, é ir na 
casa do velho, é passar na casa do velho, sentar em volta do fogo com 
o velho, escutar o velho, fazer escutas sensíveis. Aí tu vai mexer com 
a pedagogia Kaingang, pedagogia indígena, do sujeito de aprender e 
ensinar. É uma coisa boa, interessante, que eu gosto de fazer.

André Marques: Obrigado, professor Bruno! Professor Stefano, 
quer falar sobre essa situação de bilinguismo, como ela se relaciona 
com os conhecimentos nas escolas?

Stefano Sartorello: Sim, obrigado, André! No caso das milpas 
educativas, temos situações muito diversas. Se lembram do mapa 
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que eu mostrei? As milpas estão em diferentes regiões e a situação 
do bilinguismo é muito dinâmica. Nós trabalhamos em comunidades 
onde a maioria das pessoas da comunidade falam, escutam, entendem 
muito bem sua língua. São muito fortes na língua originária e muito 
fracos em espanhol. São quase monolíngues em língua indígena. 
Essas são algumas, grande parte, porém, das milpas estão situadas 
em comunidades onde acontece exatamente o contrário. A língua 
indígena é muito fraca. Há crianças que já não a falam. Há mães e 
pais que já não a falam e que quem fala são os anciãos, as pessoas mais 
velhas. Porque esse é um resultado da educação oficial. 

Quando nós trabalhamos com crianças que tem 5 anos, seus pais 
têm 25, digamos, e foram escolarizados por um sistema educativo 
onde a língua foi trabalhada muito pouco, muito pouco, muito 
pouco. Em muitas situações, temos que não somente as crianças, mas 
também seus pais e mães falam muito pouco, entendem palavras. 
Então, neste caso, funciona muito nos apoiar nas pessoas da ter-
ceira geração, as avós, os avôs, os tios. E, nesses casos, nos funciona 
bastante bem o tema da oralidade, que explicava professor Bruno, 
ou seja, que essas crianças, junto com seus pais, geram espaços de 
diálogo, de conversação, com os avós ou com as pessoas mais velhas. 
Não é a escola, mas, sim, nos espaços de vida. 

Então, buscamos que as  crianças tenham o trabalho de ir dialogar 
com a avó, com o avô, sobre temas vinculados com a alimentação, a 
saúde, a história da comunidade. Porque, na realidade, as crianças 
entendem. O que ocorreu é que lhes foi tirada, quase, a fala, porque 
foram muito castigados, muito castigado pela escola e muito castigado 
pela sociedade. Porque, por exemplo, na maioria das comunidades 
onde tralhamos tem luz, então, tem televisão e a televisão tem sido 
um instrumento de colonização mental e linguística fortíssimo. 
Fortíssimo! Porque a televisão está ligada todo dia. A televisão está 
ligada falando em castelhano, em espanhol, e mostrando o modo de 
vida urbano. 
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Há uma colonização muito forte, tanto da língua como da pers-
pectiva de vida. E isso está pegando muito forte nas comunidades 
onde trabalhamos. Também há situações em que as próprias crianças 
começam a falar ao professor milpero que elas queriam que ele ensinasse 
também palavras em inglês. Isso foi muito forte, porque o professor 
fez todo um trabalho com o calendário socionatural e seu calendário, 
ele trabalhou na língua Totonaco, mas também o trabalhou em língua 
espanhola, porque se deu conta de que muitas crianças já não falavam 
Totonaco e ele queria que suas crianças pudessem se aprofundar nos 
conhecimentos mais densos, mesmo que isso fosse em espanhol. E as 
crianças também sabiam que queriam conhecer esses termos em inglês. E 
nosso professor milpero sabe o inglês da escola, que te ensinam o básico, 
as palavras mínimas. Ele aí enfrentou um dilema moral, “O que faço?”. 

A solução que ele encontrou nessa situação foi a de buscar também 
essas palavras em outra língua, totalmente colonizante, que é o inglês. 
Mas o que acontece é que a comunidade onde esse professor vive e 
trabalha, porque ele é de lá, o professor indígena é de lá, tem muita 
migração para os Estados Unidos. Vocês sabem que, no México, a 
migração para os Estados Unidos é muito forte. Nessa comunidade, há 
crianças que são bilíngues, porque falam Totonaco e espanhol, mas há 
crianças que são filhos de pessoas que voltaram dos Estados Unidos e 
que são bilíngues, porque falam inglês e espanhol e não falam Totonaco. 

De fato, são situações muito complexas, onde, cada vez, tem que 
se pensar numa estratégia que possa, de alguma maneira, cumprir o 
objetivo. Nosso objetivo importante é que se fortaleça a língua indí-
gena, vinculando-a com a cosmovisão. Esse é um objetivo claríssimo, 
mas há muitas dificuldades nessa situação. Agora, claro, nas milpas 
educativas, a vantagem que temos é que as professoras e os professores 
realizaram um trabalho de redescobrimento da própria etnicidade. 
Professoras e professores que haviam sido formados em escolas da 
cidade, que haviam perdido a vinculação com a comunidade, que 
tinham perdido a cosmovisão, fizeram um trabalho para reapropriar-
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-se da língua, da cultura, da cosmovisão. Então, trabalhar com eles 
é mais simples, porque eles fizeram essa pesquisa para si mesmos. E 
fizeram isso com seus filhos também. É bem interessante que agora 
seus filhos falam na língua. 

Tem todo um trabalho de muitos anos, porém a situação onde 
não há essa consciência política da importância da cosmovisão, da 
língua, da filosofia indígena, o bilinguismo se converte quase em um 
exercício muito escolarizado de traduzir palavras, mas palavras que se 
esvaziam do conteúdo que leva a palavra. Se eu falo de uma palavra, 
um conceito muito importante na língua tzeltal, que é o conceito 
Lekil Kuxlejal, se eu o traduzo em espanhol, é bem viver. Mas é um 
conceito vazio, porque, quando a população Tzeltal, a estrutura 
morfossintática da língua Tzeltal tem muito mais riqueza, muito mais 
complexidade cultural que a expressão bem viver, porque bem viver 
é uma tradução muito superficial, que pode significar qualquer coisa. 

Enquanto que, se a definimos a partir da língua, da cosmovisão 
própria, aí, sim, vai se entendendo muito mais toda a profundidade 
que leva. Até eu não compreendia assim. Eu a compreendi, porque as 
pessoas com quem eu trabalho me explicaram. Há implicações que são 
ontológicas, muito fortes. Gosto muito desse conceito da professora 
Maria do Socorro Pimentel, de bilinguismo epistêmico. Me parece 
um conceito muito fértil, muito rico e tem muita complexidade para 
trabalhar isso. Bom, espero ter respondido. Obrigado!

André Marques: Sim, muito obrigado, professor!

Alexandre Herbetta: Muchas gracias, Stefano! Muito obrigado! 
Eu acho que é isso. As categorias, os conceitos aí presentes na obra da 
professora Socorro dialogam, estão também vinculados a toda uma 
discussão da interculturalidade crítica latino-americana e vão muito 
na direção do que você também colocou, dos eixos pedagógico, filo-
sófico, epistemológico e político. É só a partir do entendimento dessa 
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complexidade, da conexão entre os domínios, que eu penso que a gente 
consegue realmente, como vocês muito bem colocaram, professor Bruno 
e Stefano, pensar, produzir processos e desenvolver transformações 
epistemológicas e políticas no campo da interculturalidade crítica. 

A gente poderia ficar aqui conversando por muito mais tempo, 
mas, enfim, eu acho que, também, uma coisa que eu aprendi é que a 
gente dever respeitar esses momentos de relaxamento, de contem-
plação. São momentos para se processar tudo que foi ensinado e 
colocado, nessa linda tarde de hoje. Eu tenho certeza que nós tivemos 
duas grandiosas aulas de interculturalidade crítica, com experiências, 
perspectivas distintas, porém com tantos elementos similares de se 
pensar a importância das epistemologias originárias como base do 
processo, dos processos colaborativos de cocriação, da ideia de se 
construir sempre desde o território. 

Eu acho que fica muito forte essa vinculação, essa conexão entre 
os domínios do território às línguas e aos conceitos presentes na 
categoria, no pensamento da professora Socorro com a noção de 
bilinguismo epistêmico. 

Eu agradeço imensamente ao professor Bruno Kaingang, ao pro-
fessor Stefano Sartorello. Como eu disse, sintam-se sempre em casa 
no Núcleo Takinahakỹ, seja no modo virtual, como a gente está no 
momento, seja no modo presencial, que eu espero que a gente esteja 
em breve. Há tempos que a gente queria organizar esse encontro, esse 
lindo encontro, e nós conseguimos, agora, o que me deixa bastante feliz. 

Tivemos a participação de professoras e professores indígenas 
aqui que atuam no Núcleo Takinahakỹ, professores e professoras, 
também, da universidade, pessoas indígenas e não indígenas, egressos 
e egressas do Núcleo, que estão fazendo o mestrado, o doutorado, que 
também já passaram por esse momento. Então, tivemos participações 
de muita gente também, envolvida, entrelaçada nesses projetos. Eu 
agradeço imensamente ao professor André, grande colega, parceiro 
nesse grande desafio. Aliás, as falas também apontaram para esses 
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desafios enormes que nós temos no campo da interculturalidade crítica. 
Afinal, se a interculturalidade tem a ver com conflito, transformação 
epistemológica e política, é possível descolonizar as escolas, o Estado, 
as instituições do Estado? 

A gente vai lutando, avançando, nesse sentido, também, mas 
agradeço professor André, por assumir essa parceria nessa coorde-
nação do estágio. Depois de tudo que aconteceu, depois da partida 
da nossa querida Socorro, esse momento, essa linda tarde, essa tarde 
tão bela, tão profunda de conversas, de diálogos profundos e também 
de afeto, de amizade. Eu tenho certeza que é o modo como a Socorro 
também sempre me ensinou, que a gente deve seguir, o caminho que 
a gente deve seguir. Eu tenho certeza que a professora Socorro está 
aqui conosco e pensa nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. 

Essa linda tarde fica como uma humilde oferenda para ela, no 
sentido de reciprocidade, como nós conversamos aqui. 

André Marques: Quero te agradecer profundamente, Alexandre, 
pela oportunidade tão generosa de poder colaborar nesse campo tão ba-
cana, tão bonito, mas tão desafiador que é pensar o Estágio na Educação 
Intercultural. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui 
hoje com os professores Bruno e Stefano. Foi uma tarde riquíssima, sem 
dúvida, com muitas coisas para a gente pensar, muitos conhecimentos 
a partir de outras experiências que nos são muito significativas e que 
podem contribuir sobremaneira com nossas reflexões, com as nossas 
práticas e agradecer a todas as colegas que estiveram presentes, colegas 
do curso de Educação Intercultural, de outros cursos, de outras insti-
tuições e, especialmente, aos nossos estudantes indígenas e às nossas 
estudantes indígenas que estiveram aqui e que estão nesse momento 
vivenciando todos esses desafios nas suas práticas, na escolas indígenas, 
mas eu tenho certeza que muita coisa boa sai daqui, dessa tarde de hoje. 
Eu tenho certeza que Socorro, de onde for que ela estiver nos vendo, 
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está muito satisfeita de ver o seu legado sendo impulsionado com muito 
afeto, como o Alexandre bem mencionou. Muito obrigado!

Bruno Kaingang: Eu também queria gradecer esse momento 
tão bonito. Eu estou muito feliz por estar num Seminário que é em 
homenagem a uma pessoa que eu aprendi a gostar, que me fez tão 
bem, deu tantas alegrias. A Socorro, quando veio trabalhar com a 
gente, ela ia lá em casa para nós conversarmos e tomar um vinho. 
Ela veio uma época que estava muito frio. E falava: vamos tomar um 
vinho! Cada vez que eu encontrava ela, ela: “ah vamos tomar aquele 
vinho”. Eu disse, “tá bom, vamos tomar aquele vinho!”.  Então, essas 
lembranças gostosas, boas, que a gente viveu aqui junto com ela e os 
professores da rede que ela ajudou a formar. Isso me deixa muito feliz

Stefano Sartorello: Eu me sinto muito agradecido de ter podido 
participar deste espaço, nesse seminário de homenagem a Socorro. Me 
sinto muito privilegiado que tenham me convidado e me dá muita 
alegria. E quero agradecer muitíssimo as pessoas que escutaram, 
comentaram e fizeram perguntas, muito obrigado! É sempre muito 
agradável compartilhar o pouco que se sabe e também agradecer ao 
André, agradecer muitíssimo ao Alexandre, também, e agradecer 
muito ao Bruno. Gostei muito da sua apresentação e me permitiu 
aprender coisas muito importantes que não conhecia. Estou muito 
feliz e espero que logo eu possa ir pessoalmente ao Núcleo Takinahakỹ 
para conhecê-los e poder dialogar de uma maneira mais pessoal. 
Muchíssimas gracias! Saudações!
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I Seminário de Estágio Pedagógico Maria do 
Socorro Pimentel da Silva  - Apresentações 

de professores e professoras indígenas 

15 DE OUTUBRO DE 2021 – PERÍODO DA MANHÃ 

André Marques: A gente segue neste dia de hoje no Seminário, 
com a inspiração, mais uma vez, da professora Maria do Socorro e 
o amor e toda dedicação que ela tinha pela sua profissão, que come-
moramos hoje, quinze de outubro, através dessa mesa, dessa sessão 
de debates, que busca apresentar experiências e reflexões sobre uma 
concepção que tem sido muito importante para a transformação das 
práticas escolares nas escolas indígenas, que são os Temas Contextuais. 

Uma concepção que nós adotamos e implementamos no curso de 
Educação Intercultural e que os professores e professoras indígenas 
têm buscado implementar, também, nas suas escolas das suas aldeias. 
A ideia é a de que essas experiências sejam apresentadas aqui, no dia 
de hoje, nas duas sessões, da manhã e da tarde, mas também que a 
gente pense de uma maneira mais ampla sobre a importância dos 
Temas Contextuais, como os Temas Contextuais possibilitam colocar 
em prática os principais princípios e concepções de uma educação 
intercultural, transdisciplinar, decolonial e bilíngue. 

Hoje, nesta sessão da manhã, nós temos a apresentação de 
cinco comitês: o comitê Krahô, com o trabalho da Taís Pocuhto, 
“Ressignificando saberes culturais nas práticas educacionais”; o comitê 
Apinajé vai falar sobre “A importância dos Temas Contextuais na 
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educação escolar Panhy”, com a apresentação do Silivan e da Percília; 
o comitê Xambioá também vai falar da “A importância dos Temas 
Contextuais na escola indígena”, apresentação do Pedro; o comitê 
Xingu, com a apresentação “Nguné Elü: conhecimento tradicional do 
povo Kalapalo sobre o eclipse da lua”, com a apresentação do Ugise 
Kalapalo; e o comitê Tapirapé, que vai tratar da “Visão metodológica 
para vitalidade dos saberes culturais”, com a fala do Tenywaawi, e da 
“Pintura corporal do povo Apyãwa”, pela Noxa’i. 

A ideia é de que, depois das apresentações, a gente ainda consiga 
fazer um debate, potencializando a ideia de Tema Contextual, a 
partir de experiências particulares, como a gente pode ver aqui, no 
desenvolvimento de Estágio, nos trabalhos pedagógicos nas escolas. 
Mas a gente gostaria muito que a gente avançasse, que conseguisse 
ampliar, esticar a compreensão do que são Temas Contextuais, a 
partir das experiências de todos os comitês, a partir das experiências 
dos professores e professoras indígenas que estão aqui conosco hoje. 

Agradeço imensamente a presença de todas e todos vocês, a 
presença do professor Bruno Kaingang, que está aqui com a gente 
hoje, e que muito nos honra. 

Alexandre Herbetta: Bom dia, André! Bom dia a todas e todos! 
Agradeço imensamente a presença. Destaco também a disponibilidade 
do professor Bruno Kaingang que está aqui conosco novamente. Fico 
enormemente feliz com as discussões de ontem, com as duas incríveis 
aulas sobre interculturalidade crítica que nós tivemos, com os temas 
levantados, com o conhecimento territorial, com a base das epistemo-
logias originárias, com as políticas linguísticas, com a possibilidade de 
um bilinguismo epistêmico, com os processos de cocriação, processos 
de colaboração, de pesquisa coletiva e comunitária. 

Penso que todos esses temas, todos esses princípios incrivelmente 
apresentados da perspectiva do professor Bruno Kaingang, com o 
lindo trabalho do professor Stefano Sartorello. Todos esses temas se 
vinculam completamente à noção do Tema Contextual. 
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Como o André muito bem colocou, a ideia é a gente seguir 
desenvolvendo essa reflexão, para pensar nas nossas práticas e enten-
der melhor esse modo criado pela professora Socorro, de produzir, 
efetivamente, transformações epistemológicas e políticas. 

Se a interculturalidade crítica que é uma das nossas bases no 
Núcleo Takinahakỹ tem a ver com essa possibilidade efetiva de trans-
formação real para um mundo melhor, me parece fundamental saber 
como fazer isso acontecer. 

Eu acho que as falas de ontem também apontaram enormes desa-
fios da relação com o Estado, com os estados, com outras instituições, 
das relações mesmo entre as pessoas. Há também uma série enorme 
de desafios para fazer com que escolas indígenas e não indígenas, 
com que outros espaços de formação sejam efetivamente voltados 
para uma educação antirracista, para uma educação decolonial. E 
está aí mais uma criação sensacional, mais um legado incrivelmente 
potente da professora Maria do Socorro Pimentel. 

Eu me lembro que em uma das reuniões do comitê Apinajé, a pro-
fessora Sheila Baxy, justamente, me fez essa pergunta: “Ah, professor, 
mas como que a gente pode fazer isso acontecer? Essas transformações 
na escola, nas relações interétnicas, na própria relação com o Estado?” 
e, a gente discutindo, conversando, dialogando, a gente chegou a essa 
conclusão, a esse caminho, apontado pela professora Socorro, que 
pode ser através do Tema Contextual. 

O professor Bruno Kaingang lindamente nos apresentou tam-
bém caminhos. O professor Stefano Sartorello também nos colocou 
possibilidades e todas elas estão aí num diálogo muito profundo e 
bacana com essa nossa concepção, com esse nosso modo de fazer uma 
interculturalidade crítica com esse processo mesmo de transformação 
que é o Tema Contextual. 

Eu fico muito feliz que a gente vai ter agora um dia inteiro para 
escutar, de maneira profunda e sensível, experiências realizadas 
em diversas escolas indígenas, diversos territórios originários, de 
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possibilidades por meio de um trabalho coletivo, vinculado à comu-
nidade, com base no território, mas também por meio de conflitos, 
por meio de relações com o Estado, mas de um processo, de uma 
possibilidade de transformação efetiva. Um ótimo Seminário para 
todos e todas. Obrigado, novamente, pela presença e professora 
Maria do Socorro, presente! 

André Marques: Sim! A gente entende a dificuldade de conexão 
dos professores e professoras indígenas que estão nas aldeias e a gente 
vai tentando superar isso, como temos tentado fazer durante nossas 
etapas de estudo. Eu quero só agradecer, ressaltar, também, a presença 
da professora Kênia Costa, nossa colega do Núcleo Takinahakỹ, que 
está aqui presente acompanhando, Obrigado, Kênia!

Kênia Costa: Obrigado pelo convite, André e demais!
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Ressignificando saberes culturais nas 
práticas educacionais - Comitê Krahô

Taís Pocuhto

Taís Pocuhto: Está Impej! Bom dia a todos! Em primeiro lugar, eu 
quero agradecer o convite para estar participando nesse dia. Hoje é 
um dia muito especial para todos nós que somos professores. Quero 
falar um pouco também da nossa querida professora, que foi a Maria 
do Socorro Pimentel. Hoje, na minha fala, eu sempre falo que tenho 
uma palavra de gratidão, por ter conhecido a pessoa que ela foi, tão 
querida por todos nós. Levo conosco uma boa lembrança dela. Então, 
é difícil falar dela. Foi uma perda muito grande. 

Vou iniciar minha fala sobre os Temas Contextuais trabalhados 
aqui na escola. O tema é “Ressignificando os saberes culturais nas 
práticas educacionais”. A forma como a Escola 19 de Abril vem tra-
balhando com esses temas, desde 2011 ou 2012, período que iniciou, 
e tem dado bons resultados. Veio a pandemia e não viemos mais 
trabalhando. Já estamos planejando para estarmos trabalhando, já 
no quarto bimestre. 

É muito bom a gente estar falando desse assunto, que é funda-
mental, de a gente estar trabalhando com nossos alunos dentro da 
sala de aula. Então, qual é o objetivo de trabalharmos com os temas 
contextualizados nas escolas? 
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Todos nós sabemos que atualmente, na maioria das aldeias in-
dígenas, temos uma educação kupẽ, que é ensino todo voltado para 
a realidade do kupẽ. E não tem nada, assim, nos conteúdos, princi-
palmente, que é voltado para a realidade indígena. Então, qual é o 
objetivo de a gente trabalhar com o tema? 

Onde entra a valorização da cultura ancestral local, entra o res-
peito, praticar o tema proposto juntamente aos anciões conhecedores 
de uma cultura ou do tema trabalhado. Porque sabemos que muitos 
anciões, sábios, conhecedores de uma cultura, estão indo embora, 
igual à nossa querida professora se foi e levou muitos conhecimentos 
que ela carregava e ela deixou apenas alguns com nós, com os alunos. 
Dessa forma, temos professores também, que são da comunidade 
mesmo, que são sábios, que estão ali prontos para ensinar, só que 
não têm oportunidade para eles estarem passando o conhecimento. 

Quando a escola entrou nas aldeias, uma estrutura fixa mesmo, 
prendeu todas as crianças, os jovens, adolescentes e a aldeia parou 
de praticar essas atividades culturais que aconteciam no cotidiano, 
anualmente. Isso acaba matando a nossa cultura de uma forma como 
se fosse natural. Quando a gente vê, a gente já perdeu muitos ritos, 
muitas músicas. Através dos temas contextuais, a gente pode pensar 
o que a gente necessita tanto, o que a gente está perdendo, o quê que 
a gente deve trabalhar. 

A gente prepara os alunos para uma sociedade pluricultural, 
porque aqui no Brasil não existe somente os Krahô. Tem vários povos 
que tem no Brasil, muitos perderam suas línguas, culturas e muitos 
estão perdendo. Aqui no Krahô, temos uma aldeia que a primeira 
língua deles já está sendo o português e eles não estão aceitando mais 
a língua indígena ser trabalhada dentro da sala de aula e isso é muito 
triste, porque a gente pensa que a gente nunca vai perder a nossa língua, 
mas a cultura, se ela não for praticada, a gente vai perder. Esse é o 
objetivo de nós estarmos trabalhando com o tema contextualizado. 
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Quando a gente trabalha com um tema, a gente procura reunir com 
todos os professores e propõe o que a gente deve trabalhar durante a 
semana. Então, qual a dificuldade de trabalharmos com tema dentro da 
escola? Por que seguimos um sistema padronizado da educação, onde 
tem regras a seguir, cumprimento da carga horária, tem controle para 
tudo, para a saída e objetivos a seguir? Não temos uma educação dife-
renciada para a realidade dos contextos indígenas. Apenas obedecemos 
às normas, na maioria das vezes e tentamos aproximar através do tema 
para a realidade da sociedade indígena. A gente procura aproximar a 
nossa cultura através do tema, dentro da sala de aula. 

A educação é muito importante para a formação de um ser, que é 
capaz de assimilar um conhecimento praticado pela sua comunidade e 
dentro dos conteúdos que trabalhamos é somente com língua indígena 
e saberes indígenas. O resto é tudo não indígena. 

Os saberes indígenas e a língua indígena, dentro da sala de aula, 
que são trabalhados pelos professores, cinquenta minutos não é muito 
tempo. Mas, assim, dentro do tema, dá para trabalhar com essas duas 
disciplinas, mas essas duas disciplinas não são suficientes para salvar a 
cultura de um povo que já foi resistente, porque sabemos que desde a 
chegada dos portugueses, dos fazendeiros, muitos dos nossos costumes 
já foram levados. Algumas aldeias foram massacradas, foram mortos, 
mas eles nunca deixaram de praticar a cultura. Isso é muito triste, 
essa parte, mas a gente ainda tem uma cultura viva e ela está parada, 
porque precisa de prática. 

Uma questão também é sobre a educação indígena Krahô na 
atualidade. Hoje, a maioria dos jovens, eu não falo das crianças, 
porque os jovens estão tendo esse risco de esquecimento dos ritos, da 
música do maracá e dos rituais. Na maioria das vezes, os jovens não 
estão tendo esta prática, de estar praticando, de estar memorizando 
as músicas, porque os Krahô têm muitas músicas. No ritual, tem 
umas músicas que são cantadas a noite toda e não é só uma música. 
Tem várias músicas que é para cantar a noite toda e, para cada mo-



79

mento, tem uma cantoria certa, da manhã, da tarde, tem à noite, 
tem de madrugada. Para cada ritual tem uma música específica para 
ser cantada naquela ocasião, numa situação. Então, está tendo esse 
esquecimento, por falta de prática. 

Eu não estou dizendo que a educação do kupẽ não é impej, muito 
impej, para formar alunos já com outros objetivos, que é para entrar 
na universidade, para saber ler e saber se defender, de acordo com 
o conhecimento adquirido. Assim, temos uma cultura que não deve 
ser esquecida e ela não deve deixar de ser praticada por nós, pelos 
jovens. E também é a falta de prática que eu falo na maioria das vezes, 
porque os anciões estão aqui, prontos para ensinar, mas que muitas 
vezes eles não são valorizados. Mas através do tema, eles são levados 
para a sala de aula, para passar os conhecimentos, de acordo com o 
tema que a gente quer pesquisar. Um ancião, quando entra na sala 
de aula, a gente tem tecnologia que pode ajudar a gente dessa forma, 
que a gente pode filmar, depois a gente pode usar as gravações, que 
a gente pode filmar a fala do ancião numa pesquisa. 

Trabalhar com tema contextual dá liberdade para aprender e 
valorizar para praticar os ensinamentos dos sábios da sua comunidade, 
porque dentro dos temas os anciões se sentem valorizados. Da forma 
que eu vejo, eles são valorizados, sim, dentro da comunidade. E eles 
devem ser valorizados, porque a gente nem sabe o tempo em que 
eles vão partir. Então, de acordo com que a gente vai pesquisando o 
tema, a gente tem que apresentar para a comunidade e para os demais 
alunos o que eles aprenderam durante a pesquisa deles, durante a 
produção deles. 

Quando o ancião vai para a sala de aula, o professor também 
aprende, porque o professor também precisa aprender para ensinar 
dentro da sala de aula para as crianças, para os adolescentes, enfim, 
para todas as séries. O professor tem que estar aprendendo a todo 
o momento. A importância do ancião na sala de aula é muito boa. 
A tecnologia também, o celular, através da gravação das músicas, 
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quando eles contam uma história. Essa é a importância de a gente 
gravar e não somente gravar e arquivar, e também ser usado, porque 
não adianta eu gravar uma história, uma música, e não ouvir, e não 
praticar, porque não vai servir para nada.

Através do tema, a gente usa o pátio da escola, num ambiente livre, 
onde corre um vento fresco, embaixo de uma árvore, onde as crianças 
podem correr. Eles usam essas cores que a gente usa, que é o preto e 
vermelho, o uso dos partidos, porque tem a troca dos partidos. Tem uma 
série de coisas que dá para ser usadas através dos Temas Contextuais. 
E também o uso do pátio. A gente tem o pátio da escola e a gente tem 
o pátio da aldeia, que através do tema a gente usa também. 

Quando a comunidade propõe, nem todos os alunos participam, 
mas quando a escola propõe, todos participam. Então, a importância 
do professor junto com o ancião, ela é muito importante. A impor-
tância do pátio na aldeia é que promovemos ensinamentos no espaço 
aberto, sem paredes, muros, muitas vezes coberto pelo teto. É muito 
importante a gente trabalhar com o tema. 

Essa foi a minha fala sobre o tema contextualizado que a gente 
vem trabalhando e com a perda do meu avô, que foi em 2016, até 
2017 ficamos um bom tempo de não trabalharmos com o tema. Aí 
depois veio a pandemia e a gente vinha trabalhando com essas aulas 
remotas e agora, nesse segundo semestre, voltou a aula presencial. 
Agora, nós estamos planejando para trabalharmos com tema já no 
quarto bimestre, que já vai ser nesse mês de outubro para novembro. 

Eu agradeço a oportunidade. Se alguém quiser tirar alguma 
dúvida, estou aqui para responder. Impej!

André Marques: Impej, Taís! Muito obrigado pela sua fala, que 
traz pontos muitíssimo importantes para a gente pensar a concep-
ção de Tema Contextual. Como a Taís mostrou para a gente, uma 
concepção que permite a valorização da cultura ancestral, de forma a 
superar o distanciamento que a escola provoca em relação às práticas 
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culturais, em relação à vida social da comunidade. Ao mesmo tempo 
em que possibilita a contextualização dos conhecimentos, de maneira 
profundamente vinculada a essa organização sociocultural. Ponto 
importante que Taís traz para a gente são as dificuldades impostas, 
eu acho que esse é um ponto importante para a gente debater cole-
tivamente depois, principalmente, por um sistema padronizado de 
educação. Especialmente, na imposição de tempos, de horários, que 
muitas vezes são diferentes dos tempos das dinâmicas culturais. E um 
ponto muito importante que a Taís nos traz é a possibilidade que 
os Temas Contextuais propiciem as vivências dos conhecimentos, a 
prática dos conhecimentos, num processo também muito importante 
de valorização e de parceria com os anciãos e anciãs especialistas 
do seu povo. Eu vou sugerir que quem tiver perguntas, elabore as 
perguntas para a Taís e no final a gente faz uma grande rodada de 
conversa. Taís, muitíssimo obrigado pela sua participação!

Alexandre Herbetta: A Taís Pocuhto produziu também, nesse 
processo todo de pesquisa, e atuação na escola e de reflexão sobre o 
Tema Contextual, a partir de todos esses elementos que ela trouxe, um 
material muito importante, muito bacana, com base no conhecimento 
Krahô, na epistemologia indígena, com base na vinculação com o 
território, com as demandas comunitárias e sempre vinculado a 
elementos muito centrais da cultura mehim, que tem a ver com a 
musicalidade, como Taís bem pontuou agora. Fruto de todo esse lindo 
trabalho da Pocuhto, tem um audiolivro, que traz histórias, repertó-
rios musicais, processos dinâmicos de fazeres Krahô, de regimes de 
conhecimento mehim e, no suporte da escrita, um material bilíngue, 
na escrita e em áudio também, que está disponibilizado tanto de 
maneira virtual, para quem quiser conhecer, assim como em livros e 
cds, suportes mais físicos. Tem esse trabalho lindo da Taís Pocuhto, 
que tem tudo a ver com a discussão de interculturalidade crítica e 
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que tem tudo a ver com a dinâmica dos Temas Contextuais, que se 
chama Tep Mẽ Têêre. 

Fonte: https://alfabecantar.com.br/tep-me-teere/

André Marques: Bom, a gente vai passar, então, agora, para as falas do 
Silivan e da Percília, que são recém egressos do Comitê Apinajé, que 
vão falar sobre “A importância dos Temas Contextuais na educação 
escolar Panhy”. 

https://alfabecantar.com.br/tep-me-teere/


A importância dos Temas Contextuais na 
educação escolar Panhy –  Comitê Apinajé

Silivan Apinajé
Percília Dias

Silivan Oliveira: Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, por 
esse momento que estamos aqui, nesse trabalho de apresentação e dar os 
parabéns a nós, professores, que hoje é dia especial para nós, professores. 
Que Deus venha a nos abençoar. Sentimos a falta da nossa anfitriã do 
curso, que partiu. Está ao lado de Tirtũm.  Eu quero agradecer imen-
samente a equipe da UFG, em nome da Maria do Socorro, que ela foi 
uma professora que lutou e conseguiu colocar nós indígenas num curso 
especializado só para os professores indígenas. Hoje a gente vem falar 
em homenagem a ela, uma fala que a gente fala que ela está fazendo 
muita falta no nosso meio. Nós temos só que agradecer bastante. Onde 
ela estiver, ela deve estar ouvindo a cada um de nós. Eu acredito que 
ela está conosco em qualquer lugar que a gente esteja. 

Eu não vou falar muito, vou só falar sobre como se trabalha os 
Temas Contextuais na escola Panhy. Aqui a gente ainda não aderiu 
ao trabalho com os Temas Contextuais nas escolas, porque a gente 
tem um impacto grande da Seduc. Ainda trabalhamos por minutos. 
A gente trabalha cinquenta minutos uma disciplina e esses minutos 
atrapalham bastante o aprendizado das crianças, dos jovens e dos 
adolescentes. A Percília vai apresentar o trabalho.
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Percília Dias: Bom dia a todos! Professores! Eu vou falar aqui da 
professora Maria do Socorro, que foi uma perda, uma anfitriã que 
deixou nós e nós estamos aqui falando dela, que ela nos deixou, nós 
estamos sentindo muita falta dela. 

Eu vou falar um pouco do Tema Contextual do nosso povo Panhy. 
O povo Apinajé, nós tivemos um pouco de dificuldade para nós 
trabalharmos com esse Tema Contextual. Esse Tema Contextual eu 
ouvi e muitas das vezes eu não entendia o que era Tema Contextual. 
Passou um bom tempo para eu entender o que era Tema Contextual. 
Então, eu fui pesquisar o que era Tema Contextual. 

O Tema Contextual está todo no território Panhy, porque tudo 
está no território Panhy. Está conectado. Então, assim, o tema que a 
gente ia abordar era um tema que já trabalha com muitas coisas no 
tema. Eu tinha feito uma pauta dos desenhos, mas não foi possível, 
não deu certo de a gente colocar aí, mas, assim, a partir de um tema, 
um exemplo de Pà, que é Natureza, para um kupẽ qualquer, chegar 
numa aldeia e ver um Pà, ele não vai entender nada o que é um Pà, 
mas para nós, o Pà para nós é importante. Um assunto, um tema 
importante, a Natureza. 

Lá na natureza nós pesquisamos o quê? Muitas coisas, como 
fauna e flora. As águas, os passarinhos, os animais, as frutas e tudo 
que há dentro do território. Então, assim, o tema Natureza, ali nós 
abordamos vários assuntos. O kupẽ, ele não entende o que é Tema 
Contextual. O Tema Contextual é, para nós, para nosso povo Panhy, 
é importante, porque o kupẽ não vai entender trabalhar com tema 
uma semana. Para o kupẽ é uma perda de tempo, mas para nós Panhy é 
importante, porque, assim, um tema Natureza, dentro dessa natureza, 
nós abordamos vários assuntos. O assunto das frutas do cerrado, dos 
animais, dentre outros. O kupẽ, ele não entende de Tema Contextual 
e quer que nós que estamos ali na frente da nossa comunidade, nós 
não possamos fazer nada. Nós estamos ali sem fazer nada, só dando 
aulas de cinquenta minutos. 
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Durante um dia, a gente dá cinco, seis aulas, por minutos. Então, 
a criança panhy não aprende nesses cinquenta minutos. No tema 
Língua Portuguesa, na língua portuguesa a criança não vai enten-
der nada, porque o livro que está ali na língua portuguesa, fala da 
seguinte forma, “vai na padaria comprar um pão”. Eu me pergunto, 
“por quê?”, porque, assim, a criança indígena não vai entender pois 
não tem padaria na aldeia. Por que a gente tem que ensinar a criança 
esse tipo de conteúdo? E a criança não vai entender nada. “Vai ali na 
esquina, num açougue comprar uma carne”. O livro está totalmente 
diferente da nossa realidade. 

A nossa realidade na aldeia é livre, pode correr, brincar, com 
corrida de flecha e o kupẽ não entende dessa maneira, a nossa realidade, 
que aqui nós seguimos aquela regra do kupẽ, com cinquenta minutos 
de disciplina. Mas a gente tem que obedecer a regra da Seduc, de ficar 
cinquenta minutos na sala de aula com a disciplina, com a língua 
portuguesa, matemática, dentre outros, porque o kupẽ não entende a 
nossa realidade. Aqui a gente trabalha com aquela disciplina, durante 
cinquenta minutos, querendo ou não. 

Mesmo com a nossa sabedoria, com língua indígena, saberes 
indígenas, cosmologia, a gente não pode sair da sala de aula. A gente 
tem que ficar na sala de aula, dentro da sala de aula. Não pode sair 
para pesquisar aquilo que é nosso. A natureza, o passarinho, a árvore. 
A Seduc quer que nós não saiamos, quer que nós fiquemos na sala 
de aula, ali. Então, assim, é muito difícil trabalhar com disciplina. 

Pelo meu entendimento, o Tema Contextual é importante para 
nós, porque, assim, o tema da natureza já aborda várias coisas, para-
digmas da natureza, já envolve todas as coisas que há no território. 
Então, é isso. Eu vou passar para o Silivan.

Silivan Oliveira: Aqui ainda tem esse impacto da supervisora, 
aqui da DRE. A gente tem uma luta enorme ainda pela frente, para a 
gente estar trabalhando com os Temas Contextuais, nas nossas escolas, 
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porque eles entendem que ficar fora de sala de aula, as crianças não 
aprendem nada. Eles falam que nós devemos ficar em sala para ensinar 
as crianças, onde nós vemos o erro, porque a criança não aprende só 
em sala de aula. Ela aprende na aula em campo, em pesquisa, que a 
natureza oferece. O nosso ensinamento vem do vento, da mata. Ela 
se comunica com a gente. 

Quando a gente, às vezes, levanta pela manhã, a gente se depara 
com a natureza parada. Não venta, os passarinhos não cantam. Ali, a 
gente já fica pensativo. Alguém da família faleceu ou algum parente 
faleceu e a natureza nos comunica, com esse meio termo, onde a 
gente pode estar repassando isso para as crianças, em momento de 
aula. Algumas vezes, à tarde, meio dia, para de ventar. A natureza 
está passando alguma informação ali. Os anciãos, eles já têm o conhe-
cimento, os pajés têm o conhecimento que quando para de ventar, 
os pássaros param de cantar, ali ela está comunicando que tem uma 
notícia muito triste para ser repassada a alguma família. Isso é muito 
importante de a gente estar trabalhando. 

Tem uma luta ainda pela frente para a gente conseguir trabalhar 
com esses Tema Contextuais e não com minutos. A gente ainda 
enfrenta esses problemas aqui na região de Tocantinópolis, na DRE 
aqui, e cabe a nós, professores Panhy se reunir, debater como que a 
gente tem que ter o conhecimento específico ali. Porque, antigamente, 
quando eu estudava, no quinto ano, de primeiro ao quinto ano na 
aldeia, a gente brincava ali e o professor levava nós para o ribeirão 
para fazer a pesquisa, porque lá tem os tipos de peixes e tem uns que 
não são comestíveis, é só um peixinho pequeno, para mostrar como 
os peixes vivem na água, que tipo de alimento que ele é, qual o valor 
nutritivo desse peixe. 

Hoje a gente não pode fazer isso. Nem levar para uma pesquisa 
a campo, porque eles entendem que a gente está saindo de sala com, 
aquela palavra, preguiça. E não é isso. A gente tem os nossos conhe-
cimentos tradicionais. Muitas vezes a gente leva o ancião para a sala 
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de aula, ali ele vai ensinar um cântico, uma história, um mito, que é 
relevante para o nosso povo. A gente não pode levar os estudantes 
para fora de sala, porque aqui tem a roça, tem o ensinamento de 
como pegar o alimento, usar, quais alimentos que são coletados no 
tempo determinado, quando que são plantados em mês, são meses 
diferentes. E tudo isso é um ensinamento. 
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Silivan Oliveira: A criança vai crescer, aprender aquilo que é repassado 
pelos pais, para estar passando para seus filhos, após a perda do pai 
daquela criança que está sendo ensinada ali, porque nós repassamos dessa 
maneira os nossos conhecimentos tradicionais e os nossos costumes. 

Muitos kupẽ, que nós chamamos de homem branco, eles apoiam 
esse termo de trabalho e muitos não apoiam, criticam o trabalho. Mas a 
gente não deve baixar a cabeça e continuar com nossos conhecimentos 
tradicionais, ensinando aos jovens e às crianças. Na comunidade, por 
exemplo, muitas mulheres não usam a parte de cima da roupa. Elas 
ficam só com a parte de baixo, a roupa de baixo, a saia, o short. E 
muitas das vezes são criticadas por alguns kupẽ que adentram dentro 
das aldeias, que ficam falando mal, mas isso é o nosso costume. Se 
nós temos um costume, a gente tem que valorizar e manter a nossa 
tradição, porque se a gente levar todo o conhecimento do não indíge-
na, em uns anos os nossos netos e os nossos filhos não vão ter aquele 
conhecimento de como se trajar com as suas coisas tradicionais, que  
é usar pena, a cultura, o maracá. E tudo isso é ensinamento. 

Não é qualquer pessoa que vai cantar e manusear o maracá. A 
pessoa tem que ter agilidade, sabedoria de como manusear o maracá. 
Vamos dizer eu, eu vou cantar uma música. Eu não sei como manusear 
o maracá. Vou simplesmente balançar e ali para mim está sendo um 
som, mas na verdade não está. Isso tudo tem que ser repassado para 
aquele cantor jovem, o ensinamento onde o professor Júlio Kamêr, que 
já passou pela universidade, pelo Núcleo, ele sempre vem trabalhando 
esses ensinamentos para as crianças, os jovens e os adolescentes, sobre 
como manusear na hora do cântico ali e acompanhar a música. 

E é isso a nossa fala, professores, porque nós já ultrapassamos o 
limite e nós temos só que agradecer a vocês, professores do Núcleo. 
Nós estamos com muita saudade e em outro momento nós vamos estar 
juntos novamente e tentar nos ver presencialmente um dia. Porque eu 
ainda pretendo ir fazer um curso por aí, quando o Núcleo oferecer. É 
isso, professores. Essa é a nossa fala. A Percília vai agradecer a vocês 
e nós encerramos.
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Percília Dias: Obrigada a todos! Quero agradecer a todos pela 
atenção. 

André Marques: Obrigado, Percília! Obrigado, Silivan! E a gente 
também espera que o mais breve possível a gente possa se encontrar 
novamente, presencialmente. Obrigado pela apresentação de vocês, 
pelas contribuições que vocês trazem para o nosso debate. Pontos 
importantes que vocês mencionaram, são a importância da pesquisa 
para o Tema Contextual e de como essas pesquisas e conhecimentos 
mobilizados através da pesquisa permitem a abordagem de vários 
assuntos, de vários temas. 

Aquilo que vocês têm nos ensinado a chamar de “esticar os co-
nhecimentos”, ampliar os conhecimentos, de forma que esses co-
nhecimentos continuem profundamente conectados aos contextos 
intraculturais, mas também aos interculturais. Ponto importante que 
vocês também mencionam é a importância, a relevância de outros 
espaços educativos que vão além da escola. 

A Taís já tinha mencionado isso, a importância do pátio, agora 
vocês nos trazem também a importância de outros ambientes, de 
outros espaços que propiciem processos educativos, ressaltando a 
importância da conexão com a natureza, com o rio, com a mata, 
com os animais. 

Só que Percília e Silivan também nos dizem outra coisa importan-
te, que é para a gente pensar, que o kupẽ não entende o que é o Tema 
Contextual. O kupẽ não dá valor no Tema Contextual. E uma pergunta 
que eu já antecipo aqui para a gente debater depois é como fazer o kupẽ 
entender isso, então? Já que é um diálogo que me parece necessário e 
cada vez mais urgente. Vamos pensar sobre isso para a gente conversar 
depois. Obrigado, mais uma vez, Silivan e Percília! A gente vai dar 
continuidade, então, com a apresentação do Pedro, que vai falar sobre 
“A importância dos Temas Contextuais na escola indígena”, a partir da 
sua vivência lá nos Xambioá. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo!
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A importância dos Temas Contextuais na 
escola indígena –  Comitê Xambioá

Pedro Filho

Pedro Filho: Bom dia, professor André, novamente! Bom dia 
a todos os professores! Eu queria aproveitar e parabenizar a todos. 
Dizer que é muita saudade, mas enfim, acho que vão chegar outras 
oportunidades em que estaremos juntos aí. Queria também relembrar 
um fato, é (emoção) desculpa, é porque a gente foi muito ligado à 
professora Maria do Socorro. Quando eu... desculpa, professor!... 

Uma das grandes oportunidades que nós tivemos, o grupo Iny, 
que nós tivemos um estudo complementar de línguas indígenas, ela 
sempre direcionava os trabalhos desenvolvidos para mim, porque 
ela sabe da nossa realidade aqui do povo Xambioá, da carência nessa 
questão cultural. Então, assim, ela sempre tinha aquela preocupação 
comigo. Tantos materiais eu trouxe, desenvolvidos com a orientação 
dela. Desculpa! Eu sou um pouco emotivo. 

Quando nós estávamos em reunião, no conselho de classe, fica-
mos sabendo e houve uma comoção muito grande, porque os colegas 
também tiveram essa ligação com ela, daqui de Xambioá. Como Iny, 
a gente ficou muito triste. Eu, inclusive, em uma das minhas falas, 
eu falei que agora, nós temos a responsabilidade de dar seguimento 
a tudo aquilo que ela ensinou, que foi usada como um instrumento 
para os povos indígenas. Esse curso maravilhoso, que é referência, que 
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a gente aprendeu a valorizar. Não só ela, mas todos os professores. 
Vocês têm minha admiração, mesmo, pela dedicação, pelo carinho, 
pelo amor que têm com os povos indígenas. 

A gente acompanha isso, de forma bem presente, mesmo. Então, 
desculpa pela emoção, porque eu sou assim mesmo. 

Uma questão que me chamou muito a atenção também, foi que 
a nossa colega colocou e o professor acabou valorizando na fala dela, 
é como fazer o kupẽ, aqui, no caso, é como fazer o tori entender isso, 
porque a gente vive essa dificuldade, tentando aplicar o conhecimento. 
Eu tomei uma decisão, como professor, como contribuinte para a 
educação indígena, de honrar os princípios que eu aprendi, durante 
esses anos no curso de Educação Intercultural, que é a intercultura-
lidade, a transdisciplinaridade e a decolonialidade. 

Eu tomei essa decisão e tenho tentado aplicar tudo isso, mas o 
que a gente tem encontrado são barreiras. Às vezes, a gente faz esse 
questionamento, como superar tudo isso, essa dificuldade, porque a 
gente recebe essa metodologia pronta, do estado, da Seduc. E, real-
mente, como os parentes colocaram, a gente é muito pressionado, 
mesmo. Mas, de certa forma, a gente tem se sobressaído. Agora, 
recentemente, eu estou com uma turma e naquilo que eles propõem 
como disciplina, no caso, para mim, Arte, Educação Física e Ensino 
Religioso, eu escolhi um tema para trabalhar dentro, que é a Ritxoko. 

A gente tem buscado, têm pesquisado e têm desenvolvido um 
trabalho com essa turma. E os meninos têm aderido ao trabalho, têm 
gostado. Nós estamos saindo da teoria agora e vamos para a prática. 
E tem trazido uma relação bem ampla, mesmo, que o tema nos dá, 
que envolve toda a questão social, econômica, toda a relação, toda 
a oralidade, enfim, tem sido um trabalho bom. Eu, particularmen-
te, tenho aproveitado dessas oportunidades e tentado aplicar esses 
princípios da decolonialidade, por exemplo, e desfazer tudo isso aí, 
mesmo indo em uma direção contrária a de muitos. 

Infelizmente, alguns colegas acabam até aderindo a esse sistema 
disciplinar. Mas, enfim, é desafio. E como o roteiro foi colocado para 
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eu desenvolver, sobre a importância dos Temas Contextuais para a 
educação específica e diferenciada, para a gente entender, para eu 
entender o que é um assunto, primeiro eu procuro entender o que ele 
não é. Então, o Tema Contextual não é disciplinar. Não tem como ser. 

Conceituando o Tema Contextual, para mim, é tudo o que está 
ligado nesse socioeconômico, cultural do povo indígena. Esses temas 
que podem ser, por exemplo, o rio, os animais, os adereços, as pinturas, 
cânticos, a floresta e outros trazem essa dimensão que eu coloquei. 
Por exemplo, que eu coloquei, da Ritxoko, que ela amplia todo um 
conhecimento, toda uma área, como um Tema Contextual. 

Tem uma dimensão muito grande, que nos faz explorar todos os 
conhecimentos, que estão ligados aos aspectos culturais dos povos 
indígenas, e possibilita essa interação. A gente tem presenciado essa 
interação, essa ligação. Eu tenho ouvido os colegas, os alunos, intera-
girem um com o outro. Nós temos aqui pessoas lá da Ilha do Bananal 
que têm convivido com nós e têm compartilhado muito. Então, tem 
havido essa interação, esse compartilhar de ideias, de conhecimentos, 
a importância de eles relembrar tudo quanto os anciões passaram. 

Enfim, tem sido um trabalho bom. Eu esqueci até de mencionar 
isso para o professor André, quando nós estávamos conversando. Então, 
possibilita essa interação, que chamamos de interculturalidade. Nos traz 
os conhecimentos, uma ligação muito forte, já que há o diálogo. Há essa 
oralidade entre as áreas diversas e não fragmentada, como eu coloquei. 
No meu conceito, no meu pensamento, o Tema Contextual é isso. Essa 
possibilidade de ampliar os conhecimentos, ser mais dinâmico, entrar 
nessa dimensão da possibilidade de uma educação de qualidade para a 
área específica, no nosso caso, aqui do povo Xambioá. 

Valorizar o que é nosso, o que nós estamos perdendo, fazer ma-
nutenção do que nós conseguimos resgatar e tudo isso através da 
educação. Assim, a educação específica ela nos dá esse mecanismo 
para se tornar realmente diferenciada. Até mesmo isso, diferenciada, 
o tori, no caso, aqueles que propõem essa educação, eles, talvez, en-
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tendam o que é diferenciado, mas, talvez, ignoram o que é específico 
e o bilíngue, também, muitas vezes também não é mencionado. Fica 
colocado como uma área fragmentada. E acaba com alguns professores 
aderindo e não entendendo que somos bilíngues, mesmo não domi-
nando a língua, mas somos bilíngues, e trabalham especificamente 
só as disciplinas fragmentadas. 

Tem sido um desafio. Tem sido um desafio andar contra o sistema 
nessa questão. E eu tenho me perguntado como fazer isso, porque a 
gente procura valorizar, ver os resultados, ver o que está acontecendo 
não só na escola, mas dentro da comunidade. A gente tem a cons-
ciência, sabe que a escola pode contribuir, mas há imposição, há essa 
pressão do estado, como os parentes colocaram, foi bem colocado, 
de a gente fazer somente o que eles propõem, desenvolver somente 
o que eles mandam e já vem pronto. Então, é difícil. 

Mas o Tema Contextual nos dá essa possibilidade. Como o profes-
sor André sempre fala e eu sempre coloco aqui, a gente vê a educação 
indígena como um horizonte e a gente vai alimentando isso, mesmo 
uma hora ou outra querendo frustrar, mas a gente vai alimentando 
essa questão e tentando desenvolver o trabalho. Eu coloquei alguns 
pontos. A educação indígena tem sido ofuscada, como eu coloquei, 
nesse sentido, de propostas da Seduc. No meu ponto de vista, esse 
processo que conhecemos como colonialidade do saber é como se fosse 
um produto de conhecimento ocidental. Eu fiz uma anotação aqui, 
mas eu vou colocar o que eu entendo pela colonialidade do saber, 
é como se fosse produto do conhecimento, porque o conhecimento 
ocidental, o conhecimento eurocêntrico, se colocou como produto-
res de conhecimentos e nós, indígenas, nós sabendo nossos valores, 
todos nossos conhecimentos, nós sabemos que não somos produtos 
do conhecimento, desse outro conhecimento. Não! 

Nós temos o nosso conhecimento, nós temos os nossos valores e 
podemos repassar isso. A colonialidade do saber, para mim, é isso. Eu 
estou falando isso porque o professor me perguntou o que eu entendia 
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como colonialidade do saber e eu coloco isso para os demais colegas. Nós 
não somos produtos do conhecimento. Nós podemos ser produtores. 
Elaborar metodologia e desenvolver pesquisa baseado naquilo que nós 
temos. Não desvalorizando o conhecimento ocidental, não, porque, 
assim, como a nossa colega bem colocou também, é importante para 
nós, sim. É importante. Mas, para nós, povos diferenciados, também é 
muito importante nós fazermos uso e manutenção dos nossos valores 
tradicionais, culturais, porque nós precisamos disso. 

E sobre qual a importância dos Temas Contextuais para a educação 
escolar indígena é exatamente isso que eu coloquei. Uma ferramenta 
fundamental para nós povos indígenas, é nos mantermos, manter os 
nossos valores, principalmente a nossa identidade, especialmente na 
política que está hoje, que é claro que a intenção é desestabilizar a 
força dos povos indígenas com a intenção de roubar suas riquezas, 
suas terras. É através da educação que nós vamos conseguir fazer com 
que os valores, a força cultural, o que é congênito seja mantido, seja 
forte. Eu vejo, assim, que o Tema Contextual traz isso. 

A pergunta, agora, é como fazer, desenvolver, como a própria 
comunidade aceitar essa metodologia, dentro da própria comunidade. 
Tem sido um desafio, de a comunidade aceitar e de o estado também 
aceitar. Eu reforço a pergunta da colega, da Taís, de como fazer o kupẽ, 
no caso o tori. Como fazer o tori aceitar o Tema Contextual, por que 
é importante para nós? 

Eu acho que é uma das perguntas que temos que responder a 
nós mesmos para nos auxiliar nesse desafio e fazer desenvolver as 
pesquisas, o bom trabalho que o princípio da interculturalidade nos 
trouxe. Eu queria também citar um exemplo de um Tema Contextual 
que eu desenvolvi, que foi a Tartaruga. Bem no início, eu imaginei 
que fosse somente uma pesquisa, sobre um animal simples, mas, no 
final de tudo, eu pude entender que vai muito além disso. 

Um Tema Contextual, como A Tartaruga, ele inclui relacionamento, 
inclui coletividade, inclui todos os conhecimentos tradicionais, todo o 
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conhecimento culinário, toda a relação que envolve desde a organização 
para ir pescar, para aguardar os pescadores, enfim, é muito amplo. É 
muito grande! E desenvolve também os conhecimentos ocidentais, 
porque existem os conhecimentos ocidentais. Enfim, eu penso que 
é importante, sim, dentro desse processo pelo valor que ele traz nos 
conhecimentos, sejam ocidentais sejam os conhecimentos indígenas. 

A minha fala vai ser bem rápida. Eu acho que se houver pergun-
tas, talvez, a gente consiga desenvolver um pouco mais e dar essa 
contribuição no Seminário. Então, essa é minha fala. Eu não sei se 
eu fui muito rápido, mas essa é minha fala. Desculpa pela emoção!

André Marques: Não tem que se desculpar! É uma emoção 
compartilhada por todos e todas nós, Pedro.

Pedro Filho: Foi uma comoção muito grande aqui. Eu percebia 
a preocupação que ela tinha, a atenção que ela tinha. E quando ela 
direcionava a mim, ela estava pensando era aqui no povo Xambioá. 

André Marques: Imagina! Não precisa de desculpar. Todos nós 
sentimos a mesma coisa, compartilhamos essa emoção. E você confirma 
a importância que a Socorro sempre deu, de forma especial, à cultura, 
à língua, ao povo Iny, de maneira geral. A gente só tem mesmo que 
aprender com isso, com toda essa dedicação, todo esse respeito. Você 
traz pontos interessantes, Pedro, para o debate. Pontos sobre os quais a 
gente conversa constantemente e que só muda o nome. Agora, é o tori. 

Como fazer o tori entender a importância de uma escola específica 
e diferenciada, de fato? Que é um direito garantido. Começa a haver 
uma confusão de como aceitar uma imposição de perspectivas de 
conhecimentos, de organização de conhecimento disciplinar, para 
uma escola que por direito deveria ser intercultural e diferenciada. 
Você traz um ponto muito importante que acho que pode lançar luz 
para a gente pensar em como fazer isso, que é o da resistência. 
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E, vocês, de Xambioá, entendem muito sobre o que é resistir, 
mesmo diante de tantas pressões, de tantas violências. E essa resis-
tência, como você demonstra, mesmo a partir de uma imposição de 
uma perspectiva disciplinar, você está fazendo sua parte, está nadando 
contra a maré e, eu acho que isso, de fato, é o caminho, ou um dos 
caminhos, uma das alternativas para a gente pensar em como fazer o 
sistema e também a comunidade que, no caso, Xambioá, é um ponto 
delicado, é um ponto de tensão, entender a importância disso. Essa 
compreensão que você traz do que é colonialidade do saber e como 
isso de fato é importante para a gente pensar em Temas Contextuais, 
eu achei muito bacana. 

Você dizer como não devem, não podem ser vistos como produto 
do conhecimento eurocêntrico, mas, de fato, como produtores. E o 
Tema Contextual pode ser um caminho para pensar essa produção 
de conhecimento, de como esse conhecimento pode ir para a escola 
indígena, bilíngue, diferenciada, intercultural, enfim. 

Me lembro de uma reflexão da Socorro que fala que a gente 
precisa se esvaziar de tudo que a colonialidade do saber nos impôs, 
ou tentou nos impor, para a gente criar novas compreensões. E isso 
me parece muito mais significativo aí para o contexto de Xambioá 
que também dá um sentido muito importante à ideia de retomada, 
de pedagogia da retomada, que a Socorro nos apresentou, que traz a 
contextualização dos conhecimentos, o vínculo dos conhecimentos 
com a realidade sociocultural, da comunidade, suas demandas, enfim.
São pontos muito importantes que você traz aqui para a gente, Pedro. 
Muito obrigado, pela sua participação. Agora, a gente vai passar para 
a apresentação do comitê Xingu “Nguné Elü: conhecimento tradicio-
nal do povo Kalapalo sobre o eclipse da lua” e o Ugise Kalapalo vai 
apresentar para a gente. Ugise está me ouvindo?



Nguné Elü: conhecimento tradicional do povo 
Kalapalo sobre o eclipse da lua – Comitê Xingu

Ugise Kalapalo

Ugise Kalapalo: Obrigado! Primeiramente, bom dia para vocês! 
Para vocês, professores e para os alunos que estão participando. 
Agradeço o convite que vocês selecionaram para a gente falar do 
trabalho que eu fiz com o ancião. Eu vou falar sobre o conhecimen-
to tradicional do povo Kalapalo, sobre o eclipse da lua. Como eu 
pesquisei isso, através do ancião, que eu tenho esse conhecimento, 
porque foi o ancião que repassou isso para mim e eu, agora, fico com 
o conhecimento dele, que ele passou para mim. 

Eu vou falar da lua, do eclipse da lua. O conhecimento que o povo 
Kalapalo tem, porque todos os conhecimentos que o ancião tem está 
na cabeça dele, está na memória dele. O que hoje estão fazendo é que 
estão pesquisando e entrevistando eles, para podermos, nós profes-
sores, até outras pessoas, eu vi que outros professores meus colegas 
que falaram, que estão botando na escrita e isso é bom, para o ancião 
não levar, se acontecer alguma coisa com ele, levar seu conhecimento 
junto. Isso acaba que a gente perde. É bom que todos nós professores 
botamos isso na escrita, para ter sempre na vida da nova geração, 
porque tem nova geração que está vindo e eles vão pegar esses papéis 
e vão lendo isso, para eles repassarem depois para outras gerações. 



98 99

Todo o conhecimento que o povo tem, o ancião tem, principal-
mente o meu povo Kalapalo, eles ficavam sabendo através do sinal 
que a lua dava e do sinal que os pássaros davam para o povo Kalapalo, 
principalmente para o pajé, que antigamente ficava informando o 
pessoal sobre o que fazer no eclipse. O pajé, principalmente o pajé, 
tem seu espírito. Isso sempre o não indígena confunde, que o pajé é 
o cacique. Às vezes o pajé é cacique, mas às vezes o pajé não é. 

O espírito vinha e vem para avisar o pajé que vai acontecer esse 
eclipse. Através disso, do seu espírito, o pajé conta para outro pajé, 
se o outro pajé está sabendo ou não. Então, ele que fica repassando 
isso para outras pessoas que vai ter eclipse. Quando o eclipse da lua 
acontece em lua cheia, tem sinal. Toda vez que a lua ficava cheia, o 
pessoal que tem conhecimento ficava olhando. Se saía com vermelho, 
meio vermelho, significa que vai acontecer eclipse. Se a lua está saindo 
bem amarela, não vai acontecer isso. E através disso, o pessoal, o 
ancião ficava sabendo. E os pássaros também. 

O dia que acontece eclipse da lua, o pássaro que canta à tarde, 
à noite, lá para as sete, oito horas, fica em silêncio. Deixa o ar em 
silêncio. O pessoal ficava sabendo que ia acontecer isso. Os caciques 
ficam chamando a sua comunidade para eles ficarem na expectativa de 
acontecer. Principalmente os pajés, que ficam ali fumando, esperando. 
Aí todos, a comunidade da aldeia, fica ali no centro ou fora da casa, 
esperando acontecer. Quando eles viam, começando esse eclipse, todo 
mundo grita, faz seus gritos e, logo, passa polvilho de mandioca no 
rosto das crianças, se não, para nós, tendo isso, para nós a Lua está 
menstruando, está jogando o sangue todo nesse mundo. 

Para não deixar essa mancha no rosto, vir no rosto das crianças, 
para não ter essa mancha, tem que passar logo no começo do eclipse 
o polvilho no rosto, nas crianças e nos jovens, para na hora que cair 
esse sangue, ele escorrer. Se não, a mancha permanece no rosto. É 
através do conhecimento do povo que estamos fazendo isso. E do Sol 
também, a mesma coisa. Ocorrem muitas coisas durante o eclipse. Até 
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os pajés que estão ali no centro, trocando ideias, falando seus trabalhos, 
sua pajelança, e outros sábios que sabem essa música de instrumento 
sagrado, flauta sagrada que a gente fala, que fica sempre na casa dos 
homens, no meio da aldeia. Isso é muito importante para nós. 

A pessoa que sabe a música, ele vem para tocar essa flauta sagrada 
durante o eclipse. Após isso, no dia seguinte, a comunidade realiza as 
festas. Eles escolhem a festa, porque aqui tem várias festas, que nosso 
povo realiza. A comunidade decide qual festa que vai ser realizada, 
após o eclipse da Lua. E também, os pajés ficam andando, passando 
em cada casa, rezando e curando a pessoa que tem dor na perna, dor 
no peito, dor na cabeça. Nesse dia, nesse momento, o pagamento do 
pajé fica como se fosse promoção, não é caro, paga menos, como se 
fosse uma promoção. Aí, entram outras coisas também. 

Os jovens, os pais dos jovens, ficam escarificando o seu filho, 
porque eles falam que tendo o eclipse da Lua, porque para nós a Lua 
menstruou, está menstruando, está jogando o sangue na terra e nas 
pessoas, para tirar isso, tem que arranhar. Os jovens são arranhados 
após o eclipse da Lua e do Sol também. E ocorre também que a 
criança imita a pescaria, imita carregar um pedaço do tronco de pau, 
para eles serem bons de carregar alguma coisa pesada. Imitando essa 
pescaria, a criança se torna um bom pescador. Se a criança não fizer 
isso, ela não consegue fazer isso futuramente. No futuro dele, ele não 
vai conseguir pegar muito peixe. É por isso que acontece isso. 

Falando da festa também que o pessoal realiza, as mulheres tam-
bém realizam a festa, Jamugikumalu, após a festa dos homens. E também 
nesse momento, alguns animais se transformam em peixe também. 
Como a cobra jararaca se transforma no peixe tucunaré, por isso 
que tem bem no rabo do peixe tucunaré tem o que parece um olho. 
Ele era a cobra. Como a cobra se transformou em peixe tucunaré, o 
olho dela permaneceu no rabo dele. Porco, cateto, se transforma no 
peixe curimba. E raposa se transforma no peixe trairão. O tatu se 
transforma em arraia. Isso que a ciência fala, do povo Kalapalo. E, 
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também, a gente não pode, nosso povo, para nós, o povo Kalapalo não 
pode andar no dia seguinte do eclipse da Lua, para a roça, para pescar. 

Todas as pessoas permanecem na aldeia e realizam a festa. Se não, 
essas pessoas que saírem após esse eclipse, se transformam em cobra, 
animal, se transforma em outros bichos. É isso que a ciência fala, do 
Kalapalo. Eu não tinha esse conhecimento. Como eu pesquisei com 
o ancião, ele me passou isso. Mas eu tinha bem pouco esse conhe-
cimento. Eu fui lá pesquisar com ele. Ele me aprofundou e colocou 
mais conhecimento e eu botei no papel. 

Eu realizei durante o meu estágio com Tema Contextual. No 
segundo Estágio, eu realizei isso. Eu levei isso para a escola, para 
passar para a nova geração, onde eles ficaram sabendo do que acon-
tece durante o eclipse da Lua. E as crianças desenvolveram em cima 
disso, tiveram muito conhecimento sobre isso, porque eu passei pela 
primeira vez isso para eles. Eles gostaram, porque eu fiz, assim, bem 
detalhado para eles e contei a história que acontece e, depois, a gente 
fez um desenho dos animais que se transformam em peixe e de outros 
peixes que se transformam também. 

Fizemos dos animais que se transformam em peixe. Muita coisa. 
Por isso que eu trabalhei com esse tema com meus alunos, porque eu 
achei muito importante. Muito importante levar isso para a escola, 
para os jovens conhecerem. Os jovens têm que conhecer isso. Não 
podem deixar esses conhecimentos tradicionais, deixar para trás. 
Nós temos que levar o conhecimento do nosso povo, o conhecimento 
tradicional e o conhecimento não indígena. Isso é muito importante, 
os alunos saberem isso, ter isso na escola, na comunidade também. E 
como eu sempre falo, é bom para eles. É bom nós professores estar-
mos lecionando para eles duas coisas, em língua portuguesa e língua 
tradicional, materna. 

Porque cada ancião, fala do seu pensamento e tem seus conhe-
cimentos. Tem ancião que tem o seu conhecimento, tem outro que 
não tem e esse explora o que a outra pessoa tem. E cada ancião tem 
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história diferente. Então, por isso que eu achei muito interessante 
esse conhecimento. Por isso que que fiz no meu Estágio. Eu achei 
muito interessante. Até meus alunos acharam interessante, quando 
eu passei isso para eles. É isso. Muito obrigado!

André Marques: Muito obrigado, Ugise! Você traz um trabalho 
muito lindo, uma experiência muito bacana desenvolvida no Estágio, 
além de pontos importantes para a gente pensar de maneira geral sobre 
o Tema Contextual. Um ponto que o Ugise traz no começo da fala, 
que me parece muito significativo, é sobre a importância da escrita 
e dos registros de maneira geral do conhecimento, para preservação 
e para transmissão para futuras gerações. 

E aí eu me lembro também de uma fala da Taís, lá no comecinho 
da nossa sessão de hoje, em que a Taís fala que não adianta muito 
registrar se não for praticar. Então, como a gente pode conciliar, ligar 
essas duas dimensões, que a gente entende que são muito importantes, 
do registro, como forma de preservação e manutenção, de organização 
do conhecimento, e a sua prática concreta? 

O Ugise nos mostra a importância disso através de uma dimensão 
da ciência Kalapalo, como ele mesmo diz, que é o eclipse e como isso 
está conectado com muitas outras dimensões. E, aí, a gente retoma 
também um pouco das falas dos professores Bruno e Stefano ontem, 
sobre as dimensões da relacionalidade, da conexão entre humanos 
e não humanos, mas também de calendários socioambientais, que 
servem como mapas epistêmicos, para cada povo, para cada cultura, 
e que não se desvinculam de outras dimensões muito importantes, 
como a dos rituais, das festas, das práticas curativas do pajé. 

O bacana é ver, a partir dessa situação educativa que o Ugise 
nos traz, como dentro deste contexto, desta festa, deste ritual, que 
há processos educativos muito importantes. É muito bacana como 
ele relata que, nesses momentos, as crianças imitam atividades como 
da pescaria. Isso a gente vê como uma dimensão muito importante 
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da educação indígena, que é a observação, a repetição pela prática e, 
assim, a ciência Kalapalo vai sendo transmitida, vai sendo repassada 
para as próximas gerações. Muito obrigado, Ugise, pela sua apresen-
tação e pelas suas contribuições para a nossa conversa!

Bom, a gente vai passar agora para o comitê Tapirapé, com as 
apresentações de Tenywaawi e Noxa’i Tapirapé, com os títulos “Visão 
metodológica para vitalidade dos saberes culturais” e “Pintura corporal 
do povo Apyãwa”. Bom dia! Sejam bem-vindos e fiquem à vontade.



Visão metodológica para vitalidade dos 
saberes culturais e Pintura corporal do 

povo Apyãwa – Comitê Tapirapé

Tenywaawi Tapirapé
Noxa’i Tapirapé

Tenywaawi Tapirapé: Bom dia, professor André! Bom dia a todos 
presentes! Aõxekãto, professor! Em homenagem à professora Socorro, 
eu incluí na minha discussão de hoje uma das fortes palavras, muito 
representativa para nós, que a professora sempre colocava, que á a 
“Vitalidade”. 

Vitalidade linguística e cultural. Quando a professora me falou 
“escolha um tema, um título para sua fala”, aí, já veio na minha cabeça 
essa concepção “Visão metodológica para a vitalidade de saberes 
culturais”. Isso, porque, hoje, a nossa metodologia de ensinar o nosso 
modo de ser professor e a nossa maneira de lidar com as crianças e 
com os temas foi graças às discussões desenvolvidas na Educação 
Intercultural. 

Aqui eu vou falar muito sobre Tema Contextual, Estágio e Projetos 
Extraescolares, que foram principais momentos da mudança, hoje, de 
nosso trabalho na escola e quanto à nossa concepção sobre a escola. 
Para começar, eu vou começar com a concepção de escola, antes e 
depois de concluir a Educação Intercultural, que é a Licenciatura.  
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Eu sempre costumo falar, e escutei muito outros colegas falarem, 
sobre a colonialidade do saber e do pensamento, então, isso é fato. A 
gente vê muitas escolas indígenas com essa posição, com essa ideia 
sobre a escola e a maneira de ensinar na escola. Já fomos, os Apyãwa, 
aliás, já foram um povo que pensou sobre a escola, de aprender na 
escola, já tinha objetivo principal, que era aprender o português. Isso 
era princípio. A ideia maior de implantar a escola era aprender a 
falar e escrever a língua portuguesa. Nós, que hoje somos professores, 
crescemos com essa ideia, com a ação da colonialidade na aldeia, 
dentro da comunidade. 

A escola contribuiu bastante com alguma perda dos conhecimen-
tos. E, assim, já trabalhei, também, como professor, usando materiais 
didáticos, os livros didáticos oferecidos pelo estado. Era muito limitado. 
O forte, o mais forte, é que trabalhávamos com o que estava escrito nos 
livros didáticos. Retirávamos aqueles exercícios dos livros didáticos e 
quem se aproximava das respostas é que eram bem avaliados. Olha a 
ideia que nós chegamos! A avaliação era feita a partir das respostas dos 
alunos. E, assim, eram todos limitados, os professores. 

Só que na Educação Intercultural, nós, que fomos os primeiros 
professores a estudar na Educação Intercultural, passamos lá... embora 
eu tenha sido um aluno que quase desistiu por causa daqueles conceitos, 
porque não entendia o que significava transdisciplinaridade e o Tema 
Contextual, quase desisti por causa disso, porque não entendia. E eu 
era apaixonado pela língua portuguesa e os conteúdos que eu achava 
que me levavam a ser uma boa pessoa, então, eu aprendi essa palavra 
“vitalidade” e a “metodologia”. 

O que é vitalidade de saberes culturais? Se a escola menos tra-
balhava conhecimentos culturais, para que servia a escola dentro da 
comunidade? Foi ali, a partir dessa discussão, que eu fui vendo que 
as minhas práticas e a escola em si já contribuíam bastante com a 
desvalorização dos saberes dentro da aldeia. Depois, começamos essa 
discussão, “o que é uma escola dentro da aldeia? Para que ela serve? 
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Por que ela foi implantada na aldeia? O que fazemos na escola?”. São 
perguntas que a gente começou a trazer para debates, tanto entre 
nós, professores, como na assembleia das comunidades. Fomos, dessa 
forma, repensando a escola, a ideia da escola. Tanto é que muitos 
professores já trabalhavam tema gerador, como o Paulo Freire coloca. 
Essa ideia já era forte, só que ainda tinha ideia de disciplinaridade. 
Tinha importância, mas ainda tinha a disciplinaridade. 

E nunca ia conseguir entender o Tema Contextual, porque a escola 
não indígena trabalha com os materiais já prontos, com a escrita já 
pronta, com os dados, aliás. Eles copiam, não constroem! Já vem ma-
teriais prontos. Já o Tema Contextual é da vivência. É uma modalidade 
de ensinar. Durante uma hora ou duas horas, não dá para desenvolver 
muitas coisas. Discutimos muito sobre essa carga horária. Escutei 
muito os outros falarem hoje, “cinquenta minutos de ensino, uma hora 
de ensino”. No sistema, nosso contrato também é dessa forma. Nós, 
professores Apyãwa, também somos contratados dessa forma. 

Só que a escola está instalada na aldeia. A escola tem que entrar 
no modo Apyãwa e não nós, Apyãwa, entrar no sistema maíra. Não 
nós, Apyãwa, se adaptar ao modelo da escola, mas sim, a escola se 
adaptar ao nosso modo de ser. O que fazemos é trabalharmos quatro 
horas, sem pensar no cargo para o qual a gente é contratado. A gente 
trabalha com conhecimentos. A gente não trabalha pensando na 
carga horária. A gente esquece dessa uma hora. Essa é a política dos 
Apyãwa em relação ao ensino. E, dessa forma, o Tema Contextual 
é muito mais desenvolvido, até porque a participação dos sábios é 
direta, não só durante uma entrevista, mas os sábios fazem parte do 
desenvolvimento dos alunos. E, dessa forma, o mais interessante é 
que não só trabalhamos a escrita, com o Tema Contextual. A impor-
tância maior está quando a gente frequenta o lugar de saber, lugar 
de conhecimento, porque o Tema Contextual nos oportuniza tocar 
o conhecimento, não só falar sobre conhecimento, mas tocar e sentir 
o conhecimento e isso a escola sozinha não consegue fazer. 
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Isso só pode acontecer quando você articula a escrita com a ora-
lidade. O valor maior está na oralidade. O Tema Contextual é muito 
importante, não só no desenvolvimento e na capacidade de nossos 
alunos, mas no fortalecimento da oralidade, no fortalecimento do saber. 
Sendo desse modo, os alunos começam a perceber o lugar do seu saber, 
inclusive, o lugar deles. Eles começam a perceber os espaços epistêmicos. 
Começam a entender que a escola não é o único espaço de ensinar. 
Começam a entender que a escrita não é o mais importante para a 
vivência dos seus saberes. Desse modo, a visão metodológica Apyãwa tem 
sido fortalecida. A política linguística, a política pedagógica, cada vez 
mais, a tendência é crescer. Os saberes conseguem ser saberes Apyãwa. 
O Tema Contextual tem essa importância. O Estágio colabora muito 
com isso. Entendendo que o Estágio é o momento para aperfeiçoar, 
autorrefletir, se autocriticar. Serve muito o Estágio, porque traz o 
momento para a gente rever nossas práticas, o nosso modo de usar os 
saberes. É o momento que faz com que a gente perceba a importância 
do nosso papel na instituição e na comunidade. 

Foram esses os processos nos quais eu decidi recompensar os 
meus erros anteriores, com essa política linguística. Se não tivesse esse 
tempo para eu pensar, eu acho que eu ainda erraria esse caminho. Os 
momentos de Estágio foram muito importantes. E o Extraescolar traz 
também um momento de a gente lidar com os lugares especializados, 
porque o Extraescolar não é momento para trabalhar apenas com os 
alunos. Muitos entendem dessa forma. Nós entendíamos dessa forma 
o Extraescolar. Mas, depois que entendemos que era um momento de 
fazer com que a comunidade participe de modo geral da nossa ação, 
foram momentos em que a gente fez os sábios e os pais das crianças 
fazerem parte dos ensinos. Desse modo é que a escola começou a ser 
a escola que nós temos. 

E, aqui, eu quero falar um pouco também, aproveitando a opor-
tunidade, da pandemia. Para nós, que somos da sociedade oral, con-
tribuiu bastante no uso de frequentar espaços. Foi muito interessante, 
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porque a escola parou e as famílias que se organizaram. As famílias 
se mudaram da aldeia para o rio, lugares como a roça, onde levaram 
suas crianças para conhecer. Aquilo que eu falo, que é de tocar os 
conhecimentos e ensinar suas crianças a partir do movimento da 
natureza, por exemplo, o movimento dos rios. Foi a partir da comu-
nicação com a natureza. Desse modo, contribuiu de alguma forma, 
em termos de ensino. E foram oportunidades muito bacanas de 
metodologia de ensino Apyãwa. É dessa forma que eu escolhi esse 
título para essa discussão. O que eu tinha para falar era isso. Eu não 
sei se eu consegui transmitir alguma coisa, mas é o que eu tenho para 
falar no momento. Aõxekãto, professores!

André Marques: Aõxekãtoete, Gilson! Uma pena que sua fala foi 
cortada em alguns momentos. Enfim, uma das dificuldades dessa 
vida virtual que a gente tem vivido. Mas, mais uma vez, é sempre 
muito bom, sempre muito importante te ouvir, ouvir suas reflexões a 
partir de suas experiências. E você traz pontos muito profundos para 
a gente pensar, a partir do seu próprio título. Como você entende a 
vitalidade. A vitalidade de saberes culturais e como isso foi impor-
tante para transformar a sua própria visão, a sua própria experiência 
como um professor indígena e como essa ideia de vitalidade cultural 
tem sido um dos principais pilares para a revisão da própria escola 
Apyãwa, porque possibilita, exatamente, a vivência da cultura e a 
ruptura com essa longa história, que a escola, inclusive, contribuiu, 
com a colonialidade do saber. 

E você nos mostra como os Temas Contextuais, fundados nessa 
perspectiva da vitalidade, se constituem, mais uma vez, como uma 
ação de resistência. Aliás, você menciona outro ponto interessante 
para a gente pensar nessas diversas formas de resistência da educação 
escolar indígena e de seus agentes, de não pensar em carga horária, 
de não pensar nesse limite, quando está realizando essa vivência dos 
conhecimentos, frequentando os conhecimentos, tocando e sentindo 
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os conhecimentos, como você nos apresenta. E como o Estágio foi 
importante, também, nesse processo, porque se constitui exatamente 
num momento de praticar, de se aperfeiçoar, de errar, de se autoavaliar, 
de se autocriticar, enfim, de usar os saberes de uma maneira plena. 
São pontos muito importantes para a gente conversar, também. Bom, 
eu vou passar para a Noxa’i. Está me ouvindo, Noxa’i?

Noxa’i Tapirapé: Bom dia a todas e a todos! Eu vou falar um pouco 
sobre o meu Estágio, como eu fiz, durante a minha permanência na 
Universidade Federal de Goiás. Escolhi o tema “A pintura corporal 
do povo Apyãwa”. Por que eu pensei isso? Porque tinha diminuído 
muito a pintura. Foi para eu resgatar e multiplicar, também, os co-
nhecedores de pinturas corporais. 

Tive que batalhar e ensinar as crianças na sala de aula. Ensinando 
as crianças na aula prática e teórica, para eles conhecerem quais são 
as pinturas corporais do povo Apyãwa. E também realizamos as en-
trevistas com os sábios. Através das entrevistas realizadas, listamos 
o nome das pinturas no quadro, para as crianças verem também, 
conhecer os nomes das pinturas. Depois disso, também classificamos 
quais são as pinturas corporais masculinas, de crianças, rapazes, adultos 
e quem tem a permissão de seu uso. Isso quer dizer que indivíduo, 
como menino, rapaz e adulto tem sua própria pintura corporal. E 
classificamos as pinturas corporais que somente as mulheres podem 
usar. Também tem pinturas corporais separadas para crianças e moças 
e adultas. Classifiquei, também, as pinturas corporais que ambos os 
sexos têm a permissão de seu uso. 

Para eu concluir o trabalho, realizei a aula prática e convidei a 
minha comunidade para acompanhar seus filhos, como foi ensinado 
dentro da sala de aula, como preparar o jenipapo, com tirar o jenipapo 
verde e pedi para eles descascarem e ralarem e depois espremerem 
e temperarem com a cinza preta e preparar também o talo com o 
qual eles vão passando a tinta de jenipapo no corpo das colegas da 
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sala. E, dessa maneira, concluí o meu trabalho de Estágio. E essa foi 
uma vitória das mulheres Apyãwa. Através desse trabalho, consegui, 
também, multiplicar os conhecedores das pinturas corporais do 
povo Apyãwa. Antes, somente os idosos que pintavam as moças e os 
rapazes. Atualmente, somente as mulheres Apyãwa estão pintando 
os rapazes e as moças. Por isso, digo que é uma vitória nossa como 
mulher Apyãwa. Aõxekãto! Não sei se dá para entender.

Mônica Veloso: Xaxe, tinha uma outra parte que você tinha 
colocado no seu slide. Eu não sei se você quer falar ainda ou não. É 
aquela do tipo de pintura. Você ainda quer falar ou não? Não precisa 
mais, né?

Noxa’i Tapirapé: Deixa para a próxima!

Mônica Veloso: Está ótimo, então! Está bom!

André Marques: Aõxekãto, Noxa’i! 

Noxa’i Tapirapé: Aõxekãto!

André Marques: Muito obrigado, Noxa’i, pela sua contribuição, 
que mostra como são importantes também essas experiências pontuais 
do Estágio, para a gente pensar de forma mais ampla. A Noxa’i traz 
a sua experiência com o Tema Contextual “Pinturas Corporais do 
Povo Apyãwa” e nos mostra como, a partir disso, a gente pode pensar 
dimensões muito mais amplas. Como a aula que se dá no contexto 
escolar, no espaço escolar, ela é necessariamente complementada e 
conectada com a vivência do conhecimento, como o Gilson falou, 
na sua prática, na sua experiência, sentindo, tocando. Isso com a 
participação da comunidade, que é uma possibilidade que se abre a 
partir do trabalho com Temas Contextuais, que vai se expandindo 
no que diz respeito aos conhecimentos, mas também aos espaços 
educativos em que ele é desenvolvido. E o bacana, que a Noxa’i traz, 
é essa constatação de que conseguiu multiplicar conhecedores das 
pinturas do povo Apyãwa. 
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Isso mostra, a partir dessa experiência situada, o que o Gilson 
estava nos dizendo antes, a importância da vitalidade das práticas 
culturais. Muito obrigado, Noxa’i, mais uma vez. A gente chega ao 
final das apresentações e podemos, agora, abrir para o debate, para 
perguntas, para colocações para os nossos convidados e convidadas, 
mas também de maneira geral, sobre o nosso tema de discussão, que 
são os Temas Contextuais. Quem tiver alguma pergunta, algum co-
mentário, vai levantando a mão, que a gente vai tentando organizar 
aqui. Estamos abertos, então, para a conversa.

Alexandre Herbetta: Eu estou aqui me segurando para falar, 
mas agora eu não resisti e vou falar rapidinho. É fruto de uma afeta-
ção muito boa, muito positiva, porque eu fiquei, aqui, escutando e 
pensando, lembrando de muitas coisas, muitas experiências, muitas 
conversas. Eu fico sempre muito impressionado com a potência do 
Tema Contextual. Eu fui anotando uma série de coisas, também, 
para o debate, que vai seguir à tarde, para os encaminhamentos, que 
apontaram para caminhos para o Estágio, para o Núcleo Takinahakỹ. 

Eu queria destacar alguns, para colocar para o debate, para par-
ticipar do debate, também. Em primeiro lugar, eu penso muito isso, 
escutando essas falas. Primeiro, eu agradeço imensamente essas falas 
lindas e tão fortes, tão importantes, que trazem alguma coisa que o 
professor Stefano colocou ontem, do fazer. Eu me lembro do Stefano 
falando bastante, ontem, que algumas pessoas pensam naquele lindo 
projeto, que tem muito a ver, também, com o projeto do Núcleo 
Takinahakỹ, tem um diálogo muito próximo, que é o Milpas Educativas, 
e algumas pessoas olham e não entendem e pensam por um lado do 
romântico, de algo que fica no plano do abstrato. E eu me lembro do 
professor Stefano colocando de maneira bastante veemente. Ele falou 
“não, algumas vezes, o que se passa aqui é algo que se dá no fazer, no 
fazer com base no possível. Algo que se dá na prática. 



111

É algo que se dá na realidade e que, portanto, apresenta avanços, 
apresenta transformações, apresenta, também, tensões. É feito, tam-
bém, com base no conflito e, também, apresenta contradições”. Eu 
vejo o Tema Contextual muito nesse sentido. Se, no Projeto Milpas 
Educativas, há toda uma série de procedimentos, de processos, como 
o Mapa Vivo, como a Foto-voz, como o Calendário Socionatural, há 
princípios ali, noções estabelecidas, com bases na sintaxe cultural, 
mas é algo que se dá na prática. Eu penso muito isso, desde que eu 
conheci o Projeto Milpas Educativas. Eu penso que o Tema Contextual 
para a gente é uma espécie de modo de fazer esse processo da inter-
culturalidade crítica acontecer de verdade, na prática, com conflitos, 
com tensões, com contradições, com avanços, com transformações 
epistemológicas e políticas. 

Eu acho que está sempre tudo isso envolvido, porque é algo que se 
dá na vida real. Há territórios que avançam em determinado sentido, 
de maneira mais ou menos rápida. Há territórios que demoram um 
pouco mais ou avançam em outro sentido. Há soluções particulares. 
Para mim, isso é uma coisa muito valiosa, que é um legado da professora 
Socorro, a nossa ancestral. É um modo de fazer a interculturalidade 
avançar, efetivamente, no mundo real, das possibilidades reais, e isso 
mexer e movimentar esses processos em direção a algo melhor. 

É um caminho, então, o Tema Contextual. Assim como o Milpas 
Educativas ou Roças Educativas, traduzindo para o português, o 
Tema Contextual, na minha opinião, é o nosso caminho, do Núcleo 
Takinahakỹ, que atua desde aqui, faz esse processo acontecer desde 
a universidade até os territórios originários. E, aí, quem sabe, às 
instituições do Estado, fica também desde as falas de ontem, esse 
desafio. É possível, efetivamente, transformar o Estado em direção a 
caminhos da interculturalidade crítica? 

Mas, enfim, esse é um debate outro, que vai ficar, pelo menos 
para mim, para refletir. No momento, eu quero reforçar isso, o Tema 
Contextual como um caminho efetivo e real prático, de transformação, 
por meio do campo da interculturalidade crítica. 
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A segunda questão, que eu fiquei aqui também pensando muito e 
eu acho muito rico, também, e tem a ver com a linda fala do professor 
Bruno Kaingang e também do professor Stefano, e tem muito a ver com 
a nossa realidade, do Núcleo Takinahakỹ e com o que a gente acabou 
de ter o privilégio de escutar, esses professores e professoras, lideranças 
e intelectuais indígenas, é a variação, acho que foi a Taís Pocuhto que 
colocou, da ideia do pluri, da pluralidade. A Taís colocou, se não me 
falha a memória, a ideia do pluricultural e a gente pode pensar nas 
pluriepistemologias. Eu me lembro do professor Bruno Kaingang 
falando ontem, do professor Stefano também mostrando aquele mapa 
do México e mostrando que ali eles também atuam conjuntamente 
com dezenas de populações originárias, de distintos estados mexicanos, 
Puebla, Chiapas, Oaxaca, Vera Cruz, Michoacán, e,  em cada um desses 
contextos, se apresentam situações, por um lado similares, como foi 
colocado, mas se apresentam, também, soluções diferentes. 

A ideia que me fica muito presente na mente e que eu já conver-
sei muito com o professor Stefano e com os milpeiros e milpeiras, 
professores e professoras indígenas de lá do México, é isso, que tanto 
o Milpas Educativas quanto o Tema Contextual não são receitas. Não 
é algo que traz um manual: “Ah, a gente tem que fazer isso, isso, isso 
e isso e, então, o resultado será aquilo”. É uma discussão, também, 
outra, mas a ideia de receita me remete muito à ideia de um método 
científico eurocentrado o que, como todos os professores e professoras 
falaram, é outra coisa. 

O Tema Contextual não é disciplina. Eu acho que isso é muito 
forte, muito bacana. A gente está tentando cada vez entender mais 
o Tema Contextual, essa possibilidade de processo transformativo 
epistemológico e político no mundo real. Mas a gente parte, e a gente 
sabe, todo mundo sabe disso, Tema Contextual não é disciplina. 
É outra coisa. Quando o Tema Contextual vira disciplina, se vira 
disciplina, acabou. Ele não é mais Tema Contextual. Ele reproduz a 
colonialidade do ser, do saber e do poder. 
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Voltando a essa questão da receita, eu acho que isso é muito 
bacana também, porque é isso, cada território originário, cada escola 
indígena, e também não indígena, quem sabe, a partir desse caminho 
possível do mundo real de transformação epistemológica e política, 
vai criar as suas soluções, com base, como se diz muito lá no México, 
“desde abajo”, desde o território. Não é uma solução que vem da uni-
versidade e é imposta. Não é uma solução que vem das instituições 
do Estado e é imposta, mas são soluções possíveis, a partir de uma 
dinâmica comunitária. 

A Socorro sempre falava muito isso. Eu estou aqui lembrando dela 
falando isso. E vem uma emoção, que nem veio a do Pedro. A Socorro 
sempre falava isso, que a questão não é tanto a escola. A questão é que 
sejam processos comunitários, porque é desses processos comunitários, 
que não são disciplinares, que não são manuais e receitas fechadas, 
são processos vivos de atualização cultural. A Socorro sempre falava 
isso e eu escuto isso muito em professores e professoras, intelectuais 
indígenas. O Tema Contextual é um processo de atualização cultural, 
de trazer esses processos desde o território, a partir das variações de 
cada lugar, de cada espaço, mas é uma maneira de acordar, como eu 
me lembro do Cassiano Panhy, Apinajé, falando, o Silivan também, 
de acordar processos que estão lá, adormecidos. 

A Taís falou isso também, a Taís Pocuhto, de festas que são dei-
xadas de lado e o Tema Contextual acorda isso. O Tema Contextual 
atualiza esse mundo que foi impactado pelos processos tenebrosos e 
violentos das colonialidades, como segue sendo atacado por sujeitos, 
grupos e instituições absolutamente coloniais e violentos. E aí vem 
isso. Na hora que o processo vem do território, na hora que o processo 
se desprende das imposições, sem eliminar o conhecimento ocidental, 
como também foi muito bem dito pelo Pedro, a questão do Tema 
Contextual e a questão que eu entendo e aprendo muito com os e as 
intelectuais indígenas, nunca é a de jogar fora nenhum conhecimento, 
de eliminar o outro. Ao contrário, é de dialogar, de relacionar, de 
conectar e potencializar, a partir das relações. 
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Eu vejo em todas as falas isso. Eu consigo imaginar aqui a vibração 
da Socorro. Uma das cenas mais bonitas que eu sempre me recordo 
da Socorro é aquela vibração dela, que vinha e vem da alma dela, 
quando ela via esses processos acontecendo, de acordar conhecimen-
tos, de atualizar a cultura, de proteger o território, porque aí vem 
muito o que o Silivan e a Percília colocaram, nós kupẽ, tori, waradzu, 
a gente tem a dificuldade inacreditável de entender isso, como foi 
bem colocado pelo Pedro, pela Taís e pelo Silivan e pela Percília, nós, 
kupẽ, tori, waradzu, a gente tem uma dificuldade enorme de entender 
o Tema Contextual. 

E mais, de entender o que significa território, território vivo, de 
entender que árvores, animas, entidades não humanas fazem parte de 
todas as dinâmicas políticas dentro do território, de entender que o 
cerrado é música também, de entender que as músicas foram criadas 
e transmitidas pelas cobras, pelos pássaros, pelas onças e por outros 
animais. Vocês têm toda razão, meus amigos e minhas amigas, pensa-
dores e pensadoras originários! Nós temos uma dificuldade enorme 
de entender isso. É por isso que o planeta está acabando. É por isso 
que o planeta está fervendo e a gente vive essa crise tenebrosa, que a 
gente mal pode sair de casa, porque a gente não consegue entender 
que o planeta está vivo. 

Vocês tentam explicar e ensinar a gente sobre isso. E o Tema 
Contextual faz isso, não é, gente? O Tema Contextual consegue tra-
zer isso à tona. Eu acho isso sensacional, porque o Tema Contextual 
consegue trazer isso à tona, dialogando com saberes ocidentais, for-
talecendo os processos originários, do território. E isso aparece, 
inclusive, para o Estado, porque isso pode aparecer numa escola, 
que também é uma instituição do Estado. Isso chega a aparecer na 
universidade, que também é uma instituição do Estado. Então, o 
Tema Contextual tem uma potência que eu nem consigo imaginar 
ainda. Eu estou aprendendo, também. Eu sou um aprendiz, como o 
professor Stefano colocou ontem. 
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Enfim, eu já estou falando demais. Só para finalizar, me fica 
muito a questão, que foi colocada ontem pelo professor Bruno e pelo 
professor Stefano e pela professora Socorro, nesses processos, surgem 
outros conceitos, outras categorias. Pedro colocou isso hoje muito bem. 
Quando a gente fala de esticar o conhecimento, quando a gente fala 
de bilinguismo epistêmico. O Bruno Kaingang nos ensinou algumas 
palavras em Kaingang, que trazem outros significados e sentidos. O 
Bruno Kaingang falou isso claramente. A gente tem outros conceitos 
para pensar e para produzir o mundo. Nesse processo todo do Tema 
Contextual, esses conceitos e essas categorias começam a aparecer. 

Esticar, atualizar, outros modos de pensar democracia, reciproci-
dade. O professor Stefano falou de categorias Maias, de língua tsotsil, 
tzeltal, e essas categorias começam a emergir. Me parece, só para 
finalizar realmente a minha fala e para abrir espaço para o debate, 
que a ideia que está presente no Tema Contextual, que é esse processo 
de interculturalidade crítica no mundo real, no mundo possível, nós 
sabemos, não há nada de romântico nisso, de abstrato, esse é o mundo 
real, e, aí, me parece que é isso. 

Eu me recordo muito de uma fala do professor Stefano, que é 
fundamental isso. Ele estava falando em relação aos conflitos com 
as Secretarias de Educação lá no México, que não é algo apenas 
pedagógico, porque quando a gente pensa apenas no lado da peda-
gogia, a gente acaba deixando de lado os outros domínios que são 
fundamentais nesses processos, que a Pocuhto, o Silivan, a Percília, o 
Pedro, o Gilson, a professora Tapirapé, todos e todas, talvez eu esteja 
esquecendo agora aqui alguém, mas todos e todas que falaram hoje 
deixaram isso muito claro. Esse processo é pedagógico, também, mas 
ele é filosófico, ele é epistemológico e, sobretudo, é político, porque 
é um processo de transformação dentro do mundo real, dentro da 
possibilidade. Eu acho que isso é fundamental a gente pensar. 

Eu me lembro... veio aqui de novo. Acho que a Socorro me soprou, 
agora, uma fala que a gente sempre comentava em nossas reuniões de 
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Estágio, que o Tema Contextual não é uma aula, ou uma “aulinha”, 
aquela ideia quando o Tema Contextual tende a virar uma disciplina, 
a gente conversava muito nesse sentido, ele vira uma “aulinha”, entre 
aspas, claro, no sentido que se a gente reduz o Tema Contextual às 
dinâmicas disciplinares, ou seja, só a uma questão pedagógica, a gente 
despotencializa esse processo de transformação incrível, porque o 
Tema Contextual é pedagógico também, mas ele é junto, vinculado, 
conectado e esticado com a parte filosófica, com a parte epistemo-
lógica, com a parte ontológica e ele é político. Eu sempre conversava 
muito com a Socorro sobre isso. A gente nem sabe muito, já que 
há uma variação incrível de possibilidades, há contextos distintos, 
dificuldades mencionadas desde ontem, de maneira profunda, mas o 
que a gente sabe é que o Tema Contextual precisa começar promover 
transformações, na medida do possível, nesse processo com base nas 
epistemologias originárias, desde abajo, desde os territórios, porque 
ele é epistemológico e político. 

Bom, super parabéns para todas as pessoas que apresentaram 
agora de manhã! Eu já estou ansioso para a parte da tarde e eu passo 
a palavra para vocês.

André Marques: Bom, pessoal, perguntas, comentários, sobre os 
temas tratados aqui nessa manhã tão rica? Lilian?

Lilian Abram: Oi, bom dia! Primeiro, eu queria dar os parabéns 
a todos e todas que apresentaram e, também, ao Alexandre e ao 
André, por terem tido essa ideia tão bonita de promover esse encon-
tro e dizer que eu fico muito feliz sempre de ver essas experiências 
bem-sucedidas. Elas nos animam demais, dão muita coragem para 
a gente. Mas eu queria falar, especificamente, de um ponto que foi 
trazido pelo Silivan e pela Percília, por todos, mas acentuado mais 
por alguns, que é essa falta de compreensão de nós, não indígenas, 
não somente do Tema Contextual, mas de toda a epistemologia, o 
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modo de conhecer, o modo de ser dos povos indígenas que, cada vez 
mais, está sendo levado para a escola. 

Uma das coisas que eu lembro que a professora Socorro falava 
bastante era que, no início do curso, havia um diálogo maior entre o 
curso de Educação Intercultural da UFG e as Secretarias de Educação. 
E eu penso que, talvez, esse seja um caminho, retomar. A gente sabe que 
não é fácil, mas retomar esse diálogo, talvez, seja um pequeno caminho 
para essa pergunta que vocês fizeram e que o André também fez, como 
fazer o não indígena, nós, compreendermos melhor esse processo. O 
Alexandre acabou de falar que, mesmo a gente que está trabalhando no 
curso de Educação Intercultural e está o tempo todo aprendendo com 
vocês, o quanto é difícil para a gente saber o que é um Tema Contextual, 
a gente conseguir atuar, nesse sentido, de um modo mais próximo do 
que vocês professores indígenas e comunidades indígenas desejam. 

Eu penso que as Secretarias de Educação, porque a gente fala de 
secretarias, mas são pessoas, as pessoas que estão lá, elas sabem menos 
ainda. E, a interculturalidade, ela é um conflito, como todo mundo 
falou aqui. Há uma disputa política, do modo como vai se fazer essa 
escola. Porque essa escola disciplinar, “cinquenta minutos”, existe há 
muito tempo e ela é um mecanismo de promoção da colonialidade. 
Vai haver essa resistência. Eu fico pensando se não seria possível que a 
gente tivesse mais diálogo, novamente, com as pessoas das Secretarias 
de Educação e que eles estivessem mais próximas dos trabalhos que 
são desenvolvidos no Núcleo, porque as Secretarias de Educação 
estão em contato com os professores indígenas que são estudantes 
do Núcleo Takinahakỹ, mas de outras licenciaturas também. É um 
caminho maior, eu acho. 

Eu penso que essa discussão de romper com essas práticas colo-
niais e tão firmes da educação é um movimento muito maior do que 
o professor individual lutar. O Pedro, eu lembro de uma vez que ele 
entrou em contato comigo dizendo das dificuldades que ele tem no 
estado. Silivan também. Parece que é uma luta que vai muito além 
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disso. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar para que a gente 
pense futuramente. Um encaminhamento, quando voltarmos para 
o presencial, ou não, ou antes disso, mas que a gente retome, tente 
retomar esses diálogos, que parece que no início do curso foram 
realizados. Quem é das antigas pode falar também. Mas é isso. Eu 
queria dar os parabéns e dizer que, mesmo com tanta força das práticas 
que insistem na colonialidade, está caminhando. Parabéns a todos 
e agradeço por ter aprendido um monte de coisa aqui. Um abraço!

André Marques: Obrigado, Lilian! De fato, é um encaminhamento 
muito importante. Acho que as falas das professoras e professores 
indígenas aqui reforçam essa necessidade desse diálogo mais próximo 
com as Secretarias de Educação e, no fundo, do próprio cumprimento 
do direito à educação específica e diferenciada, que a gente está vendo 
que não tem sido cumprido. Pedro?

Pedro Filho: Professores, eu queria fazer um comentário, baseado 
na fala do professor Herbetta e, agora, também, pela fala da professora 
Lilian. Quando eu penso em possibilidades, sabendo das dificuldades 
que nós temos em relacionar com as Seduc, com essas propostas que 
já vem prontas, a não aceitação do que a gente pensa, do que a gente 
tenta elaborar. E a fala do professor Herbetta, quando ele coloca, 
assim, “nós, ocidentais, nós kupẽ, tori, temos dificuldade de entender”. 
Eu só queria falar que, quando eu penso em possibilidade, e vejo a 
ligação que vocês da UFG têm com os povos indígenas, eu penso que 
é possível, sim. Eu queria dizer que vocês são exceção e nos mostram 
que há uma condição de diálogo, há uma condição de desenvolver 
um trabalho de aceitação por parte do tori, quando eu penso nesse 
detalhe, que vocês professores da UFG, todos que são ligados ao Núcleo 
Takinahakỹ, nos abraçam, entendem e compreendem. 

Eu me coloco também nessa questão, mesmo com dificuldade, 
têm essa aceitação. Essa aceitação de que sejam desenvolvidos os 
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projetos baseados nas tradições culturais. Tem essa aceitação. Vocês 
são exceção e por isso que a minha fala, o meu pensamento, é que 
há essa possibilidade, sim, por parte da outra cultura ocidental. 
Outro detalhe que foi colocado pela professora é fazer essa retomada, 
porque eu, particularmente, acredito que a UFG é uma instituição 
muito forte, hoje. O nosso curso, o Núcleo Takinahakỹ, é referência 
e tem uma força imensa e que pode, não sei se a palavra é exigir ou 
articular, enfim, com as Seducs, para que a gente tenha um pouco 
mais de liberdade, que a gente tenha um pouco mais de autonomia 
para elaborar os projetos, elaborar as pesquisas, utilizando os Temas 
Contextuais. É essa a minha fala.

Mônica Veloso: Bom dia, novamente, a todas e todos! Eu queria 
falar um pouco nessa linha do que a Lilian falou, mas unindo com a 
fala do professor Bruno, ontem, e a resposta que ele me deu à pergunta 
que eu fiz ao final. Não sei quem estava lá. Já era no finalzinho do 
seminário. Eu fiz uma pergunta a ele e ele me fez uma resposta que 
eu achei muito interessante, que eu acho que nos ajuda a pensar essa 
retomada com as Seducs. Eu coloquei aí no chat, de fato, no início, 
quem estava no início, acho que aqui o André, depois o professor 
Elias, também chegou, nós fazíamos muitos seminários. Nós fazíamos 
muitos encontros com as Seducs. As Seducs participavam de todos os 
nossos eventos. Eles sempre estavam presentes e eles estavam sempre 
presentes também nas nossas etapas, de UFG e de Terra Indígena. 
Sempre que nós fazíamos as etapas aqui em Goiânia, havia os repre-
sentantes das respectivas Seducs. Nas aldeias, também, as pessoas 
participavam. Por exemplo, muitas vezes, eu fui para os Xerente e 
estava acompanhada pelo pessoal da Seduc. Muitas vezes, fui para os 
Tapirapé acompanhada pelo pessoal da Seduc. Havia essa relação, esse 
trabalho conjunto e nós participamos de várias formações continuadas. 
O Elias participou, o André participou, eu, participamos de várias 
formações continuadas no Tocantins. 
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Acho que esses diálogos podem ser retomados e eu queria aqui 
relembrar a fala do professor Bruno, ontem, quando eu fiz a pergunta 
para ele, porque ele falou exatamente isso, que muitas escolas indígenas 
não possuem diretoras e diretores indígenas, não possuem coorde-
nadores pedagógicos e coordenadoras pedagógicas, que em muitas 
escolas indígenas os professores e as professoras indígenas não têm esse 
protagonismo. Eu perguntei no final para ele “professor, e como fazer, 
então? Como dialogar com as Seducs, no sentido de que os indígenas 
sejam, de fato, os protagonistas das escolas?”. E ele me respondeu: “é pela 
prática!”. Quem estava lá, ao final, ouviu ele dizendo. “É pela prática. 
Mostrando para as Seducs o que nós temos de melhor”. 

Não sei se o professor Bruno está aqui ainda. Ele pode até falar 
mais. Estou aqui falando da fala dele com ele aqui. Ele disse isso, “é 
através da prática. É mostrando para as Seducs o que nós fazemos. 
É mostrando para as Seducs que as nossas aulas são diferenciadas. É 
mostrando para as Seducs que, quando nós vamos para a roça, nós 
estamos fazendo aula. Quando nós vamos para o rio pescar, nós esta-
mos fazendo aula”. É estabelecer o diálogo, é esticar o diálogo com a 
Seduc, no sentido de mostrar que as nossas práticas são aulas, que as 
nossas aulas não são só dentro da sala de aula, mas são nos diversos 
espaços, que são diversos espaços educativos. 

Ontem, quando o professor Bruno me falou isso, e agora que a 
professora Lilian fala, também, sobre essa retomada, eu fiquei pensando 
exatamente nessas questões, que a gente pode pensar em estreitar 
esses, digamos assim, os laços. Retomando seminários, conversas 
e pensando, exatamente, nesse conselho e nesse ensinamento do 
professor Bruno, ontem, de através da prática das escolas indígenas, 
através das práticas de vocês, professores e professoras indígenas, 
que trouxeram vários exemplos aqui hoje, nós podemos ir trazendo 
as Seducs para cá e estabelecendo esse diálogo, fortalecendo esse 
diálogo, que realmente está muito, vamos dizer assim, adormecido. 

Não vamos dizer que ele não existe. Vamos dizer que ele está meio 
descansando. Eu acho que a gente pode pensar em caminhos e acho 
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que essa fala da Lilian é ótima. Acho que a gente precisa, realmente, 
pensar, nesse sentido. E fiquei me lembrando muito da fala do pro-
fessor Bruno, ontem, dessa questão da prática, porque eu acho que 
é exatamente isso, mostrar para as Seducs como são as práticas de 
vocês, que vocês fazem na prática, que as aulas são na prática, que a 
escola, como o grande professor Dodanin Krahô sempre diz, “a escola 
indígena é uma escola alegre”. Tem que ter alegria. E a escola indígena 
está nas árvores, ela está debaixo das árvores. Várias vezes, ele disse 
nos nossos eventos do Núcleo, “a escola indígena é alegre”. E muitas 
vezes, ele disse, inclusive, para a gente “olha, a escola de vocês, muitas 
vezes, não funciona, porque ela não tem alegria. A nossa tem alegria. 
A nossa escola tem alegria. Tem criança correndo, criança brincando, 
criança indo para o rio”. 

Eu acho que a gente pode tentar caminhar por aí, pensar nessas 
falas tão inspiradoras, do professor Dodanin, do professor Bruno, 
ontem, dos professores e das professoras que falaram aqui, hoje, e de 
tantos outros. E realmente estreitar esse laço e retomar essa conversa 
e essa relação com as Seducs. Obrigada!

Alexandre Herbetta: Eu concordo com esse encaminhamento 
e eu penso que um dos nossos objetivos, enquanto Coordenação de 
Estágio, enquanto Seminário Maria do Socorro Pimentel, enquanto 
essa nossa reunião, é justamente tirar alguns encaminhamentos, 
alguns caminhos para a gente seguir concretamente, nesse rumo de 
transformação. Eu, quando cheguei no Núcleo, participei, também, de 
algumas dessas reuniões junto à Seduc. Eu vi que elas adormeceram, 
realmente, e que a gente vem conversando sobre essa ação já há algum 
tempo, mas, por uma série de razões, a gente ainda não conseguiu 
voltar a fazê-las, acordar esse processo. Mas, para mim também, fica 
muito claro e evidente, desde ontem, que é isso. 

Se o Tema Contextual, se os processos de interculturalidade crítica, 
são conectados e esticados do pedagógico ao político, passando pelo 
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epistemológico, é absolutamente fundamental, é tão fundamental, no 
processo de formação da universidade, as atividades em território, mas, 
eu estou aqui imaginando e pensando na centralidade de uma atuação 
junto à Seduc. Porque, se não, é isso. A Seduc vai ser sempre um em-
pecilho, um obstáculo, por uma série enorme de razões. Mas pensando 
nesse sistema que sempre emerge, sempre aparece, desses elementos 
esticados e conectados, um modo de fazer algum avanço dentro da 
possibilidade do real, é, sim, e efetivamente, atuar junto com a Seduc. 

Se todos e todas concordarem, eu penso que esse já é um en-
caminhamento absolutamente fundamental e urgente. De alguma 
forma, reestabelecer, acordar um processo junto às Secretarias de 
Educação, as Seducs. 

André Marques: Bom, já temos um encaminhamento impor-
tante, embasado pela fala de todas as pessoas que apresentaram, ou 
quase todas que apresentaram seus trabalhos, suas reflexões, hoje. 
E isso reflete muito bem essa dimensão política, que o Alexandre 
estava falando, que há uma relação de tensão, enfim, de diálogo e de 
conflito constantes, mas a gente não pode deixar de perceber como 
um enfrentamento necessário. 

Mônica Veloso: É só uma pontinha aqui do que o Alexandre falou 
no final. Eu acho que se a gente não volta a estabelecer esse diálogo, 
a gente fica com essas práticas diferentes. Nós temos uma proposta, 
nós temos um trabalho, nós temos uma vivência, aqui na UFG, e os 
professores e as professoras indígenas têm que fazer outra coisa lá na 
aldeia. Isso foi falado aqui por vários e várias, mas, especificamente, 
a professora Taís falou isso, da diferença: “aqui, nós discutimos Tema 
Contextual. Aqui nós fazemos Tema Contextual, mas lá na escola, 
a gente não pode, porque a Seduc não deixa”. E o professor Gilson 
também falou isso: “a gente tem a Seduc dizendo uma coisa para nós, 
mas a gente faz diferente”. 
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Esse fazer diferente é que precisa ser, no caso, oficial. E, aí, é só 
a conversa com a Seduc que vai fazer com que isso acabe. Isso é uma 
prática muito ruim. Os professores e as professoras indígenas se sentem 
mal fazendo isso e, de fato, é. Você estuda num curso que tem o Tema 
Contextual e você dá aula numa escola que está lá dividindo, “não, 
Língua Indígena, cinquenta minutos, na sexta-feira. Arte e Cultura 
Indígena, na quinta-feira, sei lá que horas, cinquenta minutos”, como 
se arte e língua não estivessem, o tempo todo, e não fossem tudo, a 
vida inteira dos indígenas. Isso foi muito falado aqui. O nosso curso 
é uma coisa e a Seduc outra. E, aí, eles precisam ficar, os professores 
e as professoras precisam ficar decidindo e vendo como que fazem. 
Isso é terrível demais.

André Marques: Eu acho que pior do que isso, pior do que esse 
descompasso, disjunção, entre a universidade e as escolas, é a inviabi-
lidade de um direito que é garantido. Se os professores e as professoras 
indígenas entendem como mais adequada, politicamente, pedagogi-
camente, culturalmente, a implementação de Temas Contextuais, 
eles têm direito disso. Devem ter uma autonomia para pensarem 
essas formas e processos próprios de ensino e aprendizagem. É uma 
dimensão ainda mais grave. Clarêncio e depois a Lilian.

Clarêncio Tsuwaté: Bom dia a todos, grandes professores! Eu quero 
aproveitar esse momento e dar os parabéns a todos os professores, que 
o dia é muito especial, dia quinze de outubro e, ao mesmo tempo, a 
gente se alegra e, ao mesmo tempo, a sente falta de alguém que nos 
deixou, tão prematuramente, que é a grande professora Maria do 
Socorro. Pois bem, o legado dela está em  nossas mãos, agora. Cada 
um de nós podemos ser protagonistas, podemos ser coautores daquela 
que sonhou que o ensino e a aprendizagem sejam mais peculiares de 
cada povo. Agora, o importante é que a gente não se desanime. 

O que ela começou, não pode parar aqui, tem que continuar. Eu 
quero deixar a mensagem para todos nós, principalmente para indíge-
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nas, professores indígenas, que a luta que começou com ela, podemos 
continuar lutando. Eu estava pensando agora, vocês falando, segundo 
a política educacional, é garantida para os povos indígenas, que eles 
trabalhassem, que eles levassem suas escolas dentro de suas próprias 
realidades, atendendo às suas próprias realidades. Porém, eu estava 
pensando, em cada escola tem seu PPP, Projeto político-pedagógico, 
e em que momento que as escolas indígenas podem ser autônomas, 
no sentido de levar suas escolas de uma forma mais particular, aten-
dendo à sua própria realidade? Porém, tem certa influência, até certa 
interferência da própria Seduc, também. 

A gente tem que pensar se pode haver isso. Se essas escolas in-
dígenas trabalhassem atendendo ao PPP, mas eu acho que isso está 
causando um certo problema entre a Seduc e as escolas indígenas. A 
Seduc não está deixando que as escolas funcionem atendendo à sua 
própria realidade, que é a realidade dos povos indígenas, principal-
mente das crianças. Está tendo essa confusão, até para os próprios 
professores indígenas. E eu acho interessante. Tem que haver esse 
diálogo, para não haver esse embate, para não haver essa confusão, 
que acaba o próprio professor perdendo seu tempo, de não praticar 
esse conhecimento que é um tema contextualizado. Seria interessante 
que os próprios professores e, principalmente, os coordenadores de 
cada escola conversassem isso, porque isso é garantido dentro da 
LDB. A LDB fala que as escolas indígenas têm que ser trabalhadas 
dentro da sua própria realidade. Mesmo tendo isso, a Seduc entra, 
interfere no papel, talvez, da realização do PPP, que é formulado pelos 
próprios professores indígenas. Está tendo esse embate. Está tendo 
essa confusão, esse clima de desconforto, de deixar os professores 
indígenas trabalharem, com aquilo que eles entendem, com aquilo 
que eles conhecem, com aquilo que é melhor para eles. 

Com certeza, esse conhecimento colonial ainda está interferindo, 
na verdade. Eu acho que seria interessante, nós professores indígenas e 
até com a presença de vocês pudéssemos criar um seminário, fazer um 
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seminário. Seria interessante isso, para a gente ter essa certeza, essa cla-
reza, para os professores indígenas e, principalmente, para os diretores, 
de não ter sempre que obedecer ao superior, mas, na verdade, que esse 
conhecimento novo atenda à nossa realidade. Eu estava pensando nisso. 
A professora Mônica falou sobre colocar em prática. Só praticando que a 
gente pode realizar, mas se os professores praticarem esse conhecimento 
contextualizado e não esse conhecimento quadradinho, segmentado, 
isso é errado ou se algum professor trabalhar nisso vai ser penalizado 
de alguma forma? Por quem? Se for, pelo diretor, pelo coordenador, se 
for, pelo profissional de Seduc? Como que é isso? Ou a gente tem que 
recorrer ao Ministério Público? Isso para que a Seduc não interferisse 
na forma que esse conhecimento seja levado pelos povos indígenas, 
para que não haja interferência da Seduc. 

Eu estava pensando nisso, se é pecado, se é errado, se é grave, os 
professores fazerem isso, praticando esse conhecimento que é adqui-
rido, que a gente adquiriu, nós, eu, por exemplo, na universidade, no 
Núcleo Takinahakỹ. Eu estava pensando nisso. Se é grave isso, se a 
gente trabalhar, praticar, aquilo que nós aprendemos. É errado para 
quem? É grave para quem? Para as crianças ou para a Seduc? A gente 
tem que pensar nisso também e ir dialogando. A gente tem que ver 
essa maneira de poder dialogar em que não houvesse essa interferência, 
de nos colocar sempre dentro dessa integração, para a gente não sair 
desse conhecimento colonial, sempre a gente permanecer dentro do 
conhecimento colonial. 

É esse, talvez, o mecanismo que o sistema educacional trabalha, 
tentando, sempre, nos colocar dentro desse conhecimento segmen-
tado. E a gente não quer. A gente sabe muito bem que a gente não 
quer, porque a gente sabe que o conhecimento sempre vai ligando um 
com o outro. É isso que a gente está vendo. Esse desmatamento está 
trazendo o quê? A falta de chuva, secas, principalmente, os rios estão 
secando. Vai sobrar para quem? Somente para os bichos? Para nós 
também! Isso vai ligando um com o outro. A gente tem que pensar 
nisso. Era isso que eu queria colocar. 
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Esse conhecimento, esse ensinamento de todos vocês professores. 
Eu tenho uma honra de estar aqui falando, de poder descobrir que esse 
conhecimento estava praticamente à mercê de ser acobertado. Como 
vocês falam, essa epistemologia indígena estava sendo acobertada 
pelo conhecimento colonial, praticamente. Isso é muito interessante, 
é muito importante de a gente sair da escuridão, de ver que a coisa 
não é bem assim, que o conhecimento não é segmentado. É isso 
que eu quero agradecer a todos vocês, pelo conhecimento de vocês, 
essa bandeira que a UFG vem trabalhando, sobretudo no Núcleo 
Takinahakỹ. E vamos continuar estudante. Parar não pode! Vamos 
continuar estudando. Meu muito obrigado a todos vocês!

André Marques: Muito obrigado, Clarêncio! Também traz pontos 
importantíssimos para o nosso debate, para as nossas reflexões. Um 
deles é o Projeto Político-Pedagógico. Foi uma das grandes lutas da 
professora Socorro dentro do curso de Licenciatura Intercultural, mas, 
também, com as duas etapas de especialização. Ela nos dizia muito 
isso. A autonomia começa por aí, de que professores e professoras, 
comunidade escolar de cada povo, comece a pensar o seu Projeto 
Político-Pedagógico. Talvez, esse seja um dos elementos mais impor-
tantes nesse diálogo com as Secretarias de Educação, com o Estado, 
de maneira geral, porque é uma forma de materializar a proposta, o 
que vocês esperam, que cada povo, cada comunidade espera, como 
função social da escola e como isso vai ser desenvolvido. Aí entraria 
a proposta de Tema Contextual, como uma dessas possibilidades. 

Eu acho que, também, é um dos pontos que a gente precisa trazer, 
retomar nos nossos debates sobre Estágio, porque, afinal de contas, 
faz parte das reflexões de Estágio, porque vira um instrumento de 
luta. Vira um instrumento nesse diálogo tão tenso com as Secretarias 
de Educação. Eu já vivenciei isso, em outras ocasiões. A primeira 
interpelação é essa: “mas vocês têm um Projeto Político-Pedagógico?”. 
É o primeiro questionamento que a gente sabe que é feito para en-
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fraquecer a demanda. Mas, de fato, a gente tem que entender que o 
PPP é um instrumento muito importante, político, pedagógico, de 
luta, enfim. Lilian está inscrita e, aí, eu penso, Alexandre, que a gente 
pode encaminhar para o final, porque ainda temos a segunda rodada, 
no período da tarde, e a gente espera contar com todas e todos vocês 
novamente. Lilian, fique à vontade!

Lilian Abram: Obrigada! Serei breve. Vou retomar um pouco 
a fala da Mônica e, agora, a do Clarêncio, que o que a gente faz no 
Núcleo Takinahakỹ, embora algumas, algumas não, muitas Secretarias 
de Educação insistem em não aceitar, em ver como algo separado da 
escola. O que a gente faz é algo completamente de acordo com o que 
o movimento indígena sempre fez. Está de acordo com a LDB (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação), está de acordo com os artigos 
da Constituição, com todos os referenciais que foram produzidos, 
inclusive, pelo MEC. O que é feito aqui, além de estar totalmente de 
acordo com uma legislação que é fruto de um movimento indígena, é, 
também, construído conjuntamente com indígenas. Não há razão para 
as Secretarias resistirem a aceitar. E, também, a questão do Projeto 
Político-Pedagógico das escolas, que é uma luta bastante antiga e 
com muita resistência, por parte dos órgãos governamentais, eles 
têm que participar. A Secretaria de Educação não tem de aceitar ou 
não, ela tem que estar dentro do processo de construção, justamente 
para entender tudo isso. Esses problemas que vocês apontaram, de 
gestão, de ingerências a respeito da prática pedagógica, da prática 
docente do professor indígena, ela existe de ponta a ponta. O professor 
Bruno Kaingang falou isso, ontem. Nós temos relatos no Amapá, 
em vários lugares do Amazonas. É algo que é também uma prática 
universal, porque é colonial. 

A gente tem que resistir a isso de um modo mais político, mes-
mo. Até pensei que a gente pode colocar, também, essa pauta nas 
Licenciaturas, nas Licenciaturas em Rede, que, talvez, seja algo im-
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portante de a gente colocar para debate lá, sendo que é algo maior. 
Só para finalizar, um tema que a turma de 2019 fez, que fizemos 
juntos nessa etapa, que é Modalidades de Ensino Bilíngue, a gente 
trabalhou muito a escola que queremos. E nessa escola que queremos, 
eles apontam questões fundamentais que foram ditas aqui, que são 
questões que estão, também, desde o comecinho da discussão sobre 
educação escolar indígena, que é o calendário, o respeito ao calendário, 
a gestão indígena. E o PPP, se ele não considerar o calendário, ele não 
é um PPP específico e diferenciado, porque o calendário está na base 
da construção do PPP, assim como a gestão. Eu acho que temos força 
para retomar essa conversa, que não está morta, mas está adormecida. 
Eu acho que está mais do que na hora, mesmo, até pelo contexto que 
estamos vivendo. É isso.

André Marques: Sim, Lilian, eu acho que a gente tem mais uma 
dimensão desse encaminhamento importante, que é pensar, consi-
derar, levar a sério, de fato, essa perspectiva de que escola queremos. 
Acho que isso é o primeiro caminho para se pensar a elaboração de 
Projetos Político-Pedagógicos autônomos como instrumentos de luta, 
de diálogo, como instrumento político, de fato, que possibilite mais 
caminhos, abrir esse caminho de diálogo com as Secretarias. Eu acho 
que é um encaminhamento muito importante.

Alexandre Herbetta: Desculpa, André, você já está finalizando, 
mas eu só queria colaborar, também, nesse sentido, desse encaminha-
mento, e dizer que, eu acho que o Clarêncio fez uma fala sensacional 
agora, e colocar como encaminhamento nosso, nessa necessidade 
central de um processo de interculturalidade crítica de tratar junto 
com a Seduc, também, retomarmos, porque, eu concordo, o Projeto 
Político-Pedagógico é central, nesse sentido, porque ele é, afinal de 
contas, um documento que, de certa forma, é entendido, ou quase 
entendido, pelo Estado, e pode trazer, então, demandas que tomam 
como base outros conhecimentos, outras epistemologias. 
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Eu reforço, então, o encaminhamento no sentido de nós, da 
Coordenação de Estágio e do Núcleo Takinahakỹ, de a gente retomar 
da onde nós paramos, porque a gente, como o André mencionou, 
a gente tem duas turmas formadas de um curso de especialização, 
também criado e coordenado pela professora Socorro, mas gestado 
e elaborado, ao longo de três, quatro anos, de se pensar em processos 
adequados, com base nos princípios do Núcleo Takinahakỹ, para a 
produção de Projetos Político-Pedagógicos. 

Eu não sei o número exato agora, mas além desses processos da 
própria gestão, elaboração, do curso de especialização, cujo objetivo 
era a produção de Projeto Político-Pedagógicos,  há aí, pelo menos, 
cerca de dez povos originários e, se não me engano, mais de cinquenta 
professores e professoras indígenas, que participaram, efetivamente, 
desses processos que, como eu estou dizendo, demorou três, quatro, 
cinco anos, de produção de PPPs. Então, já há. O que o Clarêncio 
fala que é fundamental e que se coloca nesse nosso encaminhamento, 
central, também, na minha opinião, nós podemos agregar esse outro 
elemento. Nós já temos mais de dez Projetos Político-Pedagógicos 
produzidos nos processos do Núcleo Takinahakỹ e que já estão em 
embate com as Seducs dos estados, em alguns estados. 

De tempos em tempos, eu converso com um professor e uma profes-
sora indígena que me diz “não, o Projeto Político-Pedagógico que a gente 
fez lá em 2015 está lá na Seduc sendo analisado, participou de alguma 
reunião”. Acho que só para agregar esse encaminhamento, vinculando 
com a fala do Clarêncio, de nós organizarmos uma retomada do que a 
gente produziu já, nesse sentido, de Projetos Político-Pedagógicos, como 
foi essa experiência e qual situação atual, por onde estão esses Projetos 
Político-Pedagógicos, onde eles estão, entrando nessas dinâmicas de 
poder e de decisão. Eu acho perfeito esse caminho a se tomar e só, 
então, lembrando que o Núcleo já avançou nesse sentido, também. Eu 
acho que é legal a gente retomar de onde parou.
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André Marques: Sim! E até como uma consequência ou como 
um efeito das experiências, exatamente, de Estágio, de Projetos 
Extraescolares, que deram um embasamento importantíssimo, para 
como colocar em prática os princípios de interculturalidade, trans-
disciplinaridade, bilinguismo epistêmico. É, de fato, uma necessidade 
premente de que a gente retome esse material já produzido, para ser 
atualizado, para ser revisado, para ver onde está, em que momento de 
diálogo com as secretarias esse material está. Enfim, muito importante 
mesmo. Pessoal, acho que a gente precisa finalizar agora, para que a 
gente consiga retornar no horário previsto no período da tarde, que 
é às catorze e trinta. Certamente, todos esses temas importantíssimos 
vão ser retomados e eu espero, esperamos contar com todas e todos 
vocês, daqui a pouco. E muito obrigado às pessoas que apresentaram, 
os professores e professoras indígenas que apresentaram nessa sessão, 
e a todas e todos que acompanharam e participaram dessa discussão. 
Espero que todas possam estar presentes conosco, no período da tarde. 
Muito obrigado, gente!



I Seminário de Estágio Pedagógico Maria do 
Socorro Pimentel da Silva  - Apresentações 

de professores e professoras indígenas 

15 DE OUTUBRO DE 2021 - PERÍODO DA TARDE

André Marques: Retomamos, agora, as apresentações dos professores 
e professoras indígenas com seus trabalhos profundamente engajados 
politicamente, epistemologicamente. Da conversa da parte da manhã, 
já tivemos encaminhamentos muito importantes e eu tenho certeza 
que agora, no período da tarde, a gente vai dar continuidade de uma 
forma muito bacana, uma forma muito bonita, a essa homenagem, 
ouvindo os comitês, os professores e professoras indígenas que vão 
apresentar nesse período.

Na programação de agora, na parte da tarde, vamos ter a apre-
sentação da Marcélia Gavião, que vai nos falar sobre “Casamento 
tradicional do povo Gavião”; o Lauro Pariko Ekureu, que vai falar 
sobre o tema “Boe Etuiedagamage: um diálogo intercultural”; a Raquel 
Karajá, que vai falar sobre “Bykyre: esteiras Iny”; o Hélio Javaé, sobre 
o “Latxi”; o Clarêncio Tsuwaté, sobre “O estágio do aprendiz de um 
A’uwẽ Uptabi”; e o José Carlos Guajajara, sobre “Instrumentos e 
técnicas tradicionais de caça do povo Tentehar”.

A ideia é de que cada um tenha cerca de 20 minutos para fazer 
sua apresentação, de maneira contínua, e, no final, a gente faz um 
debate a partir das apresentações. A ideia é que, a partir das expe-
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riências pontuais, temáticas, contextualizadas de estágio, a gente 
consiga esticar o debate, ampliar nossas compreensões sobre o Tema 
Contextual e a sua importância pedagógica, mas como a gente viu 
de manhã, também bastante política. Eu tenho certeza que vai ser 
uma tarde muito produtiva. E, mais uma vez, a participação de todas, 
de todos é muito importante. Anotem as perguntas que ao final das 
apresentações a gente apresenta aqui. 

A mudança de planejamento para o meet foi principalmente 
pensando nisso, que é mais amigável para um debate, para uma con-
versa. As pessoas podem falar, podem abrir seus microfones, a gente 
pode se ver, pelo menos virtualmente. Acabamos optando pelo meet 
para o dia de hoje. Vamos começar as nossas apresentações. Eu vou 
convidar a Marcélia Gavião, para falar sobre “Casamento tradicional 
do povo Gavião”. Marcélia, fique à vontade!



Casamento tradicional do povo 
Gavião – Comitê Gavião

Marcélia Gavião

Marcélia Gavião: Boa tarde a todas e a todos! Vou me apresentar. 
Para quem não me conhece, meu nome é Marcélia Guará Gavião. 
Na minha língua materna é Haprex. Em primeiro lugar, gostaria de 
agradecer todos os professores e professoras. Estou muito nervosa. 
Quero agradecer a todos e, especialmente, quero agradecer uma pessoa 
muito especial para nós, que não está entre nós mais, mas eu agradeço 
muito, pela força, pela coragem, pela determinação dela. Ela conseguiu 
abrir a porta da universidade para nós, povos indígenas. E eu tive 
a honra de estudar com ela, esses anos todos, e aprendi muito com 
ela. Aprendi com ela e entendi sobre a noção de interculturalidade, 
decolonialização e transdisciplinaridade. Tudo isso eu aprendi com 
ela e eu só tenho a agradecer ela por tudo. Hoje, ela está fazendo falta 
aqui, mas é assim mesmo. Todos nós vamos passar por isso ainda. Só 
tenho a agradecer ela por tudo. 

Eu vou começar a apresentar o meu Estágio, que é o Estágio 3, o 
Tema contextual é “Casamento tradicional do povo Gavião” e quero 
agradecer a orientadora, professora Luciana de Oliveira Dias, que na 
língua materna é Ju’hen. Eu vou iniciar falando do casamento tradicional 
antigamente. Antigamente, para realizar um casamento tradicional 
do povo Gavião, os pais escolhiam o homem para ser esposo para sua 
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filha. Eles escolhiam homens que são caçadores e trabalhadores, para 
que possam ajudar na sustentação da família. E eu vou falar um pouco 
também do casamento tradicional atualmente. Porque todos nós sa-
bemos, nós povos indígenas, as coisas estão cada vez mais modificadas, 
dentro da nossa comunidade, nossas culturas, as coisas estão mudando 
aos poucos. Não é diferente no casamento tradicional. 

Atualmente, para realizar o casamento tradicional não é mais os 
pais que escolhem o marido para suas filhas. São elas que escolhem 
e encontram uma pessoa que goste e quando eles decidem se casar, 
os pais só aceitam e começam os preparativos, preparativos para a 
realização da cerimônia de casamento. Eles começam a preparar os 
enfeites. Atualmente, as noivas usam enfeite de cinto, colares, brincos 
e os homens usam só cinto e braçadeira. Mas eles preparam todos os 
enfeites, preparam o urucum, jenipapo, para a realização da cerimônia. 
Quando os pais dos noivos conversam, entram em acordo, marcam 
o dia, a data da realização da cerimônia e eles preparam alimentos, 
também. Alimentos para os convidados se alimentarem no dia da 
realização da cerimônia. 

Para realizar a cerimônia de casamento, eles convidam um con-
selheiro. O conselheiro pode ser um homem que nunca se separou da 
mulher e sempre viveu só com uma mulher e que respeita todos da 
família dela, todos da comunidade. Eles encontram um conselheiro, 
um homem com esse perfil. Eles convidam e no dia da cerimônia 
ele vai e aconselha os casais, para eles poderem viver assim como 
ele, seguir o caminho dele. Após o aconselhamento dele, ele passa a 
palavra para os familiares dos noivos. Se alguém quiser aconselhar 
também, pode aconselhar. Depois do aconselhamento, os convidados 
que estão presentes, todos parabenizam os casais e depois eles ofe-
recem alimentos. Pode ser paparuto, massa de macaxeira e carne de 
caça. Isso acontecia antes, mas atualmente as comidas já são variadas. 

Eu vou falar, resumidamente, do parentesco. A partir do momento 
que o casal se casa e cria laços de família, eles não usam mais os nomes 
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próprios no dia a dia. Eles passam a usar outros nomes para a vida 
toda. Mesmo que o casal separe, eles continuam usando esse nome, 
esse nome de tratamento. 

Vou falar aqui, também, do Tema Contextual, o que aprendi sobre 
o Tema Contextual. Para mim, o tema contextual é de fundamental 
importância, porque através do Tema Contextual, a gente leva em 
nossa sala de aula todos os saberes e conhecimentos sobre a nossa 
cultura, tudo que envolve nós povos indígenas. Só o Tema Contextual 
faz isso. Ele envolve todos os nossos conhecimentos, porque na dis-
ciplina, ela em si, leva só os conhecimentos ocidentais e isso não é 
importante para nosso povo. Nós, povos indígenas, a gente vive para 
preservar a nossa cultura e praticar também e para que possamos ser 
indígenas o resto da vida. Por isso, quando estudei aí na Intercultural, 
aprendi vários conhecimentos, com cada um dos professores, e, ao 
retornar com esse trabalho de Estágio, eu vim trabalhando com os 
Temas Contextuais. E isso fez com que a nossa educação fosse cada 
vez mais melhorando em relação ao futuro. 

Não trabalhamos mais só com as disciplinas, a gente trabalha 
com Tema Contextual, que envolve tudo. A gente pode trabalhar 
com qualquer tema, que é muito importante, porque a disciplina é 
fechada, tudo separado e a disciplina ensina mais sobre os conheci-
mentos ocidentais. Eu só tenho a agradecer, porque graças a Deus 
consegui finalizar o meu curso. Falta defender, mas com fé em deus 
eu vou defender. Estou muito feliz de estar concluindo. E eu só tenho 
a agradecer a cada um de vocês professores e professoras, os nossos 
colegas. Estou vendo alguns aí que já concluíram. Eu estou atrasada 
um pouco! Eu estou muito atrasada, mas com fé em Deus eu vou 
concluir também. Eu só tenho a agradecer a cada um deles que me 
ajudaram em sala de aula nas trocas de conhecimentos e tudo. E é 
isso. Muito obrigada!
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André Marques: Muito obrigado, Marcélia, pela sua apresentação, 
que nos ajuda muito a pensar numa dimensão muito importante 
dos Temas Contextuais, que é de como os conhecimentos não estão 
fechados, não estão separados. A partir desse trabalho, que você nos 
relata, que você nos apresenta, a gente pode perceber como o tema 
Casamento do povo Gavião vai mobilizar muitos outros conhecimentos 
relacionados e isso é possível a partir dessa pedagogia, deste trabalho 
contextualizado, mas que pode ir se desdobrando e que pode ir se 
esticando. A partir do casamento, por exemplo, muitas dimensões 
importantes como os rituais do povo Gavião, a alimentação tradicional, 
a forma de transmissão de conhecimento a partir dos conselhos, que é 
um ponto importante, mas também as formas de respeito a partir das 
relações de parentesco, nomeação. Então, são todos conhecimentos 
que são mobilizados a partir de um tema que vai se desdobrando, 
que vai se ampliando, essa é uma das dimensões mais bacanas de a 
gente trabalhar a partir de Temas Contextuais. 

É muito bom saber que vocês têm conseguido implementar os 
Temas Contextuais aí na escola da sua aldeia. E mais importante, a 
sua percepção de como os Temas Contextuais, essa pedagogia a partir 
de Temas Contextuais, trabalha a favor da preservação cultural, da 
manutenção cultural do povo Gavião que, como você própria disse, 
é muito difícil, não é possível a partir de disciplinas, a partir de 
uma visão disciplinar do conhecimento. Obrigado, Marcélia! Muito 
bom ter você aqui com a gente hoje. E no final vamos ter debate. 
Vamos continuar falando sobre isso. Bom, agora a gente vai para a 
apresentação do Lauro Pariko Ekureu, que tem como o tema “Boe 
Etuiedagamage: um diálogo intercultural”. Lauro, está me ouvindo?



Boe Etuiedagamage: um diálogo 
intercultural – Comitê Bororo

Lauro Pariko Ekureu

Lauro Pariko: Primeiramente, eu quero desejar a todos os colegas 
e também aos nossos professores, feliz dia dos professores, das profes-
soras! Também quero agradecer aqui a nossa orientadora, Ana Paula, 
ela tem o nome de Cibae Kuodago, é do clã de Bokodori, que significa 
aquele que dá nome às araras vermelhas, as araras cangas. A gente 
escolheu esse nome aqui, Boe etuiedagamage como Tema Contextual, 
por conta de que é um saber que ele exprime a relação que nós Bororos 
temos com a natureza, mas para a gente compreender essa relação, a 
gente criou uma localização aqui, que a gente vai poder situar melhor. 
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O povo Bororo é dividido em duas metades exogâmicas. No lado 
norte, a gente tem os Ecerae e, no lado sul, a gente tem o Tugarege. A 
gente chama de metade por causa que a gente estabelece a relação de 
casamento de um lado com o outro, de uma metade com outra metade. 
É por isso que tem o nome de metades exogâmicas. Quem é do norte 
vai casar com o sul e quem é do sul vai casar com o norte. Porém, como 
tem a dinâmica cultural, isso tradicionalmente falando, mas ocorre que, 
na contemporaneidade, atualmente, às vezes não segue isso. 

Cada metade tem quatro clãs, a gente chama clã. Cada clã tem a 
relação com a natureza ou com o sobrenatural. Por exemplo, vamos 
começar no sentido horário a partir desse Paiwoe. Ele é um clã e 
o totem dele, a representação dele, é o bugio. Então, é um animal 
paiwoe. Apiborege, a representação é a palmeira de acuri. Em seguida, 
no sentido horário, tem Iwagudo. Iwagudo, a representação dele são as 
gralhas, aqueles pássaros, gralhas. Em seguida, tem Aroroe. A represen-
tação de Aroroe são larvas, a gente chama mais de marogodo. Isso do 
lado sul, ou seja, do lado da metade exogâmiga Tugarege. Da metade 
exogâmica Ecerae, no sentido horário, a gente começa com Baadojeba, 
que significa os construtores de aldeia. Que eles que constroem aldeia. 
Seria um espírito. Kie, a representação é anta, que é plural de ki e ki 
é a anta. O Bokodori, ele é a representação do tatu canastra. Então, 
a representação do clã Bokodori é tatu canastra. E, por último, tem 
Bakoro Ecerae, a representação dele é o espírito bakoro. A gente não 
vê ele. A gente sente o espírito que a gente chama de aroe. A gente 
sente, mas ele não é tocável. Não se toca ele. 

Daí, nós temos duas bolinhas para situar. No lado leste está escrito 
mano pa. Mano quer dizer onde se fabrica, onde é o lugar do mano, 
onde se constrói uma roda de caeté, é um tipo de bananeira, que os 
Bororos, nós Bororos, corremos com ele até o centro da aldeia. Cada 
metade não carrega a própria roda sua, mas ela carrega a roda do 
outro. O Tugarege quando corre, corre com a roda do Ecerae e Ecerae 
quando corre, corre com a roda de Tugarege. Se o Ecerae ganhar, não 
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é o Ecerae que ganha, é o Tugarege. Se Tugarege ganhar, não é Tugarege 
que ganha, é Ecerae que ganha. Tem um traço aí, que está escrito mano 
reia. Mano reia seria o caminho o percurso do mano. E lá no lado oeste, 
está escrito aije muga. Aije muga é o lugar onde fica o aije que é onde 
ocorre o rito de iniciação. 

No ano de 2019, a gente iniciou o primeiro estágio e, na época, a 
gente estava trabalhando, estava atribuída a disciplina de Matemática. 
Eu lembro que a gente conversou bastante com a nossa querida 
professora Socorro e também com a professora Ana Paula, para a 
gente pensar como contornar e resolver essa questão. Por conta de 
que, a escola, ela existe aqui na aldeia desde 1903. Há mais de 100 
anos. Então, tem vários pensamentos dos pais em relação à escola. A 
gente optou por esse boe etuiedagamage, por conta de que as pessoas 
não conhecem muito bem quais são os animais, as aves, os peixes que 
pertencem ao seu clã. A gente escolheu esse tema, por causa que a 
gente ia conseguir fazer o processo de manejo, de sistematizar essas 
informações, através da porcentagem. 

Também, aqui, como nas escolas que nossos colegas falaram cedo, 
são 5 aulas, 50 minutos. Tem que cumprir esse horário. Às vezes, as 
aulas referentes à Saberes Indígenas são deixadas na sexta-feira. Mas 
no nosso caso, como a gente está com Matemática, a gente tinha 
bastante tempo e a gente foi tentando contornar essa situação, que 
era casar essa ideia de Tema Contextual de boe etuiedagamage, seriam 
as propriedades de primazia, junto com a porcentagem. Foi onde a 
gente tentou segurar, se manter. 

Compreendemos que o tema trabalhado busca um diálogo com 
diversos saberes e está dentro do que a Socorro chamou de temas 
interculturais. Temas interculturais é pelo fato de estar percorrendo 
os saberes Bororo e também os saberes da sociedade envolvente, 
que são saberes europeus. Que são os conhecimentos matemáticos. 
Também os temas interculturais são reconhecidos por suas próprias 
características, favorecem o uso de língua portuguesa e das línguas 
indígenas. Ele tem certa flexibilidade. 
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O conceito, a gente tentou falar antes. Boe etuiedagamage é tudo 
aquilo que pertence a determinado clã por primazia ou também 
parente de um determinado clã ou ainda aquilo que lhe dá o nome. 
Focamos em animais, aves e peixes, por causa que cada ser vivo da 
natureza pertence a determinado clã, ele identifica aquele clã, como 
a gente falou anteriormente. E o início foi dado com a apresentação 
do Tema Contextual. A gente falou com os meninos se eles conhecem 
boe etuiedagamage, se não conhecem, e eles falaram que não conhe-
ciam. Eles estavam interessados e a gente falou para eles que eles iam 
produzir conhecimento, que a gente ia buscar informações através 
das pesquisas e, em seguida, a gente ia fazer a sistematização dessas 
informações e torná-las conhecimentos. 

E como que foi a pesquisa? A gente convidou os alunos para irem 
de casa em casa e fomos buscar alguns informantes que a gente foi 
encontrando, porém como aqui já passaram vários pesquisadores, a 
gente teve certa rigidez. Teve algumas pessoas que não aceitaram a 
gente pesquisar, que não queriam que a gente pesquisasse. Eu acho 
que a gente vai ter que ir trabalhando, não só Bororos, mas os outros 
parentes também, ir trabalhando, que esse conhecimento ele não vai 
ficar na universidade. Ele vai ficar na própria aldeia, mas só que ele vai 
ficar mais sistematizado, mais elaborado e ele vai ficar mais acessível 
do que se ficar na oralidade. E agora eu lembro de cedo, que falou de 
registro, e a gente entende que o registo, na verdade, é uma faca de 
dois gumes. Não adianta a gente registrar e guardar. A gente tem que 
registrar e ir repassando, dar vida a esse conhecimento. 

Nessa hora eu lembro do Davi Kopenawa. Davi Kopenawa fala que 
o branco ele aprende na pele do papel e nós indígenas, só aprendemos 
na pele da carne mesmo, vivendo. É a prática. E se eu não me engano, 
alguém falou cedo também da prática. Como é fazer acontecer a edu-
cação escolar indígena? É a prática! A constância da prática, não só 
aqui local, mas também para fora. Para que as outras pessoas também 
vejam esse movimento. Aqui está o registro e esse ancião que está de 
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costas, o nome dele é Apolônio e nós estamos ali com alunos do terceiro 
ano do Ensino Médio. E aqui, na foto abaixo, tem o ancião Eneldino 
Kugocereu. Ele faleceu ano passado e, no momento, aqui na aldeia está 
tendo o funeral dele. Ele ajudou a gente bastante nessa pesquisa. 

Aqui, nós também temos o filho do Eneldino, o Mário Márcio. Nós 
temos ali estudantes entrevistando ele. Daqui, nós temos uma mãe, que 
está sendo pesquisada pelos estudantes, a dona Flávia Kurugugaredo.
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Agora, contextualizando na prática, como a gente fez esse processo? 
A gente apresentou o conteúdo de porcentagem, como que funciona, 
onde é aplicado, por causa que a gente tem uma relação também com 
a cidade. Uma coisa que a gente percebeu é que os jovens têm muito 
interesse é no esporte, principalmente no futebol. A gente investiu 
nessa questão de futebol para trabalhar desconto, promoção, análise 
de preço e, juntamente com a porcentagem, a gente trabalhou a regra 
de 3 simples. Para eles compreenderem com maior facilidade, também 
foi usado a duração de viagem entre a aldeia e a cidade. Aqui nós temos 
o exercício de um aluno. Nós aqui temos uma camisa de um goleiro, 
tem uma chuteira, tem a resolução de um problema. Dessa forma a 
gente buscou contextualizar com o aluno a matemática e compreender 
a matemática, para ele compreender a matemática. 

Assim que a pesquisa concluiu, a gente começou a sistematizar 
as informações de boe etuiedagamage. Foi começar a separar, ver o 
total de aves, de animais, de peixes e clã por clã. A gente colocou 
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tanto na língua bororo e também no português, para poder ficar bem 
marcado. Aqui nós temos os Aroroe, o clã das aves. Vamos pegar os 
pássaros, quais pássaros pertencem aos Aroroe? Tem o nabure, que é a 
ararapiranga; batagaje, biguá; karao, papagaio verdadeiro; bakuguma, 
gavião requinta; metugo que é a pomba; turubare que é o pato; tem 
kanao kigadureu; tem mano é o que o gavião; tamigi que é a anhuma. 
Então, eles pertencem ao clã de Araroe. São nove aves. 

Para concluir toda essa compreensão de matemática, de boe etuie-
dagamage, fizemos análise de dados das aves pertencentes à metade 
exógama de Tugarege, que possui o total de 59 aves. Então, 59 aves são 
100%. Foi possível calcular a porcentagem de aves de cada clã da metade 
exógama. Por exemplo, o clã de Araroe, ficou 15,25% aquele que a gente 
analisou lá atrás, aquelas 9 aves, deu 15,24%. E daí, a gente trabalha 
tanto o conhecimento bororo, quanto o conhecimento matemático.
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A gente colocou uma coisa para a gente refletir. O que ocorreu 
com o Tema Contextual? O Tema Contextual rompeu o paradigma 
disciplinar que a escola possui. Como eu tinha dito a vocês, aos senho-
res, desde 1903, tem escola na aldeia Meruri. Aqui no território. Os 
pais têm certa visão a respeito da escola. Tanto é que os pais passaram 
por internato. No internato tem toda aquela exigência: matemática, 
português, redação. Só que a gente está conseguindo quebrar esse 
paradigma através do Tema Contextual. 

Também, eu peguei uma palavra que eu lembro que eu tinha 
conversado com a professora Socorro. Eu falei: “o que significa ‘es-
praiar’”? É possível “espraiar” os conhecimentos ao tratar do Tema 
Contextual, saindo de uma área e indo para outra sem obstáculo, 
no fluxo normal, tranquilo. A gente pode percorrer, andar entre a 
matemática e o conhecimento Bororo. Mais cedo falaram sobre tema 
gerador. É também o tema gerador, que o Paulo Freire fala, mas só que 
a gente viu que o Tema Contextual, ele tem tudo a ver com a nossa 
realidade indígena, que vai trabalhar uma coisa que está precisando 
dar uma reforçada. 
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Também, nesse ano, eu lembro que no primeiro semestre, a gente 
conseguiu falar sobre arcabouço teórico, com a professora. No Tema 
Contextual, é possível trabalhar a partir de um arcabouço teórico, 
que é o conjunto de teorias, como as palavras “ecologia dos saberes”, 
“epistemologias”, é “epistemologias ameríndias”, “decolonialidade”. 
Tudo isso faz parte do arcabouço teórico. A gente consegue trabalhar 
através desse Tema Contextual. É diferente que se você pegar um 
teórico lá da Europa, lá de onde tem Piaget, Wallon, mas só que eles 
não têm nada a ver com o Tema Contextual. 

O Tema Contextual é muito mais abrangente, vem atender às 
nossas demandas.  O Tema Contextual oportuniza despertar saberes 
adormecidos. No caso do meu estágio, tratando de direitos de pri-
mazia. Por exemplo, as pessoas que a gente entrevistou, já pensou se 
elas todas elas morressem. Todo esse material que a gente conseguiu 
sistematizar a gente iria perder, por causa que ia embora com essas 
pessoas. Mas como elas tinham dentro delas, mas estava meio que 
adormecido, a gente perguntando, no tempo delas também, sem 
ser igual um pesquisador de fora que chega e já fala: “responde isso, 
responde aquilo, responde isso, responde aquilo”, nisso a gente foi 
chegando com jeitinho: “oh, meu senhor, oh, minha senhora, tem 
como me ajudar aqui? Estamos fazendo um trabalho que vai ajudar 
nossa escola”. E com isso vai despertar esses saberes. Esses saberes que 
poderiam estar adormecendo, alguns que já estariam adormecidos, 
eles foram despertados e eles vão se espraiar na aldeia! 

No mais, Tuku tae pemegare!!! Muito obrigado, desculpa o barulho, 
mas é isso aí. Estamos aí para nos ajudar! Muito obrigado a atenção 
de todos!

André Marques: Nós que agradecemos muito, Lauro. Que fala 
importante para a gente pensar o Tema Contextual aqui! Tanta coisa 
bacana! E nesse último relato, eu pelo menos consegui ver a Socorro 
falando todas essas expressões que eram tão recorrentes, que eram 
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tão importantes e tão presentes nas suas discussões, nas suas aulas. 
Pontos importantes que você menciona, que a gente conversou sobre 
isso também, na parte da manhã, foi essa longa tradição disciplinar 
das escolas indígenas. 

No caso das escolas Boe, é um exemplo muito forte disso e como, 
de fato, mudanças de paradigmas, mudanças de perspectivas não vão 
ser feitas de um dia para o outro. Mas, a forma como você conduziu 
essa experiência nos ensina muito, que é trazer a comunidade para 
pensar junto. Envolver a comunidade nessa proposta de mudança. 
Fazer ela se sentir também protagonista disso. Afinal de contas, o 
conhecimento circula aí e, também, a gente vê instâncias, exemplos 
da resistência nessa experiência que você narra para a gente. 

É um ponto que a gente debateu muito pela manhã, de como lidar 
com um sistema que é disciplinar, muitas vezes com a comunidade 
que fica meio na dúvida se embarca nessa ou se não, porque afinal 
de contas, é algo novo numa longa tradição disciplinar, mas o que 
você nos apresenta agora tem um potencial muito grande de enfren-
tamento dessa situação, para contornar os limites da disciplina, que 
foi basicamente fazendo os conhecimentos dialogarem. Promover 
essa ecologia de saberes, da qual a Socorro tanto nos falava, tanto 
nos ensinava, e de uma forma muito bacana, muito produtiva, muito 
criativa, trazendo o conhecimento Boe com o conhecimento que você 
tinha que dar conta lá na escola, nas aulas de Matemática, mas isso 
de uma forma muito contextualizada. 

Fazendo relações interculturais que são vivenciadas, de fato, 
pela comunidade, como no caso de pensar relações comerciais, para 
pensar porcentagem, numa negociação de promoção, enfim. O que eu 
achei bacana, que é uma outra dimensão que a gente pode trazer para 
a conversa, é a do bilinguismo epistêmico. Falamos um pouquinho 
sobre isso ontem, mas eu vejo na sua experiência, possibilidades de 
pensar sobre isso. O que a Socorro nos ensinou? Quando um tema 
tem uma organização intercultural, vai demandar as línguas indígenas 
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e a língua portuguesa. No caso da atividade que você apresentou 
para a gente, sobre promoção, você usa a língua portuguesa, motiva, 
contextualiza o uso da língua portuguesa. Já quando você vai falar 
dos animais, o araroe, a língua indígena Boe é que é a língua mais 
adequada para se tratar, para abordar esses conhecimentos. Aqui a 
gente tem um exemplo, muito ilustrativo, do que a Socorro chamava 
a atenção para a gente pensar em como essa dimensão é importante, 
do bilinguismo epistêmico, de como as línguas não se desvinculam 
dos conhecimentos e das relações entre esses conhecimentos. 

E a sua percepção de que o Tema Contextual possibilita, que 
é despertar saberes adormecidos, eu acho que é um dos maiores 
potenciais dessa concepção, dessa pedagogia. Muito bacana, muito 
obrigado, Lauro! Vamos seguindo com as nossas apresentações. Raquel 
Karajá, que vai nos falar sobre “Bykyre, as esteiras iny”. 
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Bykyre, as esteiras Iny – Comitê Karajá

Raquel Karajá

Raquel Karajá: Boa tarde a todos professores e todos que estão 
presentes! O meu trabalho é do primeiro Estágio. Ele foi adiado 
muitas vezes, só que agora chegou a oportunidade de apresentar ele. 
O primeiro estágio que eu escolhi é sobre a bykyre, esteira, em iny.  
E o Tema Contextual é a Bykyre. 

Por que eu escolhi? Eu escolhi este tema, porque que as bykyres 
estão sempre presentes na nossa cultura, todas as cerimônias da 
nossa cultura. Fazendo essa pesquisa, eu descobri a real origem delas, 
que no tempo dos nossos ancestrais, serviram de cobertores para 
aquecer do frio e proteger de pernilongos, no tempo de inverno. Nos 
momentos atuais, elas servem em cerimônias e lazer e na socialização 
em cerimônias, também. 

E qual foi o meu objetivo, o objetivo que me levou a fazer essa 
pesquisa? Levar o conhecimento com maior clareza aos jovens, da 
importância de saber da história, do surgimento da bykyre e tornar 
os jovens preservadores dos recursos naturais, que é onde a gente 
encontra as matérias primas para fazer as confecções, e que a bykyre é 
uma riqueza que é ensinada às moças de geração para geração, dentro 
da comunidade Iny. Seu uso em cerimônias é significante. Por que? 
Dentro dessa bykyre existe uma grande história. Isso foi o que me 
levou, o meu objetivo ao fazer essa pesquisa. Eu problematizei ela.  
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A gente usa as bykyres nas transações de pessoas e seu conhecimento. 
Nós sentamos lá e passamos conhecimentos, saberes e diferentes 
trabalhos também. 

Tudo dentro dessa bykyre. Envolvendo diferentes trabalhos e a 
amizade com as pessoas, também. Quando a gente vai na casa do pa-
rente, ela serve também na socialização, quando chega algum parente, 
tem parentes que chegam distante. Quando tem uma festividade, a 
gente faz um mutirão, senta na bykyre e faz as realizações culturais, 
de bem estar também. A gente, às vezes, não quer usar a cama do tori, 
vai e senta na bykyre e se sente melhor, faz bem, também. E recorda 
momentos felizes e momentos de tristeza também, a bykyre. 

Eu coloquei também a matéria prima. A matéria prima que nós 
usamos, o broto do buriti, que nós chamamos de atehõnõ; o mõeky, 
que serve para tecer a bykyre; a palha do buriti, atehõ tyky; e usa 
também outras matérias primas, como murere, que a gente encontra 
nos rios e lagos; e o junco, nós chamamos de, os homens falam osiru 
e nós mulheres falamos kosiru; e juntamente com isso, as embiras, 
para fazer os traçados, que é kyná e wytykre, que são as embiras, que 
são encontradas nas matas ciliares de rios e lagos, usadas para fazer 
os detalhes, os traçados do grafismo que existe nas bykyres. 

As pinturas que a gente usa em pinturas corporais, a gente passa 
também para as bykyres. Não é todo tipo de traçado que é usado, tem 
também os próprios para passar nas bykyres.
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são: as bykyres estreitas e tem também as bykyres grandes, largas. As 
estreitas, a gente usa para uma pessoa, quando tem poucas pessoas. 
As esteiras são utilizadas com o grafismo de cerimônias. As esteiras 
cerimoniais, a gente usa sempre com um grafismo. A gente usa os 
grafismos sempre nas esteiras cerimoniais e sempre elas são novas, 
você não pode usar esteira velha, não. 

Para cada cerimônia, tem que ter uma esteira nova. Elas são usadas 
em cerimônias de casamentos; também, no nascimento do bebê; na 
primeira refeição do bebê, também, usamos sempre esteiras novas; 
e esteiras do cacique tradicional. Só o cacique tradicional pode usar 
essa esteira. E vem a esteira da primeira menarca das meninas, quando 
elas ficam mocinhas e, também, para os meninos, quando participam 
da casa dos homens, que vão para a casa dos homens. Ela pode ser na 
festa de Hetohokỹ ou até mesmo na festa de Aruanã.



151



152 153A gente usa essas esteiras para os meninos e as meninas. As esteiras 
também são usadas em funerais. Quando falece uma pessoa, a gente 
faz o enterro com esteiras. Colocamos uma por cima, para forrar, e 
a outra para cobrir a pessoa falecida. 

Eu coloquei também o desenvolvimento, como eu desenvolvi 
o meu estágio. Eu desenvolvi meu estágio com os alunos do 5º ano, 
que já sabem pensar um pouco. Com os alunos do quinto ano, a 
gente fez aulas práticas, fazendo visitas nas casas das pessoas que eu 
pesquisei e, também, trouxe para a sala de aula. Essas pessoas deram 
a aula, também, durante a semana. Foram 5 dias que eu dei as mi-
nhas aulas. E como foi trabalhada na escola? Foi dessa forma que eu 
trabalhei. Eu levei as anciãs, explicamos, a gente fez visita às anciãs 
e elas contando a história. Referente a tudo que eu fiz, o resultado, 
eu vi que o conhecimento que a gente tem na prática não é igual ao 
conhecimento que a gente tem, que pode escrever. 



153

É uma coisa que vai ficar para outras gerações. Por isso que eu 
acho importante fazer essa pesquisa, esse estágio sobre as bykyres inys, 
porque nós temos na prática, mas não está documentado. Foi dessa 
forma que eu fiz. E uma coisa, também, que eu deixei um pouco a 
desejar foi como que foi concluído. A conclusão que eu cheguei com 
esse trabalho, esse estágio que eu fiz, como eu falei, foi na escola, e a 
ideia foi de registrar e deixar para ser repassado em aulas, em sala de 
aulas, e ser usado por outros professores no futuro. Foi esse o resultado 
que eu adquiri fazendo essas pesquisas. 

Uma coisa também que eu pude trabalhar não foi um tema, assim, 
fechado, disciplinar. Eu pude envolver também as técnicas da mate-
mática, porque precisa ter a quantidade certa de palhas, quantidade 
certa de embiras, então, eu fiz uma contextualização, envolveu tanto 
a ciência, o conhecimento, mas também a prática. A quantidade, 
também, que a gente tem que ter para fazer os traçados. Foi isso que 
eu fiz. O meu trabalho foi dessa forma. E uma coisa também que a 
professora sempre falou, que os trabalhos que a gente faz referentes 
aos conhecimentos da nossa cultura, a gente pode usar, contextualizar, 
fazer diálogos. Igual eu fiz. Nas minhas entrevistas, eu dialoguei com 
as anciãs e os alunos também fizeram as suas perguntas. Foi muito 
proveitosa essa pesquisa que eu fiz. Não foi só dentro da sala, foi uma 
pesquisa também de campo, onde criou várias ideias e estimulou 
mais as meninas para poder aprender a fazer a bykyre e os traçados 
também. Foi desse jeito que eu concluí o meu estágio.

Alexandre Herbetta: Muito, muito obrigado, Raquel! Que bacana 
ouvir o seu trabalho e é muito bacana, também, ver como os Temas 
Contextuais, os estágios, eles dialogam uns com os outros, com as falas 
lindas de ontem e a gente vai reforçando e construindo pressupostos 
desse caminho cheio de potência e transformação. 

Eu penso que seu trabalho, Raquel, ele mostra muito bem al-
guns desses pressupostos, o Tema Contextual como esse processo de 
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acordar, de potencializar dinâmicas do território, essa possibilidade 
de pensar nos processos de ensino e aprendizagem para muito além 
dos muros da escola, da sala de aula. Como vem sendo colocado por 
muitos professores e professoras. A pesquisa é fundamental para o 
Tema Contextual. A conversa, ou seja, o reforço e o vínculo de relações 
com os mais velhos, com sábios e sábias, e como, dessa maneira, nesse 
processo de fortalecer relações, emerge, na verdade, concretamente, 
dinâmicas fundamentais de cada epistemologia, de cada território. 

Eu acho que você nos ensina de maneira muito concreta isso que 
vem sendo falado desde ontem, o potencial do fazer. Na medida em 
que você, por meio da escola, mas por uma concepção mais abrangente 
da escola, você estimula as meninas a seguirem fazendo determinados 
processos, que têm a ver com o ciclo de vida, que tem a ver com mo-
mentos especiais da vida das pessoas, que tem a ver com a memória, 
que tem a ver com os afetos, que tem a ver com grafismos, que tem 
a ver com matemática, que tem a ver com território, que tem a ver 
com categorias, conceitos centrais dos conhecimentos originários. 

Na verdade, você traz, acho que um elemento fundamental desse 
caminho dos Temas Contextuais, que é acordar e potencializar pro-
cessos e relações sociais, fortalecendo as relações entre as pessoas, 
os conceitos, as categorias do conhecimento e os princípios que são 
fundamentais para cada território originário, que pertencem a cada 
epistemologia indígena. 

Muito bacana ouvir o seu trabalho e ver esse processo acontecendo 
junto da sua escola, por meio do seu trabalho e do estágio e do Núcleo 
Takinahakỹ, nesse processo colaborativo!

Elias Nazareno: Alexandre, me permita quebrar um pouco o 
protocolo. Eu quero fazer uma referência maior, porque é o comitê que 
a Socorro coordenou durante tantos anos e o Zé Pedro e eu tivemos 
essa tarefa gigantesca e que muito nos honra, de assumir o comitê 
Karajá e dizer para todos que estão presentes, aqueles que também 
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não estão, estão ouvindo de longe, que foi entre o povo Karajá que foi 
concebido, de forma muito experimental, a ideia de Tema Contextual. 

Foi a partir dessas experiências com esse povo maravilhoso, que 
surgiu grande parte de todo o arcabouço teórico e metodológico 
que nós estamos discutindo aqui hoje. A Socorro era uma mulher 
que entendia a vida como a vida é e buscava fazer aquilo que Paulo 
Freire tanto fazia, que ela tanto respeitava, que era ser aquilo que ela 
falava. Ela fazia o que ela falava. Ela não só pensava, mas ela agia de 
acordo com o pensamento dela. 

Eu fiz questão de fazer essa referência, porque esse é um dos 
comitês originários do nosso curso. Foi o comitê onde eu comecei, 
também, com a Socorro, desde que eu entrei no curso. É muito im-
portante para todos nós percebermos que tudo isso que nós estamos 
discutindo aqui, debatendo durantes esses dois dias e durante o curso 
inteiro, não é uma coisa da cabeça da Socorro, não é uma coisa de 
uma abstração que surgiu a partir de uma teorização. É algo muito 
concreto e que se aplica perfeitamente à realidade. Aquilo que outro 
autor que ela adorava, que é o Edgar Morin, chama de conhecimento 
pertinente. Conhecimento que existe de fato, que tem incidência e 
consequência sobre a vida das pessoas. 

É isso que nossos estudantes estão mostrando aqui, de forma tão 
brilhante. Peço licença para quebrar esse protocolo, porque eu acho 
que é o momento de fazer essa referência, porque nós não poderíamos 
passar batido. Era uma referência e uma deferência à nossa grande 
Socorro. A Socorro está presente!

André Marques: Muito obrigado por essa referência! Importante, 
também, a gente não perder de vista que é a partir da experiência como 
professora que viveu em aldeias, trabalhou em escolas indígenas, nas 
aldeias que vem essas concepções tão gigantes, tão potentes, que a gente 
busca implementar, agora, a partir de experiências diversas, de muitos 
outros povos, muitas outras comunidades, muitas outras escolas. 
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É uma referência muito importante, especialmente no momento 
de homenagem a Socorro. Aproveitando, eu coloco aqui como uma 
sugestão muito bacana de leitura, para entender um pouquinho mais 
sobre como se dá, como se forma essa ideia de Tema Contextual, 
de contextualização do conhecimento, que foi uma entrevista que 
a professora Maria do Socorro concedeu à professora Lilian, nossa 
colega, em que ela conta um pouquinho dessa história (https://www.
tellus.ucdb.br/tellus/article/view/681/753). 

Raquel Karajá: Eu quero falar um pouco, que até hoje, desde que 
a professora nos deixou, eu não falei nada ainda, porque é uma dor 
muito grande. Uma frase que ela sempre colocava nas aulas dela é 
que a gente tem que criar ideias para poder romper as barreiras. As 
barreiras que nos colocam, a nós indígenas. 

Essa semente que a professora plantou está dando os frutos. Esses 
frutos são seus alunos que passaram pela mão dela. Eu não consigo 
encontrar as palavras, porque dói muito até hoje, mas eu sei que 
ela está no meio de nós, dando força, dando ideias. A gente sente a 
presença da professora. Era isso. 

Agora que eu consegui falar um pouco referente à professora. 
Uma pessoa que também me ajudou muito foi minha tia Koaxiru, 
que também foi vítima como a professora Socorro. Ela me ajudou 
muito nessa pesquisa sobre as bykyre, ela me contou toda a história. 
São duas pessoas que passaram para mim conhecimento e que eu vou 
guardar para sempre. É isso que eu tenho para falar.

Alexandre Herbetta: Linda fala, Raquel! Que bom que você 
conseguiu, também, expressar esse sentimento pela querida Socorro 
e pela sua tia. Que bom, Elias, que você fez essa lembrança. Eu acho, 
também, fundamental, aqui e sempre, é um espaço de cultivar as 
nossas ancestrais também e certamente a Socorro está conosco e nós 
seguimos com ela. 
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É, portanto, um espaço de contar histórias e o Tema Contextual, 
essa potência, é incrível que a gente está conversando sobre parte 
dela, da potência, hoje, tem uma história contada muitas vezes pela 
professora Socorro, e escrita também, nessa entrevista linda que ela 
deu para Lilian e escrita em alguns textos. É uma história contada, 
acredito que para muitas pessoas também, que mostra justamente 
isso, que o Tema Contextual, esse caminho extremamente potente 
de transformação, tem um marco de uma relação muito profunda 
entre a Socorro e os Karajá. 

Essa troca entre um povo que é originário e essa pessoa tão espe-
cial. Eu acho que a gente está aqui, hoje, muito fruto desse momento 
e dessa história. Aqui é um espaço para contar essas histórias, para 
relembrar, fortalecer essa memória e essa é uma história fundamental 
do Tema Contextual e do que a gente segue fazendo, seguindo o 
legado da Socorro. Muito bonito! 

A dor, Raquel, segue. Acho que todos e todas aqui já choramos 
muito e a gente tem um aperto no coração quando a gente começa 
a falar, mas a gente também tem que ressaltar a potência dessa se-
mente e desse legado e saber que a gente vai seguir juntos e juntas 
de alguma maneira. 

Seguindo nessa tarde muito linda, também, muito forte, a gente 
tem agora a apresentação do comitê Javaé. Do Hélio Javaé e o título 
é “Latxi”. 
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Latxi – Comitê Javaé

Hélio Javaé

Hélio Tekuala: Beleza, professor! Awire! Boa tarde a todos! Boa 
tarde, professores e professoras, colegas da faculdade! O meu Tema 
Contextual, que eu escolhi, foi Latxi, porque durante o tempo, eu 
senti que esse processo de latxi estava faltando na prática. Com isso, 
eu escolhi, para que eu possa pesquisar e levar para a sala de aula e 
para os alunos conhecerem como que é o processo do latxi e como é 
o procedimento. 

Latxi é um instrumento feito de cabaça. Ela é triangular e pe-
queno, de no máximo uns oito centímetros para sete, e ao redor tem 
uns dentes de cachorra, um peixe que aqui, no rio Javaé, é utilizado 
e consumido. Tem a forma de triângulo, como eu falei, e esse latxi é 
usado na preparação do corpo do povo Iny, principalmente, dos jovens. 

Antigamente, nossos anciões, antepassados, eles usavam esse 
processo para que eles pudessem lutar, correr, para se sentirem fortes, 
ficarem ágeis para fazer alguma coisa. Exemplo, uma roça, fazer caça, 
pegar a caça na correria, ou pelo lutador, para ser lutador. Nossos 
antepassados usavam esse processo do latxi, para que eles pudessem 
ser ágeis e fortes.
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Esse latxi não é qualquer um que usa. Tem que ser uma pessoa que já 

foi lutador, que é uma pessoa forte, que pega e que faz. E ele pode riscar 
qualquer uma das pessoas, a partir de 7 ou 8 anos de idade. No caso, eu 
comecei praticar esse latxi, desde meus 8 anos de idade. E, também, não 
é só os jovens, a partir do começo, que podem usar também. Quando a 
pessoa,  um rapaz, um homem, vamos supor, quando o primeiro filho 
nasce, aí tanto o rapaz quanto a esposa vai ter que riscar, também, para 
tirar sangue ruim, enfim, para o bebê ficar forte. 

Além de riscar, tem também algumas misturas, quando a pessoa 
é riscada, o jovem é riscado, passa uma pimenta chamada pimenta 
do macaco na ferida onde é riscado, que é nos braços, nas pernas e 
na coxa, e passa o carvão que é extraído de uma madeira que fica nas 
regiões do varjão. E também tem um outro, que é um osso de sucuri, 
que as pessoas pegam e matam e guardam aquele osso. Quando começa 
esse processo, a avó ou o avô queima esse osso e fica tudo queimado 
e pega aquela cinza e passa junto com a pimenta. 
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Depois, a pessoa pode ficar, mais ou menos, uma semana sem 
fazer nada, só fazendo alguns cuidados, para que eles não saiam da 
forma, como se diz. Na sala de aula, eu usei o latxi, eu problemati-
zei, eu até falei para os alunos, hoje nós estamos mais avançados na 
questão de futebol. As pessoas que jogam futebol têm a preparação, 
de malhação, de fazer regime e tal. Mesma coisa que a gente faz e eu 
criei alguns textos para os alunos, para eles responderem, fazendo essa 
troca de atividades entre o futebol e o latxi. Enfim, até chamei alguns 
anciãos, uma anciã na verdade, uma mulher, para estar apresentando 
o instrumento, explicando como é usado. Como é o procedimento 
de pôr, poder passar nas coxas, nas pernas. 

Tem que ser bem de cima para baixo, não pode ser debaixo para 
cima, tem que ser de cima para baixo, para que elas possam se sentir 
velozes. A pessoa que passa também não pode ter relação nenhuma 
com a mulher ou, então, com o marido, porque se a pessoa tiver, nesse 
dia, a pessoa está passando uma energia fraca para o jovem, que pode 
ser fraco. Tem que ser uma pessoa que está muito preparada para 
riscar. No final, eu convidei todos os alunos e participantes daquele 
momento, que eu chamei os anciãos para poder mostrar, para riscar. 

Eles ficaram surpresos, porque eles não sabem ainda. Eles são da nova 
geração, nunca viram como fazer esse processo e eles ficaram surpresos, 
vendo aquela pessoa riscando e saindo sangue. Eles gostaram muito da 
aula, do ancião que estava riscando e eles gostaram muito das aulas. 
E é só isso, professor! Quero só agradecer meu orientador, Elias, o Zé 
Pedro, por terem me orientado durante o meu estágio. Awire, pessoal!
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Alexandre Herbetta: Awire, Hélio! Muito, muito obrigado! Vendo 
aqui seu trabalho bonito, eu lembrei muito de uma apresentação 
que professora Sheila Baxy Apinajé fez, em uma outra reunião de 
estágio, e como ela ressaltou muito a importância de que o Tema 
Contextual seja realizado bastante por meio de atividades práticas 
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e comunitárias. Olhando para as imagens que você nos apresentou, 
me veio muito isso à mente, que é algo que a gente vem conversando 
desde ontem. A ideia é de uma reformulação profunda e estrutural 
do que se pensa sobre escola e ensino e aprendizagem. A ideia é que 
o Tema Contextual movimente e faça esse movimento, essa ação de 
transformação, na medida do real e do possível, para outras maneiras 
de se ensinar e de se formar pessoas. 

E você fez algo adequado, nesse sentido. Partiu de uma demanda 
comunitária e a partir dos fazeres, a partir do fazer, que também 
aparece muito, desde ontem, e é uma base do Tema Contextual, das 
atividades práticas, das atividades comunitárias. Você mostrou isso, 
como que fazer na verdade significa fortalecer relações, acordar pro-
cessos, trazer à tona sempre como base as epistemologias originárias, 
no caso o conhecimento Javaé. Muito bacana! 

Eu acho, enfim, que você mostrou mais uma experiência, com 
base num contexto particular, de algo que está se transformando, no 
sentido positivo do termo, porque vale lembrar isso: a escola, histo-
ricamente, desde o início da invasão, da colonização, ela sempre foi 
imposta de maneira violenta, com o objetivo colonial de desmontar o 
conhecimento de vocês, os conhecimentos originários, dessa potência 
presente no território. 

Na medida em que o Tema Contextual começa a fazer parte 
das dinâmicas da escola, que a própria categoria, a própria noção 
do espaço escola, ele é desmontado e ressignificado, para mim fica 
muito clara a dimensão política, que ontem foi muito bem colocada, 
pelo professor Bruno Kaingang e pelo professor Stefano Sartorello.  

Hélio Tekuala: Eu quero convidar aqui o meu primo, que já foi 
também da faculdade, para falar um pouco, em relação ao latxi. Ele 
ajudou tanto neste trabalho de estágio meu. É o Edilson Javaé!

Alexandre Herbetta: Awire!
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Edilson Javaé: Boa tarde a todos! Eu sou o Edilson. Vou comple-
mentar a fala do Hélio, sobre o latxi. É importante que latxi, para o 
povo Javaé, para a preparação para trabalhar, tipo, vai fazer a roça, 
vai fazer a canoa, para os adultos. Para os jovens, é para preparação 
de lutas, para lutar lutas corporais, a pessoa se prepara para correr. 
As mulheres também se preparam para fazer isso. A importância que 
tem é para tirar o sangue ruim, tirar a preguiça do corpo, tirar coisas 
ruins, espíritos ruins que tem no corpo. Para tirar tudo a moleza do 
corpo. Por isso que é importante o latxí para o corpo do ser humano, 
mas os indígenas usam para tirar esses espíritos ruins, esse sangue ruim, 
preguiça no corpo. Para não ter isso no corpo. Se não, atrapalha muito 
no trabalho da pessoa. Só isso mesmo, obrigado a todos! Boa tarde!

Alexandre Herbetta: Boa tarde! Obrigado pela participação e 
é isso! Que bom que você, Hélio, e a sua comunidade, por meio da 
escola, dessa escola mais abrangente e por meio dos Temas Contextuais 
estão potencializando o latxi. É fundamental, como vocês disseram, 
para o corpo, para a saúde, para a espiritualidade, para a questão 
ancestral, portanto, para o território. 

O latxi, um objeto, ele aponta para as dimensões pedagógicas, 
ontológicas, epistemológicas, filosófica e política e espiritual. Como o 
Edilson bem colocou. Muito awire! Obrigado Hélio e Edilson! Vamos 
agora para a próxima apresentação, para a próxima experiência com 
o Tema Contextual do Clarêncio Tsuwaté, “Estágio do aprendiz 
de um A’uwẽ Uptabi”, do  comitê Xavante. Clarêncio, meu amigo, a 
palavra é sua. 
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Estágio do aprendiz de um A’uwẽ 
Uptabi – Comitê Xavante

Clarêncio Tsuwatédo

Clarêncio Tsuwaté: Boa tarde! Para quem não me conhece, meu 
nome é Clarêncio Urepawire Tsuwaté. Eu sou do povo Xavante, do 
comitê Xavante. O professor Carlos Bianchi que é nosso orientador 
e eu não sou mais, praticamente, acadêmico do Núcleo Takinahakỹ. 
Já sou formado, graças a todos vocês professores, que o dia de hoje é 
de vocês e de todos nós. Incansavelmente, a gente vem trabalhando 
e se preocupando para que nossos alunos aprendam, de uma maneira 
mais tranquila, com tranquilidade, com liberdade. É isso que é o nosso 
foco, aprendendo e ao mesmo tempo ensinando, também. Se a gente 
não aprender nada, também não ensinaremos nada para nossos alunos. 
Aprendi com vocês, aprendi com os meus colegas, também, que estão 
presentes aqui. Uma honra para mim estar falando com vocês. 

Bom, o tema que eu vou falar é sobre o aprendiz de um A’uwẽ 
Uptabi e falar sobre a minha experiência, como que foi durante o 
período acadêmico, durante praticamente 5 anos. Depois da Matriz 
Básica, a gente começa a fazer, tendo essa experiência de realizar um 
estágio na Matriz Específica. Durante 3 anos a gente se foca, no sentido 
de buscar, usar, aquilo que não é, talvez, desconhecido, mesmo que 
a gente conhece, nossas realidades, de nossas comunidades, porém 
praticamente quando a gente faz esse estágio, nos tornamos cada vez 
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mais ignorantes daquilo em que nós vivemos. Somente através dessa 
pesquisa, é que esse período de estágio nos favorece um tempo muito 
riquíssimo de a gente ouvir, através da pesquisa, o conhecimento que 
a gente não conhecia, ou seja, a gente vive, a gente pensa que a gente 
conhece mais de nosso mundo, mas somente através da pesquisa, 
através da entrevista com nossos anciões que a gente descobre ainda 
mais, que a gente aprende ainda mais e a gente se vê como um aprendiz. 

Esse aprendiz  que eu chamo de aprendiz pesquisador. Isso que 
nós somos. É isso que eu sou: um aprendiz de um Xavante. Esse 
aprendiz eterno, um pesquisador eterno. E isso nos traz, nos mostra, 
as pesquisas, para fazer essas pesquisas, que a gente tem que pesquisar 
ainda mais. Para que o conhecimento, falando na linguagem acadê-
mica, essa epistemologia indígena, que haja esse acasalamento entre 
o conhecimento ocidental e o conhecimento indígena, onde se busca 
um sentido de dialogar um com o outro. Que esses conhecimentos 
estejam sempre em sintonia um com o outro para o bem comum. 

Através dessa pesquisa, eu aprendi muitas coisas durante o estágio, 
durante o período de estágio, através da ajuda, da orientação dos pro-
fessores. Infelizmente, não está presente agora, a minha orientadora, 
que é a professora Dayane, que fazia parte do nosso comitê e ajudou 
bastante, não somente eu, mas outros colegas meus do povo Xavante. 
E agora o professor Carlos, que está aqui, juntamente com o professor 
Arthur, que vai caminhar com a gente durante esse período acadêmico. 
Através dessa pesquisa, através desse estágio que eu fiz, me deu mais 
essa sede de pesquisar cada vez mais ainda. Praticamente, me ensinou 
não uma forma de fazer uma pesquisa, mas de que modo existem as 
metodologias, existem projetos, como que são feitos, como que se faz 
essa pesquisa. Isso está cada vez mais nos tornando amadurecidos, 
no sentido de conhecer cada vez mais a nossa própria cultura, que a 
gente desconhecia tanto. 

A gente se considerava que a gente conhecia mais a nossa cultu-
ra. Porém, através dessa pesquisa, através desse estágio, que a gente 
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descobre o mistério da nossa cultura e essa ânsia, essa sede, de um 
pesquisador aprendiz. No estágio, como é ensinado na Educação 
Intercultural, o estagiário não é apenas aquele que observa, mas fomos 
ensinados que aquele estagiário é o próprio pesquisador. É o próprio 
autor da pesquisa. Com aquilo que ele descobre, com aquilo que ele 
fez pesquisa, é que ele vai ensinar para os outros. Esse conhecimento 
vai se espalhando, não somente para ele que realiza essa pesquisa, esse 
conhecimento não vai ficar somente para o professor, mas para os 
alunos. Com esse ensinamento, também, esse aprendiz pesquisador 
vai aprender com os alunos através das perguntas. Isso é bacana, no 
sentido de que o conhecimento não é segmentado, mas o conhecimento 
faz conexão com outro mundo. 

Como várias cabeças pensantes, os alunos, os próprios professo-
res, nossos colegas. Por isso que eu falo isso, que o aprendiz é eterno. 
Ele não morre. Mas que isso pode deixar também esse legado para 
seus alunos. Assim, também, nos foi deixado esse conhecimento. A 
filosofia, a Educação Intercultural, que a gente aprende, que a gente 
foi ensinado, através de alguém que pensou nisso. Como que pode ser 
isso. É muito interessante esse fazer estágio, é a própria característica, 
é como se fosse a identidade da Educação Intercultural do Núcleo 
Takinahakỹ. É isso que a gente está trabalhando. Alguém que pensou 
nisso, para que seja desse jeito, para que seja assim, que os próprios 
professores sejam um pesquisador, o próprio acadêmico seja autor de 
sua história, da construção do seu mundo, conhecedor do seu mundo 
mais do que ninguém. 

Essa é a identidade do Núcleo Takinahakỹ, que alguém pensou. 
Esse alguém não está mais com a gente, mas deixou um legado para 
nós. Esse conhecimento não pode ser pronto, formado, mas que seja 
construído todos os dias. Esse legado, que eu posso falar em nome 
dela, em memória, é a Maria do Socorro. Isso era a dádiva dela, 
deixar um legado para nós. É isso que nós somos, é isso que eu sou, 
esse aprendiz de um Xavante, que eu sou, mas pode ser qualquer um 
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dos meus colegas. Que nós sejamos eternos aprendizes do Núcleo 
Takinahakỹ, não somente no período acadêmico, mas em nossas 
vidas. Que nós sejamos eternos pesquisadores. 

É isso que ela quer, quando ela falava durante a aula dela, que 
os acadêmicos e acadêmicas indígenas sejam eternos pesquisadores. 
Não somente aquele estagiário, que observa, porque o estagiário 
que observa, praticamente, ele vai repetir a mesma coisa que o pro-
fessor fazia naquela aula. Mas através dessa metodologia do Núcleo 
Takinahakỹ, o estagiário pesquisa e descobre, mas esse descobrir, 
quando descobre alguma coisa, não fica somente para ele. Ele vai 
ensinar para os outros, aos alunos, que as coisas têm que ser feitas 
assim, que as coisas são feitas por aqui. Mas onde que ele tira isso? 
Esse conhecimento é tirado não da parte escrita, não do livro, mas 
por alguém e esse alguém, que a gente sempre pesquisa, são os nossos 
anciões. Isso é muito bacana, nesse sentido que, eu, particularmente, 
eu não dava valor para os anciões. Eu sempre ouvia, dos jovens, que 
os anciões atrapalham muito o andamento da mudança do compor-
tamento da modernização de um povo. 

Depois que eu entrei nessa faculdade, eu tive um olhar diferente. 
Eu tive essa percepção de que é por eles que nós estamos aqui. Por esses 
anciões, que a gente não tinha essa percepção, essa sutileza de ver que 
eles são os nossos mestres, e isso é uma oportunidade de poder ver, 
que esse estagiário, que sou eu agora, escolheu ver, dar valor com esse 
olhar diferente. É por eles que estamos aqui. E por eles que aprendi. 
Por eles que eu estou falando agora na língua portuguesa e, assim, na 
minha própria língua também. Como ela falava, a nossa professora, 
a gente não pode perder tempo com esses nossos anciãos, com esses 
nossos mestres. Porque por eles, nós aprendemos. Por eles que estamos 
aqui também. Alguém que fez para que a nós estejamos vivos. 

Isso é o quê? Da territorialidade, da epistemologia indígena, do 
saber indígena. Porque tudo isso envolve, não somente uma pessoa, 
mas um grupo, a comunidade, o povo. O povo Guajajara, o povo Javaé, 
o povo Xavante, o povo Iny... Nós temos que ver o povo. É um grupo, 
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não só uma pessoa, que a gente aprende somente com o grupo, com 
a coletividade. Isso que é muito bacana. E esse nosso conhecimento 
vem através de nossos anciões, através da prática da cultura. Nós 
estamos praticando a cultura, nós estamos conhecendo, por causa 
deles, por causa de nossos anciões. Estamos dentro do território, por 
causa deles, por causa de nossos anciões. 

O papel da gente agora é cuidar desse nosso território, cuidar do 
que nós somos. Esse é o nosso papel, como sendo professor. Através 
da pesquisa que nós vamos descobrir cada vez mais ainda. Isso eu 
chamo de eterno aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. Eu sou um 
eterno aprendiz. Eu sou eterno pesquisador. Sem pesquisa, sem essa 
identidade do Núcleo Takinahakỹ que é o Estágio, basicamente, o 
curso de Educação Intercultural, não seria nada. Através desse Estágio 
que nós estamos descobrindo cada vez mais, catalogando, registrando, 
patenteando os nossos conhecimentos. 

Através do Estágio, eu descobri que existe o conhecimento do 
meu povo também, não somente o conhecimento ocidental que 
a gente sempre aceitava como se fosse o único conhecimento. Eu 
agradeço muito em memória da professora Socorro, que semeou 
esse projeto. Esse foi um sonho dela que se realizou, com cada um de 
vocês professores do Núcleo Takinahakỹ e cada um de nós também, 
fomos formados por esses professores grandiosos, que se preocupam 
muito, que têm nos puxado a orelha, para que nós fizéssemos com 
muita garra, para que esse projeto não morra. 

Agora é o momento de a gente se unir. Não quer dizer que a 
gente está separado, mas levar para frente esse projeto do Núcleo 
Takinahakỹ, que alguém sonhou, que alguém pensou. Eu agradeço, em 
nome dela, a todos os professores, os colegas. Que esse conhecimento 
não morra, que esse projeto não morra. Que nós sejamos eternos 
aprendizes, eternos pesquisadores. Meu muito obrigado, por hoje. 
Eu encerro minha palavra e agradeço a cada um de vocês presentes 
e vamos em frente. Muito obrigado! Hepãri!
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Alexandre Herbetta: Hepãri, Clarêncio! Wẽdi! Muito, muito 
obrigado, pela sua fala! Foi uma fala muito bonita, Clarêncio. Foi 
muito bom te escutar. Eu acho que você toca num ponto central de 
todo esse processo dos Temas Contextuais do Núcleo Takinahakỹ, 
da interculturalidade crítica, que parte muito dessa dinâmica das 
pesquisas, das pesquisas indígenas, especialmente, que tem a ver 
com a autoria indígena e, por aí, se acessa outros saberes, outros 
conhecimentos e, ademais, é uma pesquisa com base, também, em 
outros princípios e pressupostos, outros elementos. 

Quando você fala do aprendiz, somos todos e todas aprendizes, eu 
estou de pleno acordo. Acho que professores indígenas e professores 
não indígenas, professoras, somos todos e todas aprendizes mesmo e 
Paulo Freire já colocava isso, há um tempo, sobre uma característica 
fundamental do ser humano que é a própria inconclusão, no sentido 
disso, temos sempre que seguir adiante, aprendendo e temos a noção 
disso. É um movimento constante. 

No Núcleo Takinahakỹ mesmo, eu escuto muitos relatos como 
o seu, tanto de professores e professoras indígenas, quanto de não 
indígenas, mas de que nesse processo de pesquisa, com essas caracterís-
ticas e esses contextos particulares, há aí uma tomada de consciência, 
dos mecanismos e dos dispositivos da colonialidade, da violência 
epistêmica, como nós falamos e estudamos, na medida em que se 
toma consciência do valor das distintas culturas e epistemologias, na 
medida em que se toma consciência da violência que é uma escola 
que desvaloriza a cultura, que não toma como base o jeito de ser de 
cada população, na medida em que se toma consciência de um Estado, 
como a gente vem conversando desde ontem que serve muito como um 
obstáculo, ou como um agressor mesmo, um espaço de estratégias que 
atacam os direitos indígenas, essa tomada de consciência me parece 
fundamental para todo esse processo de transformação. 

Somos aprendizes e sermos aprendizes é absolutamente central 
para tudo isso, para essa tomada de consciência e, a parti daí, para 
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uma ação, para uma reação. O André tem marcado bem, no dia de 
hoje, atitudes de resistência, condutas de resistência. Para isso, temos 
que ser aprendizes, temos que tomar consciência dos mecanismos e 
dispositivos da colonialidade e eu me lembro de uma fala do professor 
Stefano Sartorello de ontem, que ele começa justamente colocando 
essa questão também, da posição dele enquanto um aprendiz, que 
vai conhecendo e tomando consciência de coisas e se autoproblema-
tizando, autorrefletindo, para transformar. 

Você coloca uma coisa central, Clarêncio. Se não há essa no-
ção de aprendiz, se não há uma tomada de consciência, não haverá 
transformação. Reproduz-se os mecanismos da violência presente nas 
colonialidades. Então, wẽdi! Muito obrigado! Hepãri! E seguimos aqui 
para a última apresentação desse seminário. Depois a gente abre para 
um debate, na medida do possível, para pensar em considerações, 
sistematizações e encaminhamentos. Mas, agora, a gente vai ouvir o 
José Carlos Guajajara, professor José Carlos Guajajara, que vai fazer 
a apresentação sobre “Os instrumentos e técnicas tradicionais de caça 
do povo Tentehar”, representando o comitê Guajajara. José Carlos 
está aí? Está preparado?



Os instrumentos e técnicas tradicionais de 
caça do povo Tentehar – Comitê Guajajara

José Carlos Guajajara

José Carlos Guajajara: Bom, boa tarde a todos, de novo. Zane karuk tywà! 
Quem não me conhece, meu nome é José Carlos Guajajara. Primeiro, 
eu queria cumprimentar os organizadores do I Seminário de Estágio 
Maria do Socorro Pimentel da Silva, agradecendo a professora, uma 
doutora, pioneira, que é Maria do Socorro Pimentel, e é um grande prazer 
participar dessa homenagem a ela. E às minhas professoras orientadoras 
também na UFG, que é a Rosani Moreira Leitão e Juliana Santos. Aos 
mestres Tentehara, que é Rosinha Alves Guajajara, que também não 
está mais entre nós; e Maria Damião Guajajara, que é minha tia-bisavó; 
ao meu pai, que é Manoel Neto Guajajara e ao meu avô, José Amorim, 
que fizeram parte dessa jornada junto comigo. 

Esse é o tema de trabalho meu, resultado da pesquisa do meu 
Projeto do Extraescolar, definido na aldeia Zutiwa, aqui no município 
de Arame. Esse é o tema geral. O tema que fala das “Armas e arma-
dilhas tradicionais de caça do povo Tentehara”, que é Guajajara. A 
definição do tema, é sobre “o que são armas e as armadilhas de caça 
do povo Tentehara?”. 

É um patrimônio cultural do nosso povo, que vem sendo repassado 
de geração para geração. É um patrimônio que tem um valor, que não 
tem aquela definição de “tem fim”. É a gente que está deixando um 
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pouco para trás. Com o avanço de muitas coisas ocidentais, dos não 
indígenas, estamos deixando isso um pouco. É mais forte ainda, com 
esse tema que fiz, que faz parte do nosso patrimônio, da sustentabi-
lidade da nossa cultura. Por isso, escolhi esse tema, também. 

Aí vocês estão vendo, de novo, sobre as armas tradicionais de caça 
do povo Tentehara. São instrumentos artesanais feitos por especialistas 
em armas e caçadas. São confeccionadas com matérias primas encon-
tradas no Território Tentehara, que é Araribóia. Servem para caçar 
animais diversos e cada arma deve ser adequada ao tipo de animal que 
será caçado. As armadilhas são instrumentos e técnicas que servem 
para capturar animais selvagens. Existem vários tipos de armadilhas, 
de acordo com os animais que se pretende capturar, pegar. Para se 
construir e usar uma armadilha, deve-se bem conhecer as técnicas 
de caça e de captura dos animais. Também é preciso conhecer bem 
os animais e seus hábitos. É necessário conhecer e obedecer às regras 
e restrições referentes ao assunto. 

As justificativas é que ocorreram muitas mudanças nas práticas 
de caça. A maioria das técnicas e dos instrumentos tradicionais foram 
sendo esquecidos ou substituídos. Como eu acabei de falar, quando 
a gente fala aqui um pouco sobre esquecimento ou substituição, a 
entrada ocidental hoje em dia, hoje não existe esses instrumentos. É 
muito difícil ver hoje. Por esse motivo, a gente tem outros métodos 
para utilizar também. 

O povo Tentehara foi perdendo os conhecimentos referentes 
a esses instrumentos. A pesquisa pretende recuperar, através das 
memórias dos anciãos, conhecimentos sobre as armas e armadilhas 
de caça e registrá-los através da escrita, para que nossas gerações 
tenham acesso a elas. E, como eu acabei de falar, a gente pretende 
ser os nossos próprios protagonistas nesse assunto. 

E aqui estão os objetivos: recuperar através da memória dos 
anciãos o conhecimento sobre as armas e armadilhas de caça do povo 
Tentehara; registrar por meio da escrita esses conhecimentos, para que 



173

novas gerações tenham acesso a eles. A metodologia que eu utilizei 
foi a pesquisa bibliográfica, entrevistas e conversas informais com 
anciãos, especialistas no assunto; observação participante; articulação 
do projeto extraescolar com os estágios e realização de oficinas com 
alunos e com a participação de artesãos e especialistas. 

Alguns resultados é que foram identificados e descritos 19 ins-
trumentos, entre armas e armadilhas de caça. Serão apresentadas, a 
seguir, algumas destas armas e armadilhas pesquisadas. A primeira 
na lista é a arapuca, que tem na nossa língua materna também, que 
é arapuk; e badogue ou baladores; embaixo é alçapão e o outro é 
jiqui ou tatuzeiro; laço para pegar pássaros; ceva com pimenta para 
pegar macacos; quebra-cabeça; mundé e laço; arco e flecha; badogue; 
borduna; lança; tocaia; espera e varrida. 
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Vou falar de algumas armadilhas e estratégias. A primeira é a 
tocaia, que, digamos, é uma camuflagem e a matéria prima que é 
utilizada nela é um tipo de palmeira. O tipo de palmeira que existe 
e é utilizado por aqui é o babaçu, tucum e banana-brava. Esses são 
materiais que também servem para fazer as tocaias. A finalidade é 
que é usada como uma forma de camuflagem nas caçadas por aves, 
como lambu, pomba, tucano, sabiá, jacu e por outros animais como 
anta, onça e catitu. 

Esse é o mundé. A matéria prima que é utilizada é a embira de 
algodão bravo ou mutamba preta; jatobá, aroeira e outros tipos de 
troncos e varas também servem. A finalidade é que é usado para 
capturar animais como tatu, cutia, paca e outras espécies também.
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Essa é uma arapuca. Na nossa língua também é arapuk. A matéria 
prima utilizada é a embira de algodão bravo ou mutamba preta, pe-
daços de varas; pindaíbas e galhos. A finalidade é usada para capturar 
animais de pequeno porte, como aves, tipo lambu, juriti, galinha 
d’água, jaó preto, cacão e sabiá.  Esse é uma quebra-cabeça. Na nossa 
língua materna seria wiràmiri iàkàg mupà haw. As matérias primas 
que são utilizadas são varetas, embira de algodão bravo, mutamba 
preta; qualquer tipo de varas; sevas, como milho, arroz ou mandioca. 
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A finalidade é usada para capturar animais de pequeno porte, como 
aves: lambu, jutiti, pomba, rolinha, galinha d’água, jaó preto, cacão, 
sabiá, e também é possível pegar outras caças, de porte pequeno. 

Essa é uma espera. Na nossa língua materna significa muta. Vocês 
estão vendo uma pessoa em cima da árvore. A matéria prima é vara 
de qualquer tipo, cipó, embira; a seva é milho, mandioca e frutas. 
A finalidade é usada na camuflagem, na caçada por cotia, catitu, 
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lambu, paca, jacu, macaco e outros tipos também. Esse é o jiqui ou 
tatuzeiro. Na nossa língua materna seria zekea tutu pyhyk haw. Esse é 
um alçapão. Na língua materna seria awara ou marakaza pyhyk haw. 
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Aí o que vocês estão vendo são as armas. Vocês estão vendo nessa 
imagem o arco e flecha, na nossa língua seria ywyrapar e u’yw. Essa 
imagem que vocês estão vendo aí sou eu segurando o arco, no dia da 
apresentação do Estágio. Eu estava fazendo Estágio nisso, no dia de 
etapa na aldeia. Eu estava apresentando o Estágio do arco e flecha. 
No outro lado, vocês estão vendo as pontas das flechas, que tem 
vários tipos de significado para cada tipo de animal e essas pontas 
são usadas nessas flechas. Por isso, foi muito gratificante para mim, 
através dessa pesquisa também, porque nem eu sabia que existiam 
vários tipos, para cada tipo de animal. 

A matéria prima utilizada para fazer o arco é a madeira de pati, 
pequi, pau-roxo, embira de tucum ou croa e cera também. E a flecha, 
serve como canajuba, cana-brava, taquara, talo de bacaba, pau-roxo; 
osso de macaco, pregos, fios, pedaço de faca, embira de tucum ou croa 
e cera também e penas. A finalidade é usada para matar qualquer 
tipo de caça.
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No dia da apresentação, faltou a imagem, que não foi colocada, 
mas tem a borduna e na nossa língua materna seria wyràhàg pagaw. A 
matéria prima é ywyra piràg, aroeira ou ipê roxo e a finalidade é usada 
para guerrear, também para bater em qualquer animal, ou ainda para 
autodefesa, sendo usada para matar a caça. Essa é a borduna. Essa é 
a lança. Na nossa língua materna é u’yw. A matéria prima utilizada 
é o mesmo tipo de árvore que é o ywyra piràg, aroeira. A finalidade é 
que a lança é uma arma usada para caçar quando os animais estão na 
toca, como por exemplo, catitu, tatu, paca, cutia, e também pode ser 
usada para furar grandes peixes. Pode ser usado o pau roxo, pau-brasil, 
aroeira e pau santo. É feita por homens e usada somente por eles. 

A ponta da lança é feita no próprio pedaço de madeira. Essa é a 
lança. Esse é o badogue. Na nossa língua seria ywypar wiràmiri zuka 
ha. A matéria prima utilizada é o pau d’arco ou ipê roxo; pedra de 
barro ou qualquer outra pedra, pedrinha, embira de tucum; dois 
gatilhos feitos de galho. A finalidade é usada para matar aves. Esse 
é o badogue ou baladores. Na nossa língua materna seria u’yw zepixi 
haw - mukaw zepixi haw. Essa que vocês estão vendo é um arco e flecha 
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que foi amarrado na vereda de uma caça. É utilizado só no inverno, 
porque no inverno que a caça anda no caminho, como dizem os 
entrevistados para mim. E nessa imagem eu participei observando, 
entrevistando. E essa é mais uma que eu não sabia. Esses são trabalhos 
do meu extraescolar, que é do município de Arame, e terminei no 
ano de setembro de 2018 e com a presença da nossa querida, digamos 
que é uma pioneira, orientadora e professora doutora, que é Maria 
do Socorro Pimentel, que fez parte da banca naquele dia. Foi muito 
gratificante para mim, participar e de ter ela naquele dia.
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E muito obrigado, na nossa língua materna xe upaw kwez! Esse é 
o final. Obrigado pela atenção de vocês e por esse convite, mais uma 
vez. Através dessa pessoa que estamos aqui hoje. Agradeço também a 
vocês, que são professores doutores, e foi muito gratificante participar 
junto com vocês. 

Quando eu estava aí, foi ainda mais conhecimento para mim, 
como o parente falou na apresentação dele. Quando a gente entrou 
nesse curso, para mim, quando eu não estava ali, para mim era nor-
mal, não pensava o que eu estava perdendo através da minha cultura. 
E quando entrei ali, aprendi o que era sustentabilidade, o que era 
transdisciplinaridade, intercultural, fazendo parte da minha cultura. 

Tudo isso foi uma riqueza, um conhecimento, um letramento de 
um ancião, que para mim foi muito maior. Como eu acabei de falar, 
como a minha bisavó não está mais aqui, mas a pessoa que estava ali 
disposta para colaborar comigo nessa pesquisa e nessa entrevista com ela. 

Tudo eu tenho que agradecer a vocês, a ela também, que não 
tenho explicação. Foi muito mais do que isso para mim, que muitos 
parentes que estavam ali também não estão mais com a gente e só 
posso dizer que a vida continua. O nome dela está vivo ainda, firme. 
Tudo que começou para nós, para mim, eu consegui ser eu, ser um 
protagonista, de conseguir apresentar essa pesquisa através de ser o 
próprio protagonista e muito obrigado mais uma vez, pela atenção 
de vocês, por esse convite e por esse seminário em homenagem a ela. 
Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado!

Alexandre Herbetta: Obrigado, Carlos! Ikatu! Muito bacana! 
Eu vi aqui nos comentários que a Sheila Baxy Apinajé destacou algo 
que eu estava pensando também, que é a importância da pesquisa 
indígena, como o Clarêncio ressaltou na fala anterior. 

Dá para ver que você vai fazendo uma pesquisa bastante detalhada 
e vai se aprofundando no conhecimento do seu povo, no conhecimento 
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coletivo, na ancestralidade. Você começa a trazer termos e palavras da 
língua indígena. A gente começa a pensar em conceitos, categorias. 

Você mostra como, a partir daí, você vai esticando esse tema que 
você parte, da caça e das técnicas e você vai atingindo dimensões 
profundas do conhecimento do seu povo e, de novo, mostrando isso, 
como os fazeres, as técnicas, o conhecimento que vem do território, 
eles se apresentam de uma outra maneira, vinculada, conectada e, 
então, um instrumento, uma técnica de caça já dá margem para se 
entender, se compreender as espécies do território, as relações entre 
as espécies, questões que têm a ver com a sustentabilidade, com a 
organização social, enfim, a potência dessa pesquisa indígena, que é 
uma das bases do Tema Contextual. 

Muito bacana também reparar como todos nós e como todas 
nós temos a professora Socorro como um eixo, como uma agente, 
uma pessoa absolutamente importante e fundamental em todas 
as nossas trajetórias. Desde ontem, na primeira fala do professor 
Bruno Kaingang, as histórias sobre e com a professora Socorro, dos 
vinhos, das conversas, das risadas, das lutas, das bancas, dos textos, 
das pesquisas, das obras, dos projetos, da especialização, do Núcleo 
Takinahakỹ, do Tema Contextual, é absolutamente impressionante 
como as histórias com a Socorro geram tudo isso que a gente pode 
até chamar de interculturalidade crítica, não é? 

Ou a gente pode chamar de histórias com a Socorro e acho que 
nós estamos aqui contando essas histórias. Bom, eu agradeço mui-
tíssimo todas as apresentações foram belíssimas e grandiosas. Todas 
apresentam elementos fundamentais nesse caminho da transformação 
epistemológica e política que é o Tema Contextual. O nosso objetivo 
aqui também é estudar a obra da professora Socorro, estudar as 
dinâmicas possíveis do Tema Contextual, desde quando ele acorda 
saberes e conhecimentos, potencializa relações, promove, potencializa 
e atualiza a cultura, problematiza relações interculturais, fortalece o 
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bilinguismo epistêmico e promove as transformações no território, 
nos processos de ensino e aprendizagem e no mundo. 

Eu acho que a gente cumpriu de maneira muito bonita, bacana e 
profunda esses nossos compromissos em seguir o legado da professora 
Socorro, que é compreender, a partir de conversas, de uma escuta 
sensível, do afeto, das boas relações, compreender como promover 
esses movimentos por esses caminhos e, no caso aqui, mais especifi-
camente, o do Tema Contextual. 

Pela manhã, nós já abrimos também para um debate, foi muito 
bacana. Pensamos nesses elementos que foram sendo apresentados 
e discutidos e também pensamos já em encaminhamentos. A gente 
também tem essa ideia de ter encaminhamentos mesmo. A gente já 
tem um encaminhamento da parte da manhã, que é, efetivamente, 
promover, de novo, uma relação mais próxima, uma atuação mais 
próxima, uma atuação política junto às Seducs. 

Eu penso, de maneira bastante correta. Já falamos sobre isso há 
muito tempo. Já se fazia isso antes, mas se torna urgente, a partir, 
também da ideia de que há todo um sistema aí de transformação 
possível, a interculturalidade é para todos e todas. Ela está presente na 
escola indígena, mas também na escola não indígena, na universidade. 
Ela deve estar ou deveria estar também na Seduc. Se não, como nós 
conversamos, haverá sempre mais obstáculos e mais forças contrárias 
a esse processo de transformação no mundo real e possível. 

Eu acho que esse é um encaminhamento muito importante. A 
gente se organizar para voltar a atuar politicamente em relação à 
Seduc e aí já veio um segundo encaminhamento, que pode ter relação 
com esse, quando o Clarêncio trouxe para a discussão a questão, 
então, nesse diálogo com o estado, também, os projetos políticos e 
pedagógicos, documentos que podem ser entendidos pelo estado, 
ou podem ser usados enquanto uma ferramenta nesse diálogo difícil 
com o estado, eles são fundamentais. 



184 185

Como construir, então, projetos políticos e pedagógicos que tenham 
como base as epistemologias originárias, a pesquisa indígena, essas 
perspectivas intra e interculturais, transculturais. Como construir, 
então, esses projetos que podem ser essa ferramenta de luta e podem 
também embasar processos de transformação nas escolas indígenas. 

E a gente lembrou que, também, em outras histórias da professora 
Socorro, a professora Socorro criou um curso de especialização no 
Núcleo Takinahakỹ e nós já tivemos duas turmas formadas, que se 
dedicaram exclusivamente ao longo de três, quatro ou cinco anos, a 
produzir projetos políticos e pedagógicos nessa perspectiva. Me parece 
um outro encaminhamento também, a gente retomar o que já foi 
feito. Já há, aí, eu não tenho o número exato agora, mas certamente 
já há por volta de dez projetos político-pedagógicos produzidos em 
processos coletivos e colaborativos com base na noção e na dinâmica 
dos Temas Contextuais, que estão, inclusive, vivos. 

Talvez, alguns estejam adormecidos e a gente possa acordá-los. 
Outros estão mais acordados e já estão circulando por aí. Me parece 
que é um segundo encaminhamento retomar a ideia dos projetos 
político-pedagógicos de alguma forma, como o André colocou de 
manhã, de modo a avaliar os avanços, os limites, as dificuldades, em 
qual estágio eles se encontram e qual o grau de adormecimento ou de 
vitalidade que também foi um termo bastante utilizado, ou utilizado 
de maneira bastante bacana hoje (https://youtu.be/uHx4v770-7I). 

A gente também já tem esse segundo encaminhamento que é 
retomar processos que já foram acionados e movimentados em outras 
histórias da professora Socorro e nossas e do Núcleo Takinahakỹ. Mas, 
então, eu abro o nosso diálogo para outras considerações, comentários, 
perguntas e encaminhamentos. Eu acho que os encaminhamentos 
são bastante importantes para que se concretizem algumas ações 
que a Coordenação do Estágio, junto com o Núcleo Takinahakỹ, 
junto com todos os territórios originários, possa tomar, para a gente 
seguir avançando. 
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Quem quiser falar, a gente pode fazer uma roda de falas, de 
colocações e ver se temos outros encaminhamentos. Só para passar a 
palavra, eu pensei muito em um terceiro encaminhamento, que eu até 
já conversei com o André, que me parece bastante importante e eu me 
lembro que a professora Socorro sempre fazia absolutamente questão 
disso, eu não entendia muitas vezes, uma insistência nessa direção, 
em alguns casos, mas hoje eu entendo perfeitamente, que é registrar 
a sistematização desses nossos encontros tão belos e importantes. 

Eu me lembro que a gente sempre, seja nas etapas da especia-
lização, nas etapas do Estágio, mas a gente sempre tinha ali um 
movimento e um planejamento para registrar, publicar, fazer circu-
lar esses momentos, porque, como foi falado também em algumas 
apresentações, registrar só por registrar e deixar guardado, não serve 
muito. Porém, registrar a sistematização para fazer circular, para 
fazer chegar em outros lugares, para atingir, mobilizar e afetar outras 
pessoas, eu acho que é muito importante, então, poderia ser um 
terceiro encaminhamento. 

Uma espécie de publicação dessa homenagem, dessa oferenda, 
que nós estamos aqui fazendo para a professora Socorro. Mas, enfim, 
eu abro, então, para a roda e o professor Elias levantou a mão. 

Elias Nazareno: Eu queria, primeiro, parabenizar você e o André 
pela organização desse evento importantíssimo. Pena que não pode ser 
presencialmente, como foram os outros eventos, os outros Seminários; 
parabenizar também todos os nossos egressos e estudantes que apre-
sentaram aqui. A riqueza epistemológica é gigantesca. E dizer que a 
homenagem é muito relevante e importante, mas eu acho que não tem 
homenagem maior que nós possamos fazer à Socorro que é continuar 
com o trabalho no nível que ela sempre exigiu. E não é fácil! 

Todos nós que estamos aqui há mais tempo e mesmo os que estão 
de forma mais recente sabemos do pique da Socorro. A Socorro era 
uma mulher que não parava nunca e, provavelmente, se essa maldita 
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doença não tivesse nos pegado de forma tão desleal, porque foi uma 
deslealdade, deslealdade não por conta do vírus, mas por falta de 
políticas públicas, da vacinação, hoje a Socorro poderia estar aqui 
entre nós perfeitamente. É uma perda que nós não vamos esquecer 
nunca e é bom que nós não esqueçamos mesmo de como ela aconteceu. 

Eu tenho certeza que a Socorro, como a Raquel nos disse, “ela 
está aqui entre nós” e ela está cobrando aqui no meu ouvido “olha, 
vocês não vão deixar o Estágio cair não! Vocês não vão deixar o curso 
entrar no marasmo, não! Vocês vão fazer tudo que é necessário e eu 
vou estar aí junto com vocês, para continuar conduzindo com a mesma 
pegada!”. Socorro era uma mulher de muita energia. A energia dela 
não se esvaiu. Ela está aqui junto com a gente, eu tenho certeza. E 
tenho certeza de que vocês também acreditam nisso. 

Eu acho que a homenagem maior que nós podemos fazer, 
Alexandre, André, Mônica, Ana Paula, todos que estão aí, Carlos 
Guajajara, Clarêncio, Rosani e os demais, Aline, Carlos, é nós man-
termos vivo, e não é fácil. Esse curso chegou onde está, em grande 
parte, pelo trabalho que ela fez, pela luta que ela desempenhou. Ela 
não saía do pé do MEC, não é Mônica? Ela não saía do pé da CAPES, 
ela não saía do pé do reitor. A Socorro estava em todos os lugares 
ao mesmo tempo. E isso é característica de lideranças fortes. Nós 
precisamos continuar com essa pegada e essa homenagem, eu acho 
que aqui é muito bonito, tudo muito legal, mas vamos para frente, 
vamos registrar tudo isso, que eu acho muito importante também, 
mas, mais importante que nunca, esse aqui é o coração do curso, gente! 

Eu sempre me lembro da Socorro quando a gente fala em Estágio, 
o curso funciona e tem essa força toda e todo esse poder, todo esse 
reconhecimento, em grande parte, por isso, por essa capacidade que 
nós temos, os nossos estudantes, os povos indígenas, de construir 
essas novas bases epistemológicas, esses projetos político-pedagógico 
das escolas, a proposta do mestrado, as línguas indígenas, tudo isso 
está muito vivo aqui. Eu fiz questão de falar isso hoje, porque todas 
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essas questões, Tema Contextual, Pedagogia da Retomada, enfim, os 
Projetos Extraescolares, tudo isso está muito vivo e está vivo, em grande 
parte, pela força dessa mulher maravilhosa que foi a Socorro. É isso. 

É um pouco de desabafo, mas ao mesmo tempo é para, depois de 
dois dias de reunião, a gente está em outras reuniões também, eu sei 
que está todo mundo morto de cansaço, mas é jogar mais energia ainda 
e dizer que eu estou aí para o que der e vier, para a gente levar adiante 
essa nossa tarefa, que não é fácil. Ainda mais hoje, um dia especial, é 
dia dos professores, mas acho que o que temos pela frente é ainda mais 
desafiador. Obrigado a todo mundo, gente! Bom fim de semana!

Alexandre Herbetta: Obrigado, Elias! É isso aí mesmo. Vamos 
seguir firme e forte. Mais comentários, falas, encaminhamentos? Já 
há alguns encaminhamentos grandiosos: restabelecer uma atuação 
política em relação à Seduc; retomar os projetos político-pedagógicos 
que estão circulando por aí, acordar os que estão um pouco parados; 
e registar, publicar, circular esse encontro, essa homenagem. Tudo 
isso com pano de fundo de seguir adiante, junto com Socorro, seguir 
o legado de Socorro. Eu penso que são coisas grandiosas também. As 
apresentações foram lindas e eu acho que a gente pode ir terminando. 

Hélio Tekuala Javaé: Eu queria só agradecer a todos pela parti-
cipação, pela paciência e obrigado! Awire! 

Rosani Leitão: Eu só queria falar brevemente, para agradecer pela 
realização do Seminário. Parabenizar, na verdade, e agradecer por essa 
oportunidade, mais uma oportunidade para a gente homenagear a 
Socorro, para a gente reconhecer o legado que ela nos deixou e, como 
diz o Elias, também essa energia inspiradora, que não se esvaiu com 
ela. Essa energia inspiradora, ela fica, ela continua entre a gente. Eu 
acho que ela chega aos nossos alunos, ela nos dá forças para continuar 
acreditando nesses princípios, que foram os princípios orientadores 
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da criação da Licenciatura Intercultural. Depois de já mais de uma 
década de muitos experimentos, de muitos diálogos, já há muitas 
pessoas formadas, fazendo diferença nas suas escolas, construindo 
novos projetos pedagógicos, fortalecendo suas línguas maternas, 
despertando seus conhecimentos tradicionais e, também, assumindo 
esse protagonismo, que o José Carlos falou. 

Foram apresentações belíssimas, cada uma delas, com muita bele-
za, muita sensibilidade. Acredito que a professora Maria do Socorro 
Pimentel, se estivesse aqui, estaria muito feliz e muito realizada, 
mas onde ela estiver, ela deve estar feliz e agradecida também, com 
o resultado desse seminário e tudo que foi apresentado aqui, com as 
questões importantes. Tocaram em epistemologias, na importância 
dos Temas Contextuais, na possibilidade de despertar os saberes tra-
dicionais, trazer esses conhecimentos através da escrita para as escolas 
indígenas, mas também para a universidade e toda uma possibilidade 
de renovação desse nosso saber acadêmico. 

Eu acho que foi o Lauro que falou da tradição de educação escolar 
que eles tiveram com missionários. Já tem cem anos, um século de 
tradição escolar, e o quanto é difícil mudar as concepções de escola 
dos pais, da comunidade, dos mais velhos, que passaram por essa 
experiência de um século de uma educação muito mais religiosa e 
mais podadora e com muito menos liberdade, bem ao contrário do 
que o Paulo Freire praticou, desenvolveu, escreveu, e muito diferente 
do que Socorro construiu conosco, também, uma educação voltada 
para a liberdade, para o amor, para o diálogo, para a esperança. 

Algo que é fundamental para nosso trabalho, porque se a gente 
não tiver esperança, a gente também não tem ânimo para realizar 
esse trabalho. Olha que a gente está em quase dois anos de pandemia 
e estamos aqui fazendo um Seminário online, com excelentes apre-
sentações, e seguimos com todas as dificuldades, mas essa energia 
criadora da Socorro que nos contagia o tempo todo faz com que a 
gente continue e esse continuar traz uma contribuição muito grande, 



189

não só para a nossa formação aqui, como professores não indígenas, 
mas muito para vocês, no seu processo de formação, mas também na 
sua atuação na escola, já que a gente está falando de Estágio. 

Todos esses estágios não vão passar em brancas nuvens. Esses 
Estágios todos vão ter algum impacto na forma de produzir conheci-
mento. Nesse despertar dos conhecimentos tradicionais dos Guajajara, 
dos Bororo, Xavante, Karajá. As apresentações me emocionaram 
muitíssimo, primeiro por ser um seminário de homenagem. A gente 
já sabia que ia se emocionar mesmo. E em cada fala dos alunos, a 
gente nota muita gratidão, muito reconhecimento, muito amor pela 
professora Socorro Pimentel, muita saudade também, mas ao mesmo 
tempo, busca, no exemplo dela e no legado que ela nos deixou, essa 
energia para continuar resistindo contra um ensino colonialista, um 
ensino autoritário e buscando construir novas formas de ensinar, de 
aprender, de pensar a educação. 

Imagino que para os Xavante, para os Bororo, realmente é muito 
difícil, eles tiveram muitos anos de educação missionária, de várias 
denominações. As escolas foram dirigidas por padres, até agora, no 
início dos anos dois mil. Os diretores eram sempre os padres. E eles 
estão agora nesse processo de retomada dessa escola, de apropriação 
dessa escola e de construção dessa escola, conforme os princípios 
Xavante. É um processo muito importante e esses instrumentos são 
fundamentais. Essa ideia de que vocês podem construir um prota-
gonismo e de que essa Licenciatura em Educação Intercultural e essa 
experiência de Estágio te instrumentaliza para você enfrentar tudo 
isso, para construir algo novo. 

A Raquel falou da perda da orientadora, das duas orientadoras. 
A Socorro, que inúmeras vezes, mencionou o trabalho dela com 
muito orgulho, com muita felicidade, dizendo como ela estava se 
desenvolvendo, como o trabalho estava ficando bonito e também da 
Kuaxiru, a outra mestra Karajá que assumiu o trabalho dela lá. Ela 
perdeu as duas mestras. E foi algo muito difícil para ela, como foi para 
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a gente também. Ambas foram vítimas de covid. A Kuaxiru foi uma 
das primeiras vítimas. A segunda vítima de covid da Aldeia Santa 
Isabel do Morro. Eu conhecia a Kuaxiru já há uns trinta anos. Uma 
grande mestra ceramista, mas uma mestra plena, que sabia fazer de 
tudo, tanto que ensinou a esteira para a Raquel. E essa perda deve 
ter sido muito difícil para ela, mas elas estão presentes no trabalho 
que a Raquel apresenta agora. Eu lembro muitas vezes de a Socorro 
dizer como a Raquel tinha se desenvolvido como acadêmica, como 
professora, como Iny, como mulher, como protagonista também nesse 
processo de trabalho do Estágio, a partir da esteira. E os conhecimen-
tos tradicionais estão aflorando, ressurgindo, manifestando, a partir 
desses conhecimentos. 

O José Carlos, eu acompanhei o trabalho dele. Ele é um rapaz 
muito tímido, mas de uma extrema profundidade. Tudo que o José 
Carlos faz é muito profundo. Enquanto ele não exauriu essa lista de 
instrumentos, enquanto ele não confeccionou de um por um, minia-
turas com as crianças nas escolas, enquanto não testou, enquanto não 
foi ao mato para observar, enquanto não conversou com os anciãos, ele 
não se sentiu seguro para fazer o trabalho dele. É um trabalho muito 
profundo. Ele trabalhou muito. Passou um bom tempo, construiu 
um conjunto de flechas muito refinado, com descrições da forma, do 
tipo de animal. Às vezes a gente até sofre, porque são instrumentos 
de caça. A gente até pensa um pouquinho nos animais, nos bichos, 
mas, por outro lado, todo um sistema, um universo de conhecimentos 
que estão articulados aos instrumentos e que ele, como um jovem 
ainda, teve acesso e trabalhou isso com as crianças, com as gerações 
mais jovens. Foi um trabalho muito bonito. 

O José Carlos foi um aluno excelente, é um pesquisador, tem 
todas as características de pesquisador. É paciente, é minucioso, gosta 
de fazer as descrições com profundidade. Nesse caso, ele construiu as 
miniaturas, ele fez as experiências. Foi um trabalho muito bonito. Eu 
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fico muito orgulhosa de ver o José Carlos apresentando esse trabalho. 
Todos os trabalhos foram muito lindos. 

O Lauro fez uma apresentação belíssima, também. Deu uma super 
aula da organização social do povo Bororo, das metades, dos clãs. Os 
clãs representados pelos animais ou pelo sobrenatural. Ele apresentou 
quadros. Muita profundidade. Demonstra uma capacidade enorme 
de articular conhecimento tradicional Bororo com o conhecimento 
acadêmico, de fazer essa passagem, estabelecer esse diálogo. A Marcélia 
fez uma linda apresentação também sobre o casamento tradicional. 
Todas as apresentações foram belíssimas. E eu acho que Socorro, onde 
ela estiver, ela vai estar feliz e grata com o resultado desse Seminário. 

Acho que a ideia de publicar, de organizar essas falas em uma 
forma de publicação numa edição de homenagem, eu acho que com-
plementa isso que a gente está fazendo aqui e deixa como contribuição 
para leituras e trabalhos futuros. Então, eu adorei. Muito interessante. 
Achei ótima a iniciativa de retomar o Seminário, de dar o nome da 
Socorro para ele. Acho que foi uma homenagem muito bem pensada, 
muito bem-vinda e muito bem merecida também. Acho que todos 
os participantes trouxeram o que tinham de melhor. Fizeram suas 
melhores apresentações. Fizeram a gente chorar um pouco, aqui e ali. 
Eu não assisti de manhã, mas neste momento da tarde, cada fala me 
emocionou profundamente, tanto no que se refere aos conhecimentos 
que estão construindo, despertando a partir de uma nova perspectiva, 
como também com as referências que vocês fizeram à professora 
Socorro Pimentel e também à Kuaxiru, a mestra Karajá que a Raquel 
perdeu também, já no finalzinho do curso dela. Mas é isso, gente, 
foi um prazer muito grande. Foi difícil conseguir a participação do 
nosso comitê. Muita gente sem conexão de internet, os trabalhos mais 
adiantados, algumas famílias estão fazendo a festa da menina moça, 
então, todo mundo está envolvido com os rituais. E com o José Carlos, 
o problema de conexão, mora numa aldeia e trabalha na outra, não 



192 193

tem computador e teve que fazer todo um vídeo de uma distância, 
usar celular de colega. 

Foi todo um esforço e acho que valeu à pena, mesmo porque eu 
penso que aqui quase todos passam por essas dificuldades de conexão 
à internet. Mas o importante é que a gente conseguiu a participa-
ção de todo mundo, que todos fizeram as suas contribuições e que 
apresentaram lindos trabalhos. Então, só para agradecer mesmo e 
agradecer ao Alexandre e ao André, por terem organizado e pela 
oportunidade de a gente ver esses trabalhos novamente, de a gente se 
inovar aqui, com esses conhecimentos que vocês trazem. Renovar os 
nossos conhecimentos também. Pensar melhor as nossas metodologias, 
aprender com vocês. E é isso. Muito obrigada!

Alexandre Herbetta: Obrigado, Rosani! Obrigado pelas palavras. 
É verdade. São momentos de muita emoção e, às vezes, há a dificul-
dade de falar. Bom, tem mais alguém que gostaria de colocar algumas 
palavras? As conversas certamente seguirão. Todos os temas aqui 
elencados fazem parte das nossas práticas e há três encaminhamentos 
muito importantes e grandiosos, que nós seguiremos. Retomar uma 
ação política em relação à Seduc; retomar o momento do Estágio dos 
projetos político-pedagógicos, vamos retomar a discussão da produção 
deles, de alguma forma; e registrar e circular esses momentos fortes 
e importantes desses últimos períodos e dias. 

Para finalizar, eu queria também contar mais uma história. No 
momento em que o processo de adoecimento da nossa querida Socorro 
começou, com essa doença terrível e por conta de uma gestão baseada 
na necropolítica, nessa situação tenebrosa que vive o país, nós está-
vamos conversando justamente sobre a organização desse Seminário 
de Estágio. E, talvez, num dos últimos momentos de conversa nesse 
plano físico, a gente combinou, ainda, com toda aquela energia, já 
doente, mas com toda aquela energia que o Elias muito bem pontuou, 
inesgotável, com toda aquela potência, a professora Socorro me pediu 
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e a gente, juntos, avançamos no planejamento desse momento, que 
nós acabamos de finalizar. 

Ela entendia muito esse espaço de Estágio como uma discussão 
profunda epistemológica e política, com uma escuta sensível de convi-
dados e convidadas e como um processo de interaprendizagem, de troca 
interna nossa, entre as nossas experiências. Eu concordo muito com a 
Socorro. É assim que a gente aprende, assim que a gente interaprende. 
Esse momento, eu acho que é também um momento que traz essa 
emoção e essa marca. Socorro que iniciou o planejamento desse nosso 
evento. A Socorro também faz parte dessa comissão e desse Núcleo. 

Socorro está aqui conosco e a gente, então, oferece, nessa postura 
de reciprocidade mesmo, de troca, esses momentos tão potentes. 
Nesse sentido, a dor sempre vai permanecer, mas a gente pode, como a 
Mônica já colocou em outras reuniões, olhar também para a potência, 
para toda essa energia que segue conosco e a gente segue com ela. 

Esse momento, esse evento, esse Seminário Maria do Socorro 
Pimentel, é para ela. Eu agradeço imensamente a gente compartilhar 
isso juntos e juntas. É difícil até colocar em palavras nesse momento.

André Marques: Bom, pessoal, eu acho que depois das palavras 
do Alexandre, de uma forma muito emocionada, muito emocionante, 
a gente termina aqui esse I Seminário de Estágio Maria do Socorro 
Pimentel da Silva, buscando levar adiante esse legado tão ricamente 
mobilizado nesses dois dias de evento, mas especialmente hoje, com 
os trabalhos dos professores e professoras indígenas, com suas ideias 
e suas reflexões, sendo apresentadas e com encaminhamentos muito 
importantes, com ações muito importantes, para a gente levar adiante, 
como um compromisso coletivo, para todas e todos nós. Para perpetuar 
essa homenagem à Maria do Socorro. 

Eu agradeço imensamente a participação de todas as pessoas que 
apresentaram, dos colegas e das colegas orientadoras e orientadores de 
comitês, que nos deram essa força para a organização desse Seminário 
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e, tenho certeza, que podemos contar com vocês em todas as nossas 
atividades pensadas para o Estágio Pedagógico. 

Muitíssimo obrigado, mesmo! Terminamos cansados, mas, par-
ticularmente, muito motivados, muito animados a levar essa missão 
adiante. Obrigado a todo mundo!
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