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APRESENTAÇÃO
“Nossa cara”

O Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena (NTFSI) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) promoveu seu primeiro curso 
de Especialização em “Educação Intercultural e Transdiscplinar: gestão 
pedagógica” em 2012. Em 2014, tivemos a segunda turma do curso. 
A experiência de ambas as turmas da Especialização foi bastante rica 
e apontou desafios para professores e professoras, indígenas e não in-
dígenas, os/as quais são centrais para se pensar a questão da educação 
escolar indígena no Brasil e, mesmo, a situação indígena no país.

O objetivo do curso de Especialização foi colaborar com a produção 
do documento chave para a gestão pedagógica e administrativa de cada 
escola indígena: os projetos político-pedagógicos (PPP). Os professo-
res e professoras indígenas do curso, em conjunto com os seus parentes, 
intercalaram etapas de estudos na Universidade Federal de Goiás, em 
Goiânia, e em Terras Indígenas, com suas comunidades, a fim de pensar 
e escrever o referido documento de forma coletiva e comunitária. A 
construção dos projetos político-pedagógicos contextualizou-se nas 
matrizes culturais indígenas, nas demandas comunitárias e na convi-
vência intercultural. Muitos temas que compõem as matrizes curri-
culares tornaram-se transculturais graças às multiconectividades. Esta 
abordagem incita à necessidade de religação dos saberes para permitir 
a relação da parte no todo e do todo na parte. Neste sentido, faz-se 
necessário recuperar um pensamento problematizador e crítico, que 
possa permitir ir além do que é instituído como conhecimento lícito e 
verdadeiro, quase sempre de forma arrogante, como pensamento único. 
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O que se buscou na construção dos PPPs foi realizar um exercício cons-
tante de diálogo entre a diversidade de saberes.

Promovemos períodos extensivos de trabalho para que discentes 
indígenas, egressos do Curso de Educação Intercultural do NTFSI, 
pudessem aproveitar os resultados dos seus estudos com as práticas 
pedagógicas do Estágio e com as pesquisas para o Projeto Extraescolar, 
realizados durante a formação em Educação Intercultural. 

Os Estágios foram organizados por temas contextuais que, quando 
situados em bases epistêmicas intraculturais, reivindicam o ensino em 
língua indígena, e por temas interculturais, que são potencializados 
pela articulação de saberes distintos e pelo bilinguismo epistêmico. Os 
conhecimentos produzidos por meio das pesquisas dos Projetos Ex-
traescolares têm como função a atualização cultural – como defendem 
os/as indígenas – tendo como língua oficial de seus estudos e pesquisa 
a língua de cada povo. Os homens e mulheres de sabedoria das comu-
nidades são os principais orientadores desses estudos em parcerias com 
os comitês orientadores. 

No Brasil, o projeto político-pedagógico é essencial para a dinâmica 
de cada escola, porque estabelece princípios pedagógicos e administra-
tivos centrais para a educação escolar. Dessa forma, sua elaboração por 
professores, professoras e comunidades indígenas é uma maneira de 
cada população se apropriar de sua escola, como está recomendado no 
artigo 210 da Constituição Federal Brasileira, de 1988, que garante o 
direito a uma educação escolar pautada na língua e nos modos próprios 
de aprendizagem de cada povo indígena. Neste contexto, produzir um 
projeto político-pedagógico é uma proposta inovadora, pois a maior 
parte das escolas indígenas no Brasil dispõe apenas de grades curricu-
lares elaboradas pelas Secretarias de Educação dos respectivos estados.

Na Especialização, foram discutidos modos possíveis de produção 
de projetos político-pedagógicos, considerando seus componentes 
essenciais, como, por exemplo: as características culturais, linguísticas, 
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políticas e ambientais das comunidades em que a escola está inserida; os 
objetivos a serem alcançados; as metas a cumprir e os sonhos a realizar. 
O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, 
deram forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico das esco-
las indígenas que fizeram parte do curso. Assim,

criar projetos político-pedagógicos que avançam nas lutas 
contra o eurocentrismo e a dependência implica assumir, 
entre outros elementos, uma política curricular que visa 
questionar os conhecimentos hegemônicos, abstratos e 
des-localizados; desnaturalizar o conhecimento científico 
que é apresentado como único e universal; e rejeitar essas 
concepções helenocêntricas, eurocêntricas e ocidentalistas, 
que acabam por conceber historicamente a Europa e a Amé-
rica do Norte como o centro e o culminar da civilização 
humana. (DUCASSE, 2015, p. 157).1

Da primeira turma da Especialização, participaram 50 intelectuais 
dos povos Gavião, Javaé, Karajá, Krahô, Tapirapé, Tapuia, Xambioá e 
Xerente. Na segunda, mais 50 dos povos Apinajé, Karajá, Krahô, Tapi-
rapé, Xavante e Xerente.

No seminário final da primeira turma, ocorrido em 2014, na sede do 
Núcleo Takinahakỹ, durante a apresentação dos projetos político-pe-
dagógicos, a referência mais comum usada por todos os povos era a de 
que o documento escrito tinha ficado com a “nossa cara”.

Eles se referiam ao fato de que, com os projetos, cada escola poderia 
ter uma dinâmica escolar conectada à cultura de seu povo. Ao mesmo 
tempo, a afirmação indica uma oposição ao modo como a educação 
escolar indígena foi majoritariamente tratada até o momento, ou seja, 
como estratégia de integração do índio à sociedade não indígena ou, 
mais claramente falando, como uma forma de apagar a diferença étnica, 
excluindo, por exemplo, as línguas e os saberes indígenas da dinâmica 

1 DUCASSE, Fabian Cabaluz. Entramando Pedagogías Críticas Latinoamericanas. 
Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario. Coleción A-pro-
bar. Santiago/Chile: Editorial Quimantú, 2015, p.167. Tradução nossa.
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escolar. Lázaro Lopes que trabalhou na elaboração do projeto político-
-pedagógico de uma escola do povo Karajá, em território Javaé, se refere 
ao processo em tela da seguinte maneira: 

Num primeiro momento aceitamos... fomos vendo também o 
valor que a gente tinha. Antes de a gente saber... no papel... 
antes o que era dito a gente estava aceitando. No momento 
que buscamos esta ideia.... vamos lutar para isso. A gente quer 
uma diferença...a gente começou a buscar isso....protagonis-
mo... a gente ser o protagonista... palavra difícil... quer dizer 
nós mesmos.... estamos fazendo... não é esperar os outros. O 
PPP tem nossa cara.

Neste sentido:
o reconhecimento das alteridades oprimidas e o posiciona-
mento responsável e militante com as lutas justas, projetos, 
reivindicações e demandas justas dos povos, das comunidades 
organizadas ou do bloco histórico de dominados, exige que os 
projetos político-pedagógicos avancem de forma negativa e 
crítica no julgamento de todo o sistema hegemônico, respon-
sável pela dor, sofrimento, injustiça, pobreza, desumanização 
dos Outros. E, ao mesmo tempo, insiste em reconhecer critica-
mente o potencial político transformador que reside na subje-
tividade autônoma, livre, distinta, dissidente e transformadora 
dos Outros. (DUCASSE, 2015, p. 167).2

Lázaro Tapuia, ainda se referindo ao processo de se tornar prota-
gonista, relembra que “antes era ouvinte, só ouvia o que vinha de fora, 
agora fala”. O professor Paulo Xambioá, que participou da elaboração 
do projeto político-pedagógico de uma escola de seu povo explica que

hoje tá diferente, nós que vamos colocar a proposta.... preocu-
pação com o calendário.... com os ciclos de vida. É um desafio... 
em outra parte é uma experiência muito boa, antes só acatava... 
nós íamos aprender. Hoje nós participamos, nós construímos, 

2 DUCASSE, Fabian Cabaluz. Entramando Pedagogías Críticas Latinoamericanas. 
Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario. Coleción A-pro-
bar. Santiago/Chile: Editorial Quimantú, 2015, p.157. Tradução nossa.
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estamos juntos, estamos contribuindo nessa construção. A 
gente fica feliz, sente segurança. A gente sabe que não é fácil 
mudar a proposta. 

A expressão “nossa cara” à qual muitos se referem aponta para a 
noção de protagonismo, como se vê igualmente acima explicitado. Ao 
mesmo tempo, esta expressão se articula com uma noção de cultura 
particular e indica uma diferença marcante entre como a educação 
escolar era efetivada antes e como é agora.

Nessa direção, a produção do PPP é também uma maneira de tornar 
os agentes da comunidade protagonistas do processo de educação es-
colar e modificar, de fato, mesmo que seja levemente, o funcionamento 
do Estado-nação, já que tal educação é vinculada a ele. Para os Karajá, 
“nós estamos construindo de baixo”. Para os Xerente, “Antigamente, só 
as pessoas de fora que escreviam nossa história. Chega das pessoas de 
fora escreverem nossa história. Chegou nossa vez de mostrar nossa cara, 
nossa história, nosso PPP”.3 Assim, 

essas abordagens questionam constantemente os projetos 
político-pedagógicos construídos a partir de baixo, em re-
lação à importância da construção de espaços democráticos, 
onde predominam a participação simétrica, práxis dialógica 
e consenso crítico entre os membros de uma comunidade. 
(DUCASSE, 2015, p. 168).

Para dar conta deste desafio, tornou-se necessário a construção 
dos PPPs compostos de matrizes curriculares culturais, fundadas em 
perspectivas inovadoras de congregação de todos/as envolvidos/as nos 
processos de retomada de valores, saberes, e modos de vida. 

Fez-se necessário, também, a elaboração de novos conhecimentos 
que se expressam em ideias, conceitos, paradigmas e atitudes impres-
cindíveis à realização da educação intercultural crítica, concebida como 
fundamental para o enfrentamento de estruturas fechadas, governadas 

3 Idem.
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por concepções monolíngues, monoculturais e disciplinares e que, por 
isso, desconsideram as pluriepistemologias ameríndias e o manejo de 
mundo dos povos indígenas. 

É importante destacar, ainda, que todo projeto pedagógico traz, 
de modo explícito ou implícito, uma concepção de educação e é justa-
mente essa compreensão que caracteriza a dimensão política do projeto 
pedagógico. Os projetos em questão explicitam, além da base política 
e pedagógica de fundamentação, sonhos e esperanças. Alicerçam-se em 
paradigmas de retomada de saberes ancestrais, não como simples volta 
ao passado, mas como força para viver sua cultura no pluralismo do 
mundo atual.

As reflexões feitas e os conhecimentos produzidos durante o curso 
de Especialização, uma experiência inédita de articulação de saberes na 
qual emerge um novo repertório conceitual para se pensar a escola indí-
gena, forneceram as bases políticas e pedagógicas para a construção da 
proposta do curso de mestrado em Educação Intercultural e Transdisci-
plinar, em andamento na UFG. Essa proposta dará continuidade a um 
projeto de educação bem estabelecido de ensino, extensão e pesquisa 
realizado no Núcleo Takinahakỹ, que necessita de uma expansão para 
fortalecer suas ações de pesquisa e de construção de uma base de co-
nhecimento intercultural necessárias à inovação da universidade e das 
escolas indígenas. A caminhada já percorrida pelos indígenas durante a 
Especialização gerou uma base sólida para implementação de práticas 
políticas e pedagógicas em suas escolas.



I SEMINÁRIO

EDUCAÇÃO PARA MANEJOS 
DOS MUNDOS
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APRESENTAÇÃO
O I Seminário da segunda turma do Curso de Especialização4 em 

Educação Intercultural e Transdisciplinar: gestão pedagógica se realizou 
no período de 17 a 21 de novembro de 2014, no Núcleo Takinahakỹ de 
Formação Superior Indígena, da UFG. Os temas estudados e discuti-
dos reportaram as seguintes questões: (1) manejo do mundo; (2) eixos 
pedagógicos de educação intercultural e da pedagogia do diálogo e da 
complementaridade; (3) letramento em língua portuguesa em contex-
tos interculturais; e (4) contextualização dos conhecimentos indíge-
nas e da educação infantil. O seminário teve por meta discutir partes 
importantes da construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) 
das escolas indígenas, considerando dois princípios: (1) o princípio de 
complementaridade que se contrapõe à visão dual cartesiana ao propor 
as consagradas dualidades como complementares; e (2) o princípio da 
transdisciplinaridade que propõe transgredir as fronteiras das discipli-
nas e construir um saber articulado por meio de temas contextuais.

Os temas estudados no seminário transcendem os conhecimentos 
didáticos resultantes de uma ação pedagógica escolar geral e dos proces-
sos de ensino-aprendizagem que não são adequados para analisar aque-
les espaços pedagógicos não-escolares, tão frequentes na educação dos 
meninos e meninas indígenas, conforme os ciclos de vida social e cultu-
ral da realidade dos povos indígenas, dados fornecidos pelos pesquisa-
dores indígenas da Ação ‘Saberes Indígenas na Escola’. As pesquisas em 
andamento da Ação ‘Saberes Indígenas na Escola’5 estão contribuindo 

4  Agradecemos aos relatores Alexandre Herbetta, André Egídio Pin, Dayane Re-
nata Pereira, Edna Marisa Ribeiro, Fernanda Cardoso da Cunha Gomes e Maria do Socorro 
Pimentel da Silva.
5 O Dossiê Guardando Memórias e Dossiê Saberes Pedagógicos (2017) relata parte 
do desenvolvimento e dos resultados obtidos ao longo das ações da Ação ‘Saberes Indíge-
nas na Escola’.
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com a fundamentação dos PPPs em andamento. Esses estudos apontam 
alguns aspectos interessantes da socialização das crianças indígenas e 
seus processos de educação nas comunidades.

A atuação integrada da equipe gestora do Curso de Especialização 
com as comunidades indígenas ocorre de modo a estabelecer uma 
rede entre os diferentes saberes e competências que compõem a ação 
de construir projetos político-pedagógicos desde uma percepção 
de complementaridade e diálogos de saberes. Nesse sentido, vale a 
pena destacar algumas atividades realizadas no Seminário as quais 
explicitam a formação da rede entre Territórios Etnoeducacionais 
envolvidos na construção dos projetos político-pedagógicos das esco-
las indígenas, como, por exemplo, a articulação política e pedagógica 
do Território Etnoeducacional Vale do Araguaia com o Território 
Etnoeducacional Timbira.

O I Seminário foi organizado a partir de cinco palestras, proferidas, 
respectivamente, por Prof. Gersem Baniwa, Profa. Maria do Socorro 
Pimentel da Silva, Prof. André Marques do Nascimento, Profa. Euni-
ce Tapuia e Prof. Sinvaldo Wahuka Karajá. A cada uma das palestras 
seguiu-se um debate entre todos os participantes. Também foram 
realizados grupos de estudos que tiveram como tema as expectativas a 
respeito de uma escola indígena diferenciada e autônoma, antecipando 
as discussões sobre a construção dos PPPs. O texto que segue abaixo 
relata todas as atividades em sua ordem cronológica.
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17/11/14

ABERTURA DO SEMINÁRIO
O seminário se iniciou com a apresentação dos alunos que se forma-

ram em outras universidades, como, por exemplo, na UFT e na UNE-
MAT; com a apresentação do professor Alexandre Herbetta, falando 
sobre o curso de especialização e desejando boas vindas a todos; com 
a apresentação dos professores bolsistas do Curso de Especialização: 
André Egídio Pin, Edna Marisa, Fernanda Cardoso e Dayane Renata. 
A professora Maria do Socorro Pimentel da Silva se apresentou e falou 
da importância da construção de projetos político-pedagógicos e da 
importância das discussões dos professores indígenas para repensar 
o sentido da escola e as verdadeiras demandas que cada comunidade 
tem. Após as apresentações, teve início a palestra, que segue transcrita 
abaixo, do Prof. Gersem José dos Santos Luciano Baniwa, da Univer-
sidade Federal do Amazonas - UFAM. Gersem Baniwa é graduado em 
Filosofia pela UFAM, mestre e doutor em Antropologia Social pela 
Universidade de Brasília – UNB. Como liderança indígena, está dire-
tamente ligado à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN) e à Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB). Tem vasta experiência profissional na área da edu-
cação escolar indígena, desde a sala de aula até a coordenação geral da 
Educação Escolar Indígena do MEC.
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PALESTRA: MANEJO DO MUNDO
Gersem Baniwa

O professor iniciou sua fala dizendo da alegria em participar com os 
professores indígenas do curso de Especialização, e agradeceu o convite 
da professora Maria do Socorro Pimentel da Silva. Iniciou sua fala di-
zendo que o momento é muito importante para a troca de experiências. 
A educação como manejo do mundo é uma forma de utilizar a educação 
para lidar com o mundo e com a natureza, sem separá-los.

Logo no início de sua fala ele se refere a sua trajetória pessoal relem-
brando que faz trinta anos de militância, ou seja, de atuação no campo 
político. E chama a atenção para sua própria trajetória acadêmica. Des-
ta forma, relaciona a questão pedagógica à política e vice-versa. Note-se 
que se trata de uma relação bastante pertinente para a segunda turma de 
Especialização do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, 
que tem como objetivo produzir um Projeto Político-Pedagógico para 
escolas indígenas da região do Araguaia- Tocantins.

Gersem Baniwa se concentrou na comparação entre dois modos pos-
síveis e distintos de se pensar o mundo. Como ressaltou, é a partir destes 
modos de se conceber o mundo que se organizam práticas e políticas. 
Neste sentido, tais modos trazem impactos diretos à vida no planeta.
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De um lado, ele identificou o modo não indígena, nomeado muitas 
vezes como o modo ocidental de entender e produzir o mundo, e, de 
outro, o modo indígena. Nesta direção, Gersem ressaltou a diversidade 
presente inclusive no que chamou de modo indígena de pensar o mun-
do. Este, para ele, reconhece a possibilidade de existência de diversos 
mundos, ou seja, diversas formas de se organizar o universo – diferen-
temente do primeiro, o ocidental – o qual tem a obsessão pelo um, não 
aceitando a diferença.

Segundo Gersem, o conhecimento não indígena é baseado na lógica 
da objetividade. Este seria então um princípio basilar de uma dinâmica 
que desvela uma concepção de mundo que separa o sujeito da natureza, 
posicionando hierarquicamente o primeiro sobre o segundo. Assim, o 
homem seria mais importante do que a natureza e ambos constituiriam 
domínios distintos. Esse modo de pensar permite e gera a possibilidade 
de dominação e exploração da natureza. Tal dominação reafirma cons-
tantemente a objetividade e a individualidade, o que pode ser visto nas 
políticas desenvolvimentistas estabelecidas no país, as quais degradam 
intensamente o meio ambiente.

Segundo a concepção Baniwa, à qual sempre faz referência, a natu-
reza é uma entidade viva, que tem agência e sentimento, portanto, ela 
sofre. E, logo, tem capacidade de ação e reação. As concepções indíge-
nas, mesmo que diversas, são similares no modo de ver a natureza como 
sujeito. Essa é uma característica marcante do modo indígena de pensar 
o mundo. Além disso, a natureza se relaciona ao campo da espirituali-
dade. A partir desse modo de entender o mundo, não existe ser humano 
sem espiritualidade e, portanto, não existe mundo sem uma relação de 
subjetividades entre humanos e natureza.

A luta política que se trava nos dias atuais tem como base essas dis-
tintas concepções de mundo. E a ascensão de um poder político con-
creto no Estado-Nação passa pela compreensão desses saberes. E sua 
valorização ou não. Assim, quando um saber é invisibilizado indica-se 
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que aqueles que detêm tal conhecimento perdem força na dinâmica 
política da contemporaneidade. Tornam-se um povo subalternizado.

Gersem ressalta, então, que a escola indígena e a universidade devem 
ser repensadas. Segundo o palestrante, a Universidade, que possibilita 
discussões sobre transformações e questionamentos ao status quo, é a 
mesma instituição que, depois da Igreja, mais dificuldades tem em acei-
tar a diferença, sendo bastante violenta. A luta política se dá, portanto, 
também no interior das academias, cuja reafirmação constante da ob-
jetividade, princípio norteador do modo ocidental de existência, atua 
constantemente para o apagamento do sujeito indígena. Ele chama a 
atenção então dos acadêmicos que iniciam a Especialização para o fato 
de que há de se fazer uma opção.

Na condição de universo dúbio, a Universidade, por trazer consigo 
os princípios que buscam eliminar a diferença cultural e, consequen-
temente, sujeitos outros, e ao mesmo tempo por abrir brechas para a 
transformação do mundo e de si mesma, pode servir tanto a um como 
a outro modo de pensar e conceber o mundo. Deve-se ter um pensa-
mento crítico na academia, que permita a compreensão de ambos os 
modos de pensar, mas que ressalte sempre os saberes nativos, como uma 
opção política. Assim, os formatos e termos usados regularmente na 
Universidade devem ser questionados, pois apontam para um modo de 
dominação, o da ciência ocidental.

Sendo assim, tal opção é absolutamente importante no que se refere 
ao jogo político do presente (e do futuro). Isto em relação à possibili-
dade de bem viver das populações indígenas. Gersem não diminui o 
valor do conhecimento não indígena. Ao contrário, ressalta sua forma-
ção neste outro mundo e as possibilidades que tais saberes geram. Mas 
chama sempre a atenção para o fato de que se deve conhecer o modo 
ocidental de pensar, mas entendê-lo a partir dos saberes da aldeia. Esta 
é uma opção política de resistência.
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O título da fala de Gersem que se refere ao manejo do mundo indica 
então uma política de vida. Esta tem como eixo o fato de que há uma 
interdependência orgânica, como diz, entre pessoas e natureza; entre 
planeta e saberes. Gersem Baniwa sugere que devemos ouvir a natureza. 
Ele finaliza sua fala lembrando sobre a sabedoria da pescaria noturna. 
Segundo Gersem, é ali, na pescaria noturna, com os anciãos, que se 
aprende e se produz conhecimento, pois o espírito de cada um pode 
viajar e conhecer outros lugares, objetos, pessoas e modos de existir. 
Produz-se então um conhecimento baseado, conforme argumenta, em 
“subjetividades espiritualizadas”. Para Gersem, na academia ainda não 
se ouve a natureza. Fica o grande desafio.

DEBATE RELACIONADO À PALESTRA:
Reginaldo Tapirapé: As escolas indígenas precisam respeitar 

os processos de aprendizagem das sociedades indígenas e para isso é 
necessário muita luta porque a SEDUC impõe constantemente o co-
nhecimento de fora e desestabiliza a cultura. Os professores indígenas 
precisam pensar como protagonistas da educação e lutar por essa causa.

Gersem Baniwa: A problemática das políticas públicas em geral 
para os indígenas tem a ver com o modo de pensar do homem branco. 
Enquanto o Estado continuar tratando o indígena como número, vai 
continuar maltratando-o e deixando de considerar seu pensamento. O 
Estado sempre quer chegar a um resultado matemático: quantos alu-
nos; quantos professores; quantos salários e etc. O não indígena não 
consegue pensar fora da matemática e trata as pessoas como números. 
Não precisa aceitar tudo que o branco fala, mesmo que esteja no papel 
(leis). Autonomia ninguém dá pra ninguém. Autonomia precisa ser 
exercitada e conquistada.

Reginaldo Tapirapé: O material didático que vai para as escolas 
está fora do contexto indígena. O Conselho Estadual de Educação 
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discute tudo sobre a educação, mas na hora que as práticas culturais 
acontecem dentro da escola, o Estado não as reconhece, embora a es-
cola esteja na aldeia. A escola precisa se adaptar à realidade indígena.

Gersem Baniwa: Escola indígena para ser efetiva precisa colocar 
em prática a autonomia do povo indígena. Isso é uma decisão política 
muito séria e radical. A constituição não é cumprida, de fato. O que 
resolve são as atitudes das pessoas e comunidades. É bobagem acreditar 
que vivemos em democracia e que apenas participar de conselhos vai 
resolver os problemas indígenas. É necessário ter protagonismo no dia 
a dia. Luta indígena se dá com a formação escolar e universitária.

Casssiano Apinajé: Você já assumiu uma função importante no 
MEC. Durante sua gestão, o que você presenciou de positivo e de 
negativo na educação escolar indígena? Houve avanços? Quais? Por 
que para nós professores, que temos preocupação em mudar as coisas, 
encontramos muitas dificuldades e há muitos problemas para enfren-
tarmos. Sujeitos à SEDUC-TO, precisamos enfrentar uma série de 
normas porque somos servidores do Estado e somos pagos para tra-
balhar. Às vezes, os próprios professores indígenas contribuem para o 
fracasso das escolas. Nesse sentido, o que você acha que os professores 
precisam fazer e enfrentar para avançar na educação escolar indígena?

Gersem Baniwa: Acho que nos últimos 10 ou 20 anos tivemos 
muitas conquistas. Esse curso é um exemplo. Ainda falta produzir ma-
terial em muitas línguas, mas em pouco tempo já se produzir material 
em aproximadamente 100 línguas. O grande desafio é o que o professor 
vai fazer na escola. É necessária uma mudança de atitude, é preciso o 
protagonismo. É um processo de transição de médio prazo, pois é uma 
questão de mentalidade. Por 500 anos os indígenas foram forçados me-
canicamente a pensar como não indígenas. A pior tutela é a intelectual 
porque introjeta o pensamento do não indígena nos indígenas. Tira a 
alma do indígena.
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Valter Tehi Xavante: Meu pai ainda vive, completou 105 anos. Ele 
conta ainda da espiritualidade da natureza. Ele acredita muito bem que 
a natureza é viva como nós. Acredito que os professores vão resgatar a 
cultura mesmo que o não índio não dê valor, que a chame de mito, de 
lenda e etc. Mas para o indígena não é mito e nem lenda, é sabedoria. 
Quero registrar e passar para as novas gerações o conhecimento indíge-
na em livros e cartilhas. É para isso que estou participando deste curso. 
Quero saber melhor o que se perdeu de nossa cultura, quero levar o 
conhecimento do Xavante para trabalhar na comunidade e na escola. 
Porque hoje a visão do branco está muito presente na aldeia.

Gersem Baniwa: Eu fiz graduação em filosofia e isso me ajudou 
muito a questionar muitas coisas. Por exemplo, qual a diferença da edu-
cação indígena para a não indígena? Toda a educação indígena tem que 
ser feita com prazer. Ninguém pode aprender sem prazer. Só se aprende 
aquilo que é repassado e recebido com prazer. Como o pajé repassa 
seu conhecimento? Ele só repassa para o escolhido dele, do gosto dele, 
assim como daquele que vai receber. O mundo não indígena promete 
aquilo que não tem, promete ilusão.

18/11/2014

PALESTRA: PEDAGOGIA DO DIÁLOGO E 
DA COMPLEMENTARIDADE 
Professora: Maria do Socorro Pimentel da Silva

A noção “pedagogia do diálogo e da complementaridade” em debate 
na Licenciatura e na Especialização desta Universidade fundamenta-se 
em alguns princípios: princípio da transdisciplinaridade, princípio do 
conhecimento em rede; princípio das pluriepistemologias, princípio da 
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conectividade dos saberes; princípio das demandas sociais; princípio 
da contextualização; princípio da problematização, da afetividade, da 
espiritualidade e etc.

As noções de complexidade e transdisciplinaridade contrapõem-se 
aos princípios cartesianos de fragmentação do conhecimento e dicoto-
mia das dualidades e propõem outra forma de pensar o conhecimento. 
A teoria da complexidade e transdisciplinaridade sugere a superação do 
modo de pensar dicotômico das dualidades, estimulando o modo de 
pensar marcado pela articulação, como podemos perceber no relato do 
professor e egresso do curso de Educação Intercultural da UFG, Axia-
wa Karajá, transcrito abaixo:

Iniciei a pesquisa com muita dificuldade. Não seria possível 
realizá-la sem ajuda da minha comunidade e da CAPES e do 
Comitê Orientador. Foi a UFG e minha comunidade que me 
deram apoio para aprofundar mais na minha pesquisa. No 
início pensei que era só uma coisinha, quando entrei na pes-
quisa percebi uma visão ampla. Uma visão de desvalorização 
do trabalho de muitas pessoas, como, por exemplo, o trabalho 
das artesãs e dos artesãos.
E depois levei o conhecimento da pesquisa para a sala de aula 
para trabalhar com os alunos, mostrando a realidade brutal da 
vida que nós vivemos nosso dia-dia.
Os alunos refletiram muito com essa exploração sobre esforços 
dos artesãos. Assim me desenvolvi durante a minha pesquisa. 
Eu percebi que a exploração é econômica (trabalho e merca-
do); mas também da natureza (a pescaria predatória); cultural 
(cópias de imagens dos artesanatos para criar modelos de joias, 
sem autorização dos indígenas). 

Articulação de saberes, que embasa a teoria da complexidade e 
transdisciplinaridade, é o princípio fundador da concepção de Temas 
Contextuais que, por sua vez, fundamentam-se nas noções de comple-
mentaridade e espraiamento do conhecimento.

Os saberes são locais. A localidade dos alunos é o ponto de partida 
para o conhecimento que eles vão criando do mundo. Seu mundo, em 
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última análise, é a primeira e inevitável face do mundo mesmo. Nin-
guém está isolado. É do saber local que tenho mais possibilidades de me 
espraiar, de me aperfeiçoar, de acessar novos e velhos conhecimentos. 
Decorrentes da pedagogia da complementaridade começam a nascer 
novas bases epistêmicas de educação intercultural necessárias à implan-
tação do bilinguismo epistêmico.

Nossas bases teóricas construídas coletivamente até o momento 
podem ser assim resumidas:

•	 Manejo do mundo
•	 Temas contextuais
•	 Bilinguismo epistêmico
•	 Atualização cultural
•	 Pedagogia da complementaridade
•	 Fortalecimento dos espaço educativos das comunidades
•	 Articulação dos saberes
•	 Matrizes sociais
•	 Mapas epistêmicos

Como reflexão posterior, Maria Socorro Pimentel da Silva propôs as 
seguintes perguntas:

•	 O que é educação intercultural?
•	 Quais são os horizontes da educação intercultural?
•	 Quais são as demandas da construção do PPP?

Ao final, a professora propôs uma pergunta para que os participan-
tes pudessem se orientar: O que foi mais importante da fala de Gersem 
Baniwa para pensar a escola e a pedagogia do diálogo e da complemen-
taridade? Os participantes deram como respostas: a educação como 
manejo do mundo, para a autonomia da tradição, para compreender 
a natureza e também para ouvi-la; o manejo do mundo e a relação do 
homem com a natureza; todos os elementos da natureza possuem espí-
ritos; cosmologia indígena. Todas as respostas foram escritas no quadro 
para deixar registrados os pontos que fundamentariam o Projeto Políti-
co-Pedagógico. Logo após teve início o debate.
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Alexandre Herbetta: Gersem Baniwa nos falou que há um modo 
indígena, que há uma relação do mundo com a natureza e com o ho-
mem, o que gera um equilíbrio; e há outro modo que é a relação do 
homem branco que sai da natureza e que quer controlá-la. O que eu 
quero acrescentar é que me parece que Gersem propôs trazer o modo de 
pensar indígena para a escola, e não fazer mais uma escola com o modo 
de pensar do branco, que é o homem separado da natureza. Gersem 
falou sobre a luta política com o Estado-Nação, com o Governo; falou 
de educação como manejo do mundo. Ele concebe a escola indígena, 
ali dentro da comunidade, como grande instrumento de luta política 
e é dessa perspectiva que vamos entender o político e o pedagógico. 
Parece-me que Gersem está falando que a educação é um meio de trans-
formar o mundo, então, é importante pensar nisso, pois quanto mais a 
escola estiver contextualizada na comunidade, no mundo, mais forte 
ficam os direitos das populações indígenas. Foi isso que entendi da fala 
do Gersem Baniwa.

Maria do Socorro Pimentel da Silva: O que mais achei interes-
sante da palestra de Gersem Baniwa foram as possibilidades de construir 
outras escolas. Aqui, agora estamos discutindo como fundamentar o 
projeto político-pedagógico. Estamos debatendo como construir uma 
escola para o manejo do mundo, para preservar a natureza, para ampliar 
os conhecimentos, para motivar as crianças, ou seja, para a efetivação 
de uma educação específica e diferenciada. Como será essa escola para 
o manejo do mundo? Como vocês mesmos falaram, essa escola para 
o manejo do mundo não vai aceitar essas dicotomias de pensamento, 
como, por exemplo, a separação entre homem e natureza, porque o 
homem branco se separa da natureza porque ele quer dominá-la, de-
pois ele sofre as consequências, mas ele se acha o dono da natureza. 
Os indígenas, segundo a fala de Gersem não pensam desse modo. O 
homem faz parte dessa natureza, o homem é natureza, então começa-
mos a discutir referências importantes para pensar uma outra escola, se 
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não a gente não sai das armadilhas, a gente esperneia, esperneia e fica 
dentro das armadilhas da escola do Estado. Como foi dito ontem, a 
escola sempre foi distanciada da comunidade. Eu não conheço a escola 
de todo mundo, mas eu conheço muitas escolas indígenas e eu não 
me lembro de um professor que esteja feliz com sua escola, eu não me 
lembro de participar de uma reunião com a comunidade em que essa 
esteja feliz com sua escola. Isso serve para refletirmos. Vamos pensar: 
Para que serve a escola? O que ensinar nela? E como ensinar? O que 
essa escola de manejo do mundo tem a ver com a decolonialidade? O 
que essa escola do manejo do mundo tem a ver com espiritualidade? 
O que essa escola do manejo do mundo tem a ver com emancipação 
intelectual? Temos que nos colocar essas questões, pensar sobre essas 
questões, e refletir sobre elas, e começar a pensar na fundamentação do 
projeto político-pedagógico. Estou querendo cutucar sobre a palestra 
de Gersem porque eu a achei muito interessante, principalmente para 
a gente discutir a pedagogia do diálogo e da complementaridade, pois 
acho que foi sobre isso que Gersem falou ontem também, quando dis-
se: os índios nunca viveram isolados, eles sempre estavam em conexão 
com outros mundos. E como se dá essa conexão com outros mundos? 
Como é a conexão das particularidades e complexidades de cada povo 
com a sociedade não indígena? Entre os povos indígenas?

Elias Nazareno: Todo esse movimento não fomos nós que ini-
ciamos, foram séculos de resistência dos povos indígenas, e ele é um 
movimento pedagógico, epistemológico, cultural, como diz uma das 
autoras que a gente utiliza aqui, Catherine Walsh.

Alexandre Herbetta: Gersem disse que quando ele começou os 
estudos de filosofia, a palavra utopia aparecia muito, mas que hoje não 
aparece tanto. Parece que essa palavra saiu da moda e então ele trouxe a 
ideia de que utopia tem a ver com sonhos, com o que a gente pensa para 
o futuro. Quando a gente pensa na educação escolar indígena é neces-
sário pensar através do sonho, da utopia. A escola não precisa ser igual a 
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do homem branco, pode ser uma escola sonhada para outro mundo ou 
para outros mundos, como disse Gersem Baniwa. Ele também falou do 
modo como o branco pensa o ensino e aprendizagem, que é diferente 
do índio. O branco pensa na escola como sofrimento, para aprender 
você precisa sofrer. Porém, para os povos indígenas, aprender tem a ver 
com prazer, com alegria. Isso me faz lembrar de uma fala do Dodanin 
Krahô, a escola krahô tem que ser uma escola alegre, o que demonstra 
outra pedagogia, que funciona com base na alegria. Uma mensagem 
forte contida na palestra de Gersem é que há uma outra pedagogia e 
que esta pedagogia deve estar explícita no projeto político-pedagógico 
das escolas indígenas. Novamente faço a comparação com os textos de 
Catherine Walsh. A gente tem que desaprender o que nos foi ensinado 
da cultura branca europeia para aprender um outro jeito de fazer escola. 
De certa forma, é preciso sonhar com essa outra escola.

Maria do Socorro Pimentel da Silva: O nosso grande desafio 
é desaprender porque, conforme a experiência da turma anterior do 
curso de Especialização nos mostrou, quando nós chegamos na hora 
de produzir as matrizes, os alunos/professores indígenas tiveram difi-
culdades de romper com a disciplinaridade. O grande desafio agora é 
desaprender, desapegar dessa educação integracionista/disciplinar e ter 
coragem de construir outra.

Léia Silva: Eu trabalhei com dois Akwẽ na primeira turma do 
curso de Especialização e a gente adiantou bastante uma proposta de 
PPP. Quando nós começamos a pensar as concepções de educação que 
existem nos Akwẽ, nós percebemos que os Akwẽ têm uma concepção 
tradicional de educação. Nós vimos que os Akwẽ têm uma educação 
muito forte que é warã. Nós tentamos entender como é essa educação 
para contextualizar a escola que a gente está criando. Educação tradi-
cional é baseada na família, no warã e no pátio. Tudo acontecia nesses 
três ambientes. No entanto, além dessa educação, existe a concepção 
da educação escolar que foi imposta pelos brancos. A partir disso, os 
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Akwẽ propuseram uma terceira concepção de educação, a qual está 
subsidiando a proposta do PPP, que é uma educação intercultural, que 
tem como base o respeito. A sustentabilidade econômica e territorial 
foram os pontos que os dois alunos Akwẽ sugeriram como base para o 
PPP. Feito isso, começamos a pensar que sujeitos os Akwẽ querem for-
mar. A gente percebe que a escola está fora da aldeia, ou de costas para 
ela; enquanto as casas, e até o posto de saúde estão em volta do pátio, 
a escola está à parte. Os Akwẽ não querem mais essa escola que não 
dialoga com a comunidade, eles utilizaram o termo Akwẽnizar a escola, 
a ideia é Akwẽnizar a escola que ainda não é Akwẽnizada. E isso poderá 
ser feito por meio de um projeto político-pedagógico específico.

Elias Nazareno: Hoje vivemos um processo de democracia, os in-
dígenas têm a possibilidade de fazer os PPPs das suas escolas, porque é 
um direito que está na Constituição Brasileira. Logo, os indígenas tem 
o direito de formular seu próprio projeto político-pedagógico.

Maria do Socorro Pimentel da Silva: Eu vou falar um pouco da 
minha experiência de construção do PPP com os Karajá. Um grande 
avanço nessa construção foi a contextualização das matrizes curricula-
res nas matrizes sociais/culturais, ou seja, antes de construir as matrizes 
curriculares, os professores/alunos pensaram no mapeamento das ma-
trizes sociais. Isso é muito inovador. Penso que é um passo grande na 
construção de uma escola que considera as vivências cotidianas e rituais 
das comunidades ao longo do ciclo anual, na recuperação do manejo 
apropriado dos peixes, animais da terra, aves, insetos; das atividades da 
agricultura, pesca, caça e coleta; da arte, da ligação do homem com a 
natureza, do corpo com a mente, etc. A construção das matrizes sociais 
só é possível quando se conhece a organização da comunidade, os pro-
cessos de educação da comunidade, as demandas, o território, os pro-
cessos e contextos de produção de conhecimento. Assim, temos uma 
fotografia da cosmologia Iny e das relações de interculturalidade. Na 
experiência com os Karajá, fomos construindo os mapas epistêmicos 
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e, com isso, fomos percebendo como são as redes de conhecimento e 
suas complexidades. Por exemplo, a produção de artesanato está ligada 
a várias outras formas de conhecimento, de eventos culturais, de rituais, 
etc. O princípio é o da conectividade dos saberes, que na escola realiza-
-se por meio de temas contextuais. Quando a gente trabalha com temas 
contextuais, trabalhamos com a ideia da complementaridade, pois é 
impossível trabalhar temas contextuais com dualidades, ou seja, com 
divisão, com separação. E como isso acontece pedagogicamente? O 
tema contextual contextualiza o conhecimento, mas também proble-
matiza a realidade. Então qual seria a diferença central entre disciplina, 
que se fundamenta numa matriz eurocêntrica, dos temas contextuais, 
que têm base na matriz cultural? Vamos pensar nisso. Conversem mais 
sobre isso nos grupos de estudo.

Alexandre Herbetta: O trabalho do Júlio Kamer foi importante 
para pensar na diferença entre disciplina e tema contextual. Eu entendo 
que ao se utilizar a noção de disciplina, a gente está usando uma matriz 
europeia, a dinâmica da disciplina não é pensada na dinâmica das epis-
temologias indígenas. O que autores como Edgar Morin e outros afir-
mam é que quando você usa a dinâmica da disciplina você fragmenta 
os saberes, por exemplo, território vai para a disciplina de Geografia, o 
ritual para a aula de artes e etc. Esses mesmo autores também falam que 
quando trabalhamos com disciplina, existe a noção de hierarquia, em 
que uma determinada disciplina é mais importante do que a outra, como 
de fato acontece em muitas escolas brasileiras em que os alunos têm a 
disciplina Matemática quatro vezes na semana, enquanto têm Arte ape-
nas uma vez. Ao usar a noção de disciplina nós desproblematizamos ou 
descontextualizamos o conhecimento. Júlio Kamer não usou a noção 
de disciplina, ele usou a noção de tema contextual. Ele problematizou a 
realidade do povo Apinajé e percebeu que as queimadas estavam saindo 
do controle, por uma série de fatores, como por exemplo, a invasão dos 
kupê (não indígena) ou o mal uso dos recursos naturais. O território 
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Apinajé estava sendo queimado. Ao queimar a natureza, os elementos 
da cultura também são queimados. Por exemplo, ao queimar o babaçu, 
você está queimando a música, você está queimando a história, você está 
queimando o mito, você está queimando as relações sociais dos Apinajé. 
Com o tema contextual, Júlio está problematizando o universo Apina-
jé, e em segundo lugar, ele está trazendo uma pedagogia Apinajé para a 
escola. Quando o Júlio ensina os cantos Apinajé com base na pedagogia 
Apinajé, ele está fazendo com que a criança contextualize o mundo e 
conheça a realidade Apinajé e pense em soluções para essa realidade. 
Dessa forma, estamos construindo outras formas de educação, além de 
quebrar dicotomias, porque o político está junto com o pedagógico. A 
ideia do tema contextual é central, absolutamente importante para nós 
pensarmos essa nova escola.

Creuza Krahô: Bom dia, para quem não me conhece, sou Creuza 
Krahô, sou professora da minha aldeia e sou presidente da associação 
das mulheres Krahô. Quero me referir à fala do Gersem a respeito de 
mudar a escola. A gente luta pela mudança da escola indígena, mas os 
caciques lá na aldeia querem a escola dos kupê (branco) e os professores 
estão lutando aqui pelas escolas indígenas, a gente lutou muito para 
quebrar essas regras que acompanham a tradição do homem branco. 
Eu acho que nossas culturas estão paralisadas por causa da escola dos 
não índios e muito por conta dos calendários escolares. Dentro da al-
deia, eu estudei debaixo do pé de manga, em cima da tora, e não em 
cima da cadeira com um professor escrevendo no quadro. Quando os 
brancos chegaram e colocaram o quadro e o “tem que prestar atenção”, 
e quando eu fui uma vez na escola, fui colocada de castigo, nunca mais 
eu coloquei os pés de novo lá. Em outra palestra na USP, eu perguntei 
ao Gersem por que quando os brancos vão falar do mehi (Krahô), eles 
falam de mito? Porque um mito se nós ainda estamos vivos? Estamos 
fazendo as coisas, temos a nossa comunidade, mas nós somos invisíveis 
ainda. Eu acho que a cultura Krahô está forte nas mulheres, elas estão 
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com a cultura mais segura, elas fazem cofo, vão para o mato, mas os 
homens, não. Por exemplo, o cacique só quer ir para a cidade, será que 
ele está pensando na cultura? Eu incentivo as mulheres a tomarem os 
lugares dos homens para ver se a gente deixa os homens quietos, porque 
o homem não faz mais esteiras, não faz mais trança de cofo, eu não 
sei por quê. Agora todos os homens cortam o cabelo igual do branco, 
eles pensam que estão virando kupê, e é isso que me incomoda. Estou 
fazendo um trabalho só com as mulheres. Antes os homens mandavam 
nas crianças, juntavam todas no pátio. Eu vi muito isso, mas hoje parou 
tudo. Hoje você chega nos Krahô, você não vê mais o movimento, você 
não vê mais a corrida de tora, você não vê mais a cantoria. E onde vai 
parar com isso? Hoje os homens estão quase todos perdidos, mas a cul-
tura das mulheres ainda está muito forte. A gente não ensina as crianças 
só no papel, mas no exemplo também, porque a criança aprende tudo 
pelo exemplo. Se a criança vê um adulto de boné, a criança vai colocá-lo 
na cabeça e não vai tirar o boné porque ela viu o mais velho usando, e 
quem está ensinando isso? É o adulto que está ensinando isso. Tudo o 
que você faz, a criança acompanha, nós temos que dar bom exemplo. 
Nós temos que usar as coisas da nossa cultura para as crianças fazerem 
igual e acharem bonito. Nós aprendemos isso, mas o cacique não quer 
nem saber. Durante uma discussão com os colegas da Ação ‘Saberes 
Indígenas na Escola’, descobri que os Krahô têm uma conexão com o 
pé de buriti. Quando eu ando por aí e vejo um pé de buriti, eu já vejo 
minha família, meu sangue. Hoje, nós temos que trabalhar de braços 
dados; se o cacique pensar diferente, nós temos que nos juntar com o 
cacique e conversar. 

Iranildo Tapirapé: O que eu queria colocar é sobre o que o Gersem 
falou ontem, sobre a educação para o manejo do mundo. Eu acho que 
tem a ver também com a qualidade da educação, mas como a Socorro 
colocou no início, o que é educação de qualidade? O não índio já defi-
niu a dele. E para nós indígenas? No meu ponto de vista, essa educação 
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de qualidade é essa relação com a natureza, de respeito, com natureza e 
com a nossa própria sociedade, e com os espíritos. Então, a educação de 
qualidade não se restringe somente ao espaço, mas aos conhecimentos 
que podem ser trabalhados e discutidos; a educação para se tornar de 
qualidade tem que ter professor preparado para trabalhar isso, e a escola 
tem que saber respeitar a comunidade também, tem que saber ouvir a 
comunidade. Outra coisa é o espaço de ensino. Muitas vezes a gente 
se limita somente ao espaço da sala de aula, mas, na verdade, o que eu 
entendo do espaço de ensino, é que a gente só fala do conhecimento, 
mas a gente nunca apresenta o concreto do conhecimento para os 
alunos, porque eles têm que vivenciar o conhecimento. Eu lembro do 
depoimento de um sábio que falou que um conhecimento separado é 
pobre. Essa é uma definição que eu gostei porque os conhecimentos 
nunca estão separados, eles dependem uns do outros.

Edvan Guarani: Quando o Gersem falou do tema da escola como 
manejo do mundo, eu cheguei a me arrepiar, porque é um tema muito 
importante e muito desafiador para nós. É o caminho que eu vejo, reto-
mando a fala do Gersem e dos professores que falaram no seminário, é 
preciso desaprender. Ontem o Gersem falou que nós já temos o cami-
nho, nós já temos um ponto de partida , agora, é importante que nós, 
como professores, tenhamos coragem para lançar mão dessa ferramenta 
que nós temos hoje para poder construir uma nova pedagogia, uma nova 
política de educação para nossas comunidades. Talvez o tema central 
para nós seria desaprender o aprendido. Eu achei interessante isso, penso 
que o caminho seja exatamente esse. Hoje, nós temos um grande desafio. 
Ontem, no nosso grupo de estudo, a gente discutiu bastante isso, porque 
enquanto estamos aqui tentando construir um novo modelo de educa-
ção, tentando ter uma visão para levar para nossas comunidades, talvez 
as nossas lideranças não tenham essa visão, mas eles não são culpados 
por isso porque eles não têm esse conhecimento. Eu acho que nós temos 
uma grande responsabilidade, somos sujeitos da transformação. Se nós 
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estamos discutindo hoje, aprendendo agora, e não tivermos coragem de 
chegar na aldeia e apresentarmos essa discussão para a comunidade, eu 
diria que é em vão estarmos aqui. Nós falamos das lideranças como se 
nós não fossemos lideranças da aldeia. Nós somos lideranças também, 
como professores, nós somos lideranças porque muitas vezes o cacique 
não sabe fazer um documento, e ele vai até você porque ele tem confian-
ça, então nós somos agentes transformadores.

Valter Tehi Xavante: Nós temos que mergulhar na nossa cultura, 
na nossa comunidade e achar a nossa matriz. Por exemplo, a história da 
machadinha dos Krahô é interessante pra mostrar que eles recuperaram 
a cultura, começaram a dançar e a cantar. Antigamente, nossos irmãos 
começaram a trabalhar e a se capacitar em alguma coisa, mas quando a 
escola diferenciada chegou para nós, nós vimos que podemos resgatar 
e temos que pensar no futuro. Talvez a nova geração consiga fazer a 
matriz para fortalecer a nossa cultura de novo. Relembrando a fala do 
Gersem, é importante nós estudarmos. É importante a criança apren-
der sobre a nossa cultura milenar e os conhecimentos dos antepassados. 
A minha visão é nos unirmos e juntar a nossa força.

Fabinho Tapirapé: Nós vivenciamos hoje os dois momentos: com 
indígenas e não indígenas e nós temos que buscar o que a comunidade 
quer. Eu entendo que a tentação advinda do mundo global é terrível, 
mas a nossa comunidade, por exemplo, restringiu o acesso, e agora não 
vendemos mais refrigerante nem cerveja dentro da comunidade Tapi-
rapé. A venda se tornou um risco e levou a uma exploração tremenda 
da e na comunidade, com preços abusivos, por isso que temos que ter 
atitude. Nós, como professores, temos que honrar nossa profissão e 
ajudar na comunidade.

Maria do Socorro Pimentel da Silva: Manejo do mundo, temas 
contextuais, bilinguismo epistêmico, atualização cultural, pedagogia 
da complementaridade, fortalecimento dos espaços educativos da co-
munidade, articulação dos saberes indígenas, matrizes sociais, mapas 
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epistêmicos são referências importantes na fundamentação dos PPPs. 
Assim fundamentadas, as matrizes podem ser compostas de temas 
como: nomes das curvas do rio para os Iny; da relação familiar com os 
buritis para os Krahô; do warã, para os Xerente; da takãra para os Ta-
pirapé; e assim vamos entendendo o diálogo entre o homem e o lugar, 
entre a natureza e o homem, entre o corpo e a mente, entre o espírito 
e a matéria. Vamos pensar O que é educação intercultural? Quais são os 
horizontes da educação intercultural ou da educação escolar indígena? 
Quais são as demandas da construção do projeto político-pedagógico? O 
que é escola do manejo do mundo? Dos mundos?

19/11/2014

PALESTRA: LETRAMENTOS SITUADOS 
EM CONTEXTOS INTERCULTURAIS
Professor: André Marques do Nascimento

André Marques do Nascimento introduziu o tema do letramento, a 
partir de alguns questionamentos: O que significa a concepção de letra-
mento nas matrizes curriculares? O que é letramento como prática social 
situada? 

Os alunos formaram grupos, por povos, para fazer uma reflexão so-
bre estas perguntas. Logo depois, André discutiu com os participantes 
algumas das definições encontradas sobre letramento:

•	 Conhecimento de mundo, de natureza;
•	 Tudo o que se aprende com base na leitura e na escrita;
•	 Base da compreensão figurativa da leitura;
•	 Processo, leitura de mundo, leitura da realidade;
•	 Tipo de escritas, de comunicação, do mundo;
•	 O conhecimento é transmitido entre geração;
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•	 Linguagem escrita por letra;
•	 Leitura contextualizada da natureza.

André apresentou, então, definições de letramento recorrentes na 
literatura acadêmica e provenientes de autores conceituados: “Pode-
mos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em 
contextos específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, Ângela, 
1995 p. 18-19) e “O letramento é principalmente algo que as pessoas 
fazem; é uma atividade, situada no espaço entre pensamento e texto. O 
letramento não reside na cabeça das pessoas como se fosse um conjunto 
de habilidades a serem aprendidas, e também não reside apenas no pa-
pel, capturado como textos a serem analisados” (BARTON, Hamilton, 
1998, p. 3). O palestrante continuou dizendo que, normalmente, aos 
estudos de letramento um outro conceito é contraposto: o conceito de 
alfabetismo ou alfabetização. André expôs a seguinte explicação: 

O termo alfabetismo tem um foco individual, bastante ditado 
pelas capacidades e competências (cognitivas e linguísticas) 
escolares e valorizadas de leitura e escrita (letramentos de es-
colas e acadêmicos), numa perspectiva psicológica, enquanto 
o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais 
de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra 
maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou 
globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, 
trabalho, mídias, escola, etc.), numa perspectiva sociológica, 
antropológica e sociocultural (ROJO, 2009, p. 98).

O exemplo exposto pelo professor foi o de uma pessoa que pode 
saber ler e escrever e, portanto, ser alfabetizada e não conseguir preen-
cher, por inúmeras razões, um simples formulário que é uma prática 
letrada. “Práticas de letramento são as formas culturais gerais de uso 
da linguagem. Linguagem escrita com as quais as pessoas lidam em 
suas vidas. No sentido mais simples, práticas de letramento são o que as 
pessoas fazem (HAMILTON, 2000, p. 7). 
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Cada contexto de atividade humana é uma esfera de circulação de 
discursos e de usos da Linguagem. Cada esfera será o contexto para o 
uso mais regular de certos gêneros textuais. No contexto público, do 
pátio, ou galpão de reunião, acontece um tipo de prática de letramento. 
As tecnologias estão abrangendo todo o território, várias novas formas 
de comunicação e letramento estão emergindo das novas tecnologias. 
Isso tudo vai além da escrita e tem possibilitado um aprofundamento a 
respeito das práticas sociais escritas e do letramento. 

Após a palestra, os grupos discutiram o que é letramento e apresen-
taram uma síntese da reflexão:

•	 trocas de conhecimentos (uso de imagens, vídeos, material audiovi-
sual);

•	 práticas escritas por diferentes grupos culturais;
•	 uso da tecnologia de comunicação e informação (sites, blogs, redes 

sociais, emails);
•	 uso de ilustrações e símbolos;
•	 práticas relacionadas ao comércio;
•	 conhecimentos ocidentais;
•	 interação com outros grupos indígenas e não indígenas.

O letramento também se dá em contextos interculturais e social-
mente complexos. Para entendermos melhor o que é letramento inter-
cultural, André apresentou a seguinte definição e a explicou: 

Uma pessoa letrada interculturalmente [...] possui as com-
preensões, competências, atitudes e identidades necessárias 
para viver e atuar em um contexto transcultural ou pluralista. 
Esta pessoa tem o background necessário para efetivamente 
‘ler’ uma segunda cultura, para interpretar seus símbolos e 
negociar seus significados no contexto prático do dia a dia. 
(HEYWARD, 2004, p. 51)

Ao final, André solicitou que os grupos conversassem sobre a ques-
tão: Qual deve ser o papel da escola indígena no que diz respeito ao traba-
lho com práticas de letramento? O professor deu o exemplo do professor 
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Luiz Pereira Kurikala Karajá que está ensinando português no Ensino 
Médio, em Xambioá. Português para ele é a segunda língua para quem 
é indígena. A contextualização sócio-histórica que ele fez foi o “peixe”, 
pois uma possível causa de ensinar o tema contextual “peixe” foi a pesca 
predatória exagerada. O professor Kurikala dividiu a sala em grupos: 
um grupo foi a favor da pesca e o outro grupo foi contra a pesca. Um 
determinado grupo conseguiu se comunicar e o outro já não teve essa 
facilidade. De acordo com André, a função da escola é proporcionar 
aos alunos esse tipo de argumentação. Os alunos escreveram uma carta 
ao responsável municipal pelo meio-ambiente, reivindicando uma pro-
vidência sobre a pesca predatória, e rapidamente foram atendidos para 
futura providência sobre suas reinvindicações. Isso facilitou o trabalho 
dos alunos e a prática da pesca daquele lugar. Foi um tema contextua-
lizado, muito amplo, que deu muito certo. Os alunos tiveram muito 
sucesso e a comunidade toda se empenhou. Ou seja, a prática de uso da 
escrita estava inserida numa prática social mais ampla que, no caso, foi a 
reivindicação pelo fim da pesca predatória na comunidade.

20/11/2014

PALESTRA: DEMANDAS DAS ESCOLAS 
INDÍGENAS E A CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
TAPUIA
Palestrante: Profa. Eunice Tapuia

Antes de tudo é preciso nos conhecer enquanto indivíduo e en-
quanto povo, atentando para todas as particularidades do nosso povo 
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ou comunidade. Olhar a comunidade com olhar atento, com olhar de 
pesquisador.

Os pontos de partida para a construção de um PPP foram:
•	 O que conquistamos?
•	 Que escola queremos?
•	 Como construir a escola que queremos?

No contexto da educação escolar indígena, na Escola Tapuia, o re-
conhecimento da diversidade se reflete na inclusão das especificidades, 
como as práticas linguísticas e os saberes próprios do Povo Tapuia e 
dos povos indígenas nas matrizes escolares e no respeito aos “processos 
próprios de ensino e de aprendizagem” dos Tapuia.

As bases conceituais são:
•	 Os saberes tapuia.
•	 LDB/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais.
•	 Os TCCs produzidos pelos professores Tapuia e aprovados pela 

comunidade.
Faz se necessário diagnosticar e documentar o maior número possí-

vel de saberes do povo em questão, por exemplo:
•	 Saberes Tradicionais
•	 Língua materna
•	 Tradição oral/Narrativas Tradicionais

1. A tradição oral e a prática narrativa formam uma importante ma-
triz de conhecimento na comunidade Tapuia.

2. Além de ser uma das matrizes da educação tradicional Tapuia, é 
uma forma de preservação dos ensinamentos e dos saberes Tapuia 
em geral.

3. A narrativa é uma das formas próprias de ensino e de aprendiza-
gem na comunidade Tapuia.

•	 Ornamentos (enfeites)
•	 Cantoria
•	 Dança tradicional
•	 Pintura corporal
•	 Território
•	 Cemitério
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•	 Roças tradicionais
•	 Medicina tradicional (garrafadas, queimadas, chás, benzimentos, 

alimentação)
•	 Sistemas de medidas tradicionais
•	 Marcadores de tempo 
•	 Alimentação tradicional (regras de alimentação, alimentação do dia 

a dia, alimentação da gestante, alimentação do resguardo)
Será preciso desenvolver projetos comunitários e elaborar um calen-

dário escolar.
Para finalizar, é importante reforçar que o PPP deve ser feito com 

a comunidade e para a comunidade; que o PPP nunca estará pronto 
e acabado, entretanto devemos fazê-lo dando o nosso melhor e aten-
tando para possíveis modificações daquilo que se faz necessário: tirar, 
acrescentar ou excluir faz parte do aprendizado e da construção do 
conhecimento. O ensinamento não é apenas na teoria, mas na prática e 
na convivência com o povo e a comunidade em si.

DEBATE
Valdirene Karajá: Quando você começou a participar desse grupo 

você se sentia perdida?
Eunice: Quando começamos a fazer o PPP, eu me sentia sim. Mas 

Socorro falava que a gente tinha que discutir porque nada estava pronto. 
A gente que tinha que discutir porque quem sabe das particularidades 
do nosso povo somos nós mesmos.

Valdirene Karajá: Quando começou o PPP? Demorou muito tempo?
Eunice: Sim, muito tempo.
Mônica Veloso Borges: Você contou que o PPP foi feito nos mo-

dos transdisciplinares, como foi isso? 
Eunice: Dentro dessas três áreas, a gente trabalhou os temas contex-

tuais e assim fizemos a divisão das ciências da linguagem, da cultura e 
da natureza.
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Maria do Socorro Pimentel da Silva: Como foi a experiência em 
trabalhar com os temas contextuais?

Eunice: Os temas contextuais são mais fáceis para o aluno entender. 
O aluno compreende a sua proporia realidade. As duas ciências: saberes 
tradicionais Tapuia e os ditos nacionais.

PALESTRA: CICLO DE VIDA DA CRIANÇA 
EM UM CONTEXTO INDÍGENA
Palestrante: Sinvaldo Wahuka Karajá

A apresentação de Sinvaldo Wahuka Karajá foi sobre sua pesquisa 
“Ciclo da Vida Iny”, que percorre a trajetória da criança ao ancião. É uma 
pesquisa no âmbito da Ação ‘Saberes Indígenas na Escola’. Os estudos 
realizados pelos pesquisadores indígenas têm possibilitado perceber, de 
modo contextualizado, como acontece a passagem da infância para a 
adolescência e desta para a idade adulta. Os eventos sociais associados 
a cada momento da vida revelam algo muito especial relacionado à 
formação da pessoa. Que homem, que mulher se quer formar? Para que 
se forme o ser social, as sociedades despendem de grandes esforços e a 
questão ocupa uma dimensão bastante significativa na vida cotidiana, 
mas também na parte mais especializada dessas sociedades. Podemos 
retomar um pouco a fala do Gersem Baniwa sobre a escola para o ma-
nejo do mundo, que difere e muito da ideia de sociedades estratificadas, 
separadas da natureza. Entre os indígenas, de acordo com o que temos 
lido nos relatórios de pesquisas dos intelectuais indígenas, pode-se afir-
mar, de modo geral, que o modelo de sociabilidade está baseado numa 
concepção transdisciplinar de mundo.

Durante sua fala, Sinvaldo afirmou que seus ancestrais sempre vive-
ram às margens do rio Araguaia e ali estão os antepassados que fizeram 
a festa de Aruanã e dividiram seus espaços em gêneros masculino e fe-
minino, e a fala do homem e da mulher. As mulheres e os meninos não 
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podem ir à casa dos homens. Se a mulher for àquela casa, ela pode ser 
considerada prostituta e os meninos perderiam seu ritual de passagem, 
um cerimonial importante na formação do homem. Por isso é proibida 
a entrada deles na casa de Aruanã. Até os dias de hoje há esse respeito e 
esse ensino para o povo Iny.

Sinvaldo explicou que os Iny começam aprendendo a vida a partir 
desse olhar de respeito. O ensino é dado de acordo com o ciclo de vida 
e modifica-se por gênero, pois a língua varia de acordo com o gênero 
do falante, ou seja, a língua varia de acordo com o falante, havendo a 
fala masculina e a fala feminina. Durante os quatro primeiros ciclos, a 
nomeação da fase não é determinada pelo gênero da criança.

Ciclo Tohoua (FM)/Tohoùã(FF)6

Tohoùa para a fala masculina e Tohoùã para a fala feminina é a deno-
minação para bebê, recém-nascido, de ambos os sexos. Após o nascimen-
to, a criança recebe a primeira participação na cultura, tomando banho 
de tintas de urucum para proteger a pele de insetos e doenças. Crianças 
são denominadas uladu (fala masculina) e kuladu (fala feminina).

Ciclo Rỹbidu
Criança ainda pequena, quando começa a sentar-se sozinha.

6  Nos casos em que o gênero do falante for determinante, teremos a legenda FM 
para fala masculina e FF para fala feminina, assinalada na entrada do ciclo.
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Ciclo Tiradu
A criança que começa a engatinhar. A criança começa a receber a 

primeira alimentação e a pessoa que toca no alimento deve ser uma 
pessoa específi ca e escolhida, não pode ser qualquer um. Não pode ser 
uma pessoa que não seja humilde e honesta. Deve ser alguém que tenha 
vínculo com a comunidade. As mães e os pais observam se essa pessoa é 
honesta ou não. Ela será exemplo para a criança.

Ciclo Riradu
A criança começa a andar, dar os primeiros passos. As mães e tias 

orientam sobre os perigos e sobre as brincadeiras para meninos e meninas. 
A partir dos próximos ciclos, passa a haver distinção na nomeação 

motivada pelo gênero da criança. A seguir segue a descrição dos ciclos 
para o gênero masculino.

CICLOS DO GÊNERO MASCULINO
Ciclo Weryry(FM)/Wekyry(FF)

Fase em que o menino recebe as orientações e tem uma pintura es-
pecífi ca para usar nos dias de rituais. A mãe e a tia trabalham para fazer 
os enfeites do menino. O menino começa a receber orientações para ser 
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um bom homem. O povo Iny orienta essa criança para a honestidade, 
para o respeito aos mais velhos.

Ciclo Weryryhykỹ(FM)/ Wekyryhykỹ (FF)
Nomeação dos indivíduos que estão preparados para entrar na 

adolescência. Ouvem os mais velhos, obedecem e respeitam o que foi 
ensinado a eles. Nessa fase, já sabem cumprimentar os seus parentes de 
acordo com as regras de parentesco de nossa cultura. Eles também rece-
bem orientação de qual alimento devem comer porque não é todo tipo 
de alimento que meninos e meninas podem comer nessa fase.



Dossiê Saberes Pedagógicos • 45

Ciclo Jyrè
Jyrè é o menino que já está passando para a classe dos jovens e recebe 

sua pintura especifi ca, na cor preta, e seu corte de cabelo o diferencia 
dos outros meninos. Passa pelo ritual e, a partir dele, pode conviver 
com os homens da casa de Aruanã. Uma casa especialmente feita para a 
reunião dos homens e também onde estão as máscaras de Aruanã, uma 
dança ritual Iny. Até o menino entrar pela primeira vez na casa, ele não 
conhecia nada. Mas a partir do momento em que começa a conviver 
ali, um outro mundo se apresenta a ele. Ele tem seus educadores, que 
é diferente de professor, o educador não ganha dinheiro, faz por amor. 
Estabelece uma nova aprendizagem para o seu mundo, convive com os 
Iny de todas as idades e recebe orientações dos seres invisíveis, represen-
tados pelos jovens caracterizados ou enfeitados de penas, penugens e 
cocares, os quais são denominados worsỹ, espírito.

Os jyrè são como se fossem “offi  ce boy”, ou seja, obedecem somente 
os mais velhos e agem com rapidez. Eles aprendem com os mais velhos 
e estão sempre sendo ensinados. Quando alguém está falando, eles ape-
nas ouvem. Depois que ouvem é que falam.
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Ciclo Bòdu
Bòdu é quando já é um “rapazinho”; fase em que aprende as ativida-

des de pesca, arco e fl echa com o pai, tios e adultos. Aprende os ritmos 
das danças de aruanãs e suas variadas músicas. A pessoa já está prati-
camente formada e já podem ser orientadores dos iniciantes. Seguem 
também como educadores.
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Ciclo WeryrybòT myra (FM)/WekyrybòT yra (FF)
Weryrybò tmyra (fala masculina) e Wekyrybò tmyra (fala femini-

na) é a nomeação para um jovem rapaz. Fase em que já aprendeu as 
orientações do que pode ou não comer, tanto na cidade como na aldeia. 
Neste momento da vida, já possui adornos específicos. Já pratica a luta 
corporal entre os jovens. No passado, jovens nessa fase tinham restri-
ções de pescaria, principalmente de tartaruga, mas se ganhassem a luta, 
poderiam pescar. Se o dono da casa fosse derrotado, os outros poderiam 
pescar, mas se não, os que foram para pescar, deveriam voltar para casa. 
Os Iny ainda hoje riscam os braços e as pernas para retirar o sangue. As 
moças dançam para Aruanã.

Ciclo Tmyra
A palavra tmyra quer dizer coisa nova. O que significa isso? Está 

entrando para uma nova vida, outro ciclo de vida. Agora é momento 
de aprender a respeitar sua sogra e seu sogro. É um cidadão Iny que 
aprende a buscar a lenha para a sogra e ajuda toda a família da mulher. 
Os adornos não são diferentes do ciclo anterior.

Ciclo Ijoityhyraruna (FM)/ Itxoityhyraruna (FF)
Fase em que o homem já está casado e tem toda experiência, por 

isso ajuda a fazer os rituais. Ajuda os mais velhos. Ele é um educador. 
Sempre está apto para fazer todo tipo de atividade. Nessa fase, têm uma 
pintura corporal específica que são três riscos no braço e na perna. É a 
pintura do tucunaré. Os adornos não podem ser emprestados.

Ciclo Matuari(FM)/Matukari(FF)
É a fase em que o homem já tem muito conhecimento e é considera-

do sábio. Os outros sempre buscam suas orientações.
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Ciclo Matuarityhy(FM)/Matukarityhy(FF) 
É a nomeação que se dá para um senhor de bastante idade e que é 

sábio. Muito respeitado pela comunidade, é o conselheiro dos homens 
e das mulheres.

CICLOS DO GÊNERO FEMININO
Ciclo Hirari 

Nomeação que se destina a todas as meninas. Nessa fase elas têm os 
seus adornos específi cos para se produzirem nos dias de rituais. Além de 
diferenciar as falas femininas e masculinas, elas também distinguem o 
direcionamento de sua fala ao seu irmão(ã) mais velho(a) ou primo(a). 
Aprendem o modo de considerar a sua família.
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Ciclo Hirarihikỹ
Fase em que a menina está prestes a passar pelo processo de forma-

ção, então ela tem toda liberdade de brincar e os seus adornos conti-
nuam como na fase anterior. Mas a orientação começa na limitação de 
seus alimentos e os cuidados que deve ter com as crianças. Nessa fase já 
são consideradas mocinhas. A alimentação, bem como os horários de se 
alimentar e acordar, são diferenciados.

Ciclo Ijadòmatmyra(FM)/Ijadòkòmatmyra(FF)
É o ciclo em que a moça se forma; limitando as atividades de brin-

car e a forma de se alimentar. Esse ciclo se inicia logo após a primeira 
menstruação da menina. Seus adornos são feitos cuidadosamente por 
sua mãe ou tia de ambas as partes. As formas de alimentação e o corte 
de cabelo são diferentes e seus adornos são feitos caprichosamente pela 
tia ou pela mãe.
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Ciclo Ijadòmararuna(FM)/Ijadòkòmararuna(FF)
Fase da moça já madura, com experiência e domínio dos afazeres 

domésticos e das atividades culturais, como por exemplo, preparo de 
jenipapo verde para fazer tinta para pintar o corpo de adolescentes. Ela 
recebe orientações, de sua mãe, tias e pessoas próximas, sobre todas as 
atividades referentes às mulheres, os cuidados com as crianças. Quando 
tem irmãs ou irmãos menores e sua responsabilidade cuidar deles.
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Ciclo Tmyra
Quando a mulher é recém-casada.

Ciclo Sènadu
Fase em que a mulher já tem muito conhecimento, já é anciã, uma 

senhora sábia.
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Há ainda outras classificações da fase da vida da pessoa Iny que 
recebem nomes específicos. Nessas categorias, o gênero da pessoa não 
interfere na nomeação.

Ixihyy (FM)/Ixihyky (FF): Pessoa solteira, que não tem compa-
nheiro ou companheira. Não há uma pintura específica.

Wytèsè: Viúvo ou viúva. A pintura tucunaré é a pintura específica 
dessa categoria. O uso de adornos não é permitido.

Wytè: É um órfão. Não tem um educador específico, mas aprende 
ouvindo a educação do outro. O povo Iny fala que eles são mais obe-
dientes e respeitam mais porque ouviram o ensinamento do outro. Não 
possui pintura específica.

Wotoèdu (FM)/Wokutòèdu(FF): Pessoa que perdeu um filho ou 
uma filha. Não usa pintura específica, mas possui um corte específico 
de cabelo.

Todos os conhecimentos por ciclo têm ensinamentos diferenciados 
e específicos. A construção do saber é ligada ao seu amadurecimento e 
ao mundo que está a sua volta.

Ao final da palestra, Sinvaldo citou como referências de sua pesquisa 
os senhores José Urinawa, Cleber Kaxiwera, Ismael Kohana ma.

DEBATE
Carmelita: As meninas se riscam como os homens?
Sinvaldo: Se riscam, mas por esporte. Para ter mais resistência no 

futebol, por exemplo. Mas não é comum.
Carmelita: Perguntei por que na minha aldeia elas se riscam.
Valdirene: Na nossa pesquisa nós quebramos a cabeça nos pergun-

tamos: Quando começa o ciclo da vida?
Sinvaldo: A maioria fala que começa na menstruação. Na gestação 

há o início das orientações, mas para nós, Iny , o início da vida começa 
na gestação e quando a pessoa nasce, é que se dá o nome. Acho que 
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estamos chegando ao ponto em que a largada para a educação indígena 
está dada. Que tipo de escola queremos? Com qual qualidade? Vamos 
pensar então. O Gersem menciona que a escola deve ser de nosso jeito. 
A escola com a cara de Iny. Como? Somos nós que vamos pensar e ga-
rantir a educação de qualidade. Nós precisamos falar mais, pensar mais 
e agir mais. O que percebo hoje sobre o material didático é que este 
material é do estado, da escola do branco. Para nós, o povo Iny, tudo 
que existe na natureza tem vida. Todos os seres que estão em volta de 
nós, têm vida. Os espíritos reclamam, choram, sofrem, e os brancos não 
vêem isso. E achei muito legal o título dado sobre manejo. Precisamos 
construir nossa escola para o manejo de mundo.

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS FEITOS 
EM GRUPO DURANTE O SEMINÁRIO

COMITÊ AKWẼ
Orientadora: Professora Leia da Silva
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A escola Akwẽ-Xerente deve ter autonomia e atender aos seguintes 
itens:

1. A escola deve garantir sustentabilidade cultural e linguística 
Akwẽ.

2. A escola deve promover autonomia Akwẽ, ou seja, a escola 
deve praticar seus conhecimentos. 

3. A escola deve ser contextualizada na realidade dos Akwẽ. A 
escola deve funcionar com base no Projeto Político-Pedagógi-
co Akwẽ, porque muitas vezes nossos alunos estudam e fazem 
leituras que não são do mundo Akwẽ e, assim, a criança se 
perde naquele meio.

4. A escola Akwẽ deve estar sempre ligada à comunidade, através 
do diálogo. Isso é importante, pois se não há diálogo não há 
como alcançar os objetivos.

5. A escola deve preparar alunos de qualidade. Levando em con-
sideração nosso mundo e o mundo não indígena.

6. A escola deve respeitar as demandas do povo Akwẽ. O que 
isso quer dizer? Que a escola deve respeitar a comunidade, a 
cultura e o direito das crianças.

7. A escola não deve trabalhar com disciplinas. O ensino contex-
tualizado rompe com o ensino colonizador. 

8. A escola deve promover o protagonismo para a própria comu-
nidade. 

9. A escola indígena não deve copiar o que vem de fora. Antes 
do contato com o mundo não indígena tínhamos uma peda-
gogia indígena. 

10. A escola deve dar liberdade para crianças e professores. A escola 
deve adotar o sistema de ensino com temas de conhecimentos 
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tradicionais Akwẽ, trabalhar com pedagogia contextualiza-
da, pois com os temas contextualizados é possível “esticar” o 
aprendizado de uma criança.

11. A escola deve ser intercultural e preparar o aluno tanto para 
o mundo indígena, quanto para o não indígena. É preciso 
aprender o mundo não indígena, mas sabendo usar esse 
mundo para o nosso crescimento. Ter sempre cuidado ao co-
nhecer o mundo não indígena. É necessário a escola propor 
momentos que abram a mente do aluno. Nós queremos uma 
pedagogia contextualizada não só para os Akwẽ, mas para 
todos os povos indígenas.

COMITÊ APINAJÉ E KRAHÔ
Orientador: Professor Alexandre Herbetta
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Demandas do projeto político-pedagógico:

1. A necessidade de construir uma escola diferenciada para o 
nosso povo depende muito do interesse coletivo. É preciso que 
o cacique e a comunidade participem.

2. A elaboração do PPP está apenas nas discussões de propostas 
entre indígenas e instituições governamentais.

3. Os Apinajé e Krahô devem insistir em construir sua própria 
educação diferenciada. Isso não tem acontecido na prática. 
Por quê? Talvez porque não haja a insistência da própria co-
munidade.

4. Nosso povo tenta colocar em prática nossos conhecimentos 
tradicionais, a forma de aprender a partir da nossa própria 
visão de mundo.

5. Os nossos alunos têm dificuldade de aprender tanto os conhe-
cimentos indígenas e não indígenas. Porque os alunos estão 
tendo tal dificuldade com a escrita e a leitura? O problema 
é o aprender a ler. Um das causas pode ser o atual modelo de 
ensino que copiou os métodos das escolas não indígenas, da 
cidade.

6. É preciso juntar ideias, colocar no papel qual será o caminho 
para a elaboração do PPP. É necessário não apenas conhecer 
a cultura, mas participar e, então, desconstruir a forma como 
nos foi ensinado.

7. Se o PPP for aprovado pela SEDUC é preciso colocar em 
prática.

8. Queremos uma escola que tenha a cara do nosso povo. Os 
conhecimentos ocidentais são importantes para conhecerem 
o mundo do branco.

9. Princípios de operacionalização da escola: Respeito aos tem-
pos da comunidade: ciclo da chuva e da seca; obediência aos 
ciclos da natureza.
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COMITÊ KARAJÁ
Orientadora: Professora Maria do Socorro Pimentel da Silva

Os Karajá falaram sobre a conectividade no mundo Iny. Estão sem-
pre conectados a qualquer conhecimento do mundo Iny. Queremos au-
tonomia cultural da seguinte forma: confiança, respeito e valorização. 
O povo Iny tem essa sabedoria de se conectar com a natureza.

Para a escola ser melhor, ela precisa ter a “cara” da comunidade, para 
isso é preciso reconhecer e valorizar o Ciclo da Vida Iny e o modo como 
as pessoas são formadas para conviver no mundo.

Queremos organizar a escola respeitando os ciclos de vida ao invés 
de organizá-la por séries e anos. Isso sim seria a escola do jeito que so-
mos. As escolas ainda seguem as orientações das secretarias, e muitas 
escolas param para comemorar o aniversário da cidade. E o aniversário 
da aldeia? Por que não param nesse dia? Não há comemoração no dia 
da nossa aldeia. Para que a escola seja do jeito da comunidade é preciso 
agir porque a largada está dada.

A demanda escolar indígena deve estar de acordo com a demanda 
de cada povo. Educação para o manejo do mundo: o professor não 
tem que ser profissional do Estado, ou seja, ele não tem que pensar 
só no salário, mas no desenvolvimento da educação. Ele tem que ser 
um educador, conselheiro e companheiro. Não há necessidade de en-
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sinar o português, por exemplo, fora do contexto específi co daquela 
comunidade. Waxiaki conta que quando era criança, os monitores 
eram bilíngues e muitas crianças se apegaram a esses educadores 
e que tiveram suas vidas mudadas. Esses professores não seguiam o 
livro didático. Há alunos que chegam no Ensino Médio totalmente 
perdidos, pois estão sendo ensinados a partir de uma realidade muito 
diferente da sua comunidade.

Pensamos assim:

1. Educação ecológica: educar através da natureza. Em relação 
à natureza há muitos arquivos contidos nela. Se a natureza 
acabar, as línguas também acabarão.

COMITÊ TAPIRAPÉ
Orientadora: Professora Mônica Veloso Borges

Há a participação de toda a comunidade na elaboração do PPP. 
Outros povos não opinam em nossas escolas. Como professores, temos 
que praticar e trabalhar com nossas matérias próprias.

Precisamos preparar os alunos para serem alguém no futuro. Elabo-
rar um PPP com a cultura deles, de nossas comunidades. A escola é um 
espaço de construção, onde os alunos farão uma construção coletiva. É 
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momento de manter nossa cultura viva e ter material próprio. A escola 
indígena Tapirapé tem uma história muito bonita, mas que ainda pre-
cisa ser complementada. A autonomia é a perna da escola, pois é com as 
pernas que a escola anda.

O PPP para os Tapirapé é a saúde da escola. Seria o bem estar físico 
e social da comunidade. Educação interculural é uma linguagem de in-
teração, pois através da interculturalidade é que o branco vai entender 
o mundo indígena. A contextualização seria o corpo completo de uma 
escola, pois é onde temos a relação com nossos saberes. A escola dos 
indígenas tem seu regimento próprio. Metodologias e práticas pedagó-
gicas estão sendo revisadas.

Precisamos aprender com nossos anciãos, pois eles são uma biblio-
teca viva. Tempos atrás eles não tinham estruturas como essas da UFG 
para nos atender e isso é uma conquista deles mesmos. 

A escola Tapirapé funciona com conscientização. Os alunos preci-
sam saber que eles mesmos são responsáveis por sua cultura. No pro-
cesso de conscientização, a escola trabalha para decodificar e codificar 
determinados assuntos.

COMITÊ XAVANTE
Orientadores: André Egídio Pin e Dayane Renata Pereira
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Nós ressaltamos a sabedoria dos anciãos. Mesmo que não há escrita, 
há a memória e, por assim dizer, há muita complexidade. Todas as sabe-
dorias estão na memória do ancião.

Sobre a alimentação Xavante, a fonte de energia é o milho. Para 
construir o bolo, há muitas fatias de cultura. A educação que recebe-
mos é diferenciada, é para ouvir os anciãos.

Nossos valores educativos dão ênfase especial à superação do cansa-
ço, da dor e do medo. Muitas histórias refl etem essas aspirações. Atra-
vés dos padres salesianos houve a imposição cultural, a catequização e 
as primeiras experiências de letramento. Antes eram os padres quem 
dirigiam as escolas indígenas, mas hoje somos nós. A casa dos ado-
lescentes é um espaço importante para a gente pensar porque muitos 
ensinamentos acontecem ali.

COMITÊ JAVAÉ
Orientador: Professor Elias Nazareno

A cosmologia Javaé começa a ter respeito na escola. A pintura, as 
plantas medicinais, a casa tradicional, a alimentação são conhecimentos 
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que estão sendo colocados no papel. Há o trabalho na escola referente à 
computação, livros didáticos, mural, ofício. Por que esses itens? Como 
é possível mostrar algo para a comunidade? Hoje, com a tecnologia, é 
preciso registrar cada momento de ritual. É necessário mostrar a impor-
tância dos insetos, da natureza, etc.

COMITÊ XAMBIOÁ
Orientador: Professor André Marques do Nascimento

1. Educação de coletividade.
2. Pedagogia da contextualidade com a prática cotidiana.
3. Contextualizar a escola na vida e nas práticas cotidianas.

DEBATE GERAL
Kawina Karajá: Sou Karajá e estou aqui pela primeira vez. Estava 

observando todos. Cada um contribuiu muito e foi muito produtivo o 
encontro. Acho que estamos no mesmo barco no processo de constru-
ção do PPP. Cada um com sua realidade e experiência. Vejo que também 
o povo Karajá tem uma cultura diferente dos demais, mas os problemas 
na escola e na comunidade são os mesmos, é por isso que precisamos 
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ficar unidos para resolver os problemas da educação. Vou levar muita 
coisa diferente e minha visão diferente para minha comunidade. Achei 
que sabíamos de tudo, mas não. Quando eu chegar lá, vou falar que a 
realidade é completamente diferente e que com a ajuda do não indígena 
nós estamos criando nosso PPP com nossa própria realidade. O que 
nós queremos é que seja colocado em nosso PPP temas importantes 
para nós. Nós professores estamos afiados para agir. Nunca estudei fora 
da cidade e sempre fui criado na aldeia, e por isso é tudo muito novo. 
Uma nova experiência. No próximo encontro tenho certeza que trarei 
mais coisas para cá.

Manaijé Karajá: Queria falar um pouco do PPP do Karajá. Alguns 
pontos eu achei legais, mas tem muita coisa faltando ainda. Precisa 
considerar e pensar mais. O PPP é muito importante para nós agora. 
No meu entender escola diferenciada é dedicação total. A gente precisa 
entender e viver os dois mundos diferentes. Viver o mundo de ser índio 
e de ser não índio. A gente pode lembrar e exigir os direitos conquis-
tados na Constituição Federal e podemos lutar pelos nossos direitos. 
Então é esse PPP que será bom para nós. E outra coisa que falo com 
meus colegas de trabalho é sobre o que estamos vivendo, porque não 
tínhamos este conhecimento e aprendi muita coisa. Este aperfeiçoa-
mento que estamos tendo aqui é de ser professor que não fica o dia todo 
à toa. Tem que ter competência. Nós somos formadores de opinião. A 
escola precisa tentar se aproximar da comunidade.

Creusa Krahô: Eu não vou fazer em minha comunidade o que 
já tem sido feito pelo branco. Nós temos que focar e pensar na nossa 
língua. O PPP nosso é muito importante. Não sei se já existe um PPP 
indígena. No Brasil, indígenas nunca fizeram um livro sozinho.

Kawina Karajá: A escola tem que pensar antes de começar a fazer 
o PPP. Há uns dois anos, nós tentamos construir o PPP, mas não con-
seguimos. A gente fazia reunião com os alunos, com professor. A gente 
ainda tem que pensar e repensar o PPP. A gente pode trabalhar a cultu-
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ra, mas é muito difícil. Uma vez fizemos um jogo interdisciplinar, mas 
entrou só Tori (não índio). Mas é bom porque precisamos fazer coisas 
relacionadas à cultura. É preciso pintar, cantar. O indígena muitas vezes 
sabe a importância da cultura, mas muitas vezes não sabe.

Valdirene Karajá: Eu sou da aldeia Buridina. Sou Karajá e Tori. 
Esses dias que tenho passado aqui foram muito importantes. Vejo que 
por mais diferente que sejamos, a luta é a mesma. E como colocar os 
conhecimentos relacionados com a tecnologia n o PPP sem acabar com 
a nossa cultura? A minha aldeia é inserida dentro da cidade. A nossa 
luta é de resgate da cultura. A luta minha e dos parentes é igual.

Maria do Socorro Pimentel da Silva: Vou encerrar o debate 
orientando a todos para continuarem essa discussão nas escolas, com os 
outros professores e alunos. A orientação da produção do PPP coloca 
em destaque questões de ações pedagógicas, de conhecimento, de gestão 
escolar ao nível de percepção crítica da realidade intra e intercultural, de 
convivência de cada comunidade, mas também dos povos indígenas de 
modo geral. Este relatório é um instrumento fundamental na construção 
dos PPPs fundamentados na pedagogia do diálogo e da complementari-
dade, necessária à construção de pedagogias decoloniais.





I I SEMINÁRIO

CONSTRUINDO PROJETOS 
POLÍTICO-PEDAGÓGICOS
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APRESENTAÇÃO
No período de 13 a 17 de abril de 2015 aconteceu o II Seminário da 

segunda turma do curso de Especialização em Educação Intercultural e 
Transdisciplinar: gestão pedagógica1. O seminário teve por meta conti-
nuar a construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) das escolas 
indígenas dos Territórios Etnoeducacionais Xavante, Vale do Araguaia, 
Timbira e Xerente, iniciada no I Seminário, realizado entre 17 e 21 
de novembro de 2014. Nesses encontros surgiram ideias inovadoras 
de como produzir projetos pedagógicos sem seguir as orientações de 
padronização, de uniformidade, de controle burocrático, de planeja-
mento centralizado e descontextualizado das demandas indígenas.

A construção dos projetos político-pedagógicos de cada escola 
envolvida no curso de Especialização tem como finalidade estabelecer 
princípios, diretrizes e ações para melhor organizar, orientar e opera-
cionalizar as atividades desenvolvidas pela escola como um todo, con-
siderando a realidade social, política, econômica e cultural e os saberes 
adquiridos no cotidiano e nos espaços especializados das comunidades 
indígenas envolvidas. Em um projeto político-pedagógico de democra-
tização, a escola tem o papel fundamental de possibilitar a experiência 
de aprendizado intra e intercultural, mas também de atender as deman-
das e reivindicações das populações indígenas.

Notamos que muitos avanços já ocorreram a partir da Constituição 
Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação/1996 e do 
Plano Nacional de Educação, além das normatizações do Conselho 
Nacional de Educação. A extensão e a efetividade dos direitos educa-
cionais dos povos indígenas, entretanto, encontram inúmeros impasses 

1 Agradecemos as relatoras Maria do Socorro Pimentel da Silva e Fernanda Cardo-
so da Cunha Gomes.
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e obstáculos nos Sistemas de Ensino Nacional. Parte desse problema 
tem a ver com a recusa sistemática, presente nas ações dos diversos 
agentes, em se considerar, de fato, os saberes, a diversidade e os interes-
ses indígenas. A superação desse pensamento reivindica a aceitação de 
epistemologias plurais e diferenciadas.

Sob essa perspectiva, o tema principal do seminário em pauta foi 
a composição de matrizes culturais, âncoras das matrizes curriculares. 
Para esse feito, foi importante considerar os PPPs produzidos pela pri-
meira turma da Especialização, assim como as pesquisas em andamento 
dos projetos: Ação ‘Saberes Indígenas na Escola’; PIBID/Diversidade; 
e Impactos dos usos das línguas indígenas na formação de professores 
indígenas no Curso de Educação Intercultural de Formação Superior de 
Professores Indígenas da UFG, todos sob a coordenação de professores 
do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena.

13/04
A abertura do II Seminário aconteceu com o lançamento de livros 

produzidos no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena.
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Os seguintes livros foram lançados na ocasião:

1. Título: Kuladu Rirana Ijkỹ smo smo 
Autor: Waxiaki Karajá. 
Um livro fundamentado no paradigma “alfabetização pelos conhe-

cimentos Iny”. A concepção é de uma alfabetização pela pesquisa.
2. Título: Impactos da educação na vitalidade do patrimônio 

epistêmico Iny. 
Autor: Maria do Socorro Pimentel da Silva.
A autora apresenta os resultados dos estudos do projeto Impactos dos 

usos das línguas indígenas na formação de professores indígenas no Curso 
de Educação Intercultural da UFG, obtidos durante pesquisas realiza-
das nas comunidades Karajá, situadas nos estados de Goiás, Tocantins e 
Mato Grosso. O livro traz em sua composição debates sobre a inclusão 
das línguas e dos saberes indígenas nas universidades.

3. Título: Histórias Indígenas.
Autores: Júlio Kamêr Apinajé; Elly Mairu Karajá; Arokomyo Clau-

dio Junior Tapirapé; Luiz Antonio Vieira Tapuia; Adriana Rosário da 
Silva Tapuia; Gilberto Srõzdazê Xerente; Manoel Sirnãrê Xerente; Sa-
moel Iòlò Javaé; Dodanin Pükẽn Krahô,;Renato Yahe Krahô; Ataúlio 
Atwỳr Krahô.

Organização: Maria do Socorro Pimentel da Silva
Um livro produzido durante as aulas do curso de Educação In-

tercultural da UFG. Um livro repleto de riquezas epistemológicas 
apresentadas pelos próprios autores, como, por exemplo, a explicação 
de narrativas como relatos rápidos, enquanto de histórias como as guar-
diãs de ciências indígenas, sabedorias, regras sociais etc. Com elas, as 
gerações aprendem as origens do mundo, do ser humano, das pinturas, 
dos cantos etc.; com outras, a origem da vida, da morte, as técnicas da 
agricultura etc. São “livros orais”.
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4. Título: Iny Òlòna- my Ijyy 
Autor: José Lariwana Karajá. 
Este livro conta o surgimento do povo Iny na terra.

5. Título: Epistemologia Iny. 
Autores: Leandro Lariwana Karajá; Manaijè Karajá; Melicia Wre-

moa de Melo Karajá; Tewaxixa Karajá; Txiarawa Karajá; Kuhanama 
Karajá; Malu Karajá; Weura Karajá; Idjeressi Karajá; Wasary Karajá; 
Rivael Idjamoa Karajá; Bismack Tapirapé; Sinvaldo de Oliveira Karajá.

Organizadora: Maria do Socorro Pimentel da Silva
Este livro é resultado das pesquisas dos Projetos Extraescolares dos 

universitários Karajá do curso de Educação Intercultural da UFG. Os 
Projetos Extraescolares são projetos vivos de documentação das sabe-
dorias indígenas por meio da escrita em línguas maternas, do sentir, do 
viver, fazer, falar e guardar na memória e no coração. Seu laboratório é 
céu aberto. Sua sede é em cada comunidade, em cada indígena. Assim, 
muitos saberes vão para o papel, outros ganham mais vida na vida do 
povo que o produz. 

6. Título: Práticas Pedagógicas de Docentes Indígenas. 
Organizadoras: Maria do Socorro Pimentel da Silva e Mônica Ve-

loso Borges
Este livro foi produzido pelos universitários da turma de 2007, do 

curso de Educação Intercultural da UFG. São textos que refletem a 
experiência de cada um e os desafios encontrados durante o estágio pe-
dagógico, fundamentado nos princípios da interculturalidade e trans-
disciplinaridade. Esses pensamentos são fontes inspiradoras de criação 
de diferentes pedagogias, as quais podemos nomear de pedagogia da 
contextualização, pedagogia intercultural, pedagogia da retomada, da 
esperança, da resistência, do encontro de saberes, etc.
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No período da tarde, os Comitês se reuniram com o objetivo de or-
ganizar a fundamentação dos PPPs produzidos em Terras Indígenas. A 
base intercultural dos PPPs exige muitos debates e estudos, pois se trata 
de uma proposta de educação para lidar com a diversidade cultural. O 
principal desafio é estabelecer um diálogo entre a lógica da cultura e a 
da escola. Busca-se, nesse sentido, mais compreensão do mundo e da 
vida. Percepção que pretende superar o nível da fragmentação e fazer 
emergir a compreensão integrada dos fenômenos de estudo, ou melhor, 
dos temas contextuais. Os temas contextuais apontam para uma pro-
posta de religação de saberes ou domínios, coerente com a pedagogia 
da problematização e distinta da noção de disciplina.

14/04

No período da manhã aconteceu a palestra da Profa. Dra. Rita Po-
tiguara, então Coordenadora Geral da Educação Escolar Indígena, SE-
CADI/MEC. Rita Potiguara é pedagoga pela Universidade Estadual 
do Ceará, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do 
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Rio Grande do Norte. Atualmente é Diretora de Políticas de Educação 
no Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais, da Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECA-
DI/MEC).

Rita Potiguara iniciou sua palestra exaltando a importância de um 
projeto político-pedagógico e propondo um diálogo com professores 
e professoras indígenas. Afirmou que todos têm uma missão muito 
grande em construir e elaborar um projeto político-pedagógico, e que 
essa é uma das primeiras tarefas de um educador, ressaltando que um 
projeto político-pedagógico é a base da escola e de seu funcionamento. 

A Profa. Rita questionou qual seria a importância da elaboração de 
projetos pedagógicos para as escolas indígenas e os ouvintes responde-
ram que a grande importância está no “mover” da escola através desses 
projetos. A palestrante propôs duas reflexões importantes: compreen-
der se os projetos político-pedagógicos têm tido trajetórias fáceis e se 
a comunidade e seus membros têm participado de suas construções. 
Os alunos responderam que esse tem sido um trabalho árduo e que 
as aldeias, por exemplo, de Mato Grosso e Tocantins, estão tentando 
mudar o calendário da escola para que funcione do jeito que a comu-
nidade deseja e necessita. Ela ressaltou ainda que a construção de PPPs 
contextualizados, base da educação diferenciada, está em processo. É 
algo novo. E não há uma fórmula consolidada.
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A Profa. Rita afirmou que existe dificuldade com relação à parti-
cipação dos membros da comunidade na elaboração do projeto, mas 
que há também uma dificuldade maior com os sistemas de ensino per-
tencentes às redes municipal e estadual, pois o projeto é criado não só 
para o educador, mas para o gestor, líderes da comunidade e todos os 
membros. Há a secretaria de educação que deve receber esses PPPs e 
acompanhar as escolas na implementação dos mesmos. Os PPPs vão ga-
rantir a autonomia dos indígenas conforme as leis, decretos e portarias 
que regem a educação escolar indígena específica e diferenciada. Mais 
do que isso, atendem às demandas comunitárias.

É a partir do projeto político apresentado pelas escolas indígenas 
que há o reconhecimento e a regularização dessas escolas. Assim, a dis-
cussão realizada nas etapas da Especialização Intercultural é de grande 
importância no sentido de encontrar caminhos e referências contex-
tuais, epistêmicas e políticas para orientar as escolas.

Muitos alunos da Especialização disseram que estão aprendendo 
a fazer uma escola diferenciada. Nelson Xerente afirmou que com o 
modelo de currículo pronto, o professor não é colaborador nem autor 
de sua escola. Iranildo Tapirapé afirmou que antes de ingressarem na 
universidade os indígenas não tinham tal conhecimento pedagógico, 
mas agora é diferente, pois o indígena é o protagonista. Antes o PPP já 
vinha pronto, então, os indígenas não colaboravam em sua criação. To-
das as ideias de criação do PPP hoje são dos indígenas. O PPP deve ser 
diferenciado e específico para cada comunidade e seu objetivo maior é 
a participação da comunidade. A criação de uma educação diferenciada 
é aderir às próprias ideias dos indígenas, afirmou Iranildo Tapirapé.

A Profa. Rita respondeu ao comentário, dizendo que todos estão 
aprendendo a criar essa escola diferenciada, ou seja, muitos fizeram o 
magistério indígena e hoje estão inseridos nas licenciaturas e cursos de 
especialização intercultural, de modo que não há apenas a discussão e o 
aprendizado de teorias, mas esse processo de formação na universidade 
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também tem sido de prática em sala de aula e de debate nas comunida-
des. É um projeto político e pedagógico.

No Ministério da Educação há o Programa Nacional dos Territó-
rios Etnoeducacionais e dentro desse programa há o eixo relacionado à 
pedagogia diferenciada onde foram pensadas ações para produções de 
materiais didáticos que consigam atender às próprias comunidades em 
sua demanda sociolinguística e política. A educação escolar indígena 
diferenciada possui calendário próprio, modelo de avaliação, currículo 
próprio, materiais específicos.

A partir da fala da Profa. Rita Potiguara, os alunos presentes no 
Seminário questionaram o motivo pelo qual o sistema não reconhece 
as regras dos projetos político-pedagógicos elaborados pelos próprios 
indígenas e o porquê da imposição de modelos pré-estabelecidos pe-
las secretarias.

De acordo com a palestrante, não basta apenas a existência de leis. 
É preciso que as secretarias e os sistemas de ensino saibam o que é uma 
educação escolar indígena específica e diferenciada. Segundo a Profa. 
Rita, é preciso resistência, persistência e dedicação. Não podemos per-
der conquistas. Há a conquista nos cursos de formação continuada e 
também há a produção de materiais de cuja produção e concepção os 
indígenas têm participado.

A Profa. Rita Potiguara finalizou a palestra agradecendo pela opor-
tunidade em debater com os alunos e professores da especialização.

DEBATE
Alexandre Herbetta sugeriu aos professores indígenas, alunos da 

especialização, um levantamento dos pontos apresentados pela Profa. 
Rita Potiguara importantes para a fundamentação política dos projetos 
político-pedagógicos. O professor introduziu o debate mencionando 
que a educação escolar indígena existia de outra forma. Até pouco 
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tempo, buscava anular a cultura indígena nesse contexto, mas, após 
a constituição de 1988, passa-se a lutar a favor de outra escola. Esse 
processo de ter uma escola indígena que fortaleça a cultura e os saberes 
indígenas é bastante recente e não existem ainda parâmetros consolida-
dos, mas, sim, em construção. Os momentos de discussão em coletivi-
dade são propícios para se pensar sobre novos parâmetros da educação 
diferenciada. Outro ponto mencionado pelo professor foi a discussão 
realizada referente às matrizes culturais.

Nelson Tapirapé afirmou que a educação escolar indígena vem avan-
çando em muitos pontos, e vem deixando de se fundamentar na ideia 
da colonialidade do saber e do poder. De acordo com Reginaldo Ta-
pirapé, na época do integracionismo, não havia rumos para uma nova 
pedagogia. Hoje os indígenas estão abrindo os olhos para uma nova 
educação e, para que se construa essa educação diferenciada, é preciso 
ser protagonista. Não adianta nada se preparar na especialização e não 
agir do lado de fora das universidades. Os indígenas estão em busca 
de uma pedagogia libertadora. O importante também é fazer os não 
indígenas aceitarem e entenderem a pedagogia e o modo de ensino e 
aprendizagem dos indígenas. Na especialização discute-se que o Estado 
também precisa mudar, fazer o Estado ser intercultural. A educação do 
não indígena também precisa entender outros mundos. O movimento 
pedagógico deve ser o mesmo. A Universidade precisa mudar, precisa 
ser intercultural, seus cursos precisam ser interculturais.

A Professora Valdirene Karajá afirmou que, sem o PPP, não haverá 
ensino de qualidade. Não se pode terminar o PPP e cruzar os braços. A 
luta vem depois, pois é preciso o estado aceitar e agir a favor da proposta 
indígena. Os indígenas merecem uma educação de qualidade de acordo 
com suas demandas.

Segundo o Professor Alexandre, iniciar a construção dos PPPs foi 
um grande desafio para a primeira turma da Especialização Intercultu-
ral e esse desafio está tendo continuidade com a segunda turma. A esco-
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la busca a descolonização, a liberdade, mas qual é o formato então que 
devemos assumir? Um novo formato de avaliar, de ensinar, como seria? 
Segundo Alexandre Herbetta, o Comitê Timbira, ao tentar responder 
essa questão, se apropriou da concepção de tema contextual e tentou se 
despir das disciplinas. Aplicaram a noção de tema contextual na escola 
da comunidade. Algumas questões e práticas pedagógicas com base no 
tema contextual deram lugar a questões de extrema importância para a 
construção dos projetos político-pedagógicos.

O professor Sansão, aluno da Especialização, afirmou que existe uma 
lei para a demarcação de terras indígenas e para também legalizar as es-
colas indígenas. Falta os professores indígenas pressionarem o governo 
e unirem-se com os mais velhos e dessa forma adquirirem mais forças. 
Sansão afirmou que a lei já existe, mas a cabeça do não indígena não 
aceita essa diversidade e o que há de se fazer é discutir sobre a matriz 
que vai guiar essa escola diferenciada. Como funcionará essa dinâmica? 
O conhecimento a ser ensinado será o que vem de fora para dentro ou 
os próprios conhecimentos dos indígenas?

Maria do Socorro Pimentel trouxe à discussão que o ponto de maior 
relevância na fundamentação dos PPPs veio das pesquisas sobre “ma-
nejo de mundo e ciclo da vida”, realizadas no âmbito da Ação “Saberes 
Indígenas na Escola”. Essas pesquisas mostram quais são os processos 
educativos próprios e qual a relação do indígena com a natureza. Isso 
nos leva a pensar que o eixo do PPP é a sustentabilidade, entendida no 
sentido amplo, levando em conta a espiritualidade das coisas, o controle 
social e ecológico, a cultura, como são as coisas nos diferentes mundos, 
antes e hoje. 

A discussão sobre manejo de mundo, tema da palestra de Gersem 
Baniwa no I Seminário, não traz debates e reflexões somente para a 
pedagogia intra e intercultural, mas como as visões de mundo podem 
se complementar. Como é o manejo do mundo nas relações de inter-
culturalidade? Que questões aparecem nessa vivência intercultural? 
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Esse é o ponto de fundamentação do PPP. Como é a educação da 
pessoa no mundo Xerente? Qual o regime jurídico do mundo Karajá? 
Acredita-se que esse é o ponto chave para fundamentar esses PPPs a 
serem construídos nesse momento de tantas demandas. Não é apenas o 
manejo de mundo de cada povo, mas qual a demanda gerada a cada dia 
na vivência intercultural.

Encerrou-se o período de debate da tarde e, seguindo a programação, 
os alunos retornaram aos comitês para discutirem a fundamentação do 
PPP nos resto da tarde.

15/04

Os fundamentos de cada PPP foram apresentados pelos comitês 
no dia 15/11, no período da manhã. O objetivo do estudo está cen-
trado na compreensão de que é necessário um avanço em relação ao 
ato mecanicista de ensinar e de fazer educação em Terras Indígenas. A 
educação necessita de uma visão crítica, contextualizada, em que sejam 
consideradas as demandas e saberes indígenas tanto na vida intra como 
intercultural. É dever do professor abordar a realidade, mas também 
atender às opções de decisões tomadas pelos seus alunos. Estes fazem 
parte da mesma rede escolar de produção de conhecimento.

FUNDAMENTOS DOS PROJETOS 
POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELOS 
PROFESSORES/ALUNOS INDÍGENAS

Comitê Apyãwa (Tapirapé)
•	 Formação de cidadão Apyãwa. Quem são os alunos? E quem são os 

professores?
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•	 Pedagogia construtiva e política participativa.
•	 Educação com espírito.
•	 Pedagogia saudável.
•	 Autonomia pedagógica Apyãwa.
•	 Pedagogia com DNA Apyãwa: origem, linguagem, cultura, espaço, 

sujeitos, metodologias, calendário, materiais didáticos, merenda 
específicos.

Apresentação da aluna Manayri Tapirapé
•	 Ampliação do ensino da matemática tradicional:

•	 Casa
•	 Pintura
•	 Canoagem
•	 Takãra
•	 Luta corporal

•	 Importância de conhecer filosofia Apyãwa.
•	 Envolver a criança Apyãwa.
•	 Visão
•	 Mundo do homem com a natureza.
•	 Espiritualidade.
•	 Manter articulação na escola.

•	 Professor
•	 Planejamento
•	 Conhecimento

Comitê Javaé
•	 Autonomia: direitos sociais, história indígena oral, valorização dos 

saberes indígenas e as novas tecnologias.
•	 Retirada de disciplina e inserção da noção de transdiciplinidade. 
•	 Retirada de disciplinas e inserção da noção de transdisciplinaridade.
•	 Manejo do mundo Javaé: relação do indígena com a natureza.
•	 Espiritualidade.
•	 Prática da escrita.
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Comitê Krahô
Fundamentação epistemológica do PPP da escola Panrã/Aldeia 

Nova
•	 Visão de mundo mehi como centro do PPP.
•	 Práticas pedagógicas: Princípios para a aprendizagem entre prisão 

versus liberdade.
•	 Festas culturais como base dos saberes e da sustentabilidade.
•	 Como fazer uma matriz curricular valorizando outros saberes, como 

a língua portuguesa, matemática e o mundo cupen (não indígena)?
•	 Calendário: Uma parte do ano estabelecer a dinâmica do movimento 

mehi e outra parte do ano a escola tem a dinâmica dos saberes cupen.
•	 Equilíbrio entre temas contextuais e disciplinas.

Comitê Karajá
•	 Filosofia In y (Karajá).
•	 Relação do In y com a natureza.
•	 Divisão de trabalho.
•	 Diferença entre as falas masculina e feminina.
•	 Conquista das mulheres:

•	 Conquista de espaço no mercado de trabalho.
•	 Formação feminina.
•	 Valor das leis do pajé.
•	 Valor do ser humano In y.
•	 Comportamento.
•	 Aconselhamento.

•	 Autonomia:
•	 Calendário diferenciado.
•	 Formação de conhecimento.
•	 Política de produção de materiais didáticos.
•	 Regimento e gestão escolar.
•	 Integração da escola com os pais, cacique e lideranças.
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Comitê Xambioá
•	 Pedagogia da contextualização:

•	 Rio Araguaia. 
•	 Hábitos alimentares.
•	 Brincadeiras.

•	 Educação como manejo do mundo:
•	 Concepções de mundo na diversidade. 
•	 Homem versus natureza.
•	 Homem = natureza.
•	 Conhecimento.
•	 Cultura.
•	 Espiritualidade.
•	 Preservação.
•	 Conscientização.
•	 Compreensão do mundo do branco.
•	 Respeito.
•	 Autonomia.
•	 Sustentabilidade.
•	 Valores culturais.
•	 Respeito pela natureza.
•	 Coletividade.

Comitê Xerente
•	 Narração de histórias. 
•	 Oralidade.
•	 Conhecimentos e aprendizagem com os avós e pais.
•	 Divisão de tarefas entre homem e mulher.
•	 Warã.
•	 Preparação de artefatos.
•	 Autonomia: preparação dos próprios remédios, construção das casas 

pelos homens.
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Comitê Xavante
•	 Viver com coletividade.
•	 Filosofias: calendário.

DEBATE
Reginaldo Tapirapé: Atualmente, o povo Tapirapé quer uma pe-

dagogia saudável, ou seja, com liberdade de falar e construir material 
próprio. Autonomia é para o povo, interna e externamente. Quando 
se fala em educação para manejo de mundo hoje, é possível perceber 
que antes era uma educação cega, sem cultura, sem metodologia, e hoje 
ela é responsável por construir toda uma nova pedagogia. Não adianta 
ter conhecimento e não ter uma política de coletividade. É preciso que 
os indígenas se capacitem a cada dia. Quem fala pelos indígenas hoje 
são eles mesmos. SPI, FUNAI hoje já não os dominam mais. É preciso 
participar ativamente dessas discussões e desafiar a SEDUC e outros 
sistemas para que possam aderir à pedagogia própria dos indígenas. 
Hoje a pedagogia do povo Tapirapé está atualizada porque há muitas 
discussões e deliberações. É preciso conhecer a lei para reclamar os di-
reitos. Hoje os indígenas são intelectuais e pesquisadores e devem mos-
trar que são brasileiros e que têm seu conhecimento próprio. Não estão 
aqui para brigar com a sociedade não indígena, mas para reivindicar 
seus direitos. Para conviver em paz com todos.

Valter Tehi Xavante: A merenda que a escola ganha e também a 
horta comunitária, pois tudo é industrializado. 

Reginaldo Tapirapé: A escola das aldeias compra peixes e porcos 
criados nas aldeias e isso acontece conversando com o governo. Para os 
povos indígenas a doutrina do governo não serve. Convocam o pessoal 
de assessoria e conversam na aldeia com a comunidade.
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16/04

A manhã do terceiro dia do encontro foi dedicada a palestras dos 
professores Maria do Socorro Pimentel da Silva, Alexandre Herbetta, 
Léia de Jesus Silva, Elias Nazareno, Mônica Veloso Borges e André 
Marques do Nascimento, todos docentes da Educação Intercultural e 
da Especialização da UFG.

MATRIZ CURRICULAR PARA AS ESCOLAS 
KRAHÔ, GAVIÃO E APINAJÉ: ESTUDO DOS 
MODOS PRÓPRIOS DE APRENDIZAGEM

Alexandre Herbetta

No início, quando pensamos em elaborar o PPP, havia dois cami-
nhos: pegar os modelos que já existiam das escolas indígenas e não indí-
genas, com os itens convencionais e formatados que eram trabalhados 
nesses PPPs ou outro caminho mais complicado, porém único, que foi 
a criação de um novo PPP com base real em outras epistemologias.

Se o objetivo era construir uma educação escolar indígena diferen-
ciada não haveria outra opção a não ser enfrentar o trabalho árduo de 
fazer e construir juntos um PPP. Assim, o Comitê Krahô, Gavião e Api-
najé chegou à conclusão de que deveriam construir algo diferenciado e 
baseado na cultura e saberes do povo.

A primeira dificuldade foi em relação às disciplinas. Mesmo os PPPs 
que se dizem diferenciados ainda tomam como base a dinâmica peda-
gógica disciplinar, usada também pelas escolas convencionais. 

O questionamento foi: como encaixar as demandas comunitárias e a 
epistemologia indígena na dinâmica da disciplina. Por exemplo, como 
discutir a festa da batata sem estar em um modo disciplinar? Como 
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construir um PPP num modelo de pedagogia que destrói as episte-
mologias indígenas. Ou, inversamente, como adequar os saberes não 
indígenas em uma matriz curricular cultural?

Nesta direção, o trabalho de Renato Yahé, na Escola ‘19 de abril’, 
da aldeia Krahô Manoel Alvez Pequeno é bastante claro. Segundo os 
saberes Krahô, o mundo é dividido em dois e seus múltiplos. Assim, 
brevemente falando, o universo é constituído pelo equilíbrio de meta-
des que atuam de forma complementar. Nessa direção, escola e comu-
nidade estabelecem uma matriz na qual há uma semana de acordo com 
à dinâmica das disciplinas e uma semana de acordo com a dinâmica dos 
temas contextuais. A questão de como contemplar saberes indígenas e 
não indígena s na escola é solucionada na comunidade a partir de uma 
lógica própria, pautada na epistemologia mehi.

O diagrama criado pelo professor Jonas Gavião para o PPP da escola 
Gavião busca apontar modos de como é produzido o conhecimento 
indígena, o que se dá a partir das relações entre as matrizes culturais. 
Note-se que, para os Gavião, os saberes emergem a partir da dinâmica 
destas matrizes:
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O desafio era, então, traduzir a organização social e tradicional para 
a dinâmica da escola. Deste modo, buscar praticar os modos próprios 
de entendimento e produção de mundo Gavião na referida instituição.

Neste sentido, a partir das relações entre as matrizes culturais, foram 
sendo criados eixos do conhecimento, como mostra a figura a seguir. 
Vale ressaltar que estes eixos são múltiplos, podendo ser continuamente 
traçados para muito além dos expostos aqui. No caso dos Gavião, as 
festas e os locais/espaços onde se criaram esses conhecimentos se mos-
traram centrais para a constituição da matriz cultural.

Assim, a partir da exploração e sistematização de uma matriz de 
saberes culturais e de suas interrelações, e também da identificação de 
eixos que permeiam a dinâmica destes saberes, decidiu-se pela criação 
dos temas contextuais. Estes pretendem, então, estar diretamente re-
lacionados ao modos próprios de ensino e aprendizagem Gavião. A 
discussão ainda é inicial no PPP. Abaixo apenas alguns exemplos refe-
rentes ao primeiro ciclo da escola d a TI Governador.



Dossiê Saberes Pedagógicos • 85

PRIMEIRO CICLO

Temas Contextuais Cargas Ementas

Direitos Indígenas 120 Coordenação motora, vogais e consoantes; 
nomeação e suas funções

Resguardo 100 Lista de palavras que nomeiam os animais

Comidas Típicas e suas 
histórias 100 História dos paparutos; formas de prepará-

los, épocas

Festas Gavião 100 Nomes das festas; Wytycrecre etc.

Troncos Linguísticos 120 Contação das histórias sobre a origem dos 
povos

Terra Indígena 120 Conhecimento dos limites do Território; ser-
ras, morros, locais de pescaria, caça, roça, rios

Artesanato e matéria-prima 120 Cestaria, bolsas, pulseiras, redes, côfos, estei-
ras, pynjapyh, caxytrep, caxyt/hy’cy, paptoh

Pintura 120
Caxhyh, pyh, prutteh, rymjehn, cratxare’cre, 
poppohre’cre, aacyre, caxyt, puu, crowhu, 
a’pry

Plantas medicinais 80 Nome e localização das plantas. Usos. 

No Comitê Krahô, Gavião e Apinajé, portanto, pode-se ver que o 
processo de construção do PPP levou a uma discussão acerca da relação 
entre uma matriz cultural e os modos próprios de ensino e aprendiza-
gem. Parece que há, nesta relação, um caminho a seguir na construção 
de projetos diferenciados que tomem realmente como base a epistemo-
logia indígena para se pensar o mundo.

MATRIZ CURRICULAR PARA AS ESCOLAS 
AKWẼ: POR UMA EDUCAÇÃO ARTICULADA
Léia de Jesus Silva

Compreendemos que as ciências não estão fragmentadas em caixi-
nhas, mas interligadas umas com as outras. Elas têm espaços abertos 
para se relacionarem e dialogarem entre si. Assim, ciências indígenas 
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não são isoladas. Elas dialogam entre si e se encontram em muitos 
pontos. Por exemplo, o grafi smo é um Tema Contextual que possibilita 
abordar questões de língua materna, matemática, cosmologia etc. A 
ciência Akwẽ está ali, perto deles todo tempo, faz parte da vida deles, 
mas, se não forem pesquisadas, “é como se ela estivesse dormindo”.

PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR
A proposta de matriz curricular apresentada neste PPP é estrutura-

da levando em conta os conceitos de Ciências da Cultura, Ciências da 
Linguagem, Ciências da Natureza, Tema Contextual e Tema Comple-
mentar, conforme explicitado no diagrama abaixo:

Nós apresentamos aqui uma proposta de matriz curricular para o 
Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano das escolas Akwẽ. Essa matriz 
teve como ponto de partida uma matriz que foi elaborada em 2008, 
na aldeia Salto, por professores Akwẽ, alunos do Curso de Educação 
Intercultural da UFG, e professores da UFG.

Abaixo, apresento a proposta de matriz curricular elaborada por 
Silvino Xerente e Sinval Xerente, alunos da primeira turma da Especia-
lização, e que será fi nalizada pela nova turma:
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Co mponente 
da Área de 

conhecimento
Tema Contextual Ano

Ciências da Cultura

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Organização social do povo
Akwẽ X X X X X X

Mitologia Akwẽ X X X X

Pintura corporal Akwẽ X X X

Cosmologia Akwẽ X X X X X

Discurso dos velhos X X X X X

Artefatos Akwẽ X X X X X X X X X

História do povo Akwẽ:
passado e presente X X X X X X X

Ciências 
da 

Linguage m

Língua indígena: Oralidade X X

Língua indígena:
letramento X X

Língua indígena: produção
oral e escrita X X X X X

Grafismo X X X X X X X X X

Cânticos Akwẽ X X X X X X X X X

Ciências 
da

Natureza

Geografia Akwẽ X X X X X X X

Território e meio ambiente X X X X X X X X X

Plantas tradicionais dos
Akwẽ (ou saúde akwẽ) X X X X X X X

Sustentabilidade X X X X X
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Co mponente 
da Área de 

conhecimento
Tema Contextual Ano

Temas 
Co mplementares

Ciências não indígenas:
natureza e saúde X X X X X X X

Infor mática X X X X X
Língua portuguesa X

Inglês X X X X X

Ciências não indígenas:
matemática, química e 

física
X X X X X X X

História do Brasil X X X X X X X
Espanhol X X X X X

Literatura brasileira X X X X X
Literatura indígena X X X X X
Educação no Warã

Calendário escolar Akwẽ
Histórias dos clãs

Gestão Territorial Akwẽ

Projeto 
Extraescolar

Coleta e beneficiamento
de frutos silvestres

Alimentação específica
dos Ak wẽ

Atividade socioculturais

Manifestações Culturais

Fontes de renda
alternativas para os Akwẽ

For mas de tratamento e
Parentesco

Tanto na primeira quanto na segunda etapa da Especialização, as 
conquistas e os desafios foram muitos. Deparamo-nos com questões 
muito importantes para os Xerente. Por exemplo: Quando a criança 
deve aprender português? Já no primeiro ano em que entra na escola ou 
só mais tarde? Qual a carga horária de cada tema contextual? E como 
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trabalhar esses temas em turmas multisseriadas, como ainda é a realida-
de dos Xerente?

Nas reuniões que fizemos para apresentar a proposta de PPP, com a 
presença de vários professores, as discussões foram muito produtivas, e 
foi grande a satisfação dos professores em ver que se está caminhando 
para uma proposta de PPP específico para os Xerente, que contemple 
efetivamente a realidade e as demandas deste povo. Assim sendo, en-
tendemos que o caminho ainda é longo e estamos apenas no início, 
mas, entendemos também que cabe aos povos indígenas a iniciativa de 
mudar, para melhor, a educação escolar em suas comunidades, por isso, 
a caminhada continua.

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO PARA AS 
ESCOLAS INDÍGENAS DA TERRA INDÍGENA 
XAMBIOÁ
André Marques do Nascimento

A primeira turma da Especialização, de 2014, conseguiu avançar até 
a produção de uma matriz curricular para o Ensino Fundamental. Sua 
grande característica é um ensino que priorize a cultura e os saberes 
dos povos Karajá Xambioá e Guarani. Dentro dos temas estão histó-
rias e língua. Os alunos levantaram pontos relevantes de discussão. Na 
primeira fase da alfabetização, optaram pela língua portuguesa. Porém, 
em conjunto com a língua materna, utilizariam a língua portuguesa e, 
na segunda, já se pautariam no ensino intercultural. Tudo foi pensado e 
elaborado de acordo com a realidade do povo Karajá Xambioá.

A turma atual do curso de Especialização tem avançado na elabo-
ração e construído uma fundamentação teórica em alguns pontos 
específicos, como a pedagogia da contextualização, que busca aspectos 
da transdisciplinaridade, noção que retoma a ideia de existência de 
um conhecimento holístico. Está em discussão a preparação de estu-
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dantes indígenas tanto para dentro da comunidade como para fora da 
comunidade. Há, então, a ruptura com o modelo colonial, pois para os 
indígenas não se separa homem e natureza. A busca é por uma lógica 
decolonial e isso gera uma mudança de perspectiva e de reorganização 
dos conhecimentos a serem trabalhados no contexto escolar. Grandes 
temas da matriz curricular são: o lugar do meu povo no mundo; a 
interação do meu povo com outros povos no mundo; conhecimentos 
culturais do meu povo e de outros povos.

Dentro de cada tema são desenvolvidos outros temas contextualiza-
dos, como, por exemplo, a localização da terra indígena no contexto e 
no mundo, assim como a própria problematização de terra indígena, do 
por que a terra indígena tem a dimensão que tem hoje. Enfim, todos os 
temas abordam a oralidade e a escrita.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR APYÃWA

Mônica Veloso Borges

O primeiro passo com a segunda turma do curso de Especialização 
foi fazer uma leitura do PPP que está em vigor na escola e o PPP produ-
zido pela primeira turma, de 2012.

Foi muito difícil trabalhar o PPP com a primeira turma porque já 
havia um PPP em suas escolas e os professores o julgavam muito bom, 
não vendo como necessária sua mudança. Sendo assim, os alunos da 
primeira turma debateram com a comunidade e seus líderes de modo 
a compreenderem que o PPP é dinâmico e que poderia ser alterado. A 
partir dessa discussão, houve o levantamento de todos os pontos que 
precisavam ser revistos para se melhorar o PPP.
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Todo PPP dos alunos Tapirapé está baseado e fundamentado na Ta-
kãra, pois, para esse povo, ela é o lugar de organização social. Pensaram 
e elaboraram seus projetos em uma pedagogia saudável. A turma atual 
enfrenta novos desafios.

A discussão dos saberes Tapirapé ainda precisa ser melhor elaborada 
e refletida dentro da proposta político pedagógica. O mesmo ocorre 
para outros temas.

Matriz Curricular: Temas contextuais e conteúdos a serem traba-
lhados:
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•	 Roçã.
•	 Y–Awiowy (rio).
•	 Lixo.
•	 Queimada.
•	 Construção da Takãra.
•	 Sistema capitalista na comunidade Apyãwa.
•	 Juventude Apyãwa.
•	 Yhãja (alcoolismo).
•	 Esportes Apyãwa.
•	 Respeito.
•	 Alimentação tradicional.
•	 Plantas e ervas medicinais.
•	 Fortalecimento dos contos e da liderança Apyãwa.
•	 Formação de liderenças Apyãwa.
•	 Calendário do povo Apyãwa.
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Temas a serem desenvolvidos:
1. Saberes Apyãwa.
2. Crescimento demográfico do povo Apyãwa.
3. Papel dos atores sociais.
4. Ciclo de vida e de reclusão Apyãwa.
5. Reconstituição do povo Apyãwa.
6. Qualificação dos profissionais de saúde indígena Apyãwa.
7. Avaliação dos professores e dos alunos.
8. Papel dos pajés no controle da queimada.
9. Companheirismo nos grupos de Wyrã.
10. Retribuição de confiança na comunidade.
11. Tecnologia na comunidade Apyãwa.
12. Roça familiar.
13. Distribuição de renda entre os Apyãwa.
14. Respeito Apyãwa.
15. Espaço cerimonial.
16. Espaço sagrado.
17. Espaço de produção.
18. Vestígios Apyãwa (sepulturas).
19. Mensagens trazidas pelos pássaros.
20. Espaços de lazer e competição.
21. Tipos de armadilhas.
22. Mudanças de local das aldeias/espaço de circulação.
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Tudo o que foi mencionado ainda será repensado pelos professores. 
A conclusão dos alunos é que o PPP que havia na escola era bom, mas 
que hoje precisa ser atualizado e reelaborado.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
-PEDAGÓGICO JAVAÉ
Elias Nazareno

A construção do PPP para a aldeia Barra do Rio Verde foi de muita 
complexidade, devido a um fato que aconteceu com algumas famílias 
Karajá que se deslocaram para outra aldeia.

Tudo isso é contado, pois faz parte da elaboração do projeto do Co-
mitê Javaé e revela o nível de luta desse povo e o nível de solidariedade 
do povo Javaé, como também a aceitação das famílias de outra aldeia. 
Foi uma luta árdua contra o estado, pois era exigida uma quantidade de 
alunos para essas escolas. Há por parte das ciências ocidentais a separa-
ção homem e natureza e também da afetividade e, quando vemos que 
estamos aqui refletindo e discutindo sobre esse processo de construção 
dos PPPs, também há o envolvimento da afetividade.

Toda a comunidade esteve envolvida na discussão para a elaboração 
do PPP e, assim, questões importantes foram sendo resgatadas. As his-
tórias dos pais e avós estão sendo envolvidas no ambiente escolar. Isso 
é importante porque a escola deixa de ser um lugar estranho para se 
tornar um ponto de encontro em que a comunidade se veja e fale sobre 
sua própria história. 

Os eixos temáticos a serem inseridos no PPP foram discutidos com 
a comunidade e a partir deles foram pensados os temas contextuais. No 
momento em que a comunidade percebeu que a história de sua própria 
aldeia estava sendo contemplada no projeto, passou a estar junto na 
elaboração do PPP.
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MATRIZES CULTURAIS INY: BASE DE 
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS PPPs DOS KARAJÁ

Maria do Socorro Pimentel da Silva

A construção dos projetos político-pedagógicos é um desafio e 
apontou para alguns ganhos epistêmicos interculturais adquiridos ao 
longo da construção do PPP com a primeira turma da Especialização. 
Como trabalhar com tema contextual? Entender o que significa tema 
contextual é o primeiro desafio para se tirar a escola do modelo colonial.

O tema contextual não é apenas diferente das disciplinas, ele en-
volve o ser humano na sua inteireza epistêmica, linguística, política e 
contextual. Os temas contextuais são modos de ensinar para atender a 
demanda da comunidade. Os temas reivindicam a adoção da pedagogia 
da complementaridade, que contribui para uma ação pedagógica da 
libertação cultural e intercultural.

 A ideia de matriz cultural como fundamento de projetos político-
-pedagógicos nasceu da busca de um lugar seguro para os PPPs em sua 
pertença e autonomia. O importante é observar que as matrizes cul-
turais deslocam a escola, historicamente sediada e pensada na matriz 
colonial, para um lugar de gestão emancipatória. 

Bases epistêmicas interculturais:
•	 Temas contextuais.
•	 Atualização cultural (Projeto Extraescolar).
•	 Pedagogia da complementaridade (Estágios).
•	 Fortalecimentos dos espaços educativos da comunidade (Projeto 

Extraescolar).
•	 Articulação dos saberes.

Os temas abordados acima são prolongamentos da teoria da comple-
xidade e transdisciplinaridade, que ganha força a cada dia nas práticas 
pedagógicas realizadas nasescolas indígenas ao movimentar os conhe-
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cimentos de fontes diferentes por meio dos temas contextuais. Essas 
noções contrapõem-se aos princípios cartesianos de fragmentação do 
conhecimento e dicotomia das dualidades e propõem outra forma 
de pensar os problemas contemporâneos e as demandas indígenas. A 
teoria da complexidade e transdisciplinaridade, ao propor a religação 
dos saberes compartimentados, oferece uma perspectiva de comple-
mentaridade dos saberes e favorece também a atualização dos saberes 
e culturas indígenas.

A noção de bilinguismo epistêmico amplia a ideia do que significa 
educação bilíngue. Amplia o olhar epistemológico para dar conta de 
práticas discursivas na articulação dos saberes em sala de aula, na in-
tersecção entre diferentes conhecimentos e visão de mundo. O foco de 
atenção é a relação entre os agentes de saberes e práticas pedagógicas 
bilíngues prestigiosas tanto em relação aos usos das línguas como nas 
políticas linguísticas escolar e extraescolar.

A contextualização da educação indica que seu primeiro lugar é 
ponto de partida para uma maior compreensão do mundo. Pensar a 
educação, de acordo com uma lógica não colonial, tendo em conta 
outras racionalidades, é o propósito da contextualização dos PPPs nas 
matrizes culturais e nas demandas sociais. Por isso consideramos que, 
mais do que pensar novas pedagogias, há que dispensar as pedagogias 
coloniais e os seus pressupostos epistemológicos, responsáveis pela co-
lonização do pensamento, do conhecimento e da educação.

Matrizes culturais:

•	 Família
•	 Organização social
•	 Lazer e esporte
•	 Território
•	 Demanda social

Estamos diante de uma produção coletiva de saberes e ideias pos-
síveis na fundamentação de projetos político-pedagógicos. Essas são 
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as referências produzidas no Comitê Karajá, mas também aprendidas 
com todos/as participantes desse grande debate promovido pela Espe-
cialização. Essas referências tratam de inovação teórica e prática: epis-
temológica, curricular e metodológica. Nesse sentido, o conhecimento 
não é apenas algo para ser comentado e acumulado; é algo para ser vi-
vido. Este é o horizonte e a realidade da pedagogia da contextualização 
e do espalhamento do conhecimento por meio de temas contextuais e 
do bilinguismo epistêmico, um caminho necessário para a autonomia 
intelectual dos docentes.

DEBATE
Alexandre Herbetta mencionou que as apresentações dos projetos 

político-pedagógicos revelaram vários temas e desafios. Um dos gran-
des desafios do Comitê Krahô, Gavião e Apinajé é como ter uma matriz 
curricular com base na cultura, ou seja, uma matriz cultural sem deixar 
de lado os outros saberes, que são os ocidentais? Como articular a festa, 
a música, a Takãra com o mundo contemporâneo? Como colocar isso 
na matriz curricular? A ideia dos Xerente foi usar as duas formas. Já 
nos Krahô havia uma semana de disciplinas pensando no Enem e outra 
usando os temas contextuais. No PPP dos Gavião não há essa articula-
ção, o que nos leva a pensar que, na medida em que problematizam o 
seu próprio mundo, é possível ir à luta contra governos e a sociedade 
capitalista. Isto com base em uma pedagogia da complementaridade.

Elly Mairu Karajá trouxe para discussão a preocupação de alguns 
deles quanto às SEDUCs não aceitarem as propostas. Os alunos devem 
construir os PPPs e, ao findá-los, encaminhar para as SEDUCs. Mairu 
acredita que o Estado do Tocantins aceitará o PPP. Menciona o fato de 
os alunos indígenas não quererem aprender sua própria cultura, mas 
sim a língua portuguesa. O professor afirmou que para os indígenas não 
há horário e tudo é marcado pelo sol. Os indígenas precisam aprender 
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outra língua para discutir com o governo, pois quem vai discutir com 
os governantes? Através do diálogo eles vão convencer pensando em 
ganhar e em perder. Importante que os não indígenas aprendam com 
os indígenas e vice-versa, afirmou o Professor Mairu. 

André Marques Nascimento falou a respeito da interligação dos 
conhecimentos indígenas e não indígenas. Em Xambioá há a preocu-
pação dos estudantes em estudar química, física e outros conteúdos. 
Se isso é uma demanda dos indígenas, deve então ser considerado. É 
preciso refletir sobre como esses conteúdos serão considerados nas 
escolas. Há alunos que não querem ingressar em cursos de educação 
intercultural e esse é um dilema muito grande. Diante dessa realidade, 
no contexto Xambioá essas questões foram pensadas na segunda fase. 
Quanto à SEDUC aceitar ou não, não há mais o que se discutir e o 
que é necessário é o posicionamento dos indígenas para criarem um 
movimento forte para exigirem o que já é deles. A briga pela autonomia 
é uma luta de responsabilidade e de proposição de formas para essa 
educação diferenciada.

Léia Silva disse que os alunos são pioneiros na construção de PPPs. 
É realmente inédita essa construção por parte dos alunos indígenas e 
que o desafio é imenso, mas que vale muito a pena continuar.

Elias Nazareno mencionou a compatibilidade ou não, na hora de 
montar as matrizes, entre conhecimentos não indígenas e indígenas. 
Em relação aos conhecimentos, a base dos conhecimentos ocidentais é 
a teoria, observação e contemplação. Então essa ideia de conhecimento 
teórico e reflexivo, de certa forma, não é compatível com os conheci-
mentos indígenas. Não é que não é reflexivo, mas não é compatível. Às 
vezes está se procurando um ponto de junção entre esses conhecimen-
tos, o que nem sempre existe ou é necessário existir. Os indígenas co-
nhecem muito mais pelo corpo do que pela mente. O corpo é essencial 
no acesso ao conhecimento. O ocidental primeiro existe para depois 
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pensar. O saber indígena é um saber prático que não é melhor ou pior, 
mas diferente.

Maria do Socorro Pimentel da Silva concordou com Waxiaki em que 
há dois espaços de poder: comunidade e UFG. São espaços legítimos de 
respeitabilidade na construção dos PPPs. Waxiaki confia nessa proposi-
ção e combinação no reconhecimento dos PPPs pelas SEDUCs.

Reginaldo Tapirapé disse que estão ali para construir projetos po-
lítico-pedagógicos e que é perda de tempo aqueles indígenas que têm 
escola em suas aldeias retirarem seus filhos para estudar na escola do 
não indígena. Ninguém pede para o outro aprender o mundo do outro. 
Coisas boas do não indígena os filhos podem aprender, mas coisas ruins 
devem ser deixadas de lado. Os não indígenas devem parar de traçar o 
destino da educação dos povos indígenas.

17/04

AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
A avaliação constituiu-se em um momento importante para retomar 

alguns temas debatidos ao longo do II Seminário, como, por exemplo, 
a contextualização das matrizes curriculares nas matrizes culturais e 
quais são as vantagens disso em termo de propostas de educação. Toda 
vez que o professor for fazer a contextualização deve ter em mente que 
ela é necessária para criar imagens do campo que ele irá explorar. É a 
contextualização que deixa claro para o aluno que o saber em debate é 
sempre mais amplo, que o conhecimento do tema contextual é sempre 
mais complexo do que aquilo que está sendo apresentado na sala de 
aula. Sabendo da amplitude e da complexidade do conhecimento, o 
estudante, com certeza, ficará motivado em buscar mais.
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A escola precisa ter cor, alegria e prazer no ensinar e no aprender. 
Essas ideias estão sendo incorporadas nos projetos político-pedagógi-
cos. Muitos conhecimentos indígenas podem se articular, numa relação 
de complementaridade, com os conhecimentos não indígenas; outros 
não, principalmente no campo dos saberes do sagrado, do segredo e 
da educação própria. Muitos conhecimentos indígenas não vão para a 
escola porque pertencem a outras esferas do ensinar e do aprender.

A próxima ação do curso será realizada em Terras Indígenas, durante 
a etapa do curso de Especialização, mas também em reuniões promo-
vidas pelos alunos docentes e nas pesquisas. Esses encaminhamentos 
são importantes para a contextualização dos PPPs. Mas o que seria 
Educação Contextualizada? Essa proposta concebe os temas culturais e 
de demandas sociais indispensáveis nas salas de aula, abordando-os em 
toda a sua riqueza social, cultural, local, ambiental, humana.

Muitos temas contribuem para uma educação emancipatória que va-
loriza o ser humano, a biodiversidade, a cultura, a história, as vivências, 
a força do povo indígena etc. Para isso, a educação deve ser abordada 
levando-se em conta as especificidades culturais e o acesso aos saberes 
necessários e pertinentes reivindicados pelos povos indígenas. Uma 
forma de aplicar a educação contextualizada é através da utilização da 
pedagogia da alternância e da esperança.



I I I SEMINÁRIO

BASES EPISTÊMICAS DE 
PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS
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APRESENTAÇÃO
O último seminário do curso de Especialização em Educação Inter-

cultural e Transdisciplinar: gestão pedagógica foi realizado nos dias 24 e 
25 de agosto de 2016, no Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior In-
dígena, na UFG, em Goiânia. As atividades pautaram-se na experiência 
adquirida pelos professores indígenas, alunos do citado curso, durante 
a construção dos Projetos Político-Pedagógicos de escolas indígenas 
dos povos Karajá, Apinajé, Javaé, Karajá, Karajá/Xambioá e Guarani, 
Krahô, Tapirapé e Xavante. Falar desses projetos é falar de educação. 
Falar de educação é tocar fundo em questões chave como conflito e 
resistência, dominação, colonização, decolonização e construção de 
conhecimentos, interesses, ideologias, manutenção ou transformação, 
enfim, é falar de processos em luta. É falar de projetos de sociedade e de 
humanidade, de autonomia e protagonismo.

É também falar de direitos negados, mesmo quando estes são regu-
lamentados por leis, como declaram a Constituição Federal, de 1988, e 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. Ambas re-
conhecem o direito dos povos indígenas por uma escola específica e 
diferenciada. Na prática, esse direito não é plenamente garantido. O dia 
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a dia das escolas indígenas não apresenta um panorama tranquilo como 
seria de se esperar. Ao contrário, esses direitos são violados rotineira-
mente e, fato ainda mais alarmante, muitas vezes, o descumprimento 
das leis é efetivado pelos agentes estatais que deveriam ser os primeiros 
a zelar pelo bom cumprimento das leis, o que acaba por perpetuar prá-
ticas colonialistas em novas roupagens.

Para romper com essa realidade, os professores indígenas, egressos do 
Curso de Educação Intercultural da UFG, solicitaram a essa universi-
dade a criação de um curso para construírem, especificamente, projetos 
político-pedagógicos (PPPs) contextualizados em suas formas próprias 
de educação, em suas experiências, em seus planos comunitários.

Da solicitação aos dias de hoje, quase cinco anos se passaram. Nesse 
período, os indígenas adquiriram experiências únicas com a construção 
do PPP de suas escolas e, principalmente, com o processo de assumir o 
protagonismo de suas próprias escolas. 

Todo dinamismo empregado na construção dos PPPs exigiu dos 
professores e professoras indígenas estudos, pesquisas, diálogos com 
suas comunidades, mas, também, a compreensão de que a educação não 
precisa ter como centro a escola, a sala de aula. A educação é concebida 
como uma aprendizagem constante que investe na aquisição de novos 
conhecimentos, novas metodologias, de forma contínua. 

Formar professores a partir de uma perspectiva intercultural é um 
passo importante para romper com a ideia de homogeneidade do ensi-
no, ampliando a compreensão por parte dos e das estudantes indígenas 
a respeito de sua cultura de origem e criando estratégias para a prática 
pedagógica que visa atender aos interesses das comunidades. Dessa 
perspectiva, a formação possibilita uma reflexão sobre a complexidade 
planetária, tais como: a diversidade cultural, a desigualdade social, o 
processo de globalização, suas causas e consequências para a vida de 
todos e todas.
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25 de agosto

A professora Maria do Socorro Pimentel da Silva fez a abertura do 
seminário salientando que o curso de Especialização possui uma his-
tória muito bonita. Atribui seu início ao ano de 2007, quando o curso 
de Educação Intercultural da UFG começou porque foi este curso que 
promoveu a base da Especialização: a construção dos projetos político-
-pedagógicos para as escolas indígenas, conforme os planos e demandas 
das comunidades. Para construir um PPP é preciso muita inteligência 
e investimento intelectual, por isso, Maria do Socorro parabenizou a 
todos os comitês e povos indígenas, mencionando que houve muito 
aprendizado durante a produção dos PPPs e o que significou, por exem-
plo, a criação da Pedagogia da Retomada, referência feita aos modos de 
ensinar das famílias indígenas, respeitando o ciclo de formação da pes-
soa. Nesta proposta, segundo os intelectuais indígenas, a formação da 
pessoa acontece por etapas e é sempre mediada pelos valores culturais. 
Trata-se da pedagogia do renascimento cultural, conforme defende o 
professor Manaijè Karajá, ao referir-se ao atual movimento de valori-
zação do patrimônio cultural em oposição à lógica da colonialidade do 
poder, do ser e do saber.

Segundo a professora, o investimento da Pedagogia da Retomada é 
político e se contextualiza em vivências culturais específicas e em modos 
próprios de produção do conhecimento. Suas reivindicações de base 
são: bem viver, construir, participar e planejar um mundo melhor. A 
partir dessa problematização, busca-se refletir sobre uma epistemologia 
que seja transmetodológica para o ensino contextualizado, sem fazer a 
divisão artificial entre as dimensões teórica e metodológica, conforme 
Maldonado (2008). Para isso, é preciso conjugar propostas metodoló-
gicas mistas e que inter-relacionem as construções conceituais e as lógi-
cas diversas, como as que aconteceram durante a construção dos PPPs.
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O professor Alexandre Herbetta mencionou que aprendeu muito 
com o diálogo intercultural presente no Núcleo Takinhakỹ. Parabeniza 
a todos os professores não indígenas e indígenas que participaram dessa 
trajetória no curso de Especialização, ressaltando que nada está termi-
nado e o objetivo é a movimentação de escola indígena e comunidade 
na luta por outro mundo possível. O PPP é o cérebro e o coração da 
escola. Ele é responsável pelas inovações pedagógicas e pela formação 
política dos cidadãos e cidadãs. 

 Alexandre relembrou que a escolarização chegou às comunidades 
indígenas há 50 ou 60 anos e, pela primeira vez, há a possibilidade real 
de que a escola, após décadas, possa ser pensada e construída pelos 
povos indígenas e isso é revolucionário, no sentido de ser uma grande 
transformação, pois a escola era vista como espaço de desvalorização da 
cultura indígena e agora há a inversão de seu papel no que se refere à 
demanda das comunidades indígenas.

O curso de Especialização cumpre um grande papel de inversor de 
relações de poder, revelando que não são mais os não indígenas que 
pensam nas matrizes curriculares, mas são os próprios povos indígenas 
que protagonizam os processos de ensino e aprendizagem. Neste sen-
tido, há um processo de aprendizagem imenso, pois tanto os indígenas 
quanto não indígenas aprendem aqui novas noções, conceitos e ideias, 
não apenas para pensar as escolas indígenas, mas as não indígenas e, 
também, a própria universidade.

Os PPPs produzidos durante o citado curso orientam as escolas 
indígenas e contribuem também para a transformação das Seducs. 

Foi um grande desafio construir os PPPs sem seguir modelos pron-
tos, sem seguir o modelo da colonialidade do saber. Ao contrário disso, 
as várias epistemologias e visões de mundo indígenas e não indígenas 
foram prestigiadas e valorizadas.

Após as falas iniciais, teve início as apresentações dos projetos polí-
tico-pedagógicos.
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MESA 1: ATUALIZAÇÃO CULTURAL: 
ESTICANDO O CONHECIMENTO E AS 
POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
Apresentação da Profª Creuza Prumkwyj Krahô

Não foi fácil o trabalho com meu povo e com minha comunidade, 
pois antes de estudar na UFG, não havia pensado sobre a construção 
do PPP que é muito complexa, exige muitos debates e diálogos com 
os mais velhos e com as crianças. Em 1970, a educação foi inserida nas 
aldeias pela FUNAI e por algumas ONGs, porém, estas instituições 
nunca tiveram o interesse em construir um PPP para as escolas Krahô. 
Nunca houve esse tipo de trabalho nas escolas, mas agora estamos 
construindo um PPP com a cara da escola que queremos. O projeto 
político-pedagógico da aldeia Nova, Escola Panrã, é uma grande ino-
vação. Nele, há espaço também para as mães ensinarem e ajudarem os 
professores e professoras na escola e fora da escola também.

O PPP final será baseado em uma narrativa que tem como eixo ima-
gens e textos, ou seja, o método utilizado é o da foto-voz: imagens que 
revelam saberes. Mas como essa foto falará? Alguém que olhar essas 
fotos, já saberá o que cada um está fazendo, por isso a foto fala.

Como matriz cultural de contextualização do PPP, consideramos o 
ciclo da vida do povo Krahô. O papel do letramento na língua do mehi 
e do cupẽ foi concebido como meio de atualização cultural. Também 
foram consideradas as práticas culturais que não vem sendo mais efetiva-
das. Na aula no pátio, por exemplo, há o aprendizado do uso das penas, 
parte de ritos importantes, algo que o povo Krahô tem muita cautela, 
pois cada uma dessas crianças possui um perfil para usar essas penas.

Muitas coisas que estamos aprendendo hoje são possíveis devido 
às pesquisas que estamos realizando em nossa comunidade. Os temas 
contextuais serão aplicados da seguinte forma: os professores indíge-
nas estão decidindo que as crianças vão aprender com liberdade, com 
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os olhares, aprenderão na prática. A dinâmica entre os saberes mehi e 
cupẽ, na matriz curricular, terá como base o calendário ritual e anual 
da comunidade. Assim, quando é verão– período da metade wacmejè– 
e não há chuva, a criança terá mais liberdade e não estará em sala de 
aula, porque nesse tempo estará aprendendo as coisas dos saberes mehi, 
através dos temas contextuais. No tempo de chuva, período katamjè, 
estarão em sala de aula. Os caçadores ensinando as crianças a caçar é um 
exemplo de tema contextual justamente porque envolve o aprendizado 
sobre as plantas medicinais, sobre os animais etc.

Somos um povo que deve ser parabenizado por estar construindo 
esse PPP. Quero mostrar que sabemos muito mais sobre nossa natureza 
e nossos saberes do que os não indígenas.

Apresentação dos professores Davi Wamimen 
Chavito, Júlio Kamêr Ribeiro Apinajé, Cassiano 
Apinajé e da professora Maria dos Reis Pandy 
Corredor

Os Apinajé persistem em construir seu PPP em conjunto com sua 
comunidade e com a intenção de não atrapalhar os períodos de caça, 
plantação e colheita. Dessa forma, os professores aprenderão que o 
conhecimento é coletivo e só se aprende quando se participa.



Dossiê Saberes Pedagógicos • 109

A atualização cultural que tanto é discutida pelos indígenas se refere 
ao esticar de conhecimentos e possibilidades de caminhos na educação 
escolar. Se a criança não participa e não se envolve com os outros que 
sabem, não há troca de conhecimentos. É preciso também valorizar o 
equilíbrio cultural, de conhecimentos indígenas e não indígenas. Há 
o diálogo entre universidade, sociedade e entidades governamentais. 
O manejo ecológico passa a ser de atualização cultural no sentido de 
fortalecer a própria sabedoria e conhecimento indígenas, pois o povo 
Apinajé está organizando sua própria politica de conhecimento.

A sociedade não indígena acredita que os indígenas não possuem 
capacidade suficiente para elaborar o projeto político-pedagógico de 
suas escolas. Nós somos capazes não da forma como o não indígena 
pensa, mas da forma como somos e isso só nos fortalece politicamente. 
Estamos na luta, indo a campo e mostrando para a comunidade a im-
portância e o valor de nossa cultura, da nossa língua e de nossos saberes. 
É com base na língua que aprendemos outra cultura, outra realidade 
e os indígenas não estão preocupados com o que não sabem, mas sim 
com o conhecimento próprio do povo e em seu fortalecimento.

 A pesquisa do PPP está tendo como base o fortalecimento da cultu-
ra, o reconhecimento dos saberes e, assim, o fortalecimento da política 
linguística do povo Apinajé no intuito de construir uma educação de 
construção conjunta.

A pesquisa de Cassiano Apinajé com os mais velhos foi acerca dos 
termos que se referem a nomes importantes para o povo Apinajé como, 
por exemplo, o termo KATAM, usado nas corridas de tora. O surgi-
mento do povo Apinajé teve Koore e Kooti, que são o sol e a lua. O sol 
é o comportamento de respeito e a lua o comportamento extrovertido. 
Nomenclaturas que definem pessoas sérias, sem muitas brincadeiras, se 
referem ao sol. Já os extrovertidos são referidos pela lua. Essa é a orga-
nização social panhi baseada na dinâmica das metades. O povo Apinajé 
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possui muita diversidade de titulações. Há mestres, graduados e isso 
ajuda muito nos debates para a construção do PPP.

Escola Mantyk
Inauguração em 1994
73 alunos em 1994; atualmente 95 alunos
Aldeias Nova e Mankrare
Turnos: manhã e tarde
Modalidade: 1º. ao 9º. Ano do Ensino Fundamental
Professores: 4 professores cupen: Educação Física, Português, Física, 
Química, Biologia, Matemática, Geografia, Filosofia, Sociologia, Espa-
nhol/Língua Estrangeira. 4 professores mehi: Língua Materna, Artes, 
Educação Física, História e Cultura, Manifestações Culturais.

Escola Tekator
Inauguração em 1994
73 alunos em 1994; atualmente 95 alunos
Aldeias Nova e Mankrare
Turnos: manhã e tarde
Modalidade: 1º. ao 9º. Ano do Ensino Fundamental
Professores: 4 professores cupen: Educação Física, Português, Física, 
Química, Biologia, Matemática, Geografia, Filosofia, Sociologia, Espa-
nhol/Língua Estrangeira. 4 professores mehi: Língua Materna, Artes, 
Educação Física, História e Cultura, Manifestações Culturais.
Diretora: Cupe



Dossiê Saberes Pedagógicos • 111

Hoje, após 60 anos, é que as discussões sobre esse documento têm 
avançado porque, segundo os pesquisadores, houve muitas dificulda-
des, mas também grandes saltos, como por exemplo, quando anciãos 
e anciãs se disponibilizaram a participar das reuniões e das pesquisas 
propostas e, assim, os professores tiveram a oportunidade de registrar 
informações. 

Desta forma, houve a consolidação de aspectos centrais acerca dos 
modos próprios de aprendizagem Apinajé, como, também, a reflexão 
do povo sobre a construção de uma nova escola. Através de pesquisas, 
o povo Apinajé tem tentado inserir as tradições que estão esquecidas 
pela escola. Se não começarmos a pensar em um modelo de escola que 
aproxime nossa cultura, tudo desaparecerá.

Só existirão mudanças quando o povo começar a compreender as 
vertentes da cultura. O conhecimento Apinajé é produzido a partir de 
formas de conivências próprias que apontam para comportamentos e 
posições sociais estabelecidas ritualmente. Não se vê mais essa forma de 
convivência entre o povo Apinajé. O que a escola pretende com os alu-
nos? Os jovens dizem que os anciãos não passam o conhecimento que 
detém e os mais velhos afirmam que os mais jovens não tem curiosidade 
em aprender. Antes os jovens sabiam as regras de convivência. E hoje?

O que a escola pretende com os alunos? Como pretende formar os 
alunos? Eu posso ser doutor em literatura, mas se eu não tiver conheci-
mento da minha cultura, como eu vou viver e conviver ali?

A construção das matrizes curriculares está fundamentada em 
concepções de valorização dos saberes Krahô e Apinajé. É mais que 
importante conhecer a nossa realidade e complementá-la com a do 
não indígena. Um detalhe importante é a foto-voz mencionada por 
Creusa, que aqui chamamos de texto imagético: a imagem tem uma 
estrutura de texto visual a qual a criança vê e compreende o que está 
ali, é uma leitura mental e também uma leitura falante. Compreender 
a realidade e trabalhá-la é o desafio. Existe o conflito conosco mesmo, 
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pois o conhecimento teórico que temos nos faz pensar e descolonizar 
a nós mesmos. Saber o que não sabemos e que nem mesmo nós sabe-
mos que sabemos.

A função da escola indígena atual em relação à globalização é de se 
trabalhar com o conhecimento das duas realidades de mundo, tanto da 
sociedade indígena quanto da não indígena até porque a escola é como 
o pátio, mas... além do pátio, ela participa das decisões políticas e bu-
rocráticas que envolvem questões da globalização e interculturalidade. 
Jamais poderemos abandonar nossos princípios de ensinamento, não 
vamos focar só nos conhecimentos da tradição e, sim, contextualizar e 
melhor preparar nosso povo para enfrentar os desafios e para gerenciar 
nosso território. Para nosso povo, a música é muito importante, assim 
como o pátio.

A música trata de como os animais vivem. Tem cantoria que canta 
sobre as espécies de animais que existem, como esses animais se rela-
cionam. Tem cantoria que tem a ver com o choro das mulheres que 
lamentam. Homem e mulher cantam. Tem canto que é para a noite, 
que serve para chamar o pessoal para ir para o pátio. Tem canto da ma-
drugada, que é para retornar para o pátio. É importante fazer reunião 
no pátio e para isso devemos cantar. Tem cântico, por exemplo, para 
quando matamos uma anta. Tem que cantar. Se não cantar, vem a chuva 
forte e brava. No casamento também tem cântico. Tem cântico simples 
e especializado. Cantos da onça, antigamente nós fazíamos, hoje não. 
Essa cantoria chama homens e mulheres para trabalhar. O chamador é 
um homem. O cântico alegra o jovem para poder trabalhar. Dizem que 
é bom trabalhar com cantoria porque ficamos alegres. A música alegra a 
gente para a gente ficar animado fazendo as coisas. Sem música é triste. 
Os jovens devem conhecer para poderem participar da organização 
social. O pátio simboliza um lugar de tomar decisões importantes. De 
informar a comunidade sobre questões da saúde, da Funai, da escola, do 
fortalecimento da cultura. De esclarecer a importância de manter a cul-
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tura. Decidir sobre a caçada. Informar as coisas que a comunidade deve 
fazer. No pátio, tomamos decisões, todos juntos. Através do diálogo. É 
um patrimônio nosso para nos articular e nos movimentar.

Situação atual do desenvolvimento do PPP:
Principais dificuldades:
•	 Pouco tempo disponível para reunir com a comunidade e produzir
•	 Falta de interesse dos professores não indígenas
•	 Desconhecimento da comunidade sobre o processo

Principais avanços:
•	 Anciãos e anciãs com disponibilidade para participar
•	 Pesquisa e registro de informações
•	 Consolidação de aspectos centrais dos modos próprios de aprendi-

zagem apimajé
•	 Reflexão de toda a comunidade sobre a escola e a dinâmica escolar 

fruto do trabalho individual de cada um dos participantes do comitê
•	 Pela primeira vez os Apinajé estão construindo um PPP próprio

Principais desafios:
•	 Envolver a comunidade
•	 Colocar em prática o PPP
•	 Apresentar o PPP para as lideranças e ouvir a opinião deles
•	 Disciplinas e Temas Contextuais: Como se apropriar do tema con-

textual?
•	 Nas disciplinas Saúde Indígena, Educação Indígena e História In-

dígena tudo é trabalho da cultura. Na Saúde Indígena falamos das 
medicinas tradicionais. A disciplina isola os conteúdos. Como se 
fosse assim: Matemática só tem números, História só pode falar do 
passado. Já tema contextual considera tudo junto. Normalmente, 
a nossa escola, infelizmente, ainda adota o modelo disciplinar. Na 
escola Tekator tentamos seguir o modelo da 19 de abril, do povo 
Krahô. Com diferenças. A disciplina representa o saber que vem de 
fora, eurocentrado. Ela produz um saber hierarquizado, estabelecen-
do parâmetros e classificações entre um saber e outro. O saber da dis-
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ciplina é descontextualizado. O tema contextual articula. A ideia é 
trabalharmos com temas contextuais. A disciplina não junta, separa. 
O que confunde os alunos. Não ensina ao mesmo tempo. O trabalho 
pode ter como base duas semanas de disciplinas e duas semanas de 
temas contextuais.

Apresentação dos professores Doriovaldo Idijau 
Javaé, Ruruca Javaé, Samuel Iôlo da Silva Javaé e da 
professora Rosângela Rodrigues de Oliveira Castro
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A aldeia Wari-Wari foi fundada pelos Kuriawaku e Wyratanikè, 
antes mesmo da existência dos brancos. O povo Kuriawaku passou 
grandes dificuldades de sobrevivência, foi afetado por enfermidades 
trágicas, epidemias, guerras civis e feras desconhecidas. Um dos líderes 
que lutou incansavelmente foi Sanawê. Ele resistiu a várias guerras e 
ataques de feras, como Werehina, Sibó-Sibó e depois foi devastado por 
epidemia de uma gripe maligna. Os que restaram se refugiaram nas 
aldeias Javaé, como Kanuanõ. 

Em 1990, a escola municipal de Lagoa da Confusão foi implan-
tada. Recebeu o nome de Sanawê, em homenagem ao líder da aldeia 
Wari-Wari. O primeiro dia de aula foi em uma casa abandonada por 
fazendeiros. Quem deu aula foi uma professora chamada Célia, casada 
com o índio Zé Luiz. Em 1994, foram contratados dois professores: 
Paulo Werejahina Javaé e Nilton Iolari Javaé.

O PPP do povo Javaé está contextualizado na noção de territoria-
lidade, pois a terra para os indígenas é o contexto principal de tudo e 
merece ser bem discutido. Durante a construção do PPP, os anciãos 
contaram muitas histórias sobre a ocupação do território do povo Javaé, 
como também histórias relacionadas à pescaria e à caça, enfatizando 
que são os alicerces básicos da construção do PPP que estão abrindo 
nossa visão para a preservação de nossa cultura.

O PPP foi construído no intuito de valorizar os saberes indígenas, 
pois muitos aspectos da globalização chegam à aldeia e causam muitos 
impactos. Foram feitas várias reuniões com os pais dos discentes da 
escola para debater os usos dos celulares e das novas tecnologias, enten-
dendo que esses mecanismos são importantes, mas afastam os membros 
uns dos outros, causando prejuízos culturais. Há, ainda, a preocupação 
com a alimentação industrializada que está distanciando os indígenas 
das práticas alimentares tradicionais. Isso vem causando doenças peri-
gosas. O PPP serve para debater assuntos como estes e problematizar 
essa realidade social.
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Nosso PPP está sendo construído com a comunidade e se funda-
menta na história da aldeia. A concepção de bilinguismo, adotada hoje, 
não se refere apenas ao ensino e aprendizagem das línguas em si, mas 
a uma complexidade maior, ou seja, os professores entendem o bilin-
guismo envolvendo e ensino e aprendizagem das línguas, mas também 
envolvendo a cultura. Para os Javaé, o letramento deve acontecer em 
língua materna Iny e depois em língua portuguesa.

Houve algumas reuniões em nossas aldeias e a maioria queria a cul-
tura do tori, ou seja, do não indígena, mas com o aprofundamento dos 
debates, os professores Javaé puderam mostrar para a comunidade que 
as matrizes construídas pelos não indígenas não atendem às demandas 
da comunidade. Após essas discussões, o projeto político-pedagógico 
pôde ser fundamentado na contextualização das músicas Javaé e em sua 
revitalização. Realidade esta que começa a acontecer tanto nos rituais 
como nas situações do cotidiano. O cuidado especial com as músicas 
provém da preocupação da comunidade com as crianças que podem 
deixar de cantá-las, e, por isso, é um dos temas que precisa ser inserido 
na matriz curricular. O modelo de ensino implantado nas escolas indí-
genas afasta as crianças da musicalidade. Só no Hetohokỹ são uns 60 
dias de músicas e todas as crianças deveriam acompanhar, como exige a 
cultura. O povo Javaé sempre trabalhou durante o ano e nunca deixou 
de realizar os rituais. Embora na na atualidade isso não acontece com 
menor frequência.
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MESA 2: CONTEXTUALIDADES CULTURAIS E 
POLÍTICAS LINGUÍSTICO-PEDAGÓGICAS
Apresentação dos professores Arokomyo Cláudio 
Júnior Tapirapé, Iranildo Arowaxeoi Tapirapé, 
Kaxowari’i Tapirapé, Xawatamy Nelio Tapirapé, 
Arivaldo Tak wari Tapirapé e Kaorewygi Reginaldo 
Tapirapé.

As políticas adotadas no projeto político-pedagógico têm por meta 
conectar a escola com os outros espaços de aprender na comunidade. 
A escola Tapirapé tem pensado nos jovens, em como prepará-los para 
o futuro, em como formar lideranças para o fortalecimento da cultu-
ra, corroborando a necessidade de haver postura diante das situações 
vivenciadas no mundo atual. A escola precisa tomar posicionamento. 
Se a escola se posicionar de forma autônoma, as gerações que virão 
continuarão conhecendo nossos saberes. O PPP é o cérebro da escola e 
é a partir dele que surge a ideia de contextualizar o ensino em matrizes 
culturais. Este PPP é inovador, pois a escola ensinará os alunos na lín-
gua, nos saberes e na cultura do povo.

O PPP deve acompanhar a realidade de cada comunidade, sua 
vida cotidiana, deve seguir os calendários de cada povo, ou seja, o dos 
Tapirapé deve acompanhar o tempo dos rituais, por exemplo. Pensar 
no PPP é pensar em uma série de coisas. É pensar quais temas devem 
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compor cada um desses projetos, como, por exemplo, a pescaria que, 
pode ser ensinada no espaço escolar, mas, para os alunos aprenderem a 
pescar, será preciso que a pratiquem.

O PPP foi criado para a comunidade e, hoje, a escola é da comuni-
dade. Nela, as crianças têm o direito de comer a alimentação tradicional 
na merenda e rejeitar a alimentação industrializada, pois os costumes 
alimentares devem ser respeitados e discutidos. Na cultura Tapirapé, 
por exemplo, as crianças só podem comer frango quando adultas.

A escola é para os Tapirapé uma entidade complexa, que engloba 
uma variedade de realidades culturais, emoções e sonhos, portanto, 
nós a vemos como um local impregnado de heterogeneidade. Assim, 
consideramos ser este o espaço perfeito para dar início a uma trans-
formação dos paradigmas pedagógicos e que este contexto precisa ter 
um profundo significado para os alunos. As crianças têm o direito de 
aprender a língua materna e a partir da 5ª serie é que devem aprender a 
língua portuguesa. Os professores têm o direito de criar novas palavras, 
eles não aceitam mais a substituição da língua.
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Apresentação dos professores Gilberto Antonio de 
Brito Xerente, Nelson Praze Xerente e da professo-
ra Carmelita Krtdi Xerente

A concepção tradicional de educação dos Akwẽ é baseada em três 
pilares: família, warã e pátio. Na família Akwẽ, a educação é ensinada 
na própria casa quando os pais repassam todas as regras de respeito para 
seus fi lhos. Eles contam todas as histórias sobre os clãs, os parceiros que 
são respeitados por todos os clãs. A partir daí, as crianças já chegam sa-
bendo na escola. O warã é a casa dos jovens solteiros, somente homens 
podem frequentá-la. Nela os anciãos repassavam os conhecimentos e 
práticas necessárias aos homens para viverem juntos e constituírem suas 
famílias. Cada jovem permanecia como sipsa – jovem rapaz virgem – 
durante as seis etapas de aprendizado do warã. Após concluir o período 
de iniciação, cada jovem já estava pronto para se casar e se tornar um 
homem respeitado, denominado como kritemkwa. O pátio é o espaço 
no centro da aldeia, onde são tratadas as questões sociais, onde os dis-
cursos são feitos, onde os conselhos são dados e os avisos, de guerra, de 
notícias alegres, de visitas de anciãos, cantadores ou pajés são dados. 
Todos iam ao pátio ouvir o que era dito: homens, mulheres, velhos, 
jovens e crianças.
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No warã eram ensinados: 

•	 A nossa origem: wakrãiwarbeze/wanãkrtawaskuze
•	 O tratamento respeitoso: dasiwaze
•	 Os cânticos, em seu devido contexto: danõkrêze
•	 As quatro associações: dakrsu nnãkrda waskuze
•	 A pintura corporal das moças virgens: bakrta sikmãnãrze
•	 As regras de casamento: dasisnã damrõze
•	 As festas culturais: dasinê

Consideramos importante fazer um breve resumo da educação im-
posta aos Xerente. Por volta de 1955, com a presença dos missionários 
na região do rio Sono, foi introduzida a educação escolar em nosso 
território. A educação foi imposta, através de uma parceria entre o SPI 
e os missionários. Há relatos sobre a rigidez dos professores, inclusive 
utilizando castigos físicos e impondo o português como língua domi-
nante na escola. Com a extinção do SPI, a Funai assumiu a responsa-
bilidade institucional pela educação na Terra Indígena, mas também a 
escola dos missionários se manteve. No ano de 1958, a primeira escola 
do tempo da Funai foi instalada na aldeia Baixão.

A matriz “akwẽzação” de nossas escolas foi uma maneira de tornar 
a escola um elemento fundamental para nós, parte do povo, parte do 
nosso modo de vida, parte da nossa forma de ver o mundo. É um modo 
de trazer a escola para dentro da realidade e necessidade Akwẽ-Xeren-
te. Assim, a escola deixa de ser um elemento completamente estranho 
para acomunidade e cujas metas, impostas por agentes externos, não 
necessariamente condizem com nossos desejos e necessidades, nem 
tampouco com nosso modo de vida.

A matriz “akwẽzação” trouxe muitas informações importantes e 
norteadoras para a construção do PPP. Por exemplo, o PPP menciona 
a existência de clãs como parte da organização social do nosso povo 
e é extremamente importante que isso seja considerado na escola. A 
educação intercultural tem ajudado bastante no sentido de estudarmos 
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nossos conhecimentos e ampliarmos a riqueza que existe nas aldeias. 
A educação intercultural nos fez avançar em nosso conhecimento. 
Aprendemos a resgatar o que, muitas vezes, para nós já estava perdido. 
A língua materna, por exemplo, era muito discriminada e, hoje, nós 
lutamos para falar a nossa língua.

As línguas faladas no território Akwẽ são: língua materna, por-
tuguês, Javaé, Krahô, Xavante, Karajá, Guajajara, Krikati, Apinajé, 
Guarani e Bororo. As pessoas pertencentes ao povo Akwẽ se expressam 
predominantemente na língua materna, fazendo uso do português ape-
nas em situações específicas em que a comunicação com os não índios 
se faz necessária. As outras línguas indígenas citadas acima são faladas 
apenas por indivíduos pertencentes a outras etnais e que residem em 
território Akwẽ. Nesse último caso, quando ocorrem casamentos in-
terétnicos, a língua Akwẽ é preferencialmente usada na comunicação 
com as crianças.

Os mais velhos têm a sua forma apropriada para falar, que é uma 
forma mais conservadora do que a dos jovens. Os mais velhos falam 
um vocabulário mais enriquecido na língua Akwẽ porque os jovens 
misturam a língua materna com o português e, além disso, usam muitas 
gírias em Akwẽ. Os mais velhos, ao contrário, usam muitas palavras de 
conhecimento que os jovens não entendem, principalmente quando 
os velhos estão fazendo discurso ou conversando entre eles. Há muitas 
maneiras de se comunicar entre os velhos. Há discursos de conselho, 
casamento, pós-funeral, concílio, aviso, festa Dasipê, conselhos de rom-
per o dia, de escolhas de liderença etc. 

Antigamente, as crianças xerente não saiam muito da sua aldeia 
para a cidade, nem tinha contato com as palavras em português, por 
isso elas falavam sem misturar muito com o português. Também não 
havia televisão, nem rádio. Nos anos entre 1970 e 1990, as crianças 
com aproximadamente 10 anos não entendiam o português quando os 
não índios conversavam com elas. Hoje em dia, elas entendem quando 
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um não índio conversa porque tem muito contato com as palavras do 
português. A situação mudou muito. Por isso, atualmente, a principal 
mãe para ensinar a língua materna quando as crianças Akwẽ saem de 
suas casas é a escola. O professor entra com seu papel de principal pre-
servador da língua mãe, incentivando as crianças para não deixar de 
falar em Akwẽ. 

Quando os jovens conversam entre si, misturam muito sua fala com 
o português. Os jovens de hoje são diferentes dos de antigamente. Os 
jovens antigamente falavam sem colocar o português no meio de sua 
fala. Eles tinham muito contato com os anciãos de sua aldeia e faziam 
muitas visitas nas casas de anciãos e anciãs para ouvir histórias contadas 
por eles. Os anciãos e as anciãs são a principal biblioteca na cultura 
Xerente. Com eles, os jovens tiram suas dúvidas.

Atualmente, o ensino de língua materna é uma realidade nas escolas 
Akwẽ. Há escolas de Ensino Fundamental nas aldeias e o Cemix, Cen-
tro de Ensino Médio Xerente. Muitos jovens Akwẽ já estão cursando o 
ensino superior na Universidade Federal de Tocantins, na Universidade 
Federal de Goiás e na Faculdade Itop (Instituto Tocantinense de Edu-
cação e Pesquisa). Além disso, muitos professores estão cursando ou já 
concluíram o curso de Educação Intercultural da UFG.

Atualmente, a escola está servindo como instrumento de salvaguar-
da do modo de vida dos Akwẽ. Nós entendemos que uma educação 
intercultural deve contemplar a preservação da cultura e da língua, a 
sustentabilidadade territorial, econômica, social, linguístico e o respei-
to. A importância do projeto político-pedagógico para os Akwẽ advém 
da própria dinâmica pela busca de melhoria da qualidade do ensino, 
da valorização cultural, tendo em vista a formação do ser humano, no 
contexto intra e intercultural. Trata-se de um processo que se inicia e 
ganha clareza e consciência no desenvolvimento das ações pedagógicas.

Abaixo, mostramos uma foto com uma proposta de calendário 
cultural que contempla aspectos da cultura e do cotidiano Akwẽ. Esse 
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calendário foi elaborado em 2011 pelos alunos do 6º. ao 9º. ano, do 
Centro Educacional Fé e Alegria Frei Antônio, de Tocantínia. Ele pode 
ser um ponto de partida para a elaboração de um calendário específico 
para todas as escolas Akwẽ. No nosso modo de ver, o calendário das 
escolas deve ser feito considerando o calendário cultural.

Todas essas atividades, sejam elas relacionadas à subsistência ou 
ao ciclo ritual do nosso povo, contemplam conhecimentos e práticas 
pedagógicas tradicionais específicas que, se por um lado, ultrapassam o 
espaço escolar, por outro, podem ser incluídas na grade curricular e na 
matriz curricular intercultural, enriquecendo os temas trabalhados em 
sala de aula. 

Para que nossos objetivos sejam alcançados, é necessária a elabora-
ção de um calendário escolar que viabilize a participação dos estudantes 
e educadores nas referidas atividades, considerando que elas são essen-
ciais à interculturalidade desejada na matriz curricular. As atividades 
escolares não devem ser algo que se choque com as práticas tradicionais 
e sim um modo de fomentar o interesse e de potencializar a reflexão so-
bre a importância dos conhecimentos adquiridos em outros contextos 
caros à sobrevivência da cultura Akwẽ.
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Dia 25/08/2016

MESA 3: MATRIZES CULTURAIS: ARTICULANDO 
PEDAGOGIAS

Apresentação da Professora Manayri Tapirapé

É preciso levar o conhecimento do povo para as escolas e praticá-lo 
com as crianças, pois estas aprendem brincando, imitando e vendo o 
que se faz e como se faz. É preciso, também, considerar a realidade 
sociolinguística da comunidade na construção do PPP, pois em minha 
comunidade, por exemplo, há indígenas que foram criados com os 
brancos e que não aprenderam a língua materna. 

Existe o povo Karajá dentro da minha aldeia que fala Karajá e outros 
que falam Tapirapé. Todas essas realidades precisam ser consideradas. É 
importante também considerar o valor dos anciãos e das anciãs da co-
munidade. Antes, minha visão era diferente, não tinha vontade de me 
pintar, usar brinco e, hoje, tenho coragem e faço. Precisamos ensinar a 
nossa cultura para nossos filhos.

As crianças aprendem primeiramente a língua materna que é o Ap-
yawã. Depois, elas aprendem a segunda língua que pode ser o portu-
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guês ou a língua Iny. Também pode ser a língua de algum outro povo 
diferente do povo Iny. Temos apenas dois anciãos apyãwa na aldeia. 
São os grandes sábios da nossa aldeia. Awarao tem aproximadamente 
85 anos e ainda conta muitas coisas para nós. Ele é um biblioteca 
para todos nós da aldeia Majtyri. Ele envolve os jovens para praticar e 
participar dos conhecimentos tradicionais do nosso povo. Assim, ele 
também incentiva falar somente na língua Tapirapé. Há também um 
anciã karajá, que tem o conhecimento do povo Karajá e fala a língua 
Iny. Mesmo morando na aldeia Tapirapé, ela nunca deixou de falar 
sua língua e de praticar o conhecimento próprio de seu povo. O seu 
neto, falante da língua Iny, estuda na escola Tapirapé. Todos os Karajá 
que moram na aldeia Majtyri também falam Tapirapé, o que facilita 
para os professores.

Apresentação dos professores José Uriawa Karajá, 
Guido Hiwe Karajá, Idi Matalori Karajá, Moises Be-
lehiru Karajá, Jurandir Mabulewe Karajá, Iakymyty-
wygi Cleberson Tapirapé

Há muitas dificuldades durante a construção de um PPP que já 
foram destacadas por todos os outros povos. A pesquisa foi difícil, 
mas houve muitas discussões com os mais velhos para então inserir a 
realidade do povo no projeto político-pedagógico. A escola do povo 
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Karajá funciona com base na cultura e a construção do PPP mostrou 
com clareza as demandas da comunidade. Todos que apresentaram 
suas pesquisas mencionaram que o PPP é inovador e, realmente, é, pois 
atualiza o conhecimento Iny para os mais jovens. Valoriza o saber dos 
mais velhos.

A escola está trabalhando em cima da atualização da história, da 
confecção dos artesanatos, da musicalidade e este é o desafio de praticar 
uma pedagogia cultural. A implantação do PPP vai ativar muitos co-
nhecimentos que só estão na memória, como, por exemplo: arte, dança 
e o canto. Estar no Núcleo Takinahakỹ e poder transmitir como é a 
educação da nossa cultura para as crianças é maravilhoso.

Para as escolas e para as comunidades indígenas, o PPP tem o objeti-
vo de contribuir e orientar nos conhecimentos relatados teoricamente 
pelos pesquisadores da comunidade e pelos acadêmicos da UFG por-
que, cada vez mais, nós, indígenas, estamos afetados pela cultura não 
indígena, então, o objetivo desse projeto é buscar e mostrar, na prática, 
como se realiza a cultura.

O PPP das escolas Karajá foi construído em conjunto com a comu-
nidade e o povo Karajá passa por dificuldades culturais em suas práticas 
epistêmicas, por isso é preciso retomar a prática cultural para que os 
mais jovens aprendam com os mais velhos, para os conhecimentos se-
rem atualizados. Essa é uma das ideias do projeto político-pedagógico 
que ressalta que muitas partes da nossa cultura estão vivas, e outras 
estão silenciadas. O que acontece é que os jovens não procuram os mais 
velhos para se atualizarem.

O PPP é caminho histórico, é a segurança da escola, é a raiz da 
escola. A cultura do povo indígena, a alimentação, a música, a língua 
estão diminuindo e isso está provocando muitas tristezas na comuni-
dade e é a partir da problematização dessa realidade que entendemos 
ser necessário liberar a alegria em nossa aldeia, pois é na alegria que 
retomaremos nossas práticas culturais. Nós defendemos a prática de 
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uma transmetodologia para o campo da educação e concebemos a 
dimensão epistêmica não apenas como teoria do conhecimento, mas 
como prática para uma vida feliz.

As matrizes culturais nascem das comunidades e das famílias. Nas 
matrizes culturais nós reafirmamos nossas identidades, recuperamos 
nossa memória histórica, valorizamos nossa língua, nossa comida, 
nossos rituais, nossas atividades culturais, nossa organização social, 
nosso ciclo de vida, nossos saberes e também a natureza. Tudo isso são 
as fontes da nossa matriz cultural.

Os temas contextuais que compõem as matrizes de cada ciclo de 
conhecimento nascem das matrizes culturais. A composição das matri-
zes atende às exigências da comunidade que reivindica uma escola que 
trabalhe com os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de 
projetos de melhoria de vida.

Algumas de nossas matrizes são: 

Matriz 
FamíliaJyrena

Figura 1: Matriz Família
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Matriz 
Demandas Sociais 

Convivências Interculturais

Te
cn

ol
og

ia

Formação Polí�ca

Po
lu

içã
o

Culturais

Mestres e 
Aprendizes

Agropecuária

Figura 2: Matriz Demandas sociais e convivências interculturais

Abaixo, segue um exemplo de matriz de Temas Contextuais:

Temas Contextuais 
Ecológicos -300h

Temas Contextuais
Patrimoniais -300h

Atividades 
Extraescolares – 200h

Orwètè Ijasò Jogos e brincadeiras

Hãlòè Uladu wou Waterekekena

Ixỹ Ijata ò wdè Ruijesy

Myraasi Bdinaweraru Ãxi

Bdina Lino Ijyy

Uladu Ritxoo Uladu ijasò

Bdolèè Sihò Wiu

Hãjuru Òrana Hirarina

Waoju Wrabahi Tèwè

Òtu Wyhytismo Hurèti

Hurèti Iibòòmylsi Hõrè

Uè Huỹrèa-di lsi

Hawo
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A comunidade Iny valoriza suas riquezas de objetos culturais para 
continuarem vivos. Nós temos locais adequados para organizar os 
trabalhar de artes, para garantir, na comunidade, a produção do que é 
nosso, como, por exemplo, esteira, cesta, fl echa, arco, barro, remo, pa-
lha (behyra), coco de tucum (tari). As comunidades buscam o material 
na mata para ser confeccionada na casa, casa de Aruanã, embaixo da 
mangueira, escola, barracão e no território.

Os trabalhos na confecção artesanal são separados entre homens e 
mulheres. Durante o trabalho, cada uma dessas partes dialoga na língua 
materna. Vejamos os exemplos contidos no projeto político-pedagógi-
co das aldeias Hawalò e Itxalá, de 2014:

Usos Especializados da Língua Karajá nos Conheci-
mentos Especializados
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Proibir a língua materna que organiza o conhecimento dos saberes 
Karajá significa um ato de destruição desse patrimônio cultural, patri-
mônio esse que os indígenas levaram séculos para se construir.

Qual seria a importância de um estudo sociolinguístico das comu-
nidades Iny na fundamentação dos PPPs de suas escolas? São muitas as 
respostas, algumas delas são: 

1) contribuir para a preservação da língua em seus usos feminino 
e masculino e da cultura materna: costumes, cantos, rituais, danças, 
pinturas e grafismos; 

2) fornecer, de alguma forma, subsídios para a alfabetização e o le-
tramento em língua materna; 

3) ajudar a definir o tipo de ensino bilíngue; 
4) revelar conhecimento sobre o bilinguismo infantil; 
5) mostrar qual é o status atribuído à língua materna pela comunidade; 
6) mostrar quais as funções da língua materna e da língua portugue-

sa para a comunidade e seus membros, em qualquer contexto de uso; 
7) revelar quais são as demandas pela língua portuguesa;
8) ajudar a compreender qual a verdadeira demanda pelo bilinguis-

mo, pois é difícil pensar em português, pensar na língua materna é mais 
fácil e facilita traduzir para o português.

Em muitas aldeias Karajá, as famílias usam em casa a língua Tapira-
pé ou o português:

Exemplos: 

•	 Pareka – tateri
•	 Wyrakaja – hãnie 
•	 Titia – wlakjirà 
•	 Copo – bedeò 

No entanto, a maioria das famílias Karajá fala sua própria língua 
Iny e valoriza sua cultura. O Iny é a língua dominante na comunidade 
e na escola.
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Apresentação dos professores Ixyjuwed Karajá, 
Iykana Karajá e da professora Waxiaki Karajá

A fundamentação da educação escolar indígena traz junto a ideia 
de atualização cultural tão defendida pelos intelectuais indígenas. Uma 
questão que se apresenta é: como colocar essa noção no PPP de acordo 
com as demandas da comunidade? Essa pergunta foi de grande ajuda na 
hora de selecionar os saberes para compor as matrizes curriculares do 
PPP, pois nos ajudou a refl etir e compreender que a escola é um com-
plemento, um registro da educação e do ensino que se iniciam em casa 
e na família. A vontade de conhecer outras culturas não é apenas dos 
índios, mas dos não indígenas também, é coisa do ser humano mesmo.
Vem daí o valor da educação intercultural e, por isso, os saberes não 
indígenas também estão incluídos nos PPPs. 
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A educação escolar indígena está cada vez mais autônoma no que 
diz respeito a: criação de currículo, organização administrativa, elabo-
ração de calendário específico e diferenciado, ordenamento jurídico, 
produção de seu material didático, valorização da língua materna, re-
conhecimento da diversidade cultural, do bilinguismo e das riquezas 
intraculturais, e aprendizagem nos contextos interculturais.

No campo da interculturalidade, os estudos históricos informam 
que os Iny estiveram em disputa com outros povos como os Kayapó, os 
Tapirapé, os Xavante, os Xerente, os Avá-Canoeiro, os Bororo e os Api-
najé no intuito de salvaguardar seu território. Como resultado desse 
contato, houve a troca de práticas culturais e linguísticas. 

Alguns exemplos de nossas matrizes:



Dossiê Saberes Pedagógicos • 135

Matriz 
Demandas Sociais 

Convivências Interculturais

Te
cn

ol
og

ia

Formação Polí�ca

Po
lu

içã
o

Culturais

Mestres e 
Aprendizes

Agropecuária



136 • Dossiê Saberes Pedagógicos

Nós temos muita preocupação com a invasão linguística em nossas 
aldeias. No entanto, neste momento o que mais está nos preocupando é 
o consumo de bebida entre os jovens e o suicídio. A língua Iny está ainda 
forte, pois todos a falam. Já o contexto da vida dos jovens é preocupan-
te, pois muitos bebem, fumam e, essa situação precisa ser pensada na 
escola. Perdemos muitos jovens pelo suicídio e isso precisa ser discutido 
entre nós. Precisa ser discutido e trabalhado na escola. A escola precisa 
se envolver com a comunidade. Precisamos nos preocupar com esses 
jovens e descobrir, por meio da escola, projetos que possam envolvê-los.

Apresentação do professor Kawina Karajá e da 
professora Sandra Hakuwi

Existe uma demanda da comunidade em estudar os conhecimentos 
do não indígena, justamente pela luta por nossos direitos, e a escola é 
o caminho para o ensino de nossa identidade, cultura e também para a 
luta pelos direitos. Se não usarmos nossa cultura, não seremos ninguém.

A construção do PPP foi realizada juntamente com a comunidade e 
também houve dificuldades em os membros da comunidade compreen-
derem o papel da língua Karajá no PPP. Algumas questões que surgi-
ram foram: 1) a proximidade da aldeia com a cidade que vem mudando 
a atitude linguística dos jovens e até mesmo de toda comunidade; 2 ) os 
adornos culturais hoje só são usados em comemorações especiais, por 
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exemplo, no dia do índio. A cultura não se perde, a pessoa é que não a 
quer. A cultura não sai do povo. O povo é que sai da cultura.

Durante todo o processo de construção do nosso PPP, foi funda-
mental a experiência que tivemos com o projeto de Educação e Cultura 
Indígena Maurehi, criado em 1994, com a meta de revitalizar os saberes 
Iny na nossa comunidade.

Este projeto é vivo na comunidade Karajá de Buridina (GO). 
Aprendemos muito da cultura de nosso povo através das pesquisas a 
ele relacionadas. Por essa razão, esse projeto é a principal matriz do 
PPP de Buridina e toda sua organização vem do desejo de ter cada vez 
mais acesso aos saberes ditos ocidentais e de aprender cada vez mais a 
própria cultura Iny e toda sabedoria dela originada. O PPP de Buridina 
está organizado em matrizes interculturais e em matrizes Iny Rybè Lahi 
(conhecimentos dos avós).

A vida do povo indígena é diferente da do não indígena, pois existe 
na memória a formação indígena, ou seja, o que meu pai me ensinou 
e hoje eu pratico. A luta hoje é em relação ao aprendizado da língua 
materna, pois aprendemos muito da língua portuguesa e acabamos 
deixando um pouco de lado a língua Karajá. 

A contextualização do PPP exige, desde seu início, a discussão de 
uma questão central: qual tipo de educação escolar é importante para a 
comunidade Krehawã da Escola Hadori? Com certeza, a que respeite a 
sua organização de mundo e suas manifestações culturais, mas também 
para atender as demandas da comunidade na aquisição de conhecimen-
tos necessários para a convivência intercultural. Os Inys de Krehawã 
continuam lutando e registrando sua sabedoria e todo seu conhecimen-
to e a escola Hadori promove atividades para contribuir com isso. Por 
meio dessas atividades escolares, nós transmitimos nossa tradição com 
refinamento, metodologia e com uma noção clara e articulada de edu-
cação contextualizada. Não seria exagero dizer que há uma pedagogia 
indígena própria e específica. 
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A proposta pedagógica concebe a prática educativa como uma 
forma de produção política e cultural que pode responder às nossas 
preocupações. Por exemplo, a manutenção de nosso patrimônio cul-
tural e o atendimento às demandas advindas do relacionamento com a 
sociedade não indígena brasileira. 

O PPP se fundamenta nas sabedorias que revelam outras formas de 
produzir e transmitir conhecimentos e de metodologias específicas de 
ensinar. Os alunos, os professores e a comunidade estão sendo conside-
rados como seres cheios de possibilidades, de ação, dotados de inicia-
tivas, de poder para tomada de decisões, capazes de tomar nas mãos as 
rédeas do destino, dos projetos individuais e comunitários.

A fundamentação do PPP leva em conta a sabedoria Iny, que se 
revela no fazer, na estética, no belo, no prazer, na alegria e na esperan-
ça. Nós consideramos o contexto de vida das crianças e jovens Iny, e 
também concebemos a aprendizagem como um processo de formação 
que se realiza a partir de experiências vividas pelas crianças e jovens nos 
diversos espaços educativos aos quais eles têm acesso, na interação com 
as pessoas que fazem parte de seu universo cultural e no contato com 
muitas sabedorias e experiências. 

O PPP tem a necessidade de ter em sua composição matrizes con-
textuais que considerem os regimentos próprios de tratamento familiar 
e de respeito às distintas lideranças e chefes de rituais, bem como as 
atividades econômicas e a divisão de tarefas. Por essas razões, nossas 
matrizes estão ancoradas nas seguintes matrizes sociais:

Matriz familiar:
Com a família, as crianças e jovens irão aprender a caçar, pescar, can-

tar, dançar, respeitar os rituais. Os modos próprios de educação, cultura 
e as várias maneiras de contar histórias e usar a língua materna também 
são aprendidos pelas crianças com sua família. Na família, aprendemos 
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os principais ensinamentos sobre arte e o tratamento de respeito. É na fa-
mília que os jovens são orientados para a vida na comunidade e fora dela. 

Por isso a família é um autêntico contexto de ensino e aprendizagem, 
que permite à criança incorporar, de modo autêntico e feliz, habilidades 
e conhecimentos importantes para sua vida. A matriz familiar estabelece 
a conexão com os diversos contextos sociais, ambientais e comunitários. 
Muitos conhecimentos que a família ensina vêm da casa dos Ijasò.

Matrizes culturais:
Nós temos a tradição do diálogo de noite e, durante o dia, com 

as crianças também. Elas ouvem em silêncio, sentadas na esteira ou 
deitadas. É nesse momento que as crianças recebem os ensinamentos: 
como cumprimentar seus tios e suas tias, histórias do nosso povo, so-
bre nossos clãs e nossos mitos. Quem tem a obrigação de transmitir o 
dohodyy são os tios, as tias, os avós e, principalmente, os pais. Cabe aos 
homens a defesa do território, a abertura de roças, quando existem, as 
pescarias familiares ou coletivas, as construções das casas de moradia, as 
discussões políticas formalizadas na Casa dos Ijasò, a negociação com 
a sociedade não indígena e a condução das principais atividades dos 
rituais. Atualmente, as mulheres também conseguiram conquistar seus 
espaços na política intercultural e no mercado de trabalho não indígena, 
como professoras, enfermeiras, gestoras. Não são somente responsáveis 
pela educação dos filhos, mas também são responsáveis pelas discussões 
políticas, culturais e sociais da comunidade Krehawã, assim como os 
pais também são. 

Matriz Esportes, Lazer e Brincadeiras:
Essa matriz pretende contribuir com o bem-estar da juventude e 

das crianças no plano individual e coletivo. Visa também aproveitar 
a riqueza esportiva. A brincadeira, por exemplo, é muito importante 
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no desenvolvimento infantil, já que ela traz prazer e felicidade para as 
crianças, e também porque ela insere o indivíduo no complexo mundo 
das relações sociais, dos valores, comportamentos etc. O esporte pode 
contribuir com uma juventude mais sadia e feliz.

Matriz Organização social:
Os Iny têm suas lideranças e chefias responsáveis pelos rituais e pela 

organização social. Cada grupo social tem seu chefe: 

•	 Pajé
•	 Ijasò
•	 Hetohoky
•	 Festa do Dia do Índio
•	 Cacique tradicional
•	 Liderança
•	 Associação
•	 Escola
•	 Esporte
•	 Saúde
•	 Roça
•	 Caça 
•	 Representante da comunidade

Matriz Território:
A matriz território revela uma importante organização de Iny, arti-

culando natureza, cultura e comunidade. Na realidade, são revelações 
de vivências cotidianas e especializadas dos Iny ao longo do ciclo da vida 
humana; da natureza, no manejo apropriado dos peixes, dos animais, 
das aves, dos frutos; das atividades de pesca, caça e coleta; da proteção 
da natureza e do ser humano e da espiritualidade. 
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Matriz Demanda Social
O direito a uma Educação Escolar Indígena caracterizada pela afir-

mação da identidade Iny, pela recuperação de nossa memória histórica, 
pela valorização da língua materna e dos conhecimentos intraculturais 
e pela associação entre escola/comunidade/identidade, em conformi-
dade com os projetos societários definidos autonomamente por cada 
comunidade é uma conquista que a escola deve promover. Entre os Iny 
são muitas as demandas: 

1. cuidar da juventude; 
2. fortalecer as atividades culturais; 
3. adotar políticas linguísticas fortes; 
4. manter a língua materna; 
5. promover atividades extraescolares para os jovens e crianças; 
6. desenvolver projetos de sustentabilidade econômica e comu-

nitária; 
7. promover cursos de demanda da juventude; 
8. combater o alcoolismo entre os jovens; 
9. valorizar o patrimônio cultural e os contextos de produção 

artística; 
10. acessar conhecimentos importantes para o desenvolvimento 

de projetos comunitários sustentáveis;
11. dominar bem a língua portuguesa, etc. Nessa visão é impor-

tante que o PPP tenha como reivindicação uma matriz com o 
levantamento das demandas sociais.
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MESA 4: POSSIBILIDADES E LIMITES 
NA CONSTRUÇÃO DE PROJETOS 
POLÍTICO-PEDAGÓGICOS
Apresentação dos professores Armindo Oréwé 
Paramei’wa, Benício Tsõ’utu ta’a Tsiprã, Feliciano 
Wa’amei’wa, Tserenhe’omo, José Laurício Tsereto, 
Tsahobo, José Roberto Pewato’a e Valter Tehi 
Abhö’ödi

Os professores indígenas devem dar bom exemplo para os alunos, 
participando das festas, atividades e tantos outros momentos culturais 
que compõem a sua identidade, pois a tradição e cultura precisam ser 
passadas de geração a geração e, o PPP é entendido de modo a revita-
lizar essas tradições. Por exemplo, os três clãs devem respeitar uns aos 
outros e seguir as leis tradicionais. O povo Xavante ainda mantém o 
uso da língua materna, como também entende que, na contempora-
neidade, é importante o aprendizado da língua portuguesa na luta por 
seus direitos.

Ainda há muito respeito pelos marcos filosóficos de nossos ante-
passados, por exemplo, no que se refere ao calendário tradicional do 
povo A’uwe que traz uma facilidade na interpretação da cosmovisão de 
nossos antepassados. Existe o tempo do ritual, o tempo de pescaria, o 
tempo de casamento etc. 



Dossiê Saberes Pedagógicos • 143

O nome A’uwẽ ’rãpré significa um povo guerreiro, corajoso e sabe-
mos que a origem A’uwẽ ‘rãpré, é transmitida através da própria identi-
dade herdada dos antepassados e passada para as futuras gerações, por 
isso a história aponta que somos a geração A’uwẽ uptabi.

O mundo A’uwẽ se identifica como A’uwẽ ‘rãpré, que tem a sabe-
doria empírica cultural como: cosmologia, visão premonitiva, poder 
sobrenatural e espiritual. A cultura respeita os talentos da comunidade, 
como a música, novos cantos e danças que fortalecem o nosso espírito 
e nos iluminam com a sabedoria dos curandeiros, dos caçadores, dos 
pescadores, dos sonhadores e purificadores das almas enfermas junto 
com a força do espírito da natureza.

A educação para o povo A’uwẽ Uptabi é ter respeito pela comunida-
de, buscar novos conhecimentos e, principalmente, ter o conhecimento 
dos ancestrais da nossa cultura. 

As nossas propostas e a nossa Política Pedagógica Cultural são:

•	 Respeitar a cultura e a tradição;
•	 Respeitar os nossos direitos indígenas;
•	 Respeitar a Constituição de 1988;
•	 Direitos de ser indígena e ter orgulho; 
•	 Respeitar a educação bilíngue que faz parte da nossa cultura.

Antes do contato do não índio já existia o calendário tradicional do 
nosso povo. O calendário é baseado no conhecimento da cosmologia, 
pois somos conhecedores do tempo e enxergamos através das estrelas 
(da’watsa, watsi tsiwaptó, utöparané, tsiruru), das folhas caindo (ve-
rão), com o canto do sapo (chegada da chuva). Os anciãos priorizam o 
conhecimento da filosofia ancestral, mas hoje os jovens não priorizam 
o conhecimento dos nossos ancestrais porque eles não sabem o que é a 
filosofia do povo xavante.

A construção do PPP requer reflexão contínua das ações, da descen-
tralização, e a democratização do processo de tomada de decisões e ins-
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talação de um processo coletivo de avaliação. Teremos três dimensões: 
Pedagógica, Comunitária e Administrativa.

A dimensão pedagógica como desejamos é o processo de planeja-
mento dos objetivos, currículo – os conteúdos, as metodologias, as ava-
liações, a relação professor – aluno, a disciplina e o espaço de trabalho. 

A dimensão comunitária é o professor e seu relacionamento com 
a comunidade, a participação e a organização dos alunos, as atividades 
esportivas e culturais. 

A dimensão administrativa é a estrutura e a organização da escola, 
os dirigentes, direção, coordenador, os serviços, secretárias, limpeza, 
biblioteca, condições de trabalho, o gerenciamento dos recursos finan-
ceiros e as formas de participação dos trabalhadores.

O trabalho está em diagnosticar e localizar as necessidades da 
constituição a partir da análise da realidade e em ter um olhar atento 
à realidade para identificar as necessidades. Fazer diagnóstico não é só 
criticar e levantar defeitos, mas pensar coletivamente nas alternativas 
de solução. Ou seja, devemos diagnosticar o conhecimento do aluno, 
onde a comunidade convive no cotidiano, por isso a função do pro-
fessor é de suma importância, é ele que faz a atividade coletiva, como 
a dança, pesca, fabricação de cesto, arco e flecha, e ele também expõe 
reflexões na sala de aula, isso sim faz com que a criança e o adulto se 
adaptem muito mais rápido porque é seu conhecimento e isso leva à 
melhoria na qualidade de vida e de seu conhecimento. 

As matrizes culturais são a fonte da pedagogia cultural e o instru-
mento que constrói o caminho e o espaço para danças, línguas, crenças 
e os deveres e direitos que ainda praticamos do conhecimento dos ante-
passados. Incluir disciplina da cultura a’uwe é ensinar os fenômenos da 
natureza através das concepções indígenas e não indígenas. É valorizar 
o conhecimento tradicional indígena relacionado ao ciclo da vida, ritos 
de passagem e religião. Nós precisamos escrever e ler, porque os alunos 
devem aprender a história e a ciência dentro da nossa cultura.
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Os nossos antepassados educam seus filhos para formar o bom cida-
dão indígena, valorizar sua cultura e, ao mesmo tempo, buscar em ou-
tros lugares conhecimento de qualidade para o bem da sua comunidade 
e refletir para que não se deixe dominar pela tecnologia.

Em relação às matrizes culturais, a pesquisa e a defesa de nosso 
modo de pensar foram de grande importância. Toda a nossa cultura 
será levada para a escola. A escola não vai entrar em nossa comunidade, 
mas nós da comunidade é que vamos levar para a escola nossa cultura. 
Dentro da cultura Xavante, as crianças aprendem em casa com os pais. 
Por exemplo, os adolescentes ficam em casas afastadas para que não 
namorem e esperem o momento certo de se casar. Assim, aprendem 
com seus padrinhos sobre o respeito, aprendem sobre o seu território e 
sobre a cultura.

Matriz educação do wapté:
O wapté vive por um período de cinco a seis anos no hö (casa dos 

adolescentes), e lá ele aprende a se adaptar ao ambiente e respeitar os 
anciãos. Ainda aprendem a fazer artesanatos, arco e flecha, cordinha, 
gravata, e também aprendem a caçar, pescar para seu próprio sustento.

Matriz Organização Social (Warã):
O Warã é o centro da ‘Assembléia Xavante’ e é muito significativo e 

respeitado dentro da nossa cultura, pois este é o lugar onde os anciãos 
podem discutir abertamente a política tradicional.
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Matriz Família:
A família constrói o caminho da boa educação, do respeito, dos 

direitos, mantendo viva a história e a origem para os seus descendentes, 
waradzu e a’uwẽ.

Matriz culinária xavante:
A culinária é o conhecimento dos sabores e paladar do povo a’uwẽ.
Nós estamos organizando nossa escola do seguinte modo:

I ciclo: aproximadamente dos 6 aos 8 anos -  
1ª, 2ª e 3ª fase

Ensinamos nossas crianças a falar na língua Xavante. Neste sentido, 
acreditamos que a alfabetização nas duas línguas não enfraquecerá nos-
sa língua materna. 

Objetivos:
•	 Aprender a ler e escrever na língua portuguesa e língua materna;
•	 Compreender noções básicas de tempo e espaço;
•	 Compreender a organização social de sua comunidade;
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•	 Noções geográficas; nomear aves, frutos, peixes/ bioma cerrado/ 
contagem básica de números.

Metodologias de ensino para o primeiro ciclo:
A alfabetização das crianças se dá nas duas línguas. Por exemplo: 
•	 Utilização de desenhos: através de desenhos
•	 Aula de campo: levar as crianças para o campo e mostrar o que são as 

frutas, as árvores, os animais em nome indígena e português.

Metodologias de ensino para o segundo ciclo:
•	 utilização de livros didáticos;
•	 pesquisas na aldeia (pesquisa de campo);
•	 utilização de filmes;
•	 uso de slides;
•	 compreensão de conceitos das palavras;
•	 produção de cartazes;
•	 formar grupos;
•	 desenvolvimento do desempenho individual;
•	 apresentação de trabalho;
•	 trocar ideias sobre o conteúdo;
•	 classificação dos produtos.

Metodologias de ensino do 3º ciclo:
•	 Textos, jornais, revistas e internet;
•	 Produção de texto bilíngue;
•	 Leitura e escrita;
•	 Pesquisa;
•	 Tradução de texto;
•	 Interpretação de texto;
•	 Trabalho em grupo e individual;
•	 Narração de histórias;
•	 Filmes;
•	 Ouvir, contar e escrever e desenhar histórias;
•	 Apresentação de trabalho;
•	 Produção de redação.
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O PPP é o organismo da escola e foi através das pesquisas a serem 
inseridas ali que o povo descobriu que o calendário e as estações são di-
ferentes. O ano novo, por exemplo, se inicia em maio e não em janeiro.

Material Pedagógico A’uwẽ:
•	 Cartilha, livro, gramática, vídeo, slide, internet;
•	 Tecer algodão – estudo teórico e dinâmico;
•	 Cordinhas típicas;
•	 Cestos (fabricação e estudo);
•	 Palhas e fibras para produção de artefatos;
•	 Confecção de gravatas; 
•	 Aódó;
•	 Confecção de arco e flecha;
•	 Histórias dos anciãos e histórias infantis;
•	 O sonho dos cantos, dos nomes, dos choros;
•	 Ensaio de canto;
•	 Nome dos animais;
•	 Nome dos rios e dos pássaros;
•	 Sonho, visão, premonição (Onde encontramos os nomes, cantos, 

choro, quem vai morrer ou adoecer).

Apresentação das professoras Eva Lima Karajá, 
Maria do Socorro Cutiaru Dias A. Karajá, Viviane 
Txebuari Karajá e dos professores Izamar de Oli-
veira Karajá e Edvan Guarany Silva
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O PPP deve ser respeitado dentro da comunidade, pois os profes-
sores são líderes na comunidade e devem colocar toda essa discussão 
em prática. O diálogo por esses professores apresentado é acerca da 
importância dos conhecimentos indígenas e não indígenas, assim 
como o desenvolvimento da revitalização cultural através das novas 
tecnologias. É preciso expandir os conhecimentos inter e intraculturais 
de modo transdisciplinar. É importante a língua portuguesa para defesa 
de nossos direitos.

Pensar as políticas linguísticas do PPP é trabalhar os alimentos, as 
cores e tudo que se detalha na comunidade. A importância da pedago-
gia da contextualização se faz no sentido de sair da sala de aula, fazendo 
artesanato, estando próximos ao rio e, assim, as crianças aprenderem 
praticando. Os professores costumam convidar os líderes para ver se o 
trabalho cultural está sendo realizado de maneira correta. Neste senti-
do, a pedagogia da coletividade é muito presente no meio Xambioá. A 
escola deve ter sabedoria no sentido de entender como trabalhar com 
os alunos e com a comunidade. A natureza nos oferece tudo, então 
temos muita coisa para trabalhar.

É preciso valorizar na escola a natureza, pois os indígenas vivem dela 
e é muito triste ver a realidade do desmatamento e da poluição dos rios 
acontecendo. Por isso é preciso conscientizar as crianças na escola sobre 
tal realidade. Há muitos anos, os Xambioá tinham vergonha de ser ín-
dios, mas hoje não. Muitos deles já se pintam e viajam e fazem apresen-
tações culturais em outros estados. Antes, no lugar das comemorações 
culturais, acontecia só forró, cachaça e, atualmente, têm acontecido 
festas da cultura, como, por exemplo, a canoagem, o arco e flecha, cabo 
de guerra. Todos dançam e participam mostrando sua cultura e isso nos 
faz reviver nossas memórias. Estamos muito felizes.
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Cada povo vive uma realidade diferente e isso é interessante, pois 
cada PPP é construído de acordo com a realidade de cada povo. Há um 
esforço das comunidades em relação à organização dos povos em prol 
dessa construção e este trabalho se fundamenta na oralidade e na escri-
ta, tentando relacionar esses conhecimentos indígenas com os não in-
dígenas, de acordo com o contexto de cada aldeia. Os PPPs são criados 
em cima dessa realidade e surtem muito efeito, pois nessa construção, 
nesses apontamentos e levantamentos, a comunidade percebe como 
os professores estão organizando suas práticas pedagógicas. Temos 
observado que esses PPPs são uma armadura de nossos conhecimentos 
e como se fosse um lugar de guardar nosso conhecimento. Quando 
assim fazemos, estamos nos protegendo do mundo a nossa volta. Isso 
é uma grande proteção para nós, povos indígenas. Não pode haver o 
‘se fechar’ para esse mundo, pois já usamos celular, já usamos roupas, 
então, de certa forma, outras formas de vida têm acontecido dentro de 
nossa comunidade.
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Matriz curricular para a segunda fase do Ensino 
Fundamental das escolas da Terra Indígena 
Xambioá:

Bases para o currículo da segunda fase do Ensino 
Fundamental das escolas indígenas (6º ao 9º ano) 

Para a segunda fase do Ensino Fundamental, busca-se o diálogo en-
tre os conhecimentos indígenas e não indígenas, desde uma perspectiva 
intercultural e transdisciplinar, pautada nas seguintes categorias de 
pensamento indígena:
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BÀDEÈRYNA 
BUTUDỸỸNA

IXỸBIOWÀ INY-DI 
LOREDU

TORI MAHADU 
ERYNA

Transdiciplinaridade

Interação dos 
conhecimentos

Organização temática 
dos conhecimentos

Temas são pensados 
considerando sua 
importância para uma 
comunidade, um povo

Relevância sociocultural, 
política, econômica

Contextualização do 
conhecimento

Religação dos 
conhecimentos

Não-linearidade do 
conhecimento e da 
aprendizagem

Complexidade Interação 
entre conhecimentos 
de matrizes culturais 
diferentes, sem 
hierarquização

Sustentabilidade

Valores culturais próprios

Saberes próprios

Conhecimento Anciãos/ãs

Respeito

Projetos societários

Desenvolvimento desde 
visão indígena

Fortalecimento 

Preservação da natureza 
através da religação do 
homem com o ambiente

Saúde física e espiritual

Educação para consciência

Continuidade dos valores e 
conhecimentos próprios

Resistência 

Família

Empoderamento 

Organização social própria

Articulação e intercâmbio: 
coalizão

Segurança

Colaborar para mercado 
de trabalho

Novas tecnologias

Saúde

Qualidade de vida

Organizações sociais e 
políticas: associações, 
cooperativas

Alimentação

Relações interculturais 
compulsórias

Território e Territoriali-
dade

Transformações

Socioambientais

Manejo ambiental

Relações socieconômicas

Diferentes percepções 
do espaço e dos recursos 
naturais; do corpo; de 
práticas espirituais; de 
história e memória

Relações entre diferentes 
povos e culturas: coloniza-
ção, racismo, preconceito/ 
descolonização, diálogo, 
cooperação

Diferentes concepções de 
educação

Diferentes costumes e 
tradições

Respeito e valorização 
cultural e espistemológico
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KAWESEMY
BADEERYNA
RỸIKEMY

SOEMY 
BÀDEỸỸNANA 
WITXIRA

IXIHYYMY 
IXỸBIOWÀ 
MAHADU 
RỸIKEMY

Desenvolvimento

Revitalização cultural

Fortalecimento/ 
valorização cultural

Crescimento populacional

Conhecimentos

Indígenas e não indígenas 
para benefício coletivo

Preservação da natureza 
para manutenção da vida

Manejo ambiental 
adequado

Trabalho para bem-estar 
físico, cultural, episte-
mológico, ambiental e 
socioeconômico individual 
e coletivo

Respeito

Diferença

Culturas diferentes

Conhecimentos diferentes

Costumes e tradições 
diferentes

Línguas diferentes

Povos e histórias 
diferentes

Visões de mundo e 
perspectivas diferentes

Diferença como valor 
positivo

Retomar/ recuperar o 
poder 

Mudanças 

Liberdade 

Prioridade 

Atitudes 

Valorização

Desprendimento

Reconquistar dignidade

Ver, pensar e ser 
diferente

Pensar criativamente e 
criticamente

A importância de uma pedagogia da 
contextualização

Com esta pedagogia contextualizada, em que os professores indí-
genas lançam mão de elementos palpáveis da própria comunidade e os 
transforma em instrumentos de ensino, o aprendizado flui de forma 
espontânea e divertida e o processo de letramento avança de maneira 
fácil, uma vez que o ensino está relacionado com elementos conhecidos 
dos alunos, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem e os códi-
gos de leituras se tornam melhores para serem estudados.

Com a implementação da pedagogia da contextualização, desven-
da-se um outro processo na educação que é de suma importância para 
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as comunidades indígenas, ou seja, a pedagogia da coletividade, que 
busca resgatar a essência do viver coletivo, característica fundamental 
nas comunidades tradicionais. A pedagogia da contextualização não 
dissocia da coletividade e esse atrelamento é possível quando se tem o 
entendimento de que é preciso o bom relacionamento das partes, a es-
cola fazer o seu papel usando bem as peças da comunidade, que por sua 
vez precisa contribuir para uma boa educação envolvente e libertadora.

A importância da educação como manejo do 
mundo

A educação como manejo do mundo, na essência, estreita a relação 
homem e natureza, partindo do conhecimento do lugar onde habita, 
como verdadeiros protetores. No caso dos povos indígenas, isto é bem 
nítido, devido à importância do seu próprio espaço por questão de 
sobrevivência. Neste caso, a coletividade é necessária para cada comu-
nidade em prol da preservação do meio para sua sustentabilidade de 
onde retira seus alimentos.

Nas nossas escolas indígenas precisamos conscientizar os nossos 
alunos de que o ser humano faz parte da natureza, pois dependemos 
dela para satisfazer todas as nossas necessidades. Desde o alimento, até 
a satisfação da alma. A natureza é tudo para nós. Isso nos proporciona 
de certa forma a autonomia de vida. Em harmonia com a natureza, 
não fazendo dela uma escrava. Respeitando a natureza, assim estamos 
respeitando a nós mesmos.
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Proposta de matriz curricular para a segunda fase 
do Ensino Fundamental: 

O LUGAR DO MEU POVO NO MUNDO
	Localização da Terra Indígena Xambioá no município, estado, país e 

mundo: o espaço da aldeia no contexto social e global

	Meio ambiemte local inserido no ambiente global: diferentes tipos 

de ecossistemas e biomas

	Manejo e impactos ambientais em situações interculturais

	Água e uso de recursos hídricos 

	Bacias hidrográficas do Araguaia-Tocantins e do Brasil

	Lixo e manejo adequado

	Diferentes percepções de tempo: calendários indígenas e não 

indígenas

	Conhecimento do espaço: proporções, sistemas de medidas 

espaciais, cálculos, delimitações, localização espacial

	Terra e Território: concepções indígenas e não indígenas

	Formação histórica e política do território nacional brasileiro e as 

consequências para os povos indígenas

	Terras Indígenas no Brasil hoje

	Diferentes tipos de habitação/moradia

	Diferentes formas de produção econômica

	Leis ambientais e indigenistas sobre o uso e conservação de recursos 

naturais e culturais dos territórios indígenas

	Diferentes concepções e representações espaciais

	Diferentes concepções e formas de interação entre grupos humanos 

e natureza

	Povos indígenas em contextos de migração, deslocamento e diáspora

	Povos indígenas em contextos de globalização: economia, 

comunicação, política
DIMENSÕES A SEREM ABORDADAS EM TODOS OS TEMAS E DESDOBRAMENTOS: 
Práticas comunicativas orais e escritas em Iny Rybè e Guarani; Numeramento/
raciocínio lógico; Práticas comunicativas orais e escritas em Tori Rybè; Atividades 
Comunitárias; Práticas comunicativas orais e escritas em língua estrangeira
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A INTERAÇÃO DO MEU POVO COM OUTROS POVOS NO BRASIL 
E NO MUNDO

	A história do meu povo e de outros povos indígenas do Brasil, da 

América Latina e do mundo desde perspectivas indígenas

	Índios e negros na constituição da modernidade/colonialidade 

mundial

	Diferentes formas de organização política, social e econômica dos 

diferentes grupos humanos em diferentes tempos-espaços

	Movimentos indígenas brasileiro e latino-americano: desafios e 

conquistas

	Diferentes formas de interação social, política e econômica entre os 

indígenas e não-indígenas no Brasil e no mundo

	A constituição do “povo brasileiro” desde visões indígenas

	Direitos coletivos dos povos indígenas no Brasil e no mundo

	Meios de comunicação

	Práticas comunicativas em contextos interculturais

	Músicas e outras formas de expressão verbal indígenas e não-

indígenas

	Literatura de autoria indígena

	Relações interétnicas no Brasil

	Meios de Transporte

	Arte e estéticas indígenas e não-indígenas

	Diferentes concepções e formas de percepção do corpo

	Saúde indígena
DIMENSÕES A SEREM ABORDADAS EM TODOS OS TEMAS E DESDOBRAMENTOS: 
Práticas comunicativas orais e escritas em Iny Rybè e Guarani; Numeramento/
raciocínio lógico; Práticas comunicativas orais e escritas em Tori Rybè; Atividades 
Comunitárias; Práticas comunicativas orais e escritas em língua estrangeira
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CONHECIMENTOS CULTURAIS DO MEU POVO E DE OUTROS POVOS
	Espiritualidades/manifestações religiosas

	Hábitos alimentares

	Práticas curativas/medicinais

	Ornamentação corporal

	Esportes indígenas e não-indígenas

	Roças e formas de produção de alimentos

	Jogos e brincadeiras

	Danças e outras expressões corporais

	Diferentes cosmologias e visões de mundo
DIMENSÕES A SEREM ABORDADAS EM TODOS OS TEMAS E DESDOBRAMENTOS: Práticas 
comunicativas orais e escritas em Iny Rybè e Guarani; Numeramento/raciocínio lógico; 
Práticas comunicativas orais e escritas em Tori Rybè; Atividades Comunitárias; Práticas 
comunicativas orais e escritas em língua estrangeira

O LUGAR DO MEU POVO NO MUNDO

Localização da Terra Indígena Xambioá no município, estado, país e 
mundo: o espaço da aldeia no contexto social e global
Conhecimentos gerais a serem abordados

	Limites Territoriais da Terra Indígena Xambioá e sua localização no 

município, estado, país, hemisfério e mundo - dimensões e representações 

cartográficas

	Aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos, culturais e religiosos 

dos municípios com os quais a T.I. Xambioá mantém relações: Santa Fé do 

Araguaia e Araguaína

	Aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos, culturais e religiosos do 

estado do Tocantins

	Outros estados e regiões do Brasil: características geopolíticas

	Nossas aldeias no mundo: localização geopolítica no mundo

	Relações entre aldeia, cidades e municípios: diálogos e conflitos
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Oralidade e escrita em Iny Rybè e Guarani

	Pronúncia, leitura e escrita de palavras relacionadas/ que descrevam os 

elementos naturais que constituem os limites naturais da T.I. Xambioá. Ex: 

Rio Araguaia, matas etc.

	Leitura de pequenos textos em Iny Rybè/Guarani sobre o tema

	Escrita de palavras e pequenos textos em Iny Rybè/Guarani

	Cânticos e histórias relacionadas ao tema

Oralidade e Escrita em Língua Portuguesa

	Leitura, compreensão, produção de textos descritivos sobre a T.I. Xambioá, 

sobre os municípios circunvizinhos e sobre o estado do Tocantins

	Características de textos descritivos

	Leitura, compreensão, produção de textos argumentativos sobre as 

diferenças geopolíticas entre as regiões brasileiras

	Noção de texto argumentativo e estrutura básica

	Leitura de mapas

Práticas de numeramento, raciocínio lógico e cálculos

	Dimensões: tamanho da T.I. Xambioá e comparação com outras T.I., do rio 

Araguaia etc.

	Distâncias entre aldeias, entre T.I. e municípios e entre outras T.I. no país

	Dados estatísticos das populações das aldeias, dos municípios, estados

	Elaboração de gráficos, quadros, tabelas

	Noções de medidas de espaço

	Noções de escala em representações cartográficas

	Cálculos relacionados à conversão de medidas de espaço

	Cálculos relacionados aos dados demográficos

Atividades Comunitárias

	Passeios orientados pela T.I. Xambioá
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Avaliação

	Desenvolvimento dos estudantes em relação a capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos descritivos e argumentativos em 

Língua Portuguesa

	Capacidade de pronúncia, leitura e escrita de palavras, expressões e frases 

nas línguas indígenas

	Capacidade de inferir informações quantitativas sobre populações

	Leitura e produção de quadros, gráficos e tabelas

	Realização e operações matemáticas através de problemas que envolvam 

o tema

A INTERAÇÃO DO MEU POVO COM OUTROS POVOS NO BRASIL E 
NO MUNDO

A história do meu povo e de outros povos indígenas do Brasil, da 
América Latina e do mundo desde perspectivas indígenas

Conhecimentos gerais a serem abordados

	Origem dos povos Karajá Xambioá e Guarani e de outros povos indígenas 

do Brasil desde perspectivas indígenas;

	Aspectos históricos, políticos, religiosos, econômicos e culturais

	Diferentes formas de organização social entre povos indígenas do Brasil, da 

América Latina e do mundo

Oralidade e Escrita em Iny Rybè e Guarani

	Pronúncia, leitura e escrita de palavras e expressões relacionadas a origem 

dos povos indígenas

	Leitura e escrita de pequenos textos em línguas indígenas sobre o tema 

contextual

Oralidade e Escrita em Língua Portuguesa

	Leitura, compreensão, produção de textos descritivos sobre o tema 

abordado (noção e características do texto descritivo)

	Leitura, compreensão, produção de textos argumentativos sobre as 

diferentes formas de organização social entre os povos indígenas do Brasil, 

América Latina e do mundo
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Práticas de numeramento, raciocínio lógico e cálculos

	Densidade demográfica dos povos indígenas do Brasil, da América Latina e 

do mundo desde uma perspectina histórica

	Quantificar os povos indígenas e suas línguas faladas e extintas

Atividades Comunitárias

	Intercâmbios entre diferentes povos indígenas

Avaliação

	Observar o desenvolvimento dos estudantes em relação ao grau de 

conhecimentos relacionados ao tema proposto

CONHECIMENTOS CULTURAIS DO MEU POVO E DE OUTROS 
POVOS

Hábitos Alimentares

Conhecimentos gerais a serem abordados

	Ter acesso aos conhecimentos dos hábitos alimentares dos 

antepassados e atualmente

	Ter conhecimento dos alimentos saudáveis e a diferença em relação aos 

alimentos industrializados

	Ter acesso à culinária para o bem-estar

	Problemas de saúde ocasionados pelas mudanças nos hábitos 

alimentares

Oralidade e Escrita em Iny Rybè e Guarani

	Pronúncia, leitura e escrita de palavras e expressões relacionadas aos 

hábitos alimentares: tipos de alimentos indígenas; classificação dos 

alimentos: Dòò, Inà, Tobò

Oralidade e Escrita em Língua Portuguesa

	Leitura, compreensão, produção de receitas culinárias

	Leitura e compreensão de rótulos de alimentos industrializados

Práticas de numeramento, raciocínio lógico e cálculos

	Noções de volume, peso, quantidade e porcentagem
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Atividades Comunitárias

	Refeição coletiva com alimentos tradicionais

	Palestras sobre alimentação saudável e bem viver

Avaliação

	Observar o desenvolvimento dos alunos em relação à: capacidade de 

leitura, compreensão, interpretação e produção de textos descritivos 

e argumentativos em língua portuguesa; capacidade de pronúncia, 

leitura e escrita de palavras e expressões e frases em línguas indígenas; 

reconhecer diferenças entre alimentos industrializados e naturais; 

leitura e comprensão de receitas e rótulos; noções de peso, medida, 

quantidade e porcentagem.

A apresentação das mesas foi encerrada com a professora Maria do 
Socorro Pimentel mencionando a emoção de ouvir os relatos acerca 
da prática cultural dos povos indígenas. Segundo a professora, foi 
maravilhoso ouvir que os PPPs encontram-se contextualizados em 
reflexões críticas, nas filosofias dos mais velhos, em emoções, metas e 
na preocupação com os jovens. Fazem parte dessa construção muitos 
sentimentos e atitudes pedagógicas, muitas delas tem a ver com as 
conquistas, com a emancipação intelectual, com as práticas pedagógi-
cas inovadoras escolares e extraescolares. Muitas delas baseiam-se nos 
conhecimentos dos próprios indígenas, mas sem descartar os conhe-
cimentos ocidentais. Na concepção de Maria do Socorro Pimentel da 
Silva este é o caminho da educação intercultural: valorizar a diversida-
de cultura l e as pluriepistemologias. 

Para o professor Júlio Kamer, o sentimento do movimento que está 
presente na vida dos indígenas tem a ver com a dor, como mostrou a 
professora Eva em sua apresentação. Ela se emocionou pelos desafios 
vencidos e pelas metas a serem atingidas. Na cultura Apinajé, o sen-
timento da dor pode representar vivacidade, movimento, luta. Se o 
conhecimento Apinajé não existir mais, como os Apinajé sentirão dor? 
Esse é o principal motivo para que se sinta dor. Segundo Júlio Kamer: 
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“É prazeroso ouvir uma criança se expressando em nosso próprio 
conhecimento de origem e isso nos faz sentir dor e, por isso, estamos 
lutando pra continuar a sentir o que estamos sentindo. A dor da luta.”

O professor Alexandre Herbetta ressaltou que a base de tudo o 
que tem sido construído no Núcleo Takinahakỹ é a importância dada 
à cultura tradicional. Mencionou que se lembra da primeira turma da 
Especialização que disse que o PPP era a cara de cada povo, e isso é a 
possibilidade de reverter as relações de poder e saber. Inserir o próprio 
modo de ensino e aprendizagem nas escolas é algo que tem acontecido 
na prática. Além de todas essas transformações nas aldeias, a univer-
sidade tem sido transformada, pois era um local baseado apenas no 
monoculturalismo e método cientifico, o saber dominante. Atualmen-
te, isso já está bem diferente. Para Alexandre Herbetta: “Na medida 
em que estamos aqui no Núcleo Takinahakỹ estamos com trabalhos 
de indígenas e não indígenas juntos, em diálogo e transformando essas 
relações de poder.”

A professora Maria do Socorro finaliza destacando que os PPPs 
são uma nova proposta de educação em construção, uma proposta que 
traz muitas inovações, uma proposta intercultural, entendida como a 
possibilidade de diálogos entre as culturas, pessoas, saberes e afetos. É 
um projeto político, que transcende o escolar, e buscando na extraes-
colaridade, aproveita a potencialidade das comunidades, da juventude, 
criando meios de sustentabilidade para o diálogo intercultural. 

O seminário foi encerrado com o lançamento do livro Diversidade 
cultural indígena brasileira e reflexões no contexto da educação básica e 
da Revista Articulando Saberes.1 O lançamento da revista e do livro 
foi comemorado com muita alegria pelos indígenas presentes. Com 
danças e músicas e muitas falas bonitas sobre o que este momento 
significou para eles.

1 A revista Articulando e Construindo Saberes, publicada em 2016, em seu primeiro 
número, recebeu o nome Articulando Saberes.  A mudança do nome, a partir do segundo 
número, ocorreu porque já existia outra revista com o mesmo título.
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O livro Diversidade Cultural Indígena Brasileira. Refl exões no Con-
texto da Educação Básica e o primeiro número da revista Articulando 
Saberes representam muito na construção de uma base epistêmica in-
tercultural. O livro é dedicado aos professores da educação básica. Sua 
motivação é o desejo de ampliar o debate entre professores indígenas 
e não indígenas a respeito de questões importantes como diversidade 
étnica e cultural dos índios brasileiros. Junto a essa discussão, foi pos-
sível trazer à tona propostas pedagógicas e políticas fundamentadas 
nos princípios da interculturalidade e da transdisciplinaridade. O livro 
almeja, assim, inaugurar um intercâmbio entre esses professores, numa 
tentativa de aproximá-los, realidade que pode diminuir os comporta-
mentos preconceituosos, muitos deles ocorridos pelo desconhecimen-
to da riqueza da diversidade cultural brasileira. 

Já a revista Articulando Saberes nasce do desejo de abrir espaço para 
o diálogo entre os povos indígenas e destes com outros segmentos da 
sociedade brasileira. Como toda abertura, ela vem acompanhada de 
celebração e desafi os. Um deles é como enfrentar os paradigmas de 
uma educação disciplinar, que, na maioria das vezes, exclui os saberes 
indígenas da escola, e, em outras, escolariza-os, desconsiderando suas 
matrizes culturais.
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