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RESUMO  
 

 

Esta pesquisa si tua-se no campo da educação escolar indígena, e faz o 

exercício de tentar refletir  e compreender o constante processo de 

(re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé através, principalmente, da 

atuação polí tica dos professores indígenas do curso de Licenciatura 

Intercultural da Universidade Federal de Goiás. Busca -se,  através do 

diálogo aberto e franco com esses professores, vislumbrar quais são seus 

–  e os da comunidade em que vivem –  anseios,  medos, vontades,  

perspectivas e dificuldades em relação à (re)construção da escola 

Apyãwa/Tapirapé. Discussões acerca da educação escolar indíg ena são 

muito recorrentes na atualidade, devido à reviravolta histórica pela qual 

a escola voltada a povos indígenas, vem passando. Se antes esta 

instituição servia para catequizar, domesticar e castrar culturas, hoje ela 

é palco da tomada de consciência, do empoderamento e da busca de 

autonomia dos povos indígenas brasileiros passando, assim, de algo 

imposto para uma demanda própria dos povos indígenas. Partindo desta 

conjectura, emprego a pesquisa bibliográfica e documental para: realizar 

um levantamento histórico de como se deu e ainda se dá o processo de 

educação escolar formal destinada aos povos indígenas no Brasil , de seu 

início até os dias atuais; expor as principais leis e documentos oficiais 

que regem essa vertente da educação brasileira; vislumbra r os princípios 

e eixos que conduzem o curso de Licenciatura Intercultural  da 

Universidade Federal de Goiás,  através da análise do seu Projeto Político 

Pedagógico; e conhecer o histórico do povo e da escola 

Apyãwa/Tapirapé. Emprego ainda a pesquisa de cunh o etnográfico com a 

construção de registros através da observação participante, da redação do 

diário de campo e da realização do grupo focal. A análise dos registros 

construídos, ao longo da pesquisa, me possibilitou criar três categorias 

de análise, são elas: Escola sistematizadora dos anseios da 

comunidade/respeito ao contexto Apyãwa/Tapirapé; Transposição de 

hierarquias e influências impostas/exercidas, principalmente, pelos não 

indígenas e Superação da dicotomia teoria versus prática. E é através da 



apreciação dessas categorias de análise, juntamente com o aporte teórico 

levantado ao longo do texto, que aponto vias para compreendermos, em 

profundidade, a complexa realidade educacional Apyãwa/Tapirapé.  
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