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RESUMO 

 

Esta pesquisa situa-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 
política 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 indígena 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; vislumbrar 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 cunho 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.  

 

Palavras-chave: Educação Escolar Indígena, Povo Apyãwa/Tapirapé, Escola 

Apyãwa/Tapirapé, Práxis. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research is in the field of indigenous school education, and makes the 

exercise of trying to understand and reflect about the constant process of 

(re)construction of the Apyãwa/Tapirapé school, primarily through the political 

activity of the indigenous teachers of the Intercultural graduation degree in 

Federal University of Goiás.  This research is looking up, through open and 

frank dialogue with these teachers, envision what is their - and the community in 

which they live - longings, fears, desires, perspectives and difficulties in relation 

to the (re)construction of the Apyãwa / Tapirapé school. Discussions about 

indigenous education are very recurrent nowadays, due to the historical 

transformation in which the school comes through facing the indigenous 

peoples. If before this institution served to catechize and domesticate the 

different cultures, today it is the stage of awareness, empowerment and the 

search of autonomy of the Brazilian indigenous, changing from a imposition to a 

self demand of the indigenous peoples. Based on this conjecture, this work 

search literature and documents to: conduct a historic survey  of how was and 

how is still going the process of formal school education targeted at indigenous 

peoples in Brazil, from its inception to the present day; expose the main laws 

and official documents governing that aspect of Brazilian education; glimpse the 

principles and shafts that drive the  Intercultural graduation degree in Federal 

University of Goiás, through the analysis of its Political Pedagogical Project; 

and, at last, know the history of the people and the school Apyãwa / Tapirapé. 

Along with this, this work search an ethnographic research with building records 

through participant observation, the wording of a field journal and conducting 

focus group. The analysis of the records constructed along the research 

enabled me to create three categories of analysis. They are: School 

systematizing the wishes of the community/respect to the context Apyãwa / 

Tapirapé; Transposition of hierarchies and influences that was imposed/carried 

mainly by non-indigenous; and overcoming the dichotomy theory versus 

practice. And it is through appreciation of these categories of analysis, together 

with the theoretical raised throughout the text, that I point out ways to 

understand, in depth, the complex Apyãwa/Tapirapé educational reality. 

 

Keywords: Indigenous School Education; Apyãwa/Tapirapé People; 

Apyãwa/Tapirapé School; Praxis 
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CONHECENDO A PESQUISA 

 

O presente estudo é fruto da constante (re)construção de uma 

pesquisadora e de uma pesquisa situadas no campo da educação escolar 

indígena. Para melhor entendermos esse contínuo e complexo processo de 

(re)construção, disserto, a seguir, sobre o desembocar da minha trajetória de 

vida e acadêmica nesse campo de investigação, evidenciando parte do 

caminho que me trouxe até aqui. Nesse momento inicial de apresentação da 

pesquisa exponho, também, a questão problema, os objetivos – geral e 

específicos – e a organização da pesquisa, através da breve descrição de cada 

capítulo que a compõe.  

 

O encontro da pesquisadora com a pesquisa 

 

 Sinto-me a vontade com o tema escolhido por diversos motivos; 

primeiramente, pela minha ascendência indígena, tristemente negada pela 

parte materna da família, que se referia à minha tataravó como bugre2, não 

reconhecendo sua identidade de pertencimento a um determinado grupo 

indígena. Esse laço familiar me despertou a vontade de investigar densamente 

assuntos relacionados à necessidade de se conhecer, revitalizar e estabelecer 

um constante intercâmbio com a diversidade cultural indígena, reconhecendo 

assim sua riqueza e importância dentro da sociedade brasileira. 

Minha trajetória acadêmica também apresentou um grande estímulo na 

realização de uma pesquisa relacionada à formação de professores indígenas 

e sua organização política na (re)construção de uma escola DO povo 

Apyãwa/Tapirapé e não PARA o povo Apyãwa/Tapirapé.  

Sendo graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG), sempre me interessei pelo campo da 

                                                           
2
 Denominação pejorativa atribuída a diversos povos indígenas brasileiros, por não serem 

cristãos.  
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educação, participando de inúmeros projetos relacionados a essa área do 

conhecimento, a saber: o projeto de expansão Educação Ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID), onde fui bolsista. Sendo o PIBID um programa que visa o 

repensar crítico da prática docente, a antecipação do contato dos futuros 

professores com a realidade educacional vigente, o fortalecimento e 

investigação acerca da formação inicial e o estímulo à formação continuada, a 

participação nesse programa foi de suma relevância para a construção da 

minha identidade como docente e vontade de seguir para a pós-graduação.  

Já no Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, 

principalmente, durante o cursar das disciplinas, tive a oportunidade de dialogar 

com meus pares e delinear quais posturas iria ou não assumir durante a 

realização da pesquisa. Desta forma, pude ir amadurecendo a escolha das 

epistemologias a serem adotadas, das metodologias a serem seguidas, das 

formas de gerar e tratar os registros e informações construídos e, ainda, quais 

teorias iriam ser apreciadas nessa pesquisa. Sempre tentando fugir de padrões 

impostos por um pseudo rigor acadêmico, herança das áreas puras, marca 

forte da minha formação inicial. 

Outro fator que contribuiu pelo interesse na concretização da presente 

pesquisa, foi o acompanhamento do curso de Licenciatura Intercultural, no 

período de janeiro de 2010, na UFG – antes mesmo do ingresso no mestrado – 

vivência que se estende até o ano de 2012. Esta rica experiência proporcionou-

me o contato com professores formadores (UFG), professores em formação 

(indígenas) e a realidade de um curso intercultural. Suscitando assim um 

turbilhão de pensamentos e sentimentos, inúmeras inquietações, admiração e 

paixão por aquela realidade e futuro campo de pesquisa, que estava sendo a 

mim apresentado. Constituindo então, a experiência chave para desencadear o 

surgimento do projeto inicial de pesquisa, com o qual consegui a aprovação no 

Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática e construí 

esta dissertação.  

Durante minha trajetória acadêmica inúmeros questionamentos e 

inquietações me faziam refletir cada vez mais sobre a organização e o 
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funcionamento do sistema de ensino no qual eu estou inserida, a universidade. 

Para que/quem serve a universidade? Qual seu compromisso com a 

sociedade? Quem é beneficiado pela sua existência? Quem tem fácil acesso a 

ela? Quem faz parte da sua constituição? Qual profissional/cidadão está sendo 

formado por ela? O conhecimento que é gerado em seu seio serve a quem? É 

produzido por quem? Qual a relação do conhecimento científico, dito universal, 

com os demais conhecimentos produzidos pela sociedade? Quais 

epistemologias regem as universidades brasileiras? Todas essas aflições e 

inquirições fazem parte da minha busca, contínua e árdua, por sentidos e me 

acompanharam durante toda a construção dessa pesquisa.  

 

Apreciando a organização da pesquisa 

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos que, juntos, 

pretendem alcançar/dialogar com a questão problema e os objetivos 

inicialmente propostos. É de suma relevância destacar que não pretendo 

delimitar respostas, e sim apontar caminhos para a compreensão da complexa 

realidade da educação escolar vivenciada pelo povo Apyãwa/Tapirapé.  

Desta forma, a questão problema que guia e permeia toda a pesquisa é: 

Como se dá o constante processo de (re)construção da escola 

Apyãwa/Tapirapé através, principalmente, da atuação política dos professores 

indígenas graduandos do curso de Licenciatura Intercultural da Universidade 

Federal de Goiás?  

Aliado à questão problema, temos o objetivo geral da pesquisa, que é: 

observar, analisar e compreender a (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé 

através, principalmente, da atuação política dos professores indígenas 

graduandos do Curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de 

Goiás. E também, os objetivos específicos: averiguar a eficácia das novas 

propostas (leis, políticas públicas) no contexto de formação de professores 

Apyãwa/Tapirapé; analisar as influências político-pedagógicas da Licenciatura 

Intercultural na (re)construção da Escola Estadual Indígena Tapi’itãwa e 
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compreender a educação escolar que os sujeitos da pesquisa anseiam para o 

seu povo.  

No primeiro capítulo abordo a metodologia utilizada na presente 

investigação. Discorro, inicialmente, sobre os pressupostos da pesquisa 

bibliográfica e de cunho etnográfico, no qual esta dissertação está inserida. 

Exponho, ainda, quais foram os instrumentos utilizados na construção dos 

registros: a observação participante, realizada nas etapas do curso de 

Licenciatura Intercultural, tanto na UFG quanto na aldeia Tapi’itãwa, localizada 

na Terra Indígena Urubu Branco; a redação do diário de campo, contendo: 

descrições, comentários, fenômenos sociais, diálogos, experiências pessoais, 

análises prévias e reflexões sobre o que estava sendo observado e vivenciado, 

ao longo da pesquisa; e, por fim, a realização do grupo focal, com a intenção 

de promover a discussão informal entre mim e os sujeitos da pesquisa, com o 

propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade, 

permitindo a construção dialogada e coletiva do conhecimento.  

No segundo capítulo, apresento um levantamento histórico de como se 

deu e ainda se dá o processo de educação escolar formal destinada aos povos 

indígenas no Brasil, desde seu início até os dias atuais. Exponho, ainda, neste 

segundo capítulo, as principais leis e documentos oficiais que regem essa 

vertente da educação brasileira, tentando compreender o que gera 

discrepância entre discurso oficial e prática política.  

 O terceiro capítulo trata um dos campos de investigação da pesquisa, o 

curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Goiás. Abordo 

aqui suas principais características, seu funcionamento e exponho, ainda, seus 

eixos: diversidade e sustentabilidade e seus princípios: transdisciplinaridade e 

interculturalidade, através da análise crítica do Projeto Político Pedagógico do 

curso.  

O quarto capítulo apresenta o histórico do povo Apyãwa/Tapirapé, 

sujeitos centrais nessa pesquisa, através do recorte das últimas produções 

acadêmicas que tiveram esse povo como assunto central. Lembro ainda que 

muitas dessas produções são dos próprios indígenas, validando assim 

concepções acerca do povo feitas por ele mesmo.  
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 O quinto capítulo apresenta a análise dos registros gerados ao longo da 

pesquisa, buscando responder a questão problema e alcançar os objetivos 

propostos. Esse movimento de análise me possibilitou a criação de 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.  

E, por fim, nas considerações finais procuro sintetizar a discussão feita 

durante as análises e o curso da pesquisa, apontando contribuições para a 

educação escolar indígena, chamando sempre atenção para a necessidade de 

se repensar o processo histórico, pelo qual essa vertente da educação tem 

passado e quão nova é esta instituição frente à cultura milenar dos povos 

indígenas brasileiros. 

 

Conhecendo um pouco do universo Apyãwa/Tapirapé 

 

 Ainda neste momento inicial de apresentação abordo, sucintamente, o 

universo do povo Apyãwa/Tapirapé para que o leitor possa sanar sua 

curiosidade e ir se familiarizando com os sujeitos centrais dessa pesquisa. 

Lembro, mais uma vez, que o quarto capítulo dessa dissertação será, 

inteiramente, dedicado à história desse povo.  

 O povo Apyãwa/Tapirapé pertence ao tronco linguístico Tupi-Guarani e 

habita, atualmente, os estados do Mato Grosso e Tocantins, no total de três 

terras indígenas, são elas: Parque Indígena Araguaia, Tapirapé/Karajá e Urubu 

Branco. É importante destacar que todas as terras indígenas onde habitam os 

Apyãwa/Tapirapé são homologadas, porém anda há intrusão das terras por 

parte de posseiros e fazendeiros.  
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Os Apyãwa/Tapirapé têm uma linda história de superação, pois sofreram 

duro processo de depopulação devido ao contato com os não indígenas e 

violentos ataques dos kayapó. Estima-se que em 1900 sua população era de 

1500 indivíduos e aproximadamente meio século depois, já na década de 1940 

a população chegou a 47 indígenas, que se reergueram e deram novo 

significado a suas vidas e cultura. É importante elucidar que a população atual 

dos Apyãwa/Tapirapé é de aproximadamente 655 pessoas (FUNASA, 2010) e 

que sua taxa de crescimento populacional esta em constante crescimento. 

 De acordo com Petini et al. (2010) os Apyãwa/Tapirapé são um povo 

com características bastante peculiares, sendo eles muito amistosos, 

acolhedores, alegres. Essas qualidades são facilmente notadas nas relações 

de parentesco e no convívio amigável entre todos.  

Devo pontuar ainda, neste momento inicial, a aguçada coletividade e 

crítica política dos Apyãwa/Tapirapé, principalmente, dos professores em 

formação na Licenciatura Intercultural Indígena da UFG, com os quais tive a 

oportunidade de conviver durante a construção dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO 01 – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: UM OLHAR 

ETNOGRÁFICO SOBRE OS APYÃWA/TAPIRAPÉ 

 

 Neste primeiro capítulo, disserto sobre a metodologia de pesquisa 

utilizada nesta investigação, caracterizando o tipo de pesquisa adotada e 

detalhando os instrumentos usados na construção dos registros.  

 A presente pesquisa utiliza-se do levantamento de registros 

bibliográficos e documentais, bem como da pesquisa de cunho etnográfico, 

especificada adiante. A pesquisa se caracteriza como sendo de cunho 

etnográfico, pois apresenta, intencionalmente, a necessidade de dar voz ao 

povo Apyãwa/Tapirapé, para que possamos compreender sua história – de 

vida e de educação escolar – e sua realidade vivida hoje, através da análise e 

da interpretação do próprio povo.  

Sobre a pesquisa etnográfica, Beaud & Weber afirmam que: 

 

A etnografia tem por vocação, de origem, dar palavra aos humildes, 
àqueles que por definição, nunca têm a palavra: tribos isoladas em 
campo exótico, povos colonizados (etnologia tradicional), classes 
dominadas ou grupos em vias de extinção nas sociedades 
desenvolvidas (etnografia do próprio meio) (BEAUD & WEBER, 2007, 
p. 10).  

 

É de suma relevância resgatar a raiz da etnografia, para entendermos 

melhor sua inserção na área educacional, pois sua origem se relaciona, 

intimamente, à antropologia.  

Uma análise etimológica da palavra etnografia nos revela sua origem na 

junção de dois vocábulos gregos: etno com o significado de povo, nação, tribo 

e grafia significando escrita, descrição, estudo, sendo a etnografia o estudo de 

nações, povos, tribos e, mais ainda, de qualquer rede social que compartilhe 

certas tradições, costumes e práticas sociais.  

De acordo com Cardoso et al. (2009) a etnografia, como método de 

pesquisa originária da antropologia, poderia ser vista como estritamente 

descritiva. Entretanto, o método de pesquisa concebido hoje, propõe resultados 
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interpretativos, de caráter crítico, que lhe confere uma intencionalidade distinta 

de sua interpretação puramente etimológica.  

Sendo assim, a etnografia aplicada à área educacional e principalmente 

a etnografia desenvolvida neste trabalho, pretende, para além da descrição, a 

discussão, análise e compreensão dos inúmeros significados que os sujeitos 

pesquisados atribuem às suas experiências, ao seu cotidiano, às suas lutas 

políticas, aos seus processos de aprendizagem, à sua escola, enfim, às suas 

vidas.  

Segundo Viégas (2007), na realização de pesquisas de cunho 

etnográfico, o pesquisador não busca uma realidade uníssona, mas sim a 

pluralidade de vozes – nas quais se inclui a do próprio pesquisador –, mesmo 

se contraditórias entre si.  

Algumas das principais características do estudo etnográfico aplicado à 

educação são elencadas por André (2003), a seguir: 

 O uso de técnicas tradicionalmente associadas à etnografia, tais como: 

observação participante, entrevistas intensivas e análises de 

documentos; 

 A presença do princípio da interação, onde o pesquisador estabelece 

uma relação íntima com o sujeito pesquisado, afetando-o e, por ele, 

deixando-se afetar;  

 A ênfase do estudo não está em seus possíveis resultados, mas no 

processo que é estabelecido durante a investigação; 

 Há preocupação com o significado, com a maneira própria que os 

sujeitos da pesquisa se veem, como percebem suas experiências e 

como enxergam o mundo em que estão inseridos; 

 Desenvolve-se por meio de uma pesquisa de campo e assume um 

caráter descritivo e analítico; 

 Busca-se formular hipóteses, conceitos, abstrações, teorias e nunca a 

testagem. 
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É de suma relevância destacar que o olhar etnográfico presente ao 

longo desta investigação buscou a construção conjunta e dialógica do 

conhecimento, e não a mera descrição. Desta forma, esta pesquisa procura 

falar COM o povo Apyãwa/Tapirapé e não SOBRE o povo Apyãwa/Tapirapé, 

tarefa que reconheço ser muito difícil, mas que é tentada com muita vontade e 

afinco.  

Em relação à construção dos registros, utilizei a observação participante, 

sempre acompanhada da escrita do diário de campo, bem como a realização 

do grupo focal. Emprego o termo construção de registros nesta dissertação em 

contraposição à expressão coleta de dados. De acordo com Erikson (1989) e 

Mason (1997) a associação das palavras coleta e dados é muito problemática, 

dando a impressão de que os registros gerados em uma pesquisa são fixos e 

acabados, permanecendo na espera de serem coletados/resgatados pelo 

pesquisador. Além disso, esta expressão não explicita o caráter dinâmico e 

altamente mutável desta atividade. 

Segundo André (2003), a observação é chamada de participante, pois 

parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com 

a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. Neste tipo de 

observação, a identidade do pesquisador e seus objetivos de estudo são 

revelados inicialmente aos sujeitos da pesquisa, possibilitando seu acesso a 

inúmeras informações, de acordo com a colaboração do grupo pesquisado.  

Todas as observações foram realizadas e registradas no diário de 

campo, durante as etapas da Licenciatura Intercultural da UFG, ora na sede da 

universidade, na cidade de Goiânia – GO, ora na aldeia indígena Tapi’itãwa, na 

Terra Indígena Urubu Branco, localizada no município de Confresa – MT.  

Durante o ano de 2010, todas as observações ocorreram na UFG, nos 

meses de janeiro e julho, nas aulas ministradas pelo orientador desta 

dissertação, Rogério Ferreira. Essas aulas eram regidas para turmas da 

Licenciatura Intercultural, organizadas pelo ano de ingresso no curso, havendo 

diversas etnias reunidas na mesma sala, possibilitando, assim, meu contato 

inicial com a realidade intercultural e multiétnica, período onde pude 

amadurecer meu projeto de pesquisa e me aproximar do povo 
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Apyãwa/Tapirapé, mostrando meu interesse em realizar uma pesquisa onde 

eles seriam sujeitos centrais.  

Já no ano de 2011, além das observações realizadas nas etapas na 

UFG, em janeiro e agosto, tive o privilégio de ir à aldeia Tapi’itãwa, nos meses 

de abril e maio, durante a etapa de estudos em Terras Indígenas e no mês de 

dezembro, durante a apresentação do trabalho de conclusão de curso dos 

formandos na primeira turma da Licenciatura Intercultural da UFG, turma 2007. 

Para além da sala de aula, também foram realizadas observações: nas 

reuniões de orientação, onde havia intensas discussões sobre o andamento 

dos projetos de pesquisa e extraescolar dos Apyãwa/Tapirapé com seus 

professores orientadores, a saber: Mônica Veloso e Rogério Ferreira; nos 

seminários de pesquisa, onde os alunos indígenas socializam os resultados 

parciais dos seus estudos, inquietações e conquistas; nas reuniões e 

atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação Tutorial da Licenciatura 

Intercultural (PETLI); e foi durante as etapas em Terras Indígenas, que pude 

me aproximar do cotidiano dos Apyãwa/Tapirapé, me inserindo naquela 

realidade e tentando compreender e vislumbrar sua organização social, suas 

atitudes, suas crenças, seu comportamento, etc. 

É de suma relevância pontuar que além do papel de observadora, 

desenvolvi, durante as etapas da Licenciatura Intercultural, a função de 

monitora – nos temas contextuais3: Povos Indígenas e Mercado de Trabalho; 

Cultura e Sistemas Comerciais e Saberes e Fazeres Matemáticos Locais e nos 

Estudos em Terras Indígenas – e de professora, ministrando o tema contextual 

Cultura e Sistemas Comerciais, para a turma de 2009.  

Para que as observações fizessem parte efetiva dos registros a serem 

analisados, fez-se necessário a confecção cuidadosa do diário de campo, 

contendo: descrições, comentários, fenômenos sociais, diálogos, experiências 

pessoais, inquietações, questionamentos, análises prévias e reflexões sobre o 

que estava sendo observado e vivenciado, ao longo da pesquisa.  

                                                           
3
 Os temas contextuais buscam organizar os conhecimentos de modo transdisciplinar, os 

contextualizando à realidade dos educandos.   
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Juntamente com a observação participante e a construção do diário de 

campo, foi empregada a dinâmica do grupo focal na geração dos registros. De 

acordo com Gomes & Barbosa (1999), “um grupo focal (GF) é um grupo de 

discussão informal e de tamanho reduzido, com o propósito de obter 

informações de caráter qualitativo em profundidade”. A concepção coletiva do 

grupo focal garante a construção dialógica e conjunta de informações e 

conhecimento sobre um determinado assunto, garantindo a multiplicidade de 

opiniões e o diálogo verdadeiro.  

Outro fator que contribuiu para a escolha do grupo focal como 

instrumento de geração de dados foi o fato de a oralidade ser bem aflorada nos 

Apyãwa/Tapirapé, possibilitando uma interação mais livre e desprendida, 

mesmo com a barreira linguística do português como segunda língua.  

A dinâmica do grupo focal aconteceu no mês de julho de 2011, durante a 

realização de uma das etapas da Licenciatura Intercultural, na cidade de 

Goiânia, e seu tema principal girou em torno da escola Apyãwa/Tapirapé, sua 

origem, suas concepções, suas influências, seus problemas, suas 

inquietações, suas conquistas, enfim, seu processo de constante 

(re)construção, sendo a escola um organismo vivo, que sofre a todo momento 

influências da sociedade onde está inserida, do público que atende e da 

comunidade escolar que a constitui.  

Para a participação da dinâmica foram convidados sete professores 

indígenas, são eles: Arakae Tapirapé, Gilson Tenywaawi Tapirapé, Koxawiri 

Tapirapé, Arapaxigi Tapirapé, Fabinho Wataramy Tapirapé, Are’i Tapirapé 

(turma de 2007) e Iranildo Arowaeo’i Tapirapé (turma 2009). Os critérios de 

escolha desses participantes se basearam na indicação do comitê4 que 

acompanha os Apyãwa/ Tapirapé na Licenciatura Intercultural e nas minhas 

observações, acreditando que esses alunos são os mais ativos politicamente, 

                                                           
4
 O comitê Tapirapé era composto à época da pesquisa pelos professores Mônica Veloso e 

Rogério Ferreira, constituindo-se como uma atividade de orientação, no momento em que os 

professores formadores (UFG) têm a oportunidade de vivenciar o contexto e cotidiano dos 

professores em formação e de suas comunidades.   
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sendo assim os mais indicados para a realização do grupo focal diante do 

objetivo geral da investigação.  

No dia da realização do grupo focal, mesmo com o convite direcionado 

aos sete acadêmicos supracitados, a maioria dos Apyãwa/Tapirapé 

compareceu, afirmando, desta forma, sua identidade coletiva, mostrando que 

se veem sempre em conjunto, em comunidade, formando uma só unidade que 

não deve ser separada.  Porém, mesmo com a presença de vários professores 

indígenas, a participação efetiva na discussão só aconteceu por parte dos 

professores inicialmente convidados. Infelizmente a Koxawiri Tapirapé e o 

Arapaxigi Tapirapé não participaram da fala, bem como outros cinco 

professores indígenas que estavam presentes; desses, alguns participaram da 

apresentação inicial, outros só observaram, ou ainda, saíram da sala com o 

passar da dinâmica.  

Minha avaliação do grupo focal foi extremamente positiva. Acredito que 

a discussão travada foi muito rica, com quase nenhuma discordância de 

opiniões, afinal, todo o processo de (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé 

é assunto debatido constantemente, sendo tema recorrente nas discussões 

diárias dos professores, ora entre si, ora com toda a comunidade. Acredito que 

todas as falas exprimem muito conhecimento de causa sobre a temática, a 

grande maioria dos participantes nos contemplou com apenas uma fala e nelas 

reconheço um grande exercício de reflexão. A dinâmica consistiu em uma fala 

após a outra, sempre com complementações ou afirmações das falas 

anteriores. Saber ouvir e pensar bastante antes de falar é uma característica 

marcante desse povo.  

O grupo focal teve a duração aproximada de duas horas e foi, 

integralmente, registrado em áudio e vídeo. Posteriormente, estes registros 

foram transcritos, mantendo a originalidade das falas iniciais, conservando 

características da oralidade, bem como as pausas nos diálogos e demais 

interferências. Após a apreciação minuciosa das falas transcritas, começa o 

exercício de análise das mesmas, juntamente com a busca de aportes teóricos 

que sustentem a análise dos registros. Este conteúdo está disponível no 

apêndice dessa dissertação.  
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CAPÍTULO 02 – DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA ÍNDIOS À EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL: UM PROCESSO HISTÓRICO 

 

Nesse segundo capítulo traço um cenário histórico de como foi e 

continua sendo o processo de educação escolar formal destinado à população 

indígena no Brasil, tentando mostrar, ao longo de mais de 510 anos, os 

principais acontecimentos e mudanças de concepção do ideário de como 

deveria e ainda deve ser a escola voltada a essa parte da população brasileira. 

Ao realizarmos essa análise histórica, chamo atenção para refletirmos no quão 

recente a instituição escola é em relação à história milenar desses povos 

indígenas que, de acordo com estimativas, somavam por volta de 10 milhões5 

de indivíduos, organizados em 1200 povos (IBASE, 2004) na época em que os 

primeiros navegadores europeus despontavam por essas terras que mais tarde 

seriam conhecidas como Brasil. 

Para tal, me apoio em Ferreira (2001) que faz o exercício de organizar a 

história da educação escolar entre os povos indígenas no Brasil em quatro 

fases, para que possamos melhor compreender esse processo histórico tão 

conflitante e complexo. É de suma importância lembrar que mesmo com o 

apontamento de datas e delimitação de períodos, essas fases se deram de 

forma dinâmica, muitas vezes havendo sobreposição de uma a outra, sendo 

que de forma alguma o início de uma fase implica necessariamente o término 

de outra.  

Apresento também um levantamento das leis que embasam a educação 

escolar voltada para os povos indígenas no Brasil, refletindo em busca de 

compreender o que gera discrepância entre o discurso oficial e as práticas 

políticas. Ficamos frustrados quando vemos o marco legal na Constituição da 

República Federativa do Brasil do ano de 1988, fruto de lutas constantes, que 

assegura aos indígenas o direito a processos próprios de aprendizagem e 

                                                           
5
 De acordo com o último levantamento do Siasi (Sistema de Informação de Atenção à Saúde 

Indígena) no ano de 2010 a população indígena brasileira estimada é de 600.518 indivíduos, 

distribuídos em 4.774 aldeias dentro ou fora dos limites de 615 terras indígenas, 

correspondendo a 448 municípios em 24 estados brasileiros. 
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bilinguismo, completando mais de duas décadas de idade, paralelo ao 

funcionamento de escolas que ainda estão na ilegalidade.  

De acordo com Gorete Neto (2009), os povos indígenas brasileiros 

viveram e ainda vivem uma história contínua de resistência e lutas, que tem 

sido marcada por um lento, complexo e contraditório processo de 

transformação e apropriação de instrumentos tradicionalmente utilizados pelos 

não índios para dominação destes povos. A escola e a língua portuguesa são 

alguns destes instrumentos. 

Em relação a esse pressuposto, devemos entender a escola em qual 

perspectiva? A de frente ideológica, que quer aculturar quem passa por ela a 

todo custo? A de necessidade indispensável na realidade pós contato? Como 

algo contraditório e perigoso, semelhante ao xamanismo, permitindo o livre 

trânsito entre dois mundos distintos, podendo ser ora salvação, ora destruição? 

Como ferramenta indispensável para a tomada de autonomia? Como lugar de 

fronteira? E sua relação com as populações indígenas, como se dá, de forma 

passiva ou ativa? Essa relação se dá da mesma forma nas mais diversas 

etnias? Vamos entender quais foram as perspectivas da escola ao longo da 

história da educação escolar para os povos indígenas brasileiros, esta 

instituição que se portou como um verdadeiro caleidoscópio, mudando sua 

forma, cor, imagem, desenho, silhueta, representação, função e propósito.   

 

2.1. Primeira fase: Catequese e educação, servindo a um mesmo 

propósito 

 

Segundo Ferreira (2001), o primeiro e mais longo momento da história 

da educação formal para índios no Brasil foi o período colonial, cujos objetivos 

estavam ligados à negação completa da diversidade através de extrema 

violência no trato ao diferente, a prática da domesticação visava a capacitação 

de mão de obra escrava indígena e, sobretudo, a conversão dos “selvagens” 

ao cristianismo, para que depois de convertidos, pacificados e capacitados os 

indígenas pudessem ajudar na construção do projeto colonial. As autoras 
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Ferreira (2001) e Gorete Neto (2009) afirmam que o ensino obrigatório 

monolíngue, na língua geral6 e posteriormente no português, foi a tônica deste 

período. Ilustrando melhor a situação: 

 

(...) nesses internatos, o ensino do português era imposto em 
detrimento do uso das línguas nativas. Crianças eram separadas das 
famílias e, fundamentalmente, investia-se na capacitação profissional 
dos índios, como forma de produzir mão de obra barata para a 
população não índia circunvizinha (FERREIRA, 2001, p.73)  

 

Também são características dessa fase:  

 

A proibição das línguas maternas frente à obrigatoriedade do uso do 
vernáculo, o favorecimento de intercasamentos, a abolição de 
distinções formais entre índios e brancos e a transformação das 
aldeias missionárias em vilas e povoações coloniais portuguesas 
(Neto, 1988, p.26 apud Nobre, 2005, p.2).  

  

Esta fase está profundamente ligada à história da Igreja Católica no 

Brasil, onde a educação escolar para índios, inicialmente era cargo exclusivo 

dos jesuítas, [até sua expulsão do país em 1758 (Meliá, 1979)], e logo depois 

posto de salesianos, franciscanos, carmelitas, capuchinhos, beneditinos, 

oratorianos e clérigos diversos. O modelo adotado era o assimilacionista de 

submersão onde a escola fazia parte de um conjunto de três instrumentos: 

aldeamento, catequese e educação, que, interligados entre si, tinham a 

finalidade última da assimilação indígena à civilização cristã e à sociedade 

nacional.  

Mesmo após a independência política do Brasil e o advento da 

monarquia, não houve grande mudança nas políticas indigenistas, que 

continuaram a ser realizadas nos mesmos moldes do período colonial, com 

práticas baseadas na criação e manutenção de aldeamentos indígenas e 

                                                           
6
 Língua de base tupinambá, que foi usada nos primeiros tempos na escola e na catequese, 

sendo imposta mesmo aos grupos de filiação linguística não-tupi, até meado do século XVIII, 
no litoral brasileiro, bem como no estado do Grão-Pará. A partir de então, o uso do português 
na escola se tornou obrigatório. Dessa forma, a escola, criada e implementada por Portugal, 
ignorou as instituições educativas indígenas e seus saberes e executou uma política destinada 
a desarticular a identidade das etnias, discriminando suas línguas e culturas (FREIRE, 2004). 
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catequese, incluindo a participação de um leque cada vez maior de 

congregações religiosas, para além do catolicismo.   

A primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824, ignorou 

completamente a existência das sociedades indígenas, prevalecendo uma 

concepção da sociedade brasileira como sendo homogênea, desconhecendo-

se a diversidade étnica e cultural do país. O Ato Institucional de 1834 

designava como sendo de competência das Assembleias das Províncias a 

tarefa de promover a catequese e de agrupar os índios em estabelecimentos 

coloniais, facilitando, com isso, a apropriação de suas terras (O SPI; autor e 

ano desconhecidos; Disponível em: 

<http://www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm>). 

Gorete Neto (2009) afirma que o resultado desta política assimilacionista 

foi a desestruturação de muitos povos, o deslocamento linguístico e, em grande 

parte dos casos, o extermínio de nações inteiras.  

Em relação à política de assimilação nacional através da escola, Assis 

(1981) faz uma comparação muito interessante entre as frentes de expansão, 

sendo elas a ampliação exacerbada e intencionalmente movida por interesses 

econômicos da sociedade nacional sobre áreas e regiões cujos únicos 

habitantes eram as populações indígenas, com a implementação da escola 

para índios como frente ideológica, onde a ideologia dominante é veiculada 

através da escola, justificando a própria maneira de atuação, tendo como 

finalidade a dissimulação de conflitos entre as classes.  

 
Por ser a Escola um espaço criado pela sociedade dominante, para 
forjar homens que aceitem a relação de dominação/submissão, 
mantendo os quadros situacionais em favor do ‘progresso’ e da 
‘civilização’; por introduzir formas culturais diferentes e parâmetros 
alheios aos indígenas; por ajudar, muitas vezes, a ‘demolir’ suas 
tradições culturais, substituindo-as por outras; consideramos a Escola 
e todo o aparato que a compõe como tendo um caráter de ‘Frente de 
conteúdo ideológico’ (ASSIS, 1981, p.38).  

 

Porém, Tassinari (2001) nos alerta para a comparação feita por Assis 

(1981), afirmando que o caráter de frente ideológica da escola pode ser 

questionado, pois coloca os índios como receptores passivos do conteúdo 

ideológico, desconsiderando sua participação nesse processo destrutivo 



31 

 

através de lutas e resistência. Assim, também, entende a escola apenas como 

espaço criado pela sociedade dominante, sem considerar que esta é 

reapropriada/resignificada constantemente pelos povos indígenas nos mais 

diversos contextos, explicitando o papel dúbio da escola. 

Ferreira (2001) afirma ser de suma relevância pontuar que exista hoje 

um consenso, ao menos em nível acadêmico e legislativo, em torno da 

inadequação do modelo assimilacionista de submersão empregado nesse 

primeiro momento da história da educação escolar para índios no Brasil, 

mesmo sabendo que, vez ou outra, os mesmos propósitos reaparecem, ora 

mais sutis, ora avassaladores como há cinco séculos.  

 

2.2. Segunda fase: O ideário da sociedade nacional continua 

 

A segunda fase da educação escolar entre os povos indígenas no Brasil, 

de acordo com Ferreira (2001), tem seu marco com a criação do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), criado pelo Decreto-Lei nº 8.072, de 20 de junho de 

1910, cedendo a denúncias internacionais – feitas durante o XVI Congresso de 

Americanistas, em Viena, Áustria, no ano de 1908 – de que o Brasil estava 

massacrando seus índios, como parte de uma política nacional de extermínio 

destas populações. Essa má reputação internacional levou o governo federal a 

pensar numa ação de assistência e proteção leiga e privativa do Estado às 

populações indígenas (O SPI; autor e ano desconhecidos; Disponível em: 

<http://www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm>). Com isso, o Estado mostrou 

uma pseudo preocupação com a formulação de uma política indigenista menos 

cruel e assassina, tendo como base ideias positivistas. 

  

Foram essas idéias positivistas que fundamentaram a política do 
Estado brasileiro para os povos indígenas na maior parte do século 
XX. Estabeleceu-se, assim, a chamada política de integração, em que 
o índio era reconhecido como sujeito transitório, ou seja, enquanto 
estivesse sendo preparado para ingressar na "civilização". Tal política 
apontava para o fim da diversidade étnica e cultural, pois reconhecia 
esta diversidade apenas como um estágio de desenvolvimento que 
se concluiria com a incorporação do índio à sociedade nacional. A 
política integracionista fundava-se na crença de que a humanidade 
passaria, necessariamente, por um único processo evolutivo, do qual 
a civilização ocidental representaria o estágio mais avançado, além 
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do que, não se reconhecia o caráter coletivo de tais populações. Em 
outras palavras, embora tenham passado a ser vistos como dignos de 
conviverem na comunhão nacional, eram tratados como 
culturalmente inferiores (O SPI; autor e ano desconhecidos; 
Disponível em: <http://www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm>). 

 

Em relação à educação escolar, houve uma maior preocupação com a 

diversidade linguística e cultural dos povos indígenas brasileiros, havendo 

assim, um menor peso ao ensino religioso. Com a diminuição do teor religioso, 

as escolas missionárias investiram na capacitação de mão de obra indígena, 

focando o trabalho agrícola para homens e o doméstico para mulheres, 

promovendo assim a integração dos indígenas à sociedade nacional, enquanto 

produtores de bens de consumo. O crescente desinteresse pelo processo de 

escolarização por parte das comunidades indígenas fez com que o SPI, a partir 

de 1953, elaborasse “um programa de reestruturação das escolas tendo como 

objetivo adaptá-las às condições e necessidades de cada grupo indígena”, 

dado que “ensinar é preparar a criança para assumir aqueles papéis que sua 

sociedade a chama a exercer” (Ferreira: 2001, p. 75 apud Cunha, 1990, p. 89). 

Com a criação do Programa Educacional Indígena, algumas medidas foram 

tomadas para tornar a educação escolar para índios mais atraente, como por 

exemplo a criação de Clubes Agrícolas e a mudança de nome das escolas para 

Casa do Índio. Infelizmente essas mudanças não passaram de medidas 

mitigatórias, feitas sem nenhuma melhoria efetiva na qualidade do ensino 

destinado às populações indígenas brasileiras.  

Por volta de 1957, o SPI entrou num processo de decadência 

administrativa e ideológica. O órgão passou a enfrentar problemas decorrentes 

dos conflitos de interesses com o Estado, além de não se mostrar capaz de 

barrar o avanço nas terras indígenas, motivado por interesses econômicos, em 

diversos pontos do país. Essa situação foi agravada quando funcionários do 

SPI passaram a enfrentar acusações de improbidade administrativa, inclusive 

com relação ao patrimônio indígena, o que acabou por repercutir, nacional e 

internacionalmente, uma imagem negativa da instituição.  Em 5 de dezembro 

de 1967, quando o regime militar já havia se instalado no Brasil, o SPI foi 

extinto, após uma investigação que acabou por apontar uma série de 
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irregularidades em sua administração, tendo sido criada para substituí-lo a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

A FUNAI foi criada através da lei n° 5.371, de 05/12/1967, com as 

seguintes responsabilidades: I - estabelecer as diretrizes e garantir o 

cumprimento da política indigenista; II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido 

de sua conservação, ampliação e valorização; III - promover levantamentos, 

análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e os grupos sociais 

indígenas; IV - promover a prestação da assistência médico-sanitária aos 

índios; V - promover a educação de base apropriada do índio visando à sua 

progressiva integração na sociedade nacional; VI - despertar, pelos 

instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa indigenista; VII - 

exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à 

proteção do índio (Brasil, 1967). 

Ao observarmos as responsabilidades a serem desenvolvidas pela 

FUNAI, notamos explicitamente que os objetivos integracionistas à sociedade 

nacional ainda fazem parte da política de Estado que rege a educação escolar 

para índios, usando a escola, mais uma vez, como uma ferramenta para 

integrar as comunidades indígenas a um modelo único e hegemônico de 

sociedade.   

A lei nº 6.001, de 19/12/1973, conhecida como Estatuto do Índio dispõe 

sobre as relações do Estado e da sociedade brasileira com os índios, uma de 

suas medidas é tornar obrigatória a alfabetização na língua materna: “A 

alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam, em 

português, salvaguardando o uso da primeira.” (Brasil, 1973). Sendo assim, a 

FUNAI abraçou a causa bilíngue, afirmando que esta era uma forma de 

respeitar os valores tribais, adequando assim a instituição à realidade indígena. 

Entretanto, havia uma contradição entre o bilinguismo reconhecido como 

necessidade das comunidades indígenas pela FUNAI e o que acontecia de fato 

na prática.  

 

Os objetivos integracionistas da educação escolar oferecida pela 
Funai expressa no artigo 50 do Estatuto do Índio, contradizem, 
porém, a retórica segundo a qual o bilinguismo era meio para 
assegurar e respeitar o “patrimônio cultural das comunidades 
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indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão” (artigo 47 do 
Estatuto do Índio). A educação bilíngue se firmou, assim, como tática 
para assegurar interesses civilizatórios do Estado, favorecendo o 
acesso dos índios ao sistema nacional, da mesma forma que fazem 
os missionários evangélicos – os verdadeiros inventores das técnicas 
bilíngues –, que procuravam a conversão religiosa (FERREIRA, 2001, 
p.76).  

 

Esta segunda fase da educação escolar entre índios no Brasil é 

conhecida como assimilacionismo de transição, onde o respeito à diversidade 

cultural e linguística desses povos era apenas uma fachada, configurando-se 

em uma forma mais branda e fácil de aproximação, mas que sempre visava a 

integração à comunhão nacional.  

Segundo Gorete Neto (2009), as diferenças entre o modelo 

assimilacionista de submersão (primeira fase) e o assimilacionista de transição 

(segunda fase) eram muito restritas, sendo que no último modelo, ao invés de 

se retirar as crianças indígenas da aldeia para receberem a educação escolar 

em internatos, como era a prática inicial, a escola foi para a aldeia, ainda com o 

objetivo final de assimilação. Agora a alfabetização era feita na língua indígena 

nas séries iniciais e conforme a criança familiarizava-se com a escrita, o 

português ia sendo introduzido, até que, por fim, a língua indígena era 

eliminada da sala de aula. Deste modo, a língua indígena servia apenas para 

facilitar a transição para o português, conceito conhecido como bilinguismo 

substantivo, onde ocorrem: primeiramente, a escolarização monolíngue em 

língua indígena; seguido do bilinguismo transitório em língua indígena e em 

português; e, por fim, o monolinguismo em língua portuguesa. Com isso, a 

língua materna servia apenas como uma muleta para se chegar à língua oficial 

do país, o português, e a partir do momento em que esse objetivo era 

alcançado a língua materna tornava-se algo a ser esquecido.  

 

Ao abandonarem suas línguas, pressupunha-se que também 
abandonassem os modos de vida e as identidades diferenciadas. A 
escola em áreas indígenas servia, assim, para a promoção da 
homogeneização cultural (GRUPIONI, 2004, p.37). 
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A falta de programas educacionais bilíngues devido à ausência de 

profissionais capacitados (linguistas e pedagogos) frente à imensa diversidade 

linguística do país, juntamente com a obrigatoriedade da alfabetização em 

língua materna, culminou em um acordo entre a FUNAI e o Summer Institute of 

Linguistics (SIL).  

 

A Funai adotou integralmente o modelo do SIL por várias razões. 
Tinha como objetivo instaurar uma política indigenista internacional 
aceita e cientificamente fundamentada, suprindo as deficiências do 
SPI no que diz respeito à desqualificação do quadro técnico. O ensino 
bilíngue, garantido pelos especialistas do SIL, daria a aparência de 
respeito à diversidade linguística e cultural das sociedades indígenas. 
O modelo bicultural do SIL garantiria também a integração eficiente 
dos índios à sociedade nacional, uma vez que os valores da 
sociedade ocidental seriam traduzidos nas línguas nativas e 
expressos de modo a se adequar às concepções indígenas. De 
acordo com Kindell e Jones (1978: 9), teóricos do SIL: “Talvez o 
papel mais importante da educação bilíngue seja o alcance de uma 
integração adequada. Através de explicações dadas na língua 
materna, a criança consegue entender muito melhor e transmitir para 
os pais os conceitos e valores da cultura nacional” (FERREIRA, 2001, 
p. 77). 

 

Ao transferir a responsabilidade sobre a educação para índios, o Estado 

brasileiro evitou décadas de investimentos nessa área, repassando uma ação 

governamental brasileira para uma instituição norte-americana, cujo objetivo 

central era a conversão dos povos indígenas ao protestantismo, através da 

tradução da bíblia nas mais variadas línguas indígenas existentes no Brasil.  

De acordo com Borges (1997), o SIL é uma entidade religiosa norte-

americana de caráter fundamentalista, que utilizava a língua original dos povos 

indígenas apenas como ponte para o aprendizado de ensinamentos bíblicos e 

o posterior ensino do português, contribuindo, dessa forma, para a integração 

do indígena na sociedade nacional, ao destruir sua religiosidade (substituindo o 

panteão indígena pelo evangelho) e sua língua (impondo o português).  

As críticas em relação à presença do SIL no Brasil e em outros países 

da América do Sul e Central geraram muita polêmica, culminando no fim 

desses convênios, embora ainda hoje exista o uso dos materiais pedagógicos 

produzidos pelo SIL em diversas escolas indígenas.  
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De acordo com Ferreira (2001), a ausência da FUNAI durante todos 

esses anos de educação para índios desenvolvida pela SIL, fez com que este 

último acabasse desempenhando o papel de criador, implementador e 

responsável pelos programas de educação bilíngue e bicultural desenvolvidos 

em áreas indígenas, apoiados e oficializados pelo órgão indigenista oficial. 

Conjugando linguística e proselitismo, este modelo educacional colocou-se, em 

última análise, a serviço das políticas governamentais de integração dos povos 

indígenas à sociedade nacional.  

Durante quase meio milênio de educação escolar para índios no Brasil, 

notamos que a escola sempre estava ligada aos interesses das classes 

dominantes, do Estado e da Igreja, o que resultou em uma educação nacional 

fracassada. Fracasso esse observado em todos os âmbitos, tanto na 

perspectiva dos povos indígenas, com uma educação desrespeitosa à sua 

diversidade cultural e linguística, muitas vezes violenta e desumana, quanto 

para as classes mantenedoras dessa educação, que desejavam o 

desaparecimento dos indígenas brasileiros através de sua total diluição dentro 

da sociedade nacional.  

 

2.3. Terceira fase: Articulação da sociedade civil em prol da causa 

indígena  

 

O terceiro momento da história da educação escolar entre os povos 

indígenas brasileiros vem para romper com o antigo paradigma integracionista, 

paternalista e tutelar, exercido desde a época do Brasil colônia, colaborando 

para a dizimação física e cultural desses povos. Em meio à organização e 

participação efetiva da sociedade civil junto aos movimentos indígenas, 

instaura-se um novo paradigma, o paradigma emancipatório, marcado pelas 

lutas e conquistas de direitos em relação à demarcação de terras, saúde e, 

principalmente, pelas primeiras experiências de educação escolar alternativas, 

paralelas ao modelo oficial defasado.   



37 

 

Este terceiro período tem seu início em meados da década de 1970, 

dentro do processo de redemocratização do Brasil, onde houve a efervescência 

de inúmeros movimentos sociais que buscavam sua legitimação como novos 

atores da cena política brasileira. Na esteira deste processo pela 

redemocratização do nosso país, surgem e se fortalecem inúmeros 

movimentos sociais, tais como: movimentos ecológicos, os movimento 

feminista, movimento indígena e indigenista, movimento negro, movimentos 

pela terra, movimento estudantil, dentre outros. 

É nesse contexto histórico de militância que são fundadas diversas 

organizações não governamentais (ONGs), cuja bandeira principal era a defesa 

dos povos indígenas brasileiros, demonstrando assim grande insatisfação da 

sociedade diante das políticas exercidas pelo Estado até então. De acordo com 

Ferreira (2001) e Nobre (2005), as principais organizações criadas nesta época 

são: a Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPI/SP – (1978), o Centro 

Ecumênico de Documentação e Informação - CEDI - (1979), a Associação 

Nacional do Apoio ao Índio - ANAÍ - (1977) e o Centro de Trabalho Indigenista - 

CTI - (1979).  

Setores progressistas da Igreja Católica, por sua vez, principalmente a 

partir das reuniões de Medellín (1968), onde se realizaram o I e o II Encontros 

Sul-Americanos de Bispos, que serviram para que a Igreja Católica adotasse 

uma linha de atuação voltada para a defesa dos direitos humanos e das 

minorias étnicas, passaram a rever sua posição em relação à causa indígena. 

Foram criadas duas organizações: a Operação Anchieta – OPAN – (1969), e o 

Conselho Indigenista Missionário - CIMI - (1972), cujas atribuições eram a de 

prestar serviços na área da educação escolar para índios. (Ferreira, 2001).  

 As organizações não governamentais pró-índio tiveram a contribuição, 

através de assessorias especializadas, de algumas universidades brasileiras 

neste período, sendo elas a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ).  

Segundo Nobre (2005), essa fase reflete um processo mais amplo de 

reorganização da sociedade brasileira na luta contra a ditadura, pela 
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redemocratização e na constituição de novos atores sociais no cenário político 

brasileiro. O movimento indígena é mais um destes representantes.  

Esse período também foi marcado pela articulação entre essas 

organizações não governamentais e os movimentos indígenas, resultando na 

criação de inúmeros encontros nacionais de educação indígena. Esses 

encontros geraram importantes desdobramentos, pois possibilitavam a 

discussão entre pessoas envolvidas com as questões indígenas, 

principalmente questões ligadas à educação escolar, além de ajudarem a 

sistematizar a luta política em busca de direitos tanto a serem criados quanto 

cumpridos de forma legítima, vindos de reivindicações do próprio povo e de 

quem compartilha sua causa.  

É nesta época que, devido a intensas discussões sobre a educação 

escolar desenvolvida nas áreas indígenas e a constatação de que se deveria 

fazer algo diferente do modelo imposto, surge a distinção entre os conceitos de 

educação escolar para índios e educação escolar indígena.  

Nascimento (2004) afirma que a denominação educação escolar para 

índios está impregnada de medos e preconceitos, marcas históricas da 

estigmatização desses povos diante das ideias de assimilação, integração e 

aculturação, tão presentes nas experiências educativas dos índios até 

recentemente. Desta forma, a escola é vista como um instrumento impositivo 

de externalidades, tendendo a homogeneização das culturas indígenas, 

apresentando como seu objetivo principal a preparação de mão de obra para 

servir aos interesses do Estado ou dos grupos missionários que, desde os 

primórdios da colonização, vêm atuando junto a essas populações.  

O conceito de educação escolar indígena, entendida como uma 

educação escolar dos índios surge em meio a lutas políticas, que buscam o 

reconhecimento dos interesses e modos de vida dessas populações, 

assegurando-lhes o direito a uma escola diferenciada, de qualidade, que 

revalide sua identidade cultural, subjugada durante tantos anos, permitindo a 

tomada de autonomia sócio econômico cultural de cada etnia, fortalecendo a 

tradição e o modo de ser indígena e ainda fornecendo elementos para uma 

relação menos desigual com a sociedade não indígena. 
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Deste modo, a educação escolar indígena como instrumento de 
intercâmbio dos conhecimentos da sociedade indígena e da não-índia 
deve levar à conscientização e à resolução, pelos índios, de seus 
problemas fundamentais, tais como a defesa da terra e alternativas 
econômicas na situação de contato (ALBUQUERQUE, 2004, p. 17). 

 

Inicia-se nesse movimento a criação das primeiras experiências de 

educação escolar indígena e de formação de educadores indígenas no Brasil, 

apoiados por organizações não governamentais, movimentos indígenas, 

universidades, etc. 

Tassinari (2001) faz uma reflexão acerca da escola e sua multiplicidade 

de atores, sendo ela uma instituição nem completamente exterior aos 

indígenas e nem algo próprio de suas culturas, compreendendo então que a 

escola é um lugar de fronteira, onde ocorre o encontro de dois mundos, duas 

formas de saber ou, ainda, múltiplas formas de conhecer e pensar o mundo: as 

tradições de pensamentos ocidentais, que geraram o próprio processo 

educativo nos moldes escolares, e as tradições indígenas, que atualmente 

demandam da escola e a transformam constantemente.    

 

Ela (a escola) é como uma porta aberta para outras tradições de 
conhecimentos, por onde entram novidades que são usadas e 
compreendidas de formas, variadas. É nesse sentido que considero 
muito adequado definir as escolas indígenas como espaços de 
fronteiras, entendidos como espaços de transito, articulação e troca 
de conhecimentos, assim como espaços de incompreensões e de 
redefinições dos grupos envolvidos nesse processo, índios e não 
índios. (...) Portanto, a abordagem teórica da escola indígena 
enquanto “fronteira” é extremamente útil por englobar tanto o 
reconhecimento das possibilidades de troca e intercâmbio de 
conhecimento e fluxo de pessoal quanto o entendimento de situações 
de interdição dessa troca. Porém, essas interdições não constituem 
meras barreiras estáveis, mas funcionam também de forma dinâmica 
fornecendo material que vem reforçar diferenças ou manter distinções 
étnicas. É por meio de zonas proibidas de diálogo que valores ou 
critérios de distinção entre os povos em contato são criados ou 
repensados. Falando concretamente, são esses limites que reforçam 
preconceitos de ambos os lados. Do ponto de vista da atuação 
prática nas escolas, o reconhecimento dos limites e das “zonas 
interditadas” é um primeiro passo para redirecionar a atuação, e 
somente uma avaliação de cada caso poderá decidir o que fazer: se é 
possível superar essas barreiras ou se é o caso simplesmente de 
procurar contorná-las, ou de buscar outras alternativas. A noção que 
proponho, para o entendimento das escolas indígenas, baseia-se 
naquelas abordagens que consideram “fronteira” como espaço de 
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contato e intercâmbio entre populações, como espaço transitável, 
transponível, como situação criativa na qual conhecimentos e 
tradições são repensados, às vezes reforçados, às vezes 
rechaçados, e na qual emergem e constroem as diferenças étnicas. 
Essa noção busca fornecer uma outra perspectiva teórica para 
compreensão das escolas indígenas, alem das alternativas de 
considerá-las “espaços de branco”, que vêm alterar ou impor uma 
nova ordem às aldeias indígenas, ou “espaços ressignificados de 
acordo com as tradições indígenas”. Trata-se de entender a escola 
indígena como um espaço de índios e não índios e, assim, um 
espaço de angustias, incertezas, mas também de oportunidades e de 
criatividade (TASSINARI, 2001, p. 50-68) 

 

Em 1979 é realizado o I Encontro Nacional de Educação Indígena, 

sendo o primeiro evento a nível nacional reunindo pessoas envolvidas em 

experiências alternativas com educação em áreas indígenas. Ferreira (2001) 

aponta que as motivações do evento eram de natureza política – a educação 

como fator de autodeterminação e respeito aos direitos indígenas – e 

buscavam a reflexão acadêmica sobre situações concretas para o debate.  

Importantes também foram os encontros da OPAN – Operação Anchieta 

realizados a partir de 1982, de dois em dois anos, reunindo trabalhos de 

representantes da OPAN, do CIMI, dos CPIs, da IECLB – Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil – e de Universidades. Esses encontros geraram 

relatórios, que, além dos trabalhos particulares que cada um dos grupos 

participantes vinha desenvolvendo, apresentavam: uma análise da conjuntura 

da época; denúncias aos convênios que a FUNAI ainda fazia com missões 

protestantes, como a Missão Novas Tribos no Brasil (MNTB), a Missão 

Evangélica da Amazônia (MEVA), a Aliança Batista Missionária da Amazônia 

(ALBAMA), a Associação Linguística Evangélica Missionária (ALEM) e com o 

SIL; apontavam o processo de conscientização do estado ao acompanhar o 

movimento indígena que crescia; e o papel da Fundação Nacional Pró- 

Memória/Secretaria do Patrimônio Artístico e Nacional na formulação de 

políticas (Nobre, 2005). 

Outro evento que deve ser lembrado foi o Encontro Nacional de 

Educação Indígena, promovido no Rio de Janeiro pela Fundação Nacional Pró-

Memória do Ministério da Cultura, e pelo Museu do Índio do Rio de Janeiro, por 

meio do Núcleo de Educação Indígena, em 1987. Representantes de 27 

entidades, organizações e instituições nacionais estiveram presentes, como a 
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UNI, CPI/SP, CIMI, OPAN, CTI, Ministério da Educação (MEC), Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação e Cultura, entre outras. Constituíram-se, 

nessa reunião, grupos de trabalho (GTs) para refletir sobre variados temas, tais 

como: currículo escolar, missões religiosas proselitistas, educação bilíngue e 

mecanismos de ação coordenada. Ferreira (2001) afirma que nesse encontro 

houve a elaboração de documentos dirigidos às autoridades educacionais, 

reclamando a criação, nos Ministérios da Educação e da Cultura, de 

organismos próprios para executar, acompanhar e avaliar a implementação de 

uma política de educação escolar indígena, nova e qualitativamente diferente, 

formulada com a participação dos povos indígenas, dos educadores e 

instituições nacionais realmente comprometidas com o destino desses povos. 

Devido à urgência no encaminhamento de propostas de educação 

escolar para as comunidades indígenas a serem encaminhadas à Assembleia 

Nacional Constituinte e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), surge no ano de 1987 o grupo BONDE – Grupo de Trabalho 

Mecanismos de Ação Coordenada, que agregava diversas instituições e 

organizações ligadas à questão da educação escolar indígena.  

A atuação do BONDE foi de extrema relevância para assegurar direitos 

e diretrizes que regiam e ainda regem a educação escolar indígena brasileira.   

 

A necessidade de se definirem leis complementares para 
regulamentar os direitos constitucionais dos povos indígenas fez com 
que o BONDE elaborasse novas propostas para a LDB, como os 
documentos “Subsídios para a Elaboração da Política Nacional de 
Educação Indígena e Legislação Ordinária Correspondente” (1988) e 
“Da Educação Indígena” (janeiro de 1989), entre outros. As propostas 
foram em grande medida incorporadas ao capítulo “Da Educação 
para as Comunidades Indígenas”, parte do Projeto de Lei da nova 
LDB (FERREIRA, 2001, p.91). 

  

O modelo alternativo de educação escolar indígena cunhado pelo 

BONDE serviu de experiência para inúmeros povos indígenas de diversas 

regiões do Brasil, promovendo assim uma educação contra hegemônica, 

legitimada pelos próprios indígenas em contraposição a séculos de matanças, 

catequese, epistemicídio, assimilacionismo, paternalismo, desrespeito, 

subjugação, maus tratos, etc.  
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De acordo com Grupioni (2004), essa reviravolta histórica nos mostra o 

poder de mutação da escola, que de algo historicamente imposto, passou a ser 

tomada e reivindicada, por comunidades indígenas que notaram nela a 

possibilidade de construção de novos caminhos para se relacionar e se 

posicionar perante os representantes da sociedade envolvente, com a qual 

estão cada vez mais em contato. 

 

2.4. Quarta fase: Efervescência do movimento indígena 

 

De acordo com Ferreira (2001), paralelamente e em consonância com o 

surgimento das organizações não governamentais pró-índio no Brasil, período 

da ditadura militar, o movimento indígena começou a se organizar. Sendo que, 

a partir de meados da década de 1970 realizaram-se, em diferentes regiões do 

país, assembleias, encontros e/ou reuniões que culminaram na criação das 

organizações indígenas atuantes até os dias de hoje, como a União das 

Nações Indígenas (UNI) e suas regionais, o Conselho Geral da Tribo Ticuna 

(ACGTT), a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), o 

Conselho Indígena de Roraima (CIR), o Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé 

(CGTSM), a Organização do Conselho Indígena Munduruku, entre outras. 

Lideranças e representantes de sociedades indígenas de todo o Brasil 

passaram a se articular, procurando soluções coletivas para problemas 

comuns, que são basicamente a defesa de território, o respeito à diversidade 

linguística e cultural, o direito à assistência médica adequada e a processos 

educacionais específicos e diferenciados.  

O primeiro grande encontro, intitulado Índios: Direitos Históricos ou I 

Encontro Indígena do Brasil, realizado em abril de 1981, na cidade de São 

Paulo, contando com a participação de 32 lideres indígenas de todo o país, 

permitiu passo importante na luta conjunta desses povos e defesa de direitos, 

principalmente aqueles relacionados à saúde, educação e demarcação de 

terras. Na plenária final destacou-se a urgência de se promover uma campanha 

pela implantação de um sistema educacional adequado às especificações 

culturais de cada povo indígena brasileiro (CPI/SP, 1982, p. 68 apud Ferreira, 
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2001, p. 96). O II Encontro Nacional de Lideranças Indígenas ocorreu em maio 

de 1984, em Brasília, reunindo em torno de 300 indígenas representantes de 

170 etnias. As principais pautas do encontro foram a necessidade de mudança 

do então presidente da FUNAI e a elaboração de uma carta de repúdio à 

Exposição de Motivos 055, de agosto de 1983, que, entre outras coisas, 

permitiria a intervenção das Forças Armadas em áreas indígenas em casos de 

perturbações da ordem ou necessidade de assegurar o exercício dos poderes 

constituídos. Vários encontros foram realizados entre lideranças, professores e 

comunidades indígenas, bem como, com organizações não governamentais e 

instituições do Estado, esses encontros visavam estratégias e acordos para 

assegurar direitos que vinham sendo reivindicados pelos povos indígenas do 

Brasil.  

A articulação e organização do movimento indígena, juntamente com 

entidades pró-índio da sociedade civil e instituições do Estado, através de 

assembleias, reuniões, encontros regionais e nacionais, permitiram conquistas 

significativas na Constituição, promulgada em outubro de 1988. Destaco aqui a 

conquista mais significativa, o direito à diversidade cultural, reconhecido pela 

primeira vez de forma plena e não integracionista pelas leis brasileiras, no 

capítulo “Dos Índios” (caput do artigo 231) da CF88,  

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens (BRASIL, 1988). 

 

Após a promulgação da Constituição de 1988, os encontros indígenas 

continuaram a ser realizados em todo o país, assegurando a elaboração e 

aprovação de inúmeros outros dispositivos legais, em prol das comunidades 

indígenas brasileiras e, acima de tudo, forjando formas de garantir o 

cumprimento do discurso oficial, tão bonito na forma de lei, mas cercado de 

mazelas, contradições e ilegalidades.  
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2.5. Documentos oficiais versus prática  

 

Como vimos anteriormente, a luta constante de movimentos sociais em 

prol das causas indígenas, ao longo da história do Brasil, culminou na 

aprovação de inúmeros dispositivos legais que vieram para garantir direitos 

específicos a esses povos. Enfatizo a seguir os documentos oficiais mais 

significativos dentro desse processo histórico. 

A aprovação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 

é um dos marcos políticos mais importantes na luta dos movimentos sociais 

indígenas e indigenistas, pois supera pela primeira vez na história, em termos 

jurídicos, a perspectiva assimilacionista no trato aos povos indígenas 

brasileiros, os reconhecendo como povos diferentes e não mais como categoria 

transitória, que, mais dia menos dia, iria se integrar completamente à 

sociedade nacional. Essa nova perspectiva de reconhecimento está explicitada 

no Capítulo VIII, intitulado “Dos Índios”: 

 

Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo (BRASIL, 1988). 

 

Analisando os artigos supracitados, podemos observar a 

responsabilidade absoluta do Estado em forjar condições para que esses 

direitos sejam concretizados.  

Em relação à educação escolar indígena, podemos notar grandes 

avanços no reconhecimento das especificidades culturais e linguísticas de cada 

povo. Observamos estas especificações no Capítulo III “Da Educação, da 

Cultura e do Desporto”; na Seção I “Da Educação; artigo 210 da CF88: 
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Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.    

 

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem (BRASIL, 1988). 

     

No mesmo capítulo, na seção II “Da Cultura”, temos o Artigo 215, 

assegurando que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”, sendo os povos indígenas 

grandes beneficiários dessa lei.  

Os avanços legais proporcionados pela promulgação da CF88 em 

sintonia com o esvaziamento da FUNAI culminaram na transferência das 

responsabilidades federais da educação escolar indígena desta instituição para 

o MEC, que passa a “coordenar as ações referentes à educação indígena, em 

todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI”. Tais ações “serão 

desenvolvidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em 

consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do Ministério da 

Educação”. (Artigos 1 e 2 do Decreto Presidencial n°. 26, de 04/02/1991). Em 

relação ao elevado valor dessa medida, Gorete Neto (2009) afirma que: 

 

A federalização da educação indígena reside no fato de que muitos 
povos indígenas estão localizados em municípios e estados anti-
indígenas, o que dificulta sobremaneira que os mesmos consigam 
fazer valer os seus direitos. A interlocução com o MEC retira poder 
destas instâncias menores, diminui suas influências sobre a gestão 
escolar indígena e torna, em certa medida, mais rápida a execução 
das leis favoráveis aos índios (GORETE NETO, 2009, p. 19).  

 

Entretanto, a estadualização e municipalização das escolas indígenas 

ocorreram sem a criação de mecanismos que assegurassem uma uniformidade 

de ações para garantir as especificidades destas escolas. Sendo assim, a 

estadualização não representou um processo de instituição de parcerias entre 

órgãos governamentais e organizações indigenistas e indígenas, que 

compartilhassem a mesma concepção sobre o processo educativo a ser 
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oferecido para as comunidades indígenas, mas sim uma simples transferência 

de atribuições e responsabilidades, mostrando que a transferência de 

responsabilidades da FUNAI para o MEC e deste para as secretarias estaduais 

de educação, criou uma situação de acefalia no processo de gerenciamento 

global da assistência educacional aos povos indígenas. 

 Outra conquista datada no ano de 1991 foi a criação do Conselho 

Nacional de Educação Indígena através da Portaria Interministerial nº. 559/91, 

de 16/04/1991, entre o Ministério da Justiça e da Educação. Os objetivos do 

conselho são: 

 

Art. 1º - Garantir às comunidades indígenas educação escolar básica 
de qualidade, laica e diferenciada, que respeite e fortaleça seus 
costumes, tradições, línguas, processos próprios de aprendizagem e 
reconheça suas organizações sociais.  

 

Art. 2º - Garantir ao índio o acesso ao conhecimento e o domínio dos 
códigos da sociedade nacional, assegurando-se às populações 
indígenas a possibilidade de defesa de seus interesses e a 
participação plena na vida nacional em igualdade de condições, 
enquanto etnias culturalmente diferenciadas.  

 

Art. 3º - Garantir o ensino bilíngüe nas línguas materna e oficial do 
País, atendido os interesses da cada grupo indígena em particular 
(BRASIL, 1991).  

 

Esta portaria faz menção às leis sobre a educação escolar indígena, 

tocando em pontos de suma relevância, como conteúdos curriculares 

diferenciados, calendário específico, metodologias e avaliação adequados à 

realidade sociocultural de cada grupo étnico, materiais didáticos para o ensino 

bilíngue e construção das escolas nos padrões arquitetônicos característicos 

da cada grupo étnico (Artigo 8º). Discorre também sobre a formação dos 

profissionais responsáveis pela educação escolar indígena e a importância de 

serem preparados e capacitados para atuarem junto a suas comunidades 

(Artigo 7º), garantindo ainda a isonomia salarial entre professores índios e não 

índios de acordo com suas titulações (Artigo 12°).  

   A Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

aprovada em 1996, especifica no âmbito da lei as principais diferenças entre a 
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educação escolar indígena e a educação escolar não índia, a saber, o 

bilinguismo e a interculturalidade. As especificações do Artigo 78 afirmam que 

fica a cargo “da União com a colaboração das agências federais de fomento à 

cultura e de assistência aos índios” o desenvolvimento de “programas 

integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e 

intercultural aos povos indígenas”. A educação escolar indígena tem como 

objetivos: “proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação 

de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a 

valorização de suas línguas e ciências”, bem como “garantir aos índios, suas 

comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e 

científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias” 

(Brasil, 1996). 

Já no Artigo 79, temos a responsabilidade da União mais uma vez 

explicitada como instituição que “apoiará técnica e financeiramente os sistemas 

de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, 

desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.”, sendo que esses 

programas devem ser planejados de forma legítima, através de audiência das 

comunidades indígenas. Os programas referidos terão os seguintes objetivos: 

“fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena”; “manter programas de formação de pessoal especializado, destinado 

à educação escolar nas comunidades indígenas”; “desenvolver currículos e 

programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes 

às respectivas comunidades”; “elaborar e publicar sistematicamente material 

didático específico e diferenciado” (Brasil, 1996).  

 Os Artigos 23 e 32 da LDB corroboram com o Artigo 210 da CF88, 

estabelecendo a existência de currículos mínimos que devem ser preenchidos 

de acordo com as especificidades regionais e locais de cada sociedade, sua 

cultura, sua economia, etc., e assegurando às comunidades indígenas a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem 

dentro do processo escolar. 

No ano de 1998 é publicado o Referencial Curricular Nacional (RCNEI) 

para as Escolas Indígenas, que surge em atendimento às determinações da 
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LDB que enfatizam a diferenciação entre a escola indígena e as demais 

escolas “pelo respeito à diversidade cultural e à língua materna, e pela 

interculturalidade” (Brasil, 1998). A grande importância do RCNEI reside no fato 

dele ser o fruto da “participação de educadores índios e não-índios, legitimando 

ideais e práticas construídas pelos diversos atores sociais indígenas e seus 

assessores como parte de uma política pública para a educação escolar 

indígena” (Brasil, 1998). Este material pretende fornecer subsídios e 

orientações para a construção de programas de educação escolar indígena 

que atendam aos anseios e aos interesses dessas comunidades, através de 

discussões na construção dos projetos político-pedagógicos, dos currículos 

diferenciados, na produção de materiais didáticos próprios, nas práticas de sala 

de aula e na formação de professores indígenas. 

Já no ano de 1999, temos a aprovação de um parecer entre o Conselho 

Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, intitulado Parecer 

CEB/CNE 14/99, cujo objetivo era fixar Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Escolar Indígena. Este parecer cria-se, pela primeira vez em termos 

jurídicos, a categoria escola indígena garantindo assim “autonomia tanto no 

que se refere ao projeto pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros 

públicos para a manutenção do cotidiano escolar, de forma a garantir a plena 

participação de cada comunidade indígena nas decisões relativas ao 

funcionamento da escola” (Brasil, 1999), sendo a escola indígena, a partir 

desta data, uma nova categoria dentro do sistema de ensino brasileiro e não 

mais considerada como escola rural e suas extensões ou ainda a extensão de 

escolas não índias. O CEB/CNE 14/99 discorre também sobre as definições da 

esfera administrativa, a necessidade de se flexibilizar os currículos, a formação 

do professor indígena e suas especificidades, bem como, o estabelecimento de 

novas exigências e formas de contratação desses professores. Ao 

considerarmos que “o professor índio se constitui num novo ator nas 

comunidades indígenas e terá de lidar com vários desafios e tensões que 

surgem com a introdução do ensino escolar”, devemos repensar também sua 

formação, para que ela lhe possibilite instrumentos que o torne “agente ativo na 

transformação da escola num espaço verdadeiro para o exercício da 

interculturalidade” (Brasil, 1999).  
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 Outro avanço legal, datado do mesmo ano, é a Resolução CEB/CNE 

03/99 que fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das Escolas 

Indígenas. Os primeiros cinco Artigos desta resolução dispõem sobre 

organização, estrutura e funcionamento das escolas indígenas, assegurando a 

essas comunidades ampla autonomia na construção de escolas que estejam 

de acordo com seus interesses e realidades, através da construção de 

calendários, currículos, projetos político-pedagógicos e materiais didáticos 

próprios. Os Artigos 6°, 7° e 8° abordam a formação de professores indígenas 

fazendo referência às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar 

Indígena (CEB/CNE 14/99). Os demais Artigos, do 9° ao 16°, descrevem as 

responsabilidades administrativas, organizacionais, financeiras e demais 

obrigações, da União, dos Estados e dos Municípios em relação à educação 

escolar indígena.  

 Através da aprovação da Lei nº. 10172, de 09/01/2001, é implementado 

o Plano Nacional de Educação (PNE) 2001/2010, que fixa diversos objetivos e 

metas a serem cumpridos no período de dez anos, sendo a educação indígena 

discutida no 9° capítulo deste documento.  O PNE 2001/2010 ratifica o direito 

dos povos indígenas a uma educação escolar específica, intercultural, bilíngue, 

diferenciada, de qualidade, que respeite os processos próprios de 

aprendizagem de cada povo, assumindo ser necessário o atendimento das 

escolas indígenas por professores também indígenas, assegurando assim as 

características elencadas anteriormente. O documento também aborda as 

responsabilidades da União na função de coordenar e financiar ações 

escolares da educação escolar indígena, enquanto os Estados e Municípios 

têm o papel de executar essas ações.   

Além disso, o PNE 2001/2010 estabelece 21 objetivos e metas a serem 

atingidos no âmbito da educação escolar indígena. Entre esses objetivos estão: 

a universalização da primeira fase e ampliação da segunda fase do Ensino 

Fundamental; a criação da categoria oficial de escola indígena; o 

reconhecimento oficial e a regularização legal de todos os estabelecimentos de 

ensino localizados no interior das terras indígenas; a promoção da autonomia 

das escolas indígenas; o fortalecimento e ampliação de linhas de 
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financiamento; a instituição e regulamentação do magistério indígena, com a 

criação da categoria de professores indígenas como carreira específica do 

magistério, concursos próprios, planos de carreira, implementação e oferta de 

programas de formação de professores indígenas em nível superior; e a 

promoção de informações a população brasileira em geral sobre as sociedades 

e culturas indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a 

intolerância e o preconceito em relação à essas populações. 

A ratificação e promulgação da Convenção 169, de 07/06/1989, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) através do Decreto Presidencial 

5.051, de 19/04/2004 é de suma relevância no âmbito da defesa dos direitos 

indígenas, pois coloca o Brasil em consonância com leis internacionais 

explicitando sua responsabilidade no cumprimento das mesmas. A Convenção 

169 da OIT trata especificamente dos direitos dos povos indígenas e tribais, no 

que se refere à educação e meios de comunicação indígenas, temas tratados 

na 6° parte do documento, onde temos: a valorização da autonomia dos povos 

indígenas e tribais na construção da escola que desejam, o incentivo ao 

bilinguismo, o respeito às especificidades de cada povo, o direito a espaços 

nos meios de comunicação de massa, a necessidade de se instituir medidas 

educativas para toda a comunidade nacional a fim de que se elimine os 

preconceitos em relação a esses povos.  

O Decreto presidencial n° 6.861, de 27/05/2009 dispõe sobre a 

Educação Escolar Indígena definindo, pela primeira vez em termos legais, sua 

organização em territórios etnoeducacionais, que: 

 

“(...) independentemente da divisão político-administrativa do País, as 
terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos 
indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas por 
raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações 
lingüísticas, valores e práticas culturais compartilhados” (BRASIL, 
2009).  

 

De acordo com Baniwa (2010), os territórios etnoeducacionais são 

compreendidos como áreas territoriais específicas que dão visibilidade às 

relações interétnicas construídas como resultado histórico de lutas e 

reafirmação étnica dos povos indígenas, para a garantia de sua organização, 
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de seus territórios e de políticas específicas nas áreas de saúde, educação e 

etnodesenvolvimento. 

 
 
O decreto dos Territórios Etnoeducacionais estabelece que os 
Sistemas de Ensino (Federal, Estaduais e Municipais) passem a 
atender as demandas educacionais escolares dos povos indígenas a 
partir dos seus espaços e de suas relações etnoterritoriais, ou seja, a 
partir das realidades concretas e das demandas dos povos indígenas, 
considerando suas relações socioculturais conectados aos seus 
territórios. Deste modo, a nova organização dos serviços de 
atendimento educacional deixa de ser de acordo com as divisões 
territoriais e político-administrativos dos estados e municípios, mas 
mantendo suas responsabilidades, para corresponder aos respectivos 
etnoterritórios indígenas, que leve em consideração, a distribuição 
das terras, das línguas, do patrimônio material e imaterial e 
principalmente as relações sociais, culturais, políticas e econômicas 
destes povos (Baniwa, 2010, p. 02).  
 

A implementação dos territórios etnoeducacionais, 26 ao todo, é um 

grande avanço dentro do reconhecimento da organização social e territorial 

indígena, pois essas comunidades não são concebidas segundo as nossas 

definições administrativas e políticas, na forma de municípios e estados, 

possuindo por sua vez, complexas organizações que são constantemente 

desrespeitadas.  

Já no ano de 2011 entra em vigor o novo Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2011/2020, apresentando 10 diretrizes objetivas e 20 metas, todas elas 

seguidas de estratégias específicas de concretização. No que tange à 

educação escolar indígena, temos: a implementação dos territórios étnico-

educacionais; os programas de formação de pessoal especializado, de 

produção de material didático e de desenvolvimento de currículos; o apoio à 

alfabetização na língua materna; o estímulo à visão articulada de 

desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; o estímulo 

ao ensino médio integrado à formação profissional; a implementação de ações 

para redução de desigualdades regionais e para favorecer o acesso a 

programas de mestrado e doutorado; a implementação de programas 

específicos para formação de professores; o respeito às especificidades 

socioculturais.  
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E por fim, temos neste mesmo ano, através da Lei nº 12.416 de 

09/06/2011, uma alteração na LDB, que passa a dispor sobre a oferta de 

educação superior para os povos indígenas.  

 

No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, 
o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades 
públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência 
estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de 
programas especiais (BRASIL, 2011). 

 

Como pudemos observar, a legislação brasileira avançou muito no que 

diz respeito à educação escolar indígena, mas o que notamos é um 

descompasso em relação aos dispositivos legais e a prática política 

propriamente dita. O professor indígena José Mário dos Santos Ferreira, da 

etnia Mura afirma que:  

 

A legislação é muito bonita. Foi criada uma legislação maravilhosa, 

(...) Se você for colocar em prática, ponto por ponto, daquilo que tem 

de ser feito na questão da educação indígena, é feito? Não! E ainda 

tem gestores que dizem que não conhecem a política, não sabem 

como fazer. Tem todo um manual criado pelo Conselho Nacional de 

Educação. Eles dizem que não sabem fazer (FERREIRA
7
, in Veiga & 

Ferreira (Org.) p. 80-81, 2005). 

 

O não cumprimento dos documentos oficiais, criados e implementados 

através de muita luta política indígena e indigenista, estão relacionados, na 

maioria das vezes, a opções políticas não declaradas dos governantes e de 

demais segmentos da sociedade que se esforçam em manter o status quo 

brasileiro. Os atuais modelos de gestão política fazem questão de reproduzir 

mecanismos de segregação concebidos desde a época do Brasil colônia.  

Walsh (2009) nos traz uma interessante perspectiva em relação ao 

ganho de visibilidade da diversidade cultural nas últimas décadas: 

 
Desde os anos 90, a diversidade cultural na América Latina se 
transformou num tema em moda. Está presente nas políticas públicas 

                                                           
7
 Excerto do Livro Desafios atuais da Educação Escolar Indígena, fruto do VI Encontro sobre 

Leitura e Escrita em Sociedades Indígenas realizado na UNICAMP, em julho de 2005.  
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e reformas educativas e constitucionais e constitui um eixo 
importante, tanto na esfera nacional-institucional como no âmbito 
inter/transnacional. Embora se possa argumentar que essa presença 
é fruto e resultado das lutas dos movimentos sociais-ancestrais e 
suas demandas por reconhecimento e direitos, pode ser vista, ao 
mesmo tempo, de outra perspectiva: a que a liga aos desenhos 
globais do poder, capital e mercado. Por isso é importante 
contextualizar o debate e iluminar sua politização (...) Tão lógica 
pretende reconstruir as relações entre o Estado e a sociedade por 
meio de uma inclusão que permite reduzir conflitos étnicos e 
incrementar a eficiência econômica da ação estatal, dentro de uma 
ordem não só nacional, mas regional e global (WALSH, 2009, p. 14-
19).  
 

O chamado da autora para a reflexão e contextualização nos serve 

como um alerta e estímulo para a inquietação e inquirição para repensarmos as 

conquistas sociais que só existem no discurso oficial.  

 Ainda sobre a discrepância entre os documentos oficiais e as práticas 

políticas podemos destacar o problema da descontinuidade político-

administrativa muito recorrente em nosso país. É muito comum termos um 

determinado estado que vem avançando em determinada política pública, mas, 

no entanto, quando o governo muda, a chance de acontecer um retrocesso é 

muito grande.  

E por fim, outro fator de impedimento está na falta de quadros técnicos 

qualificados. Este apagão de funcionários que estejam aptos a trabalhar na 

área da educação escolar indígena perpassa todas as instâncias (federal, 

estadual e municipal), colaborando para que, em muitos casos, a legislação 

não saia de fato do papel. 

 É importante destacar que todo esse aparato legal favoreceu a criação 

de diversos programas de formação de professores indígenas, inicialmente em 

nível médio, sob a gestão dos estados e logo em seguida, em nível superior, 

sob a gestão de universidades estaduais e federais. Discorro, a seguir, sobre 

os projetos de maior destaque, são eles: os Projetos Inovadores em Educação 

Indígena, implementados no ano de 2004 e o Programa de Apoio à Formação 

Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND), implementado no 

ano de 2005, lembrando que esses projetos são frutos do Ministério da 

Educação (MEC), junto à Secretaria da Educação Superior (SESu) e à 
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Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) 

dentro do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

Os Projetos Inovadores em Educação Indígena são uma iniciativa do 

governo federal em formalizar sua relação com diversas organizações 

indígenas e indigenistas que já vêm desenvolvendo trabalhos no âmbito da 

educação escolar indígena, contribuindo assim, para efetivar o direito dos 

povos indígenas a uma educação diferenciada e respeitosa com suas 

concepções socioculturais, políticas, econômicas, linguísticas e religiosas. 

Afinal, as primeiras tentativas de execução de uma educação escolar indígena 

baseada no diálogo e na alteridade, antes mesmo da existência de um aparato 

legal, foram feitas por essas instituições. Seu objetivo é “apoiar 

financeiramente as práticas desenvolvidas por ONGs avaliadas como 

referenciais para o tratamento da diversidade sociocultural dos povos indígenas 

na gestão de programas de educação escolar, gerando inovações que efetivam 

os direitos educacionais indígenas e que podem ser incorporadas pelos 

sistemas de ensino” (Ministério da Educação, 2010). De acordo com o MEC, os 

resultados avançados são:  

 

Entre 2004 e 2008, as organizações indígenas e não indígenas 
produziram, com apoio do Ministério da Educação, 55 títulos entre 
livros didáticos e para-didáticos, CDs e DVD (para valorização a 
oralidade dos povos indígenas). Atendendo 78.774 alunos, em 
1.035 escolas, de acordo com dados do Censo Escolar 
2008/INEP. Ressaltamos que nesses números, referentes ao 
Censo Escolar 2008, também estão incluídos os materiais 
produzidos por Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 
(29 títulos). Em 2010 foram aprovados 14 projetos de instituições 
indígenas e indigenistas para o desenvolvimento de ações nas 
áreas de formação de professores e gestores indígenas e de 
produção de materiais didático-pedagógicos 
específicos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). 

 

Já o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas 

Interculturais Indígenas (PROLIND) se caracteriza como uma ação do governo 

federal em “apoio à formação de professores indígenas em nível superior para 

docência nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.” Essa 

formação deve ocorrer em cursos específicos – as Licenciaturas Interculturais – 

de acordo com a realidade e os projetos sociais de cada povo envolvido. Os 
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cursos são modulares, com duração média de quatro a cinco anos e 

organizados em Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade (Ministério da 

Educação, 2010). Seu objetivo visa o apoio financeiro na formação superior 

desses professores indígenas, com o estímulo ao ensino, pesquisa e extensão, 

bem como a promoção da valorização de estudos relevantes aos povos 

indígenas, como suas línguas maternas e a gestão sustentável de suas terras e 

cultura. Sobre seus resultados alcançados, temos: 

 

Desde a criação do programa, foi oferecido o seguinte quantitativo 
de vagas: 420 em 2005, 452 em 2006, 150 em 2007, 414 em 2008 
e 985 em 2009. Atualmente são 1.564 professores indígenas em 
formação nas 23 Licenciaturas Interculturais criadas em 20 IES. 
Formados: 186 alunos em 2005, 39 em 2008 e 90 em 2009. 
Destaca-se também a construção de 02 centros de formação de 
professores indígenas (UFGD e UFAM) e 01 centro de formação 
intercultural (UFG), espaços voltados à melhoria dos trabalhos 
pedagógicos feitos nas universidades que atendem ao PROLIND 
e à produção de conhecimento (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
2010). 

 

Através desses novos processos de formação de professores indígenas, 

podemos observar com ainda mais ênfase a apropriação da escola como 

elemento fundamental na tomada de consciência e autonomia desses povos, 

que querem, finalmente, gerir por conta própria seus processos de 

aprendizagem, o currículo e o calendário de suas escolas, suas terras, sua 

saúde, deixando de uma vez por todas, a opressão e a tutela exercida pelo 

Estado brasileiro durante mais de cinco séculos.  
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CAPÍTULO 03 – O DESAFIO DE FORMAR PROFESSORES INDÍGENAS 

 

Como podemos observar, através do histórico desenhado no segundo 

capítulo desse trabalho, após séculos de colonização, dominação, escravidão, 

desumanização, subjugação e desrespeito, os povos indígenas, juntamente 

com alguns segmentos da sociedade brasileira ensaiam e traçam um novo 

descobrimento do Brasil, nova história que vem sendo escrita pelos seus 

verdadeiros atores/autores, história legítima pautada na cidadania, liberdade, 

valorização e respeito à diversidade, e, sobretudo, no reconhecimento que nós, 

brasileiros, vivemos em uma nação multiétnica, multicultural e multilinguística. 

No cerne desse novo movimento, temos a escola, instituição que durante 

séculos serviu para catequizar, domesticar, castrar culturas, integrar, impor 

ideologias e agora, por meio de uma reviravolta histórica, aliada a muita luta e 

resistência política, é palco da tomada de consciência, do empoderamento, da 

descolonização, da humanização e da busca de autonomia pelos povos 

indígenas brasileiros.  

A respeito das possibilidades de mudanças ao longo da história e de 

quem pode promovê-las/provê-las, Freire nos deixa a seguinte reflexão: 

 
Constatar esta preocupação implica, indiscutivelmente, em 
reconhecer a desumanização, não apenas como possibilidade 
ontológica, mas como uma realidade histórica. É também, e talvez, 
sobretudo dessa dolorosa constatação, que os homens se perguntam 
sobre a outra possibilidade - a da sua humanização. Ambas na raiz 
de sua inconclusão, que os inscreve num permanente movimento de 
busca. Humanização e desumanização dentro da história, num 
contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens 
como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. (FREIRE, 
1970, p. 27) 
 

Já sobre a dinâmica de mutabilidade que a escola assumiu ao longo dos 

tempos e sobre sua indialização, Grupioni afirma:  

 

Se, historicamente, a introdução da escola em meio indígena serviu 
de instrumento de imposição de valores alheios e de negação de 
identidades diferenciadas, por meio de variados processos – como a 
catequização, a civilização e a integração forçada de índios e índias à 
comunhão nacional –, atualmente, a escola ganhou novo sentido e 
novo significado para os povos indígenas. Tornou-se um meio de 
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acesso a conhecimentos universais e de valorização e sistematização 
de saberes e conhecimentos tradicionais. De algo imposto, como 
vimos, a educação e a criação de escolas em terras indígenas 
passaram a ser uma demanda dos próprios povos indígenas, 
interessados em adquirir conhecimentos sobre o mundo fora das 
aldeias e em construir novas formas de relacionamento com a 
sociedade brasileira e com o mundo (GRUPIONI, 2004, p. 40). 

 

E agora, pergunto-lhes: quais as condições necessárias para que a 

escola possibilite a tomada de consciência e autonomia? A escola deve ser 

para o povo ou do povo? Qual o papel do professor/gestor nesse contexto? 

Que formação de professores é imprescindível para que esse processo 

aconteça verdadeiramente? Qual o papel da comunidade na manutenção 

dessa escola? E qual o papel do poder público nessa manutenção? Quais 

elementos constitutivos da matriz curricular dessa escola e da formação desses 

professores/gestores? Qual a forma de gestão adotada por essa escola? Qual 

o currículo e o calendário escolar dessa escola? Como se dá a relação dos 

conhecimentos escolares com os conhecimentos tradicionais no seio dessa 

escola? 

 Respostas prontas para estas perguntas não existem e talvez nunca 

existirão, pois formação humana não é ciência exata, a formação de um sujeito 

crítico está relacionada a múltiplas variáveis, variáveis estas que não podem 

ser demonstradas, testadas ou generalizadas. Meu anseio aqui, como 

pesquisadora, é, através de um recorte da realidade, apontar possíveis 

caminhos para tentarmos compreender a complexa dinâmica de (re)construção 

do sistema educacional indígena, tendo como pressuposto a ideia de que a 

escola é ferramenta imprescindível na formação autônoma, crítica e reflexiva.  

Para tal, disserto nesse terceiro capítulo, sobre a intrínseca relação entre 

o constante movimento de (re)construção da escola indígena pelos seus pares 

(professores, funcionários, gestores, alunos, pais, comunidade, etc.) e a 

formação desses profissionais da educação, os professores, através da 

investigação do Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior 

Indígena da Universidade Federal de Goiás, um dos meus campos de 

pesquisa.    
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3.1. O curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de 

Goiás: por dentro do Projeto Político Pedagógico 

 

O surgimento e consolidação de novos modelos de educação escolar 

indígena, em que a escola adquire novo papel, praticamente inverso ao 

original, são experiências a cada dia mais frequentes na atualidade do Brasil e 

demais países das Américas, direitos que, além de serem paulatinamente 

assegurados por leis, vêm se tornando realidade através da articulação, luta e 

pressão política exercidas pelos povos indígenas e alguns segmentos da 

sociedade civil. E é nesse contexto que surge o Curso de Licenciatura 

Intercultural de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás, 

cuja proposta educacional defende a valorização e revitalização das línguas 

indígenas, de suas práticas culturais e, sobretudo de seus lugares de 

pertencimento étnico, ao mesmo tempo em que lhes oferecem novas 

alternativas de interação com a sociedade não indígena brasileira, com ênfase 

em uma cidadania que respeite e agregue sem preconceitos as diferenças, a 

diversidade, o outro.  

O curso se dá em uma dinâmica coletiva, tendo desde seu início, 

durante a construção de seu Projeto Político Pedagógico (PPP), a contribuição 

de professores e lideranças indígenas dos estados de Goiás, Tocantins, 

Maranhão, Roraima e Rondônia, especialistas representantes do Ministério da 

Educação (MEC), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Centro de Trabalhos 

Indigenistas (CTI), bem como os professores da Universidade Federal de 

Goiás, dentre outras universidades brasileiras participantes, assegurando 

assim desde seu princípio a construção coletiva, dialógica, a riqueza da 

discussão entre os pares e o protagonismo dos indígenas na concepção de um 

curso voltado a eles, rompendo com modelos de educação há muito vigentes, 

que encaram os alunos, nesse caso os indígenas, como meros sujeitos 

passivos.  

A Licenciatura Intercultural é destinada aos povos indígenas que se 

situam na região Araguaia-Tocantins, são eles: Karajá, Tapuio, Avá-Canoeiro, 

Timbira (Apaniekhrá-Canelas, Apinayé, Krahô, Krenyê, Krikatí-Gaviões, 
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Kokuiregatejê, Kukoikamekhrá, Parkateyê-Gaviões, Pykobyê-Gaviões, 

Ramkokamekhrá-Canelas), Xerente, Guajajara, Apyãwa/Tapirapé e Javaé. 

Essa escolha está relacionada a diversos fatores, irei elencar alguns deles: 

esses povos possuem diferentes graus de parentesco entre si e 

estabeleceram, ao longo dos séculos, relações de intercâmbio cultural, 

compartilham também semelhante histórico de contato com a sociedade não 

indígena e suas lutas e enfrentamentos cotidianos são similares, além de todos 

esses povos possuírem e manterem até hoje intrínseca relação com a cidade 

de Goiânia-GO, sendo ela: 

 

(...) um espaço de encontro desses indígenas, que procuram essa 
capital, ora buscando tratamento de saúde na Casa de Saúde, 
outrora mantida pela FUNAI, hoje pela Fundação Nacional de Saúde - 
FUNASA, ora comercializando artesanato, se beneficiando de 
pesquisas das universidades, realizando exposições, palestras, etc 
(UFG, 2006, p 10). 

 

Acredita-se também que juntos, esses povos poderão definir ações de 

defesa de seus direitos, adotar políticas de manutenção de suas línguas e 

culturas maternas, de suas terras, além de traçarem políticas de 

desenvolvimento sustentável (UFG, 2006, p. 07).   

O curso é regido por dois eixos de sustentação, sendo eles: a 

diversidade e a sustentabilidade. Esses eixos se baseiam na realidade das 

sociedades indígenas, no trato à diferença étnica, na situação em que vivem 

atualmente, nas relações estabelecidas com outros indígenas e com a 

sociedade não indígena e demais particularidades de cada grupo étnico 

participante, particularidades que são explicitadas em cada contexto cultural, 

linguístico, político, econômico, escolar, nas relações com a sociedade não 

indígena, nos projetos de futuro.   

 

A finalidade deste projeto é contribuir com os indígenas na solução de 
seus problemas e de atender às suas solicitações no que toca ao tipo 
de profissional que eles desejam e precisam para desenvolver seus 
projetos econômicos e, conseqüentemente, fortalecer sua cultura e 
língua, com o fim de elevar sua auto-estima. Trata-se de aspectos 
importantes para a sobrevivência dos indígenas como povos 
etnicamente diferenciados (UFG, 2006, p.11). 
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Além dos eixos explicitados acima, o curso também é conduzido com 

base em dois princípios: a transdisciplinaridade e a interculturalidade, 

apreendidos de forma dialógica, tanto no trato entre as diferentes culturas 

quanto na interação entre as várias áreas do conhecimento. Adota-se, portanto, 

o pressuposto de que nenhuma área do conhecimento dito universal se dá 

isolada da outra, biologia de artes, física de geografia, linguagens de 

matemática, bem como os conhecimentos produzidos pelas sociedades 

indígenas não possuem diferença de valor de importância com os demais, não 

devendo ser separados também. Esses eixos refletem muito bem no currículo, 

sendo este: 

 

“[...] fundamentado em uma política de valorização cultural; na busca 
de articulação entre teoria e prática; em uma visão interdisciplinar que 
facilite à integração, em diferentes espaços e projetos, de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; em uma preocupação com a 
articulação dos chamados conteúdos específicos e conteúdos 
pedagógicos; na valorização e promoção da pesquisa em ensino e 
em desenvolvimento de projetos "alternativos de melhoria de vida 
(UFG, 2006, p. 33). 

   

O curso tem como objetivo principal formar e habilitar professores 

indígenas em Licenciatura Intercultural para lecionar nas escolas do ensino 

fundamental e ensino médio, com vistas a atender à demanda das 

comunidades indígenas no que toca à formação superior de seus professores, 

nas áreas de concentração de Ciências da Linguagem, Ciências da Natureza e 

Ciências da Cultura (UFG, 2006, p. 12).  

Já os objetivos específicos estão relacionados: ao incentivo à pesquisa; 

à inserção na comunidade científica; ao favorecimento da leitura do 

conhecimento de forma transdisciplinar e intercultural; à promoção de debates 

teóricos e políticos; ao estímulo à criação de materiais didáticos, contemplando 

assim os conhecimentos indígenas; ao acesso a condições teóricas e práticas 

para a elaboração do currículo pleno das escolas indígenas; à adoção de 

políticas de valorização das línguas e culturas maternas; ao desenvolvimento 

de projetos de sustentabilidade econômica e de políticas de 

revitalização/manutenção das línguas e culturas indígenas. 
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O curso tem duração total de cinco anos, sendo dois de formação básica 

e três de formação específica, divididos em: Ciências da Cultura, Ciências da 

Linguagem e Ciências da Natureza. É importante lembrar que a formação 

pedagógica se dá transversalmente, estando presente em todas as etapas de 

formação, tanto básica quanto específica.  

 

Pretende-se com essa proposta curricular propiciar ao professor 
indígena uma formação que lhe dê condições para promover 
qualquer tipo de ensino, seja ele monolíngüe, bilíngüe, ou de 
qualquer outro tipo, independente da área que ele escolha para se 
especializar. Isso possibilitará ao professor não ser apenas um 
especialista, mas um profissional capaz de assessorar sua 
comunidade, como também lidar com os conhecimentos específicos 
de forma plural.  O importante é que o professor tenha condições de 
colocar, efetivamente, a escola a serviço de sua comunidade, 
contribuindo com o desenvolvimento dos projetos de melhoria de vida 
(UFG, 2006, p. 32).  

 

Nesse contexto o professor indígena nunca poderá ser um mero 

reprodutor de conhecimentos. Mesmo quando esses conhecimentos são de 

sua cultura materna, há uma necessidade fundamental de que esses 

professores sejam verdadeiras lideranças, fazendo a diferença dentro de suas 

comunidades, liderando reivindicações que representam suas vontades, que 

conduzam a escola para que esta deixe de ser apenas “(...) lugar onde se 

realiza a (re)construção do conhecimento, mas, além disso, como um lugar 

onde se reflete criticamente acerca das implicações sociais, políticas e 

econômicas” (UFG, 2006, p. 33).   

 O curso se dá em diferentes locais no decorrer do período letivo de 

cada ano, ocorrendo em quatro momentos presenciais, sendo dois desses 

momentos na UFG e os outros dois nas etapas de Pólo e Terra Indígena, 

respectivamente. Além dos momentos presenciais conta-se também com o 

desenvolvimento do Ensino em Terras Indígenas, das Pesquisas e Seminários 

de Pesquisa, do Estágio Supervisionado e da Prática, todas essas etapas 

perfazem a carga horária final de 3600 horas, distribuídas em cinco anos de 

curso. 
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 De acordo com o PPP do curso, o processo avaliativo dos alunos 

professores se dá em uma dinâmica contínua, onde há a participação de 

inúmeros elementos, assegurando assim, a pluralidade avaliativa.   

 

Também participarão da avaliação o corpo docente do Núcleo, os 
estudantes (auto-avaliação), as comunidades indígenas e a 
Coordenação Geral do Núcleo. A avaliação do processo de ensino-
aprendizagem possibilitará verificar a relação entre as finalidades 
educativas e as atividades realizadas para consecução dos objetivos 
e, ainda, o grau de adequação dos conteúdos à realidade local (UFG, 
2006, p. 69-70). 

 

Em relação aos resultados esperados com a criação da Licenciatura 

Intercultural têm-se a ambição de que o Núcleo Takinahakỹ torne-se “centro de 

referência na formação de professores indígenas em nível superior, visando 

atender os projetos das comunidades e de suas organizações.” (UFG, 2006, p. 

72). Outra ambição exposta no PPP do curso planeja a realização de cursos de 

pós-graduação, que estariam em consonância com projetos das comunidades 

indígenas, realidade que vem ganhando contornos cada vez mais fortes. 

Acredita-se também que a abertura do espaço para discussão da diversidade 

cultural no âmbito da UFG e da sociedade em geral seja de suma relevância 

para a criação de bases para que os próprios professores indígenas em 

conjunto com suas lideranças e comunidade redefinam uma nova proposta 

educacional, com vista à busca de alternativas e autonomia dos povos 

indígenas.  

É de suma relevância pontuar que todas as informações esboçadas 

anteriormente sobre o funcionamento do curso de Licenciatura Intercultural da 

UFG foram baseadas no PPP do curso, sendo essas uma vontade política e 

pedagógica, podendo não se concretizar, ou ainda, se efetivar de maneira 

diferente da colocada no documento oficial. Afinal, o PPP serve como 

referências, guias, apontamentos e direções para o funcionamento do curso, 

sendo sua concretização fruto construído paulatina e incessantemente, através 

da prática política e pedagógica, quase que diária, dos atores que o envolvem. 

Ficando todo projeto a mercê da atuação e boa vontade de pessoas que são 

imperfeitas, que possuem distintas opiniões e posicionamentos, havendo 
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então, no decorrer desse processo inúmeras contradições, dúvidas, erros 

mudanças e ressignificações. 

Aponto a seguir algumas críticas ao curso construídas durante o 

caminhar da pesquisa. Primeiramente, acredito que exista certa incoerência no 

fato de se ter como princípio do curso a transdisciplinaridade, ao mesmo passo 

que exista a divisão das áreas do conhecimento em Ciências da Cultura, 

Ciências da Linguagem e Ciências da Natureza. Ao dividirmos e depois 

agruparmos conhecimentos ditos universais ou conhecimentos tradicionais, 

indígenas, populares em classes/caixinhas, nas áreas da cultura, da linguagem 

e da natureza reduzimos significativamente sua complexidade e até mesmo o 

nível de compreensão que pode ser proporcionado por eles, reproduzindo 

dessa forma uma lógica que nega a transdisciplinaridade e a interculturalidade. 

Esta lógica negadora transparece também na escolha dos professores, que 

devem ministrar os temas contextuais, e mesmo na contratação de novos 

professores, a barreira da formação inicial e dos títulos não consegue ser 

ultrapassada, transparecendo em muitos momentos a divisão de disciplinas e 

de conhecimentos.  

Do mesmo modo, a separação dos conhecimentos em científicos e não 

científicos, dando a esses últimos o teor de tradicionais/indígenas acaba por, 

paradoxalmente negar a diversidade epistemológica em favor de uma 

epistemologia única, dominante e estritamente eurocêntrica, de certo modo 

inferiorizando os conhecimentos que não possuem a validade científica, 

restando a eles o âmbito do folclore e do popular.   

 Sendo assim, devo evidenciar que a formação de professores indígenas 

é algo muito complexo e embrionário, em nosso país, e que se faz e se refaz 

diariamente, na luta política e epistemológica, no diálogo, nas ações políticas e 

pedagógicas, no intercâmbio de saberes, na vivência intercultural, havendo sim 

erros e reprodução de modelos eurocêntricos e dominadores, mas nunca 

perdendo de vista um ideal, que seja, de fato, libertador.    
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3.2. Diversidade, Sustentabilidade, Transdisciplinaridade e 

Interculturalidade, todos juntos na formação dos professores indígenas 

 

 Dissertarei nesse tópico acerca dos conceitos que envolvem os eixos: 

diversidade e sustentabilidade e os princípios: transdisciplinaridade e 

interculturalidade esboçados no Projeto Político Pedagógico do curso de 

Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Goiás, analisando e 

apontando a importância de cada conceito para a formação dos futuros 

professores indígenas.  

É importante destacar que várias das reflexões contidas a seguir 

extrapolam as informações contidas no PPP do curso, bem como ultrapassam 

as concepções de formação de professores indígenas. Estas ponderações e 

inquietações pretendem (re)pensar/dialogar acerca da formação humana em 

um âmbito geral. Devo salientar ainda que devemos transcender a ideia de que 

a formação se dá unicamente na universidade, com a apreensão dos 

conhecimentos ditos universais, em uma concepção que vê o aluno indígena 

como passivo e o professor não índio como o centro do conhecimento.  

 

3.2.1. Diversidade: o diálogo entre os diferentes 

 

 Começo esse item, destinado à discussão do eixo diversidade, com a 

seguinte indagação: Como entender a diversidade cultural no curioso contexto 

histórico em que vivemos? Se de um lado há pessoas que consideram o Brasil 

um país de povo único, repleto de brasileirinhos gerados pelo intenso processo 

de miscigenação e mestiçagem, nação ímpar, de diversidade cultural imensa, 

do outro lado presenciamos cotidianamente cenas de preconceito, 

discriminação e racismo em relação a certos segmentos da sociedade. É 

importante a compreensão de que os processos de negação do outro estão 

ligados às representações do imaginário social, na construção de conceitos do 

que é ser belo, branco, negro, índio, homem, mulher, enfim do que é ser 

brasileiro.  
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A ideia de uma nova etnia nacional traduz a de uma unidade que 
restou de um processo continuado e violento de unificação política 
por meio de supressão das identidades étnicas discrepantes e de 
opressão e repressão das tendências virtualmente separatistas, 
inclusive dos movimentos sociais que lutaram para edificar uma 
sociedade mais aberta e solidária. Talvez esse processo de 
unificação política brasileira, feito num clima antidemocrático, 
explicaria por que a confluência de tantas e tão variadas matrizes 
formadoras não resultou na formação de uma nação multiétnica 
(MUNANGA, 2010, p. 445).  

 

O povo brasileiro foi gerado do encontro de pouquíssimos homens 

brancos europeus com uma multidão de mulheres índias e negras, daí a falsa 

ideia da democracia racial, de que não existe racismo e discriminação racial em 

nosso país. O racismo gerado no Brasil, realmente, não é o da apartheid, da 

segregação, das leis que impediam uniões inter-raciais, porém é um racismo 

velado e intimamente ligado à classe social a que o discriminado pertence.  

 

(...) Por isso, muita gente no Brasil, entre os mais esclarecidos, 
estudiosos das áreas das humanidades, políticas da esquerda, 
jornalistas, etc... não se cansam de repetir a frase ‘a discriminação 
mais importante no Brasil é a social’. Por mais que essas pessoas 
tendem conscientemente se libertar do mito da ‘democracia racial’, 
esse ronda sempre em suas cabeças por causa dessa ambiguidade 
cor/classe (MUNANGA, 2010, p. 448).  

 

 A palavra diversidade está carregada de significados ligados à diferença, 

multiplicidade, pluralidade, variedade, disparidade, heterogeneidade. Sendo a 

diferença nada mais do que a ausência de igualdade, de semelhança, 

passamos a considerar que, onde há diversidade cultural, há necessariamente 

diferença cultural, diferença no modo de ser, sentir, pensar e viver. Pensando 

assim, podemos afirmar que a diferença só não está presente onde há 

violentos processos de sua negação, onde existe a promoção da unificação, da 

padronização, da pasteurização, da homogeneização, onde há muito do 

mesmo, e principalmente onde não há liberdade de expressão, de criação,  não 

há multiplicidade de ideias, de seres e de identidades. 

 Candau e Boaventura de Sousa Santos nos alertam, afirmando que: 
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Não se deve contrapor igualdade a diferença. De fato, a igualdade 
não está oposta à diferença, e sim à desigualdade, e diferença não se 
opõe à igualdade, e sim à padronização, à produção em série, à 
uniformidade, a sempre o “mesmo”, à mesmice (CANDAU, 2005, 
apud NOGUEIRA; FELIPE; TERUYA, 2008). 

 

Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza; 
temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos 
descaracteriza (SOUSA SANTOS, 2003).  

 

Reconhecer a diferença e nos reconhecermos diferentes, implica 

discordarmos de padrões hegemônicos há muito impostos, porém o simples 

reconhecimento da diversidade não é suficiente para erradicar estereótipos que 

excluem, marginalizam e matam o diferente ao longo da nossa história. O 

simples tolerar, ou mesmo respeitar o diferente, não é válido se não há sua 

valorização, seu reconhecimento, se não pensarmos nos jogos de poder que 

originaram a marginalização daquele que é visto como o outro, o diferente, o 

fora dos padrões, é através da análise desses jogos de poder que podemos 

traçar maneiras de enfraquecer e fragilizar o que está posto e, sobretudo, 

desenvolver maneiras de ressignificar, reconstruir, reelaborar essa realidade 

imposta, criando novas identidades, mudando conceitos. 

 

O reconhecimento da diversidade cultural implica, pois, 
necessariamente, no reconhecimento de que existem interesses 
contraditórios que levam à negação dessa diversidade, muitas vezes 
manifesta até em políticas públicas de condenáveis processos de 
assimilação, integração, etc. O curso de Licenciatura Intercultural 
prioriza a autonomia e o fortalecimento das identidades étnicas nesse 
contexto de confronto e interesses opostos. Prioriza também a 
sustentabilidade de políticas econômicas, lingüísticas, de manutenção 
cultural e de defesa das terras indígenas (UFG, 2006, p. 35). 

 

E é exatamente este trato à diferença que surge como necessidade na 

formação de professores indígenas, no fornecimento de ferramentas e 

discussões para que esses sujeitos possam se perceber como seres ricos 

culturalmente, reconhecer a boniteza de sua história e cultura, ao invés de 

receberem passivamente todo preconceito imposto historicamente por aquele 

segmento da sociedade que não os conhecia, que não os reconhecia, que 

queria sua eliminação completa através da dissolução da diferença em uma 

sociedade única.  
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3.2.2.  A insustentabilidade do sistema mundo capitalista 

  

 O segundo eixo de sustentação do curso, complementar à diversidade, é 

a sustentabilidade, e quando nos referimos a esse assunto o primeiro passo a 

ser tomado é reconhecer que estamos vivendo de maneira insustentável, que 

estamos cultivando modos de vida que causaram e andam agravando uma 

crise ambiental, social, política e econômica, enfim uma crise global, mesmo 

que alguns setores da sociedade não reconheçam ao menos sua existência. 

 A partir da década de 1960, temos a sensibilização de que estamos 

atravessando uma crise ambiental e mais, podemos reconhecer algumas 

mudanças significativas em relação ao seu nível de manifestação. Quando se 

fala em crise ambiental, logo se pensa na intrínseca relação homem versus 

natureza, se esquecendo, muitas vezes, que o ambiente envolve todas as 

relações concebidas entre seres vivos e não vivos, incluindo, ainda, todas as 

relações sociais.   

 Após passarmos pelo processo de reconhecimento de que existe uma 

crise global instaurada em nossa sociedade, torna-se importante compreender 

os reais motivos de sua existência, tentando entender os multi fatores que a 

ocasionaram. A maioria das teorias sobre as crises atribuem uma importância 

central na ação humana, mas ainda “não está absolutamente claro por que 

razões o ser humano levou o equilíbrio ecológico a um nível tão delicado para 

sua própria sobrevivência e possivelmente para a de muitas outras espécies” 

(Foladori, 2001). 

 Desde meados da década de 1960 surgiram pensadores que 

manifestaram diversas opiniões na tentativa de explicitar a origem dessa crise. 

White (1967) atribuía a causa à ideologia judaico-cristã ocidental, propensa ao 

domínio da natureza; Hardin (1968) pensou que o incremento populacional e a 

existência de espaços públicos conduziram a deterioração ambiental; 

Commoner (1971) sustentou que a moderna indústria e o consumismo 

supérfluo constituíram a razão principal; Ehrlich e Holdren (1971) 

argumentaram que o crescimento populacional seria o principal responsável 

pela degradação ambiental; para Bookchin (1980), os sistemas de dominação 
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hierárquicos próprios da moderna sociedade industrial induzem a uma atitude 

de domínio irresponsável sobre a natureza; Foster (1994), Leff (1994) e 

O’Connor (1998) apontam o sistema capitalista como o grande responsável; 

Gadotti (2000) responsabiliza a visão tecnocrática e reducionista do meio 

ambiente, herança inegável do pensamento positivista científico; Morin (2003) 

aponta a fragmentação exacerbada dos conhecimentos e a perda da noção de 

complexidade como responsáveis; Capra (2006) assinala uma crise de 

percepção, onde o pensamento cartesiano, fragmentado e linear é incapaz de 

compreender os nós de complexidade de cada ação humana e suas 

consequências.  

 Acredito que muitas das explicações dos pensadores supracitados vão 

de encontro certeiro aos reais motivos que desencadearam essa crise global, 

porém vale lembrar ainda mais algumas das características do sistema 

capitalista, elencadas por Silva (2009), que são primordiais para entendermos 

porque ele é tão insustentável: a condição de todo e qualquer espaço ser 

pensado como meio de produção; a fragmentação e homogeneização desse 

espaço que agora é meio de produção; a predominância da mentalidade 

hierárquica nas instituições; as relações sociais que são transformadas. O 

modo de produção predominante hoje no planeta está totalmente em 

desacordo com as regras não só do ambiente natural, mas também das 

relações sociais.  

Outra característica da nossa sociedade que não pode ser esquecida é a 

influência do pensamento judaico-cristão ocidental, que desde os primórdios 

tratou o homem como ser isolado do meio ambiente, forçando uma falsa 

separação homem/natureza, implementando assim uma visão mecanicista do 

mundo e das relações pessoais. 

Após fazermos o exercício de pensarmos nas prováveis causas da crise 

global, devemos também refletir sobre possíveis saídas para o problema 

instaurado. Uma das “soluções” mais certeiras – a meu ver – seria a total 

extinção do sistema em que vivemos, o sistema-mundo capitalista, um dos 

cernes da crise, pois age para além da economia, pois também é um sistema 

ideológico. Afinal, será que existe alternativa ao capitalismo? Será que existe 
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alternativa para um sistema em que os 500 indivíduos mais ricos detêm um 

rendimento semelhante ao rendimento somado dos 40 países mais pobres, 

com uma população de 416 milhões de pessoas, (PNUD, 2005:30) e onde o 

colapso ambiental e social está cada vez mais próximo?  

Mas como fazer ruir algo tão suntuoso? Como demonstrar que a norma 

não é ser homem/heterossexual/branco/patriarcal/cristão/militar/capitalista/ 

europeu, que esses são ideais do colonialismo e da colonialidade do poder8, 

que não respeitam o diferente? Como desmascarar a falsa sensação do Estado 

do bem-estar social? Como elucidar as reais necessidades humanas e não as 

necessidades supérfluas geradas pelo consumismo? Como ilustrar os prejuízos 

causados ao nosso planeta e as relações sociais gerados na busca incessante 

pelo lucro?  

Acredito que a visão ecológica tem muito a nos ensinar como ver e viver 

melhor no nosso mundo, na nossa casa. Mas o que seria uma visão ecológica? 

O termo ecologia, em seu sentido literal, significa o estudo do lar, o estudo da 

nossa casa Terra.  

 

A ecologia profunda tenta entender a ecologia como o estudo das 
relações entre os membros do planeta. Segundo seus ideais, o 
homem é apenas mais uma espécie que está vivendo no ambiente do 
planeta, apenas mais um fio da teia da vida, e vê todas as relações 
humanas e biológicas como fenômenos interdependentes. Essa 
teoria entende a crise ambiental que estamos passando como uma 
crise de percepção da humanidade. A percepção de mundo ainda 
predominante na atualidade é a mecanicista, baseada nas teorias de 
Descartes e Newton, nas quais o homem é visto como uma máquina 
e a vida em sociedade é tida como uma competição e uma luta por 
progresso. Estamos passando por um momento de mudança desse 
paradigma, mais na ciência do que no âmbito social, onde esse 
processo precisa se acelerar, para que, cada vez mais, o paradigma 
da ecologia profunda seja implantado na consciência coletiva (SILVA, 
2009, p. 20). 

 

Enfim, a partir do momento em que conseguirmos compreender o meio 

ambiente de forma ecológica, estaremos cientes de que estamos inseridos em 

um planeta e não somos donos dele, entenderemos que somos apenas mais 

                                                           
8
 Colonialidade do poder, segundo Quijano (2010), é um modelo de poder especificamente 

moderno que interliga a formação racial, o controle do trabalho, o Estado e a produção do 
conhecimento, em suas formas mais hegemônicas.  
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uma espécie que se tornou poderosa a ponto de transformá-lo e que 

transformou esse poder em degradação através de práticas insustentáveis. 

Partilhar da visão ecológica significa entender que todos, enquanto seres vivos, 

fazemos parte da mesma casa, vivemos em um mesmo local, o planeta Terra, 

somos todos terráqueos e não devemos subjugar, dominar, nem exterminar o 

outro, devemos criar formas de conviver em harmonia. Significa pensar meio 

ambiente não só como o meio natural, mas incluir tudo o que nos cerca, tudo 

que tem influência em nossa existência, e principalmente, incluir as nossas 

relações sociais com os outros seres vivos. A partir da instauração desse 

pensamento ficará fácil enxergar as mazelas do sistema capitalista e tentar 

revertê-las a nosso favor, a favor da nossa casa.  

 E é justamente dentro dessa perspectiva de repensarmos o sistema 

insustentável em que vivemos que o curso de Licenciatura Intercultural busca a 

sustentabilidade em suas mais diversas formas. 

 

O curso de Licenciatura Intercultural prioriza a autonomia e o 
fortalecimento das identidades étnicas nesse contexto de confronto e 
interesses opostos. Prioriza também a sustentabilidade de políticas 
econômicas, lingüísticas, de manutenção cultural e de defesa das 
terras indígenas (UFG, 2006, p. 35). 

 

Essas diferentes vertentes da sustentabilidade, tais como: linguística, 

cultural, econômica, política, social, ambiental, na defesa dos territórios 

indígenas, garantem a luta pela diversidade cultural dos povos indígenas 

brasileiros. Pois é, também, através dessas práticas sustentáveis, que esses 

povos irão garantir sua diversidade cultural, tanto no presente, quanto no 

futuro.  

Devo pontuar que o conhecimento ancestral das populações indígenas e 

sua forma respeitosa de interação com a natureza, são fontes de aprendizado 

para refletirmos sobre a insustentabilidade do sistema mundo capitalista, bem 

como, alternativa de entendimento da visão ecológica e de como cultivar uma 

vida mais sustentável e harmoniosa com a mãe terra e todos os terráqueos que 

a dividem com nós, humanos. 
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3.2.3. Transdisciplinaridade: transcendendo as disciplinas 

 

 Um dos princípios que rege o curso é a transdisciplinaridade e para 

melhor entendê-lo devemos pensar primeiramente nas disciplinas e de onde 

vem a necessidade de transcendê-las. Pois bem, as disciplinas, tais como são 

conhecidas e ensinadas hoje, têm uma história de vida inscrita nas 

universidades e consequentemente na sociedade, elas tiveram seu 

nascimento, sua institucionalização, sua evolução e por fim, momentos que 

estamos vivendo hoje, sua decadência. 

Morin afirma que: 

 

Nossa formação escolar e, mais ainda, a universitária nos ensina a 
separar os objetos do seu contexto, as disciplinas umas das outras 
para não ter que relacioná-las. Essa separação e fragmentação das 
disciplinas é incapaz de captar “o que está tecido em conjunto”, isto é 
o complexo, segundo o sentido original do termo (MORIN, 2009, p. 
18). 

 

 Então, nos vemos cercados de um número incontável de informações, 

de conhecimentos, de áreas do conhecimento, de leis e modelos que não se 

ligam, que não explicam a complexidade do todo, que não são 

contextualizadas na sociedade e no mundo em que vivemos, que não têm 

significância no nosso cotidiano, que são apenas fragmentos de pensamentos, 

não formam uma unidade, não se unem, não se dão, não alcançam a 

complexidade, o todo. 

 

O que ainda informa nossos sistemas de idéias são os modelos de 
um universo concebido como sistema fechado, pronto, com leis que 
garantem sua estabilidade, seu equilíbrio. É, por exemplo, um modelo 
bíblico – judaico-cristão – de um mundo criado perfeito, onde 
qualquer desordem é fruto da desobediência humana. Ou um modelo 
mecanicista, apoiado na física clássica, para o qual tudo funciona 
como um relógio. Se há alguma falha, é porque alguma engrenagem 
não anda bem e tem que ser consertada ou substituída. A inteligência 
reducionista quebra a complexidade do mundo em fragmentos, 
fraciona os problemas, separa aquilo que está unido, unidimensiona o 
multidimensional (AZIBEIRO, 2003, p. 99).  
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Sofremos ainda com a crise da hiperespecialização, onde especialistas e 

experts tem grandes desempenhos em seus compartimentos, suas caixinhas, 

em suas áreas superespecíficas e, assim, cooperam e coordenam eficazmente 

setores não complexos do conhecimento. Resolvem-se muito bem com o 

funcionamento de máquinas e, devido a essa coordenação aparentemente 

eficaz, extrapolam sua lógica para demais segmentos da sociedade, 

segmentos que passam a analisar relações humanas, através de visões 

deterministas, mecanicistas, quantitativas, formalistas, ignorando e excluindo 

brutalmente a subjetividade, o afeto, a liberdade, a criação, o amor e a paixão. 

Assim é efetivada a separação puramente artificial, e muito prejudicial, entre 

cultura humanista e a cultura científica, afirmando que o homem faz a ciência, 

mas que a ciência nunca terá características humanas. Não podemos nos 

compreender como seres segmentados, como seres separados da sociedade e 

da natureza que nos cerca.  

 

Infelizmente as ciências humanas separam-se umas das outras. “Quem 
somos nós?”. Temos uma natureza biológica, uma natureza social, 
uma natureza individual. A Sociologia mostra o destino social do ser 
humano, a Psicologia mostra seu destino individual, a História seu 
destino histórico, a Economia seu destino econômico que se 
desenvolve nos tempos modernos do ser humano. Tudo isso se 
encontra separado. Não somos um espelho do universo, mas em 
nossa singularidade – porque ultrapassamos a natureza – todo o 
universo encontra-se contido em nós. Justamente o que 
desenvolvemos como algo estranho, exterior à natureza, permite que 
conheçamos um pouco este universo (MORIN, 2009, p. 89). 

 

 A conjuntura disciplinar hiperespecializada cega o entendimento das 

relações humanas, sociais e ambientais, ela não vislumbra a complexidade em 

que essas relações se dão, não consegue apontar resolução aos problemas 

gerados por essas relações, não fornece respostas satisfatórias, ela apenas 

trata os seres vivos e suas relações como especialidades a serem estudadas 

separadamente, ignorando a complexidade desses seres e de suas relações.  

 Por isso devemos transcender as disciplinas através do emprego da 

transdisciplinaridade e consequentemente da constante reforma do 

pensamento, sobre essa temática, Morin afirma que:  
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A transdisciplinaridade só representa uma solução quando se liga 
com uma reforma do pensamento. Faz-se necessário substituir um 
pensamento que está separado por outro que está ligado. Esse 
reconhecimento exige que a causalidade unilinear e unidirecional seja 
substituída por uma causalidade circular e multirreferencial, que a 
rigidez da lógica clássica seja corrigida por uma dialógica capaz de 
conceber noções simultaneamente complementares e antagônicas, 
que o conhecimento da integração das partes ao todo seja 
completado pelo reconhecimento do todo no interior das partes 
(MORIN, 2009, p. 20). 

 

Nicolescu faz uma pequena explanação sobre o comportamento da 

transdisciplinaridade em relação às disciplinas e ao conhecimento. 

 

A transdisciplinaridade como o prefixo “trans” indica, diz respeito 
àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 
diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a 
compreensão do mundo presente para o qual um dos imperativos é a 
unidade do conhecimento (NICOLESCU 1999, p. 16). 

 

Sendo assim, podemos afirmar que a transdisciplinaridade aliada à 

reforma do pensamento pode nos propiciar uma melhor compreensão do 

mundo em que vivemos e principalmente das diversas relações sociais, 

humanas e ambientais que o constroem.  

 É de suma relevância buscar conhecer e refletir sobre os conhecimentos 

holísticos e transdisciplinares presentes na cosmologia dos povos indígenas, 

afinal, suas concepções e explicações acerca do mundo não compartilham da 

nossa organização disciplinar, hiperespecializada e fechada.  

 

3.2.4. Interculturalidade: a festa das culturas 

 

E, por fim, disserto aqui sobre a interculturalidade, princípio que muito 

além de reger, governa o curso. Penso que sem a interculturalidade o curso em 

si não faria muito sentido, pois a proposta de formação de professores 

indígenas não está relacionada à imposição da cultura não indígena do que é 

ser professor e sim do aprender em conjunto a se construir como professor 

indígena, ao mesmo passo que os professores formadores se formam.  
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 A interculturalidade pode ser compreendida como processo de interação 

entre culturas, processo que nunca poderá ser de imposição ou de adaptação 

de uma cultura a outra, devendo obrigatoriamente ser um processo de 

enriquecimento cultural, onde os diferentes se reconhecem, se conhecem, se 

relacionam e juntos crescem e é através dessa relação que surge a construção 

de novas identidades, identidades essas que se conservam como suas 

identidades próprias ao mesmo passo que se reconstroem mestiças.  

O contexto cultural híbrido/mestiço extrapola o espaço da síntese, se 

tornando um local de ambivalências.  

   

Ou seja, quando pessoas ou grupos de diferentes culturas se 
relacionam, o que acontece de mais importante não é a simples 
mistura, mas sobretudo a pluralidade dos significado, que possibilita a 
emergência de uma multiplicidade de sentidos em interação 
(BHABHA, 1998).  

 

De acordo com Orofino (2003), as identidades mestiças não são apenas 

um tema na América Latina, mas sim a própria essência, enzima, fato social, 

razão de ser tecida de temporalidades e espaços, memórias e imaginários. 

Portanto, não há mais como imaginar a pureza do indígena, a inocência do 

popular; a perspectiva do massivo, a canonização do culto ou erudito. Tudo se 

mescla e se funde. Tudo se torna híbrido e mestiço. Todos nós, latinos, somos 

gerados por essa rica miscelânea histórica, social e cultural. 

Sobre a complexa relação com o diferente, Fleuri e Souza alegam que: 

 

Tal olhar nos coloca, assim, face a face com o estranho, com a 
diferença, com o desconhecido, que não pode ser reconhecido nem 
apropriado, mas apenas conhecido na sua especificidade 
diferenciadora. Não se trata de reduzir o outro ao que pensamos ou 
queremos dele. Não se trata de assimilá-lo a nós mesmos, excluindo 
sua diferença. Trata-se de abrir o olhar ao estranhamento, ao 
deslocamento do conhecimento para o desconhecido, que não é só o 
outro sujeito com quem interagimos socialmente, mas também o 
outro que habita em nós mesmos. Dessa forma, somos convidados a 
viver os nossos padrões culturais com apenas mais um entre os 
muitos possíveis, abrindo-nos para a aventura do encontro com a 
alteridade (FLEURI & SOUZA, 2003, p. 69). 
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A construção da nova identidade mestiça está relacionada ao 

rompimento de velhas marcas forjadas historicamente, sobretudo do dualismo 

gerado pelas relações entre culturas diferentes, tais como: dominador e 

dominado, indígena e não indígena, vítima e carrasco, colonizador e 

colonizado, branco e mestiço/índio/negro, Norte e Sul. A partir do momento em 

que nos libertamos desses dualismos reducionistas, sustentáculos de 

estereótipos e discriminações, poderemos entender melhor a realidade tão 

complexa que cerca a relação entre culturas.  

 

Tal espaço de hibridismo teria possibilitado a ultrapassagem das 
bases de oposição dadas (dominantes/dominados). Não se trataria 
mais, nesse espaço de hibridismo, de uma coisa (dominantes), nem 
de outra (dominados), nem mesmo de uma superposição de ambas 
as categorias (dominantes e dominados), mas de um entrelugar que 
contestaria os termos e o território de ambas as categorias. Isso 
possibilita ir além e despertar o desejo de outro lugar e de outra coisa 
que, nesse caso, poderia ser identificado como uma nova 
possibilidade de relações pessoais e sociais entre sujeitos marcados 
por uma política de diferenças (FLEURI & SOUZA, 2003, p. 62).  

 

  Ao entendermos a interculturalidade desta forma, não só podemos 

como devemos usá-la como uma potente arma no combate à discriminação, a 

marginalização do outro, através do diálogo despido de preconceitos entre as 

mais variadas culturas, produzindo assim transformações sociais e a 

desconstrução de hierarquias.  

 É de suma relevância frisar que toda a reflexão acerca dos conceitos 

expostos acima extrapola a formação de professores, almejando contribuir para 

a formação humana. Devo expor, ainda, que o intercâmbio entre o universo 

acadêmico e a cultura dos povos indígenas é pressuposto básico para que o 

curso aconteça, afinal, vários dos conceitos discutidos anteriormente fazem 

parte da cosmologia indígena e nos ajudam a repensar as contradições 

existentes dentro da universidade e, consequentemente, na sociedade.  
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Fig. 1: Turmas da Licenciatura Intercultural Indígena da 

Universidade Federal de Goiás (2008 e 2009) 
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CAPÍTULO 04 – POVO APYÃWA/TAPIRAPÉ 

 

 Neste quarto capítulo, disserto sobre o povo Apyãwa/Tapirapé, sujeitos 

centrais desta pesquisa, apresentando aqui um breve histórico desse povo de 

história tão sofrida e lindamente superada. Discorro ainda sobre a chegada da 

educação escolar nessa etnia e o processo de sua apropriação pelo povo. 

 Para tal, realizo uma pesquisa de estado da arte, fazendo um recorte 

das últimas produções acadêmicas (monografias de conclusão de curso, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado) que vêm trabalhando com 

questões relacionadas ao povo Apyãwa/Tapirapé. É importante destacar que 

várias dessas pesquisas foram desenvolvidas pelos próprios Apyãwa/Tapirapé, 

mostrando assim uma legítima opinião do povo sobre ele mesmo. Contemplo 

ainda escritos dos antropólogos Baldus (1970) e Wagley (1988), pesquisadores 

que tiveram ricas vivências com o povo Apyãwa/Tapirapé entre as décadas de 

1930 e 1940.  

 

4.1. Quem são os Apyãwa/Tapirapé?  

  

Povo que se autodenomina Apyãwa9, ao mesmo passo que é conhecido 

nacionalmente por Tapirapé, expressão que significa “caminho da anta” em sua 

língua materna, a língua Apyãwa/Tapirapé, do tronco linguístico Tupi e da 

família Tupi-Guarani. Vivem atualmente no nordeste do estado do Mato Grosso 

e sudoeste do estado de Tocantins, área compreendida como Amazônia 

Legal10, na região do Médio Araguaia. Na atualidade, habitam três Terras 

Indígenas descontínuas: o Parque Indígena Araguaia, com 1.358.500 hectares, 

                                                           
9
 De acordo com Gorete Neto (2009), este termo de autodenominação foi divulgado 

recentemente, não constando nos estudos mais tradicionais sobre esse povo. Acredita-se que 
o termo foi revelado pelos Apyãwa/Tapirapé a um antropólogo mexicano do museu americano 
Smithsonian, por ocasião de suas pesquisas, no ano de 2002. 

10
 Região compreendida pela totalidade dos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do 

Pará, de Rondônia e de Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, de Tocantins e do 
Maranhão.  
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localizado na Ilha do Bananal, estado do Tocantins onde vivem diversas outras 

etnias, sendo elas Avá-Canoeiro, Javaé, Karajá e Apyãwa/Tapirapé; a Terra 

Indígena Tapirapé/Karajá, com 66.166 hectares, próximo à cidade de Luciara, 

estado do Mato Grosso, onde vivem Apyãwa/Tapirapé e Karajá; e, por fim, a 

Terra Indígena Urubu Branco, com 167.533 hectares, próxima às cidades de 

Confresa e Porto Alegre do Norte, também no estado do Mato Grosso, onde 

vivem, em sua maioria, indígenas da etnia Apyãwa/Tapirapé (ISA, 2010). É 

importante destacar que a maior parte do povo da etnia Apyãwa/Tapirapé 

reside nas terras indígenas Tapirapé/Karajá e Urubu Branco, sendo que os 

sujeitos participantes dessa pesquisa residem em sua totalidade na última. 

Estima-se que atualmente a etnia Apyãwa/Tapirapé conte com a população 

aproximada de 655 indivíduos (FUNASA, 2010).  

                           

 

Pesquisadores que estudaram a diáspora Apyãwa/Tapirapé, a saber, 

Baldus (1970) e Wagley (1988), afirmam que a localização original desse povo, 

por volta do ano 1600, era na região situada entre os Rios Tocantins e Xingu, 

região distinta da atual localização desses indígenas, área ligada aos rios 

Araguaia e Tocantins.  

Fig. 2: Território onde habitam o povo 
Apyãwa/Tapirapé. 

Fonte: Rede Culturas Indígenas, 2007. 
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Wagley (1988), afirma que: “todas as pequenas tribos que falam Tupi, no 

Brasil Central, são provavelmente refugiados, que migraram da costa pouco 

tempo depois de 1500.”  

A existência da palavra paranyxigoo, que significa mar no vocabulário 

Apyãwa/Tapirapé, reforça essa hipótese (Tapirapé, J. X. & Tapirapé, N. K. in 

Projeto Político Pedagógico da Escola Indígena Estadual Tapiítãwa, 2009, p. 

22). 

 

 

 

 

Acredita-se que o motivo para tal deslocamento esteja relacionado aos 

primeiros contatos desses indígenas com a sociedade nacional, através das 

frentes de expansão; essas frentes de expansão representavam um perigo 

duplo ao povo Apyãwa/Tapirapé, pois além de estarem associadas às 

expedições escravagistas, que capturavam indígenas para servirem de mão de 

obra para a construção da sociedade nacional brasileira, seu contato com os 

Fig. 3: Bacias Hidrográficas brasileiras. 
Fonte: <http://www.portalbrasil.net/brasil_hidrografia.htm>  

http://www.portalbrasil.net/brasil_hidrografia.htm
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indígenas estava associado à vitimização dos mesmos através da guerra 

bacteriológica, que trazia várias doenças até então desconhecidas pelo sistema 

imunológico dos Apyãwa/Tapirapé; dentre as mais frequentes estavam 

sarampo, varíola, gripe, febre amarela e malária  

A fuga dos Apyãwa/Tapirapé rumo aos rios Araguaia e Tocantins forçou 

sua convivência com outras etnias, principalmente com os Kayapó e os Karajá, 

convivência esta que embora tenha começado pacífica, culminou em diversas 

brigas e ataques, principalmente vindos dos Kayapó, povo tradicionalmente 

guerreiro. Análises da cultura Apyãwa/Tapirapé feitas por Wagley (1988) 

indicam fortes influências das culturas Kayapó e Karajá sobre os 

Apyãwa/Tapirapé; acredita-se que alguns elementos do repertório de canções, 

danças, máscaras e adornos tenham sido apreendidos com esses dois 

parentes. Sendo assim, a procura por territórios cada vez mais ao sul, servia 

tanto de fuga da sociedade civil quanto de possíveis ataques dos Karajá e 

Kayapó.  

De acordo com Wagley (1988), por volta do ano de 1900, os 

Apyãwa/Tapirapé viviam na região da Serra de Urubu Branco, região que 

habitam atualmente, somando-se em uma população aproximada de 1500 

indígenas, distribuídos em cinco aldeias: Tapiitawa, Chichutawa, Mankutawa, 

Moutawa e Anapatawa11.  

 

O território da tribo, em 1900 e antes dessa data, estendia-se para 
oeste do rio Araguaia e norte do rio Tapirapé. Era uma imensa área, 
inexplorada em 1900, e ainda hoje pouco conhecida dos brasileiros. 
Até 1900, os Tapirapé nunca ultrapassavam o sul do rio Tapirapé 
com medo dos Xavante (Maybury-Lewis, 1967:3). Sua expansão ao 
norte era considerada perigosa por causa dos vários grupos Kayapó, 
que ocasionalmente os atacavam. Acreditavam ter sido a terra a 
oeste, habitada pelos Ampanea, os quais podem ter sido apenas um 
povo mítico. Tampouco se aventuravam a leste do rio Araguaia por 
temor aos Karajá. Em 1900, a fronteira ocidental do Brasil terminava 
no rio Araguaia, e os Tapirapé ignoravam os poucos sertanejos e as 
expedições científicas que, ocasionalmente, viajavam ao longo do rio. 
Em 1900, não havia razão para os Tapirapé perambularem mais além 
de seu próprio território, pois este cobria centenas de milhares de 
milhas quadradas, o que era mais do que suficiente para suas 
necessidades de subsistência. (WAGLEY, 1988, p. 49). 

                                                           
11

 Grafia utilizada por Wagley em seu livro Lágrimas de Boas Vindas, publicado no ano de 
1988. 
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Em meados do século XX, embora a população vivesse afastada de 

seus inimigos (Karajá e Kayapó), ataques ainda eram frequentes, 

principalmente os do último grupo. Além dos ataques, o contato com os não 

indígenas foi se intensificando nesta época, sobretudo com a visita de 

seringueiros atrás de novos seringais, de missionários que vinham pregar a 

salvação e de antropólogos e estudantes em busca de novos conhecimentos e 

culturas.  

Tal intensificação de contato com os não indígenas, associada aos 

ataques dos Karajá e Kayapó, deu início ao processo de depopulação dos 

Apyãwa/Tapirapé, que dos 1500 indivíduos existentes nos anos de 1900, 

reduziram-se para 100 indivíduos no final da década de 1940, todos reunidos 

na aldeia Tapi’itãwa na região da Serra do Urubu Branco, estado do Mato 

Grosso.  

Já no ano de 1947 ocorreu um dos mais violentos ataques Kayapó; 

várias malocas e a takãra12 foram queimadas, três mulheres foram mortas 

(Amo’ã, Eirowa e Tamanoxowa), duas meninas (Myta’i e Pawygoo) e um 

menino (Wakore) foram sequestrados, sendo que Myta’i conseguiu escapar 

enquanto os kayapó dormiam logo após a ofensiva (Tapirapé, X. C., 2010). 

Esse ataque pegou os Apyãwa/Tapirapé completamente desprevenidos, pois a 

maioria dos homens estava fazendo o preparo da terra para a roça no meio da 

mata e não conseguiu chegar a tempo de lutar. Após esse ataque fatídico, a 

população de Apyãwa/Tapirapé era de apenas 47 indivíduos, que muito 

assustados e fragilizados, abandonaram a região da Serra de Urubu Branco; 

alguns se dispersaram pela mata, outros foram buscar refúgio na fazenda do 

Sr. Lúcio da Luz13 e no Posto de Proteção Indígena Heloísa Alberto Torres 

                                                           
12

 Conhecida como a Casa do Homens, a takãra é um elemento fundamental dentro da vida 
ritual dos Apyãwa/Tapirapé; ela é a referência espacial na planta oval da aldeia – as casas são 
construídas ao seu redor; é o ponto de encontro para os homens que lá se reúnem às noites (a 
entrada das mulheres é estritamente proibida); é a morada dos espíritos – Axyga – que com a 
existência da Takãra, ficam felizes e não fazem mal a ninguém (ANDRADE, 2010).  
 
13

 Sertanejo vindo do Pará, que possuiu prósperas fazendas na região onde hoje é a cidade de 
Luciara, uma junção de seu nome com a do rio Araguaia, considerado um grande amigo pelos 
Apyãwa/Tapirapé. 
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(atualmente Terra Indígena Tapirapé/Karajá), enquanto outros perambulavam 

pelo povoado de Furo de Pedra14.  

Logo após esse duro golpe Valentim Gomes15 e missionários 

dominicanos convenceram os Apyãwa/Tapirapé remanescentes de construírem 

uma aldeia próxima ao Posto de Proteção Indígena Heloísa Alberto Torres, 

processo que durou cerca de três anos, de 1947 a 1950; assim essa etnia, que 

estava tão fragilizada, poderia se reerguer com mais tranquilidade, com menos 

medo de eventuais ataques e poderiam ainda reforçar laços amigáveis com os 

Karajá. Porém a reunião dos indígenas ocorreu de forma parcial, pois a 

construção da Aldeia Nova/Tawyo não representava a vontade dos 

Apyãwa/Tapirapé e sim a de representantes do SPI. No ano de 1970 houve o 

último grande encontro entre os membros da Aldeia Nova/Tawyo e o famoso 

xamã Kamairá, sua esposa idosa e um filho adolescente, estes acreditavam ser 

os únicos remanescentes Apyãwa/Tapirapé, viviam na mata, longe de 

assentamentos, vilarejos e fazendas, temendo os brancos; foram encontrados 

por um morador local que reconheceu a língua Apyãwa/Tapirapé e os 

encaminhou para a Aldeia Nova/Tawyo. A vinda de Kamairá foi de grande 

importância, pois este era um grande conhecedor da cultura tradicional 

Apyãwa/Tapirapé. 

Sobre sua chegada Shapiro relata: 

 

(…) His  house  became  the  social  center  of  the  village; people  
would  come  to  ask  him  about  matters  of  tradition  and  several 
Tapirapé showed an interest in becoming apprentice shamans. 
Kamairá was, however, seriously ill with a tubercular condition 
aggravated by a chronic grippe and was generally unable to adjust to 
life in the village. He died in November 1970, four months after his 
arrival; his wife and son  survived,  the  last  of  the  Tapirapé  to  beco 
me  a  part  of  the reconstructed society of Tawaiho [Tawyo] 
(SHAPIRO, 1979, p. 65).

16
 

                                                           
14

 Povoado não indígena da região do Médio Araguaia.  

15
 Grande conhecido dos Apyãwa/Tapirapé, sendo guia de Wagley no ano de 1939 e 

assumindo o cargo de Chefe do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) no ano seguinte.  

16
 (...) A sua casa se tornou o centro social da aldeia, pessoas iam procurá-lo sobre questões 

da tradição e muitos Tapirapé demonstraram interesse em se tornar aprendizes de xamã. 
Kamairá, porém, estava seriamente doente devido à tuberculose agravada por uma gripe 
crônica e geralmente incapaz de se adaptar às condições da vida na aldeia. Ele morreu em 
novembro de 1970, quatro meses depois de sua chegada, sua esposa e seu filho 
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 Na Aldeia Nova/Tawyo, vários dos aspectos culturais dos 

Apyãwa/Tapirapé foram sendo pouco a pouco retomados, porém o número 

reduzido de indivíduos fez com que algumas práticas entrassem em desuso e 

outras ainda se modificassem ao longo do tempo. As regras matrimoniais foram 

se afrouxando, pois era muito difícil para um jovem Apyãwa/Tapirapé encontrar 

uma esposa; daí, a realização de casamentos com jovens Karajá. Uma vez 

realizados esses casamentos interétnicos, o não cumprimento das regras pós-

matrimônio era iminente. Houve ainda o desuso de algumas das festividades e 

cerimônias tradicionais, por serem realizadas com dificuldades ou ainda por 

dependerem da participação de grupos muito numerosos. 

 Contudo, é inegável a perseverança dos Apyãwa/Tapirapé em manterem 

a cultura do seu povo viva, garantindo assim sua própria sobrevivência física. 

Já no ano de 1952, no início das temporadas de chuva, uma takãra estava 

sendo construída na Aldeia Nova/Tawyo, mostrando-se elemento central na 

vida desse povo.  

 

Quando retornei, em 1953, encontrei 51 pessoas vivendo em cinco 
casas dispostas em círculo, ao redor da takãna, a casa dos homens. 
Suas moradias eram pequenas, construídas à semelhança das dos 
sertanejos e não ao modo das antigas malocas.  A casa dos homens, 
porém, era grande e edificada no estilo tradicional. Realizavam, tanto 
quanto permitia a reduzida população suas festas noturnas de canto 
e também, de forma atenuada, dois meses antes de minha vinda, 
uma cerimônia de iniciação. A vida da aldeia parecia ter mudado 
muito pouco desde 1940, exceto pelo menor número de pessoas e a 
presença, de tempos em tempos, de visitantes forâneos. A 
reconstrução da sociedade Tapirapé na Aldeia Nova (Tawaiho) é um 
exemplo extraordinário de separação e interdependência entre cultura 
e sociedade. Indivíduos e famílias tinham retido a cultura ancestral 
como um sistema de regras, ideologias e conceitos abstratos, durante 
o curto período em que sua sociedade esteve desfeita. Tão logo as 
condições o permitiram, a sua sociedade Tapirapé foi recriada 
segundo as regras abstratas de sua própria cultura (WAGLEY, 1988, 
p. 65).   

 

 Embora alguns aspectos culturais tenham sofrido modificações é notória 

a preocupação e o êxito dos Apyãwa/Tapirapé na manutenção da sua vida 

ritual.  

                                                                                                                                                                          
sobreviveram, os últimos Tapirapé a se tornarem parte da sociedade reconstruída de Tawaiho 
[Tawyo] Tradução livre.  
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 No dia 05 de outubro de 1952 chegam à Aldeia Nova/Tawyo as 

Irmãzinhas de Jesus de Charles de Foucauld, missão religiosa com preceitos 

ligeiramente distintos das que existiam no Brasil até então. Missão inspirada na 

vida de doação de Charles de Foucauld (1858-1916), francês que dedicou 

parte de sua vida aos oprimidos pelo colonialismo – opressão esta que era 

exercida pelo seu próprio país – povos nômades do Deserto do Saara, que não 

eram reconhecidos em suas diferenças culturais, principalmente por serem 

adeptos do Islã. Charles de Foucauld morre prematuramente sem nenhum 

seguidor, sem conseguir converter ninguém ao cristianismo, mas deixa seu 

legado, que de acordo com a Irmãzinha Therezinha de Jesus está relacionado 

“com a distinção total do amor solidário que se propõe, que se expõe, mas 

nunca se impõe. A força da fé muçulmana só podia confirmá-los nessa atitude 

prévia de humilde respeito” (Irmãzinhas de Jesus, 2002).  

 A Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus foi fundada na França, em 

1939, por Irmãzinha Magdeleine Hutin (1898-1989) quando esta faz seus 

primeiros votos religiosos. Inicialmente, a fraternidade era composta somente 

por francesas que se dedicavam aos povos do Islã, posteriormente foi se 

abrindo aos povos do mundo todo. Uma das peculiaridades da fraternidade 

estava ligada às suas práticas de respeito e incorporação de culturas distintas 

à sua, práticas essas que mais tarde seriam chamadas de inculturação, porém 

não ocorriam separadas da evangelização.   

 

A ideia central da inculturação das Irmãzinhas de Jesus é: deixar-se 
impregnar pelas diferentes culturas. Não se trata somente de 
respeitar e adaptar-se a culturas diferentes da sua, mas sim de 
possuir a capacidade de se transformar neste convívio (ANDRADE, 
2010, p. 122). 

 

Já no ano de 1952, é fundada a Fraternidade Tapirapé, a primeira da 

America Latina e 48ª fundação das Irmãzinhas de Jesus. A viagem que trouxe 

três irmãzinhas para viverem junto aos Apyãwa/Tapirapé foi acompanhada pela 

própria fundadora da fraternidade, Irmãzinha Magdeleine, que aconselha as 

irmãzinhas recém-chegadas: 
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(...) Explico às Irmãzinhas meu pensamento, que é muito simples: 
elas se farão Tapirapé, para, daqui, irem aos outros e amá-los... Mas 
serão sempre tapirapé que amarão os kayapó, seus inimigos. E por 
isso, mais que um simples traço de união, uma ponte entre os dois 
grupos... (IRMÃZINHAS DE JESUS, 2002, p. 17).  

 

 Os primeiros contatos para a vinda das irmãzinhas para o Brasil foram 

feitos através dos dominicanos, que viviam em Conceição do Araguaia e há 

muito já se relacionavam com os Apyãwa/Tapirapé, bem como com vários 

povos do Baixo Araguaia. O convite feito às irmãzinhas mencionava os 

Apyãwa/Tapirapé e seu triste processo de depopulação e as chamava para 

viverem junto a eles.   

 As Irmãzinhas de Jesus vieram com a perspectiva de cuidar da saúde do 

povo Apyãwa/Tapirapé; algumas das irmãzinhas eram enfermeiras ou técnicas 

em enfermagem, conhecimento precioso dentro do processo de depopulação 

que o povo vivia. É importante destacar que nessa época havia uma carência 

muito grande de pajés, os grandes conhecedores das doenças e de suas curas 

através do contato com espíritos, por meio dos sonhos, e do uso de vegetais e 

animais da floresta para tratar os doentes, pois muitos haviam perdido suas 

vidas durante as grandes epidemias da primeira metade do século XX, ou 

ainda nas mortes por vingança, consequência das acusações de feitiçaria17. 

Desta forma, as irmãzinhas assumem o cuidado com a saúde no momento 

delicado em que o complexo esquema da medicina tradicional dos 

Apyãwa/Tapirapé estava fragilizado, cuidado este que se estende até meados 

dos anos de 1990.  

Desde a fundação da fraternidade e durante a maior parte do tempo, os 

medicamentos disponíveis eram precários e escassos; porém, a dedicação das 

irmãzinhas superou esses empecilhos técnicos e elas conseguiram dar uma 

boa assistência médica aos Apyãwa/Tapirapé. 

 

Com uma disciplina admirável, elas são as maiores responsáveis 
pelos dados demográficos mais precisos sobre a população Tapirapé. 

                                                           
17

 De acordo com Andrade (2010) os Apyãwa/Tapirapé compartilham a crença da não 
existência de morte por causas naturais, ou por doenças, sendo que todos os males de doença 
e quase todos os tipos de morte são causados, necessariamente, por feitiços. 
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No decorrer de todo este período de Fraternidade Tapirapé, e ligado 
ao trabalho na saúde, as Irmãzinhas registraram, ano a ano, e mês a 
mês, os óbitos, nascimentos e incidências das doenças mais 
freqüentes. Trabalharam com pirâmides demográficas, por gênero e 
faixa etária; gráficos de ocorrência de verminose, de malária (quando 
havia surtos desta doença na aldeia), entre outras inúmeras 
anotações, como por exemplo, algum caso anormal no que toca à 
incidência de doenças na então única aldeia Tapirapé. Tudo isso com 
o objetivo de poder atuar de forma preventiva (quando possível), e 
não somente com aplicação de remédios. Foram elas que 
acompanharam o dia-a-dia da saúde dos Tapirapé por décadas, ou 
que ajudavam a encaminhá-los para os locais adequados, quando 
necessário (ANDRADE, 2010, p.128). 

 

 Embora se reconheça o importante papel das Irmãzinhas de Jesus no 

trato a saúde dos Apyãwa/Tapirapé, sua influência sobre esse povo também é 

inegável, afinal além do propósito inicial de evangelização, elas representavam 

uma parte da sociedade não indígena vivendo junto dos Apyãwa/Tapirapé. 

Sobre a complexa relação da fraternidade com o povo Apyãwa/Tapirapé, Toral 

afirma: 

 

Radical nos meus 20 anos, confesso que era contra toda e qualquer 
missão religiosa entre índios. O tempo foi passando e eu, como 
antropólogo, dentro das minhas limitações, fui conhecendo os 
Tapirapé em diversos trabalhos que realizei entre eles. Conhecendo 
um pouco a história e os movimentos territoriais do grupo, conheço a 
extensão do trabalho das Irmãzinhas. Por estar familiarizado com as 
terríveis condições em que o grupo se encontrava quando passaram 
a viver entre eles, é que avaliei a missão das Irmãzinhas. Elas, 
verdade seja dita, não “salvaram” ninguém, não converteram 
moribundos, nem obrigaram ninguém a tomar remédio. Aliás, do 
ponto de vista tradicional, sua missão foi um fracasso, pois não existe 
nenhum Tapirapé convertido e muito menos uma Igreja Tapirapé. 
Tudo isto para dizer que foram os próprios Tapirapé que se salvaram. 
As Irmãzinhas deram o apoio, estavam lá, sempre (IRMÃZINHAS DE 
JESUS, 2002, p. s/n

18
).  

 

 A postura apresentada por Toral (2002) vai de encontro ao meu 

pensamento sobre a missão das Irmãzinhas de Jesus junto ao povo 

Apyãwa/Tapirapé. Não podemos simplesmente supervalorizar o trabalho das 

missionárias, acreditando que foram elas que salvaram os Apyãwa/Tapirapé da 

extinção; fazendo isso, menosprezamos a comunidade Apyãwa/Tapirapé, 

depositando a responsabilidade de sobrevivência de um povo a fatores 

                                                           
18

 Trecho encontrado na orelha do livro “O renascer do povo Tapirapé” (2002).  
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externos a ele e desconsiderando sua força cultural, suas tradições, os 

indivíduos participantes dessa comunidade, bem como sua coletividade.  

 A mudança forçada feita da região da Serra de Urubu Branco para a 

Aldeia Nova/Tawyo refletiu bruscamente no modo de vida dos 

Apyãwa/Tapirapé. Povo acostumado a viver no pé da serra, região de mata 

alta, margeado de pequenos ribeirões, lugar de terra fértil, teve de se 

acostumar a viver na beira dos rios Tapirapé e Araguaia, em áreas de mata de 

transição, que ficavam alagadas durante vários meses do ano. A dificuldade 

encontrada na agricultura estimulou a prática da pescaria, inclusive a pesca 

comercial; desta forma, a pesca, principalmente do pirarucu, aliado à venda de 

artesanato, facilitada pela proximidade da cidade de Santa Terezinha, começou 

a fazer parte das atividades de subsistência do grupo. Essas mudanças 

também contribuíram com a inserção de produtos industrializados na 

alimentação dos Apyãwa/Tapirapé, tais como: açúcar, sal, óleo, macarrão, 

bolachas, refrigerantes, dentre outros.  

 Em meados do século XX, chega àquela região do Mato Grosso uma 

frente de expansão, que tem como objetivo trazer “desenvolvimento” e 

“progresso” aos confins do Brasil; grandes companhias paulistas de 

agropecuária, a saber, Companhia Tapiraguaia (Cia Tapiraguaia) e Companhia 

do desenvolvimento do Araguaia (CODEARA), financiadas pela 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), adquirem 

enormes extensões de terra vendidas pelo próprio estado do Mato Grosso 

como sendo mata virgem, ignorando a presença de pequenos povoados e 

terras indígenas dentro desses territórios. Como se já não bastasse o 

abandono do Estado perante essas comunidades, agora este as marginaliza 

ainda mais, vendendo suas terras, suas origens, sua história e seus meios de 

subsistência.  

 Toda a cidade de Santa Terezinha, inclusive seu perímetro urbano, é 

vendida para a CODEARA, que no ano de 1966 faz sua demarcação territorial 

com cercas e duas grandes porteiras, uma na estrada que dá acesso à Vila 

Rica e outra na direção oposta, divisa com a fazenda Tapiraguaia, fazenda que 

fazia limite com a área onde os Apyãwa/Tapirapé e Karajá viviam. As porteiras 
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eram fortemente vigiadas e só entrava ou saía da região quem os chefes da 

CODEARA permitissem. Nessa época, cerca de 100 famílias viviam na região 

de Santa Terezinha e a partir de então tinham de justificar seus mínimos 

movimentos. É importante destacar que esse período histórico corresponde à 

ditadura militar no Brasil, mostrando que seus reflexos também foram sentidos 

nessa região do Araguaia.  

 

Sobre a CODEARA é importante acrescentar um dado significativo: 
desde o início dos anos 70 ela sofre inúmeras denúncias de trabalho 
escravo em sua fazenda. As primeiras foram feitas pelo bispo prelado 
da região Dom Pedro Casaldáliga. E posteriormente foi comprovado 
que muitas das fazendas da região a partir deste período, incluindo a 
CODEARA, mantinham os seus trabalhadores em condições 
análogas ao trabalho escravo. E, de fato, são inúmeros os relatos de 
fugas dos peões dessas fazendas. Em várias situações, os Karajá ou 
os Tapirapé os ajudavam a se esconder, dizendo que ficavam com 
muita pena deles, dos peões. Ainda hoje, esta precisa região do Mato 
Grosso se situa entre as de maior incidência de trabalho escravo no 
Brasil (ANDRADE, 2010, p. 30-31). 

 

 Essas grandes companhias agropecuárias, donas das terras próximas à 

região onde habitavam os Apyãwa/Tapirapé e Karajá, foram fechando o cerco 

sobre os indígenas, que se viram literalmente encurralados. Várias denúncias 

foram redigidas e encaminhadas nessa época, principalmente, pelo padre 

Francisco Jentel19, pelo bispo Dom Pedro Casaldáliga20, junto a Prelazia de 

São Félix do Araguaia, e mais tarde pelo CIMI; essas denúncias eram contra os 

abusos das companhias agropecuárias, contra a má postura do SPI e mais 

tarde da FUNAI, em relação ao processo de demarcação das terras indígenas 

e também contra o descaso do estado do Mato Grosso e do Brasil perante esta 

situação.  

                                                           
19

 Francês, que chega ao Brasil no ano de 1954 e desenvolve diversos trabalhos humanitários 
na região do Araguaia, muito ligado ao fundador dos Irmãos de Jesus, padre Voillaume, veio 
por sua sugestão prestar assistência a Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus junto aos 
Apyãwa/Tapirapé, é expulso do Brasil na época da Ditadura Militar.   

20
 Catalão, radicado no Brasil desde 1968, foi nomeado bispo prelado de São Félix do Araguaia 

em 1971, e mesmo depois de renunciar a diocese continua militando em prol dos pobres e 
excluídos.  
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No ano de 1967, a Cia Tapiraguaia doa aos indígenas Apyãwa/Tapirapé 

e Karajá uma extensão de terras para que esta se tornasse área oficial 

indígena, desta forma: 

 

A aldeia Tapirapé e a aldeia Karajá Itxalá continuariam no mesmo 
lugar. Mas esta “benévola” doação não levava em consideração 
obviamente o fato de que os Tapirapé, e os Karajá, consideravam 
grande parte da área da fazenda como terra deles. E que a 
pastagem, recém feita, compunha esse espaço de movimentação dos 
Tapirapé e Karajá, para as inúmeras atividades da vida cotidiana 
(ANDRADE, 2010, p. 35) 

 

 A doação de terras feita pela Cia Tapiraguaia aos Apyãwa/Tapirapé, 

embora parecesse à primeira vista uma benfeitoria, era na realidade um ato de 

má fé, pois além de representarem uma extensão de terras muito menor do 

que os indígenas acreditavam serem suas por direito, as terras doadas ficavam 

alagadas durante metade do ano, de dezembro a junho, impossibilitando a 

prática da agricultura, item basilar da subsistência Apyãwa/Tapirapé.  

 

Os índios Tapirapé se acham localizados às margens do lago 
formado pelo Rio Tapirapé, quase na foz com o Araguaia. São 
agricultores. (...) Como em todo o Mato Grosso, essa área ocupada 
pelos Tapirapé também foi vendida: para a companhia Tapiraguaia 
S/A. Os proprietários Dr. José Carlos Pires Carneiro, José Augusto 
Leite de Medeiros e José Lúcio Neves Medeiros espontaneamente 
doaram ao SPI (Serviço de Proteção ao Índio), na pessoa do Sr. 
Ismael Leitão, chefe da Inspetoria de Goiânia, uma gleba de pouco 
mais de 9.000 hectares. Acontece, porém que as referidas terras 
doadas, próximas à aldeia, ficam alagadas praticamente de dezembro 
a junho em quase sua totalidade, sendo o restante das terras 
composto de cerrado ou mata arenosa de pouca fertilidade. As terras 
boas, onde os índios já tinham suas roças ficaram propriedade da 
Tapiraguaia S/A (CASALDÁLIGA, 1971).  

 

 Esse ato de má fé da Cia Tapiraguaia incentivou ainda mais a luta pelo 

território dos Apyãwa/Tapirapé e Karajá, que se articularam com seus pares, 

fizeram sua própria delimitação de território – afinal de contas a FUNAI alegava 

não ter dinheiro para fazer as picadas demarcatórias – elaboraram propostas e 

foram inúmeras vezes à Brasília para forçar um posicionamento da FUNAI na 

negociação das terras com a Cia Tapiraguaia. Mesmo com toda essa 

movimentação, até o ano de 1979 nada havia sido resolvido e foi então que os 

Apyãwa/Tapirapé deram um ultimato: a fazenda deveria retirar todo o gado que 



90 

 

estava na área demarcada até o dia 6 de janeiro de 1980. O dia chegou, sendo 

que nada foi feito por parte da fazenda, e então, em um ato de protesto, os 

Apyãwa/Tapirapé foram todos ornamentados, pintados e munidos de bordunas 

e arcos e flechas e abateram algumas cabeças de gado. Logo após essa ação, 

a morosidade da FUNAI ficou para trás, sendo que no dia seguinte ao ocorrido 

um representante da FUNAI já estava presente para retomar as negociações 

entre os Apyãwa/Tapirapé e a Cia Tapiraguaia.  

 Após mais de duas décadas de luta, o território dos Apyãwa/Tapirapé e 

Karajá é finalmente reconhecido, no dia 23/03/1983, pelo decreto 88.194 

registrado no Cadastro de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia sob a 

matrícula R3440, Livro 2, em 16/07/1984, sendo também registrado no Serviço 

de Patrimônio  da  União  (SPU) , no Mato Grosso, em 08/07/1987.  

 Mesmo após a grande vitória na demarcação da T. I. Tapirapé/Karajá, os 

Apyãwa/Tapirapé ainda não estavam completamente felizes. Eles não 

conseguiam se adaptar as novas condições da Aldeia Nova/Tawyo e a 

proximidade com os Karajá continuava a lhes causar algum desconforto, pois 

eles acreditavam que essa proximidade oferecia sérios riscos à saúde de seus 

pajés e de toda a comunidade. Esses fatores de descontentamento, dentre 

outros, os impediam de parar de pensar nas suas antigas terras, em Urubu 

Branco. Visitas à terra tradicional eram frequentes, ocorrendo duas vezes ao 

ano; nessas ocasiões os Apyãwa/Tapirapé iam à Serra do Urubu Branco para 

coletar taquaris, hastes de uma espécie de bambu ou taquara utilizado para 

confeccionar flechas; materiais para fazerem artesanato, como penas e 

distintos tipos de palha; coletar frutos; e também praticar a caça e a pesca 

naquele sagrado lugar. Essas visitas nunca deixaram de acontecer e, depois 

de sua criação, foram conduzidas muitas vezes pela escola.  

 

A partir dos anos 80 e início dos 90 passa a existir uma mediação da 
escola para as visitas ao Urubu Branco: excursões dos alunos, 
organizadas pelos professores e coordenadores pedagógicos. Eram 
acompanhados sempre pelos Tapirapé de mais idade, que serviam 
como as bússolas pelos locais por onde passava a comitiva dos 
alunos, e que contavam as histórias de cada lugar, onde havia sido 
roça ou aldeia, onde haviam se passado acontecimentos marcantes 
da história Tapirapé. Explicavam os significados de locais 
fundamentais na cosmologia Tapirapé, como a cachoeira do Yrywo 
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’ywãwa (“lugar onde o urubu rei bebe”), considerado como o lugar da 
morada dos pajés (ANDRADE, 2010, p. 54).  

 

Naquela época, grandes latifundiários tinham ocupado a região de Urubu 

Branco, desmatando a terra sagrada do povo Apyãwa/Tapirapé, para dar lugar 

ao plantio de pastos para a criação de gado ou ainda para plantação de cana-

de-açúcar. Além disso, um retiro foi instalado na antiga Tapi’itãwa, havendo 

ainda relatos de dilapidação dos antigos cemitérios, fato que entristeceu 

profundamente o povo.  

É importante destacarmos que em 1970 é criada a BR 158, ligando 

aquela região do Mato Grosso aos estados de Goiás e Pará, ocasionando uma 

grande movimentação econômica por parte das grandes fazendas e 

consequentemente um crescimento populacional acentuado dos pequenos 

povoados das redondezas, que em um período curtíssimo de tempo se 

tornaram municípios, como, por exemplo, Vila Rica e Confresa. A intensificação 

econômica da região, também resultou em um maior desmatamento e 

consequentemente degradação da relação dos fazendeiros com os 

Apyãwa/Tapirapé até que suas idas à região de Urubu Branco passaram a ser 

dificultadas e até mesmo impedidas por funcionários das fazendas, 

principalmente da Sapeva.  

 

Agora chegou a vez da Comunidade Indígena Apyãwa, da Área 
Indígena Urubu Branco foi assim que o nosso povo pensou. Então, 
antes de voltar para o Urubu Branco, a Comunidade Apyãwa discutiu 
várias vezes, toda noite no terreiro da Takãra, onde os homens se 
reúnem. Várias pessoas da Comunidade iam colocar o seu 
pensamento, de ir recuperando os nossos territórios na Serra do 
Urubu Branco, porque a população Apyãwa estava aumentando cada 
vez mais, e o pensamento da Comunidade é sempre lembrar do 
futuro. Foi assim que a Comunidade resolveu reagir e abrir uma 
aldeia no Urubu Branco, porque a Comunidade não pode ficar de 
braços cruzados, ficar com medo da traição dos fazendeiros. Temos 
que criar força, ir com coragem e ir em busca do nosso direito. 
Porque, se a Comunidade não se mexesse pelo território tradicional 
Urubu Branco, os fazendeiros iam acabar com essa área, acabar com 
as nossas riquezas. Já tinham destruído os cemitérios dos nossos 
antepassados. É por isso que hoje nós estamos no Urubu Branco, 
para conservar as coisas que os nossos antepassados usavam e até 
hoje nós usamos, porque nós não queremos deixar acabar com as 
nossas riquezas, queremos sempre conservar para o futuro. E, além 
disso, durante todo esse tempo que ficamos afastados dessa área, a 
gente vinha todos os anos visitar essa área tradicional Urubu Branco, 
buscando taquari para fazer flecha, comer os peixinhos xani’ã, 
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xakorowa, wewytyga, ipirapexowa e outros mais. É por isso que a 
Comunidade nunca se esqueceu dessa área tradicional do Urubu 
Branco, sempre vinha aqui para lembrar. Então, hoje a Comunidade 
Apyãwa está com a luta bem firme, com coragem e com garra pelo 
seu direito. Nós, índios Apyãwa, somos interessados nas coisas que 
a Comunidade precisa para o futuro, que vão servir no futuro para 
nossos filhos e nossos netos (TAPIRAPÉ, X. C. in Projeto Político 
Pedagógico da Escola Indígena Estadual Tapiítãwa, 2009, p. 28).  

 

No ano de 1993, os Apyãwa/Tapirapé são impulsionados a retornar para 

Urubu Branco para lutar pelas suas terras tradicionais. A aprovação da CF88 

trouxe um fôlego a mais aos indígenas, pois, em seu artigo 231, dá aos 

indígenas o direito sobre suas terras originais.  

 

Artigo 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (BRASIL, 
1988).  

 

 Porém, mesmo com o respaldo legal, a luta pela retomada das terras foi 

muito árdua e longa, se apresentando inconclusa até os dias de hoje. A maior 

resistência encontrada pelos Apyãwa/Tapirapé nesse processo de demarcação 

da T. I. Urubu Branco foi apresentada por fazendeiros e políticos da região, 

principalmente os da cidade de Confresa, distante cerca de 35 quilômetros de 

Urubu Branco. Como na demarcação da T.I. Tapirapé/Karajá, a ajuda da 

FUNAI foi mínima, sendo que, novamente, foram os próprios indígenas que 

tiveram de cuidar da demarcação das terras, que desta vez foi feita por uma 

empresa de topografia, paga com doações e com o próprio dinheiro do povo.  

E finalmente, no dia 08/09/1998, os Apyãwa/Tapirapé conquistam a 

homologação da T. I. Urubu Branco; porém, ainda faltam os trâmites finais 

desse processo, como o registro e a desintrução da área, que ainda é ocupada 

por não indígenas.  

 

Os grandes latifundiários na parte sul do território foram retirados e 
indenizados e, nos lugares das fazendas, novas aldeias foram 
criadas. Entretanto, a parte norte da área continua invadida até hoje 
por famílias de posseiros. Eles continuam o desmatamento e a 
formação de pastos nesta localidade. Há um jogo de interesses dos 
políticos regionais que alimentam o conflito e colocam os posseiros 
contra os índios. Estes políticos afirmam garantir a terra aos 
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posseiros e impedem que o processo de negociação pacífica avance. 
Em 2003, uma parte destas famílias aceitou a verificação de suas 
benfeitorias para posterior indenização e concordou em sair da terra 
Tapirapé. Entretanto, o Estado, ao invés de alocar estas famílias em 
terras adequadas, abandonou-as à beira da estrada BR 158, vivendo 
em barracões de lona, sem ter de onde tirar seu sustento. Nestas 
condições e incitados pelos referidos políticos, em 2004, algumas 
famílias, já indenizadas, voltaram a invadir a área. A tensão é grande 
e os Tapirapé, embora desejem construir aldeias neste local, sequer 
se aventuram nesta parte da área uma vez que sofrem ameaças de 
morte por parte destes posseiros (GORETE NETO, 2009, p. 10).  

 

Todo esse jogo de interesses, alimentado pelos políticos da região, 

impede que a situação da T. I. Urubu Branco seja finalmente resolvida, gerando 

conflitos frequentes entre os Apyãwa/Tapirapé e os invasores de suas terras, 

conflitos que resultam em violência e ameaças de morte contra os indígenas e 

diversos protestos envolvendo o abate de cabeças de gado dos posseiros, 

como os realizados durante a luta pela demarcação da T. I. Tapirapé/Karajá.  

Desta forma, fica aqui um pequeno histórico de um povo de história tão 

sofrida e ao mesmo tempo lindamente superada, povo guerreiro, que luta e 

constrói a cada dia sua vida, sua cultura, seus costumes, suas relações, sua 

difícil e bela caminhada.   

 

4.2. Conhecendo a educação escolar Apyãwa/Tapirapé 

 

Para continuarmos adentrando a história dos Apyãwa/Tapirapé, vamos 

entender como se dá o processo de (re)construção da educação escolar desse 

povo, de sua instauração até os dias de hoje.  

 A intensificação da luta travada entre os Apyãwa/Tapirapé e os não 

índios durante o processo de demarcação da T. I. Tapirapé/Karajá, a saber  de 

1950, data da consolidação da Aldeia Nova/Tawyo, até 1983, marco final dos 

trâmites legais da demarcação da terra, cria nesse povo uma nova 

necessidade, a de saber falar e escrever o português e dominar a linguagem 

de mapas, para que, munidos desses conhecimentos, pudessem assegurar 

seus direitos em uma disputa menos assimétrica. Segundo Andrade (2010), 

nesse período a maioria dos homens já falava razoavelmente bem o português, 
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mas nas inúmeras conversas e negociações que eles necessitavam ter com as 

comissões da FUNAI que iam à aldeia, e nas idas deles próprios à sede da 

FUNAI em Brasília, percebiam as dificuldades que encontravam para se 

expressarem como realmente gostariam. 

 

Em 1970, o povo Tapirapé, apresentou a necessidade de uma escola 
na aldeia, após várias discussões a respeito dos pontos positivos e 
negativos que a escola traria para a comunidade. O objetivo da 
escola na aldeia surgiu de várias necessidades, entre elas, a luta pela 
terra. Nossos líderes necessitavam do domínio da língua portuguesa 
para dialogar com os governantes, ou seja, as pessoas competentes 
que respondiam pela questão fundiária (TAPIRAPÉ, N. K. in Projeto 
Político Pedagógico da Escola Indígena Estadual Tapiítãwa, 2009, p. 
29).  

 

As primeiras tentativas de instaurar uma escola entre os 

Apyãwa/Tapirapé fracassaram, pois, na maioria das vezes, os novos 

professores, não índios, não se acostumavam com as diferentes condições 

encontradas em uma aldeia indígena. Os encarregados de convidar e manter 

esses professores ora era a FUNAI, ora a Prelazia de São Félix do Araguaia.  

 

Os primeiros professores do povo Tapirapé foram Wanda, Hosana, 
Maximino e Mike. A professora Wanda veio através da Funai e os 
professores Hosana, Maximino e Mike vieram convidados pelo padre 
Francisco Jentel. A atitude destes professores com a comunidade era 
muito boa. Mas esses professores ficaram pouco tempo na Aldeia 
porque não se acostumaram (TAPIRAPÉ, X. C. in Projeto Político 
Pedagógico da Escola Indígena Estadual Tapiítãwa, 2009, p. 31).  

 

Inicia-se então uma nova busca por professores dispostos a 

embarcarem nessa complexa empreitada, a de ir morar na aldeia para que a 

experiência escolar fosse contínua, frente às várias interrupções que esta já 

havia sofrido. Fica a cargo das Irmãzinhas de Jesus promover o contato com a 

Prelazia de São Félix pedindo-lhe o auxílio nessa delicada tarefa. A Prelazia, 

por sua vez, contacta um casal de professores de São Paulo, através de uma 

carta que lhes explicava bem a situação.  

 

(...) O ideal seria vocês dois passarem aqui o ano de 73, vivendo, 
conhecendo, aprendendo, estudando, com os próprios Tapirapé, com 
Irz. Maye-Baptiste, com a linguista Ione. Em 74, vocês já poderiam 
dominar relativamente bem o Tapirapé, para um trabalho realmente 
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eficiente – e bilíngüe. Mas os Tapirapé querem – e nós prometemos – 
escola em 73. Enquanto vocês vão vivendo e conhecendo, lecionam 
– basicamente em português, com alguma coisa do Tapirapé, bem 
simples. Escrevam contando as novidades, perspectivas e 
expectativas. Saibam, entretanto, que as Irmãzinhas, a Prelazia, e 
principalmente, os Tapirapé, já contam com vocês, certamente 
(CASALDÁLIGA, 1972).

21
 

 

 Como resposta afirmativa a carta, o casal, Luiz Gouvêa de Paula e 

Eunice Dias de Paula, vão morar junto dos Apyãwa/Tapirapé, levando seu filho 

bebê, de nome André, já no ano de 1973. Como o casal de Paula não possuía 

experiências com a língua Apyãwa/Tapirapé, decidiram formar as primeiras 

turmas somente com alunos adultos, para que, baseado na pedagogia de 

Paulo Freire, o estudo de temas geradores possibilitasse a construção coletiva 

do conhecimento, de acordo com as expectativas apresentadas pelos 

Apyãwa/Tapirapé. Desta forma a escola foi sendo delineada ao mesmo passo 

em que os professores foram aprendendo a língua e elementos da cultura 

Apyãwa/Tapirapé.  

Com o passar dos anos, os primeiros alunos das turmas iniciais foram se 

tornando professores indígenas em serviço, promovendo assim a alfabetização 

de crianças e jovens em sua língua materna e começando a conduzir a escola 

de acordo com suas próprias concepções.  

 

Muitos dos agentes pastorais da Prelazia de São Félix realizavam nos 
povoados da região experiências de alfabetização a partir do método 
Paulo Freire. Até a criação da Prelazia, quase não existiam escolas 
em toda a região, a maioria das primeiras escolas foram criadas 
justamente pelos agentes pastorais. Tratavam-se, em sua maioria, de 
jovens recém chegados na região, vindos de cidades como São 
Paulo, Belo Horizonte, Campinas e Goiânia. Eunice e Luiz fizeram 
parte destes jovens que se envolveram com o trabalho que D. Pedro 
Casaldáliga e sua equipe desenvolviam na Prelazia de São Félix, que 
era uma clara tentativa de experimentar na prática as formulações da 
Teologia da Libertação: unir espiritualidade cristã e envolvimento 
político. Nesse sentido, utilizar Paulo Freire fazia todo o sentido na 
vivência daquelas pessoas. Era um tipo de educação, mais 
especificamente, de alfabetização, que trazia consigo, no próprio 
perfil do método, as questões políticas de fundo do momento histórico 
(ANDRADE, 2010, p. 48).  

 

                                                           
21

 Fragmento da carta, enviada ao casal de professores de Paula, no dia 08 de agosto de 1972, 
por Dom Pedro Casaldáliga, disposta do arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia (arquivo: 
A15.0.01.).    
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Desta forma, as primeiras experiências relacionadas à escola 

Apyãwa/Tapirapé foram realizadas sem maiores interferências do Estado, 

naquele delicado momento de ditadura militar no Brasil, pelo fato de a escola 

ser financiada pela Prelazia de São Felix, não tendo então de prestar contas 

nem à rede municipal e nem ao estado do Mato Grosso. Porém, mesmo sem 

as estruturas evidentes de poder do Estado, a escola Apyãwa/Tapirapé sofria 

fortes influências da sociedade nacional, principalmente, através da estrutura 

educacional implantada, que não fugia muito aos moldes ocidentais cristãos, 

com a divisão de disciplinas, com o ensino da língua portuguesa, com o 

sistema de hierarquizações de pessoas e saberes.  

Gorete Neto (2009) nos lembra de que, em plena ditadura, a integração 

indígena à sociedade nacional era o mote da política indigenista oficial e que, 

embora esta estratégia de financiamento tenha garantido a não interferência do 

Estado na linha política de atuação da escola Apyãwa/Tapirapé, impedia que 

fosse fornecida documentação escolar aos alunos.   

E então, no ano de 1983, devido à eleição de um prefeito aliado às lutas 

populares, em Santa Terezinha, a escola Apyãwa/Tapirapé busca seu 

processo de municipalização. Conquista-se então mais essa vitória, e, com 

medo das oscilações de políticas de governo, muito típicas do nosso país, se 

busca ainda a estadualização dessa escola.  

Começa então a elaboração da Proposta Curricular da Escola 

Apyãwa/Tapirapé, pois sua discussão já vinha sendo feita desde a instauração 

da escola. Desta forma, a proposta contemplou uma escola bilíngue, com 

ênfase na língua materna, sendo esta aprendida como primeira língua, seguida 

do português. O processo avaliativo deveria ser contínuo e processual, 

seguindo a política de não reprovação; o calendário escolar deveria estar em 

consonância com o tempo e os costumes tradicionais, tais como festividades, 

caça, pesca, plantio de roça, fazendo com que essas atividades estivessem 

ligadas à escola, utilizando assim o cotidiano e o contexto Apyãwa/Tapirapé 

para promover o processo de ensino/aprendizagem, desfazendo a ideia de que 

a sala de aula é o único espaço possível para a promoção do conhecimento. E 
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foi com esses princípios que a escola foi estadualizada, no dia 20/01/1988, 

atendendo alunos do ensino fundamental.  

Podemos observar que até esse momento a escola, que agora passa a 

se chamar Escola Estadual Indígena Tapirapé é concebida de forma distinta, 

surgindo de um anseio da população Apyãwa/Tapirapé e tendo em seus 

princípios o bilinguismo e o respeito pela organização sociocultural e linguística 

do povo. Este anseio foi atendido, principalmente, pela Prelazia de São Félix e 

pelo casal de Paula. Alego ser distinta, pois não apresentava, explicitamente, 

os moldes pré definidos/estabelecidos pelo Estado. Mas, se de um lado não 

sofria o controle do Estado, pelo outro, sofria grandes influências proselitistas.   

Entretanto, esse modelo de escola, contextualizada, não seriada, com 

calendário próprio, era muito mal vista e questionada pelos não índios. Gorete 

Neto (2009) afirma que a pressão exercida pela sociedade majoritária foi tão 

grande que por ocasião da oficialização e estadualização da escola, os 

próprios Apyãwa/Tapirapé exigiram que a escola fosse seriada e que houvesse 

aulas todos os dias como ocorre nas escolas não índias. Sendo assim, a 

Escola Estadual Indígena Tapirapé passa por uma reestruturação, enfrentando 

agora o desafio de atender às exigências do Estado, tais como: preenchimento 

de diário e de demais papeladas burocráticas, prestação de contas, destino de 

verbas, etc. É importante lembrar que mesmo com as mudanças ocorridas não 

houve alteração na metodologia de ensino baseada no cotidiano e no contexto 

indígena, bem como o estímulo à formação de professores em serviço e o 

processo de avaliação contínuo e processual.  

No ano de 1993, o povo Apyãwa/Tapirapé começa a retomada de suas 

terras sagradas e originais, localizadas na Serra do Urubu Branco, e então são 

construídas salas de aula para atender as crianças e jovens que haviam se 

mudado. Essas salas de aula funcionavam como extensões da Escola Estadual 

Indígena Tapirapé, que funcionava na aldeia Majtyritãwa, na T. I. 

Tapirapé/Karajá, distante 100 quilômetros da nova localização 

Apyãwa/Tapirapé. O crescimento populacional, aliado à mudança em massa 

para a terra sagrada e a distância da sede da escola, fez surgir a necessidade 

de se criar uma unidade escolar em Urubu Branco. Então, no ano de 2002, 
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ocorre o desmembramento da Escola Estadual Indígena Tapirapé em Escola 

Estadual Indígena Tapi’itãwa, atendendo aos moradores da T. I.  Urubu Branco 

e em Escola Estadual Indígena Tapirapé atendendo aos moradores da T. I. 

Tapirapé/Karajá.  

Outro marco para a Escola Estadual Indígena Tapi’itãwa se deu no ano 

de 2004, com a implantação do ensino médio e a expansão da formação 

superior indígena. A implantação do ensino médio se deu através da aprovação 

pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso (SEDUC/MT) do 

Projeto Aranowa’yao – Novos Pensamentos, que apresentava os anseios dos 

Apyãwa/Tapirapé em poder proporcionar aos seus jovens a continuação dos 

estudos, sendo que naquela época existiam 78 estudantes em condições de 

cursar o ensino médio, sendo que 33 destes estudantes já assumiam cargos 

dentro da comunidade como professores, agentes sanitários e agentes de 

saúde. (Neto, 2009). O projeto inicial do ensino médio contemplava quatro anos 

de estudos, sendo os dois últimos profissionalizantes, porém a SEDUC/MT não 

aceitou o projeto inicial, apreciando apenas os três anos comuns a esse nível 

de ensino, sem o ensino profissionalizante.  

O ensino médio na Escola Estadual Indígena Tapi’itãwa também se dá 

de uma forma diferenciada, sendo dividido em: etapas presenciais intensivas, 

que ocorrem duas vezes ao ano no período das férias letivas na aldeia 

Tapi’itãwa; e etapas intermediárias, ocorrendo em pólos, que reúnem alunos de 

aldeias mais próximas. Ao final dos três anos de ensino médio, os alunos 

constroem uma monografia e a apresentam para toda a comunidade, 

mostrando assim as contribuições de seus estudos para o povo 

Apyãwa/Tapirapé.  

A ampliação da formação superior indígena está relacionada ao ingresso 

e à conclusão de cursos superiores por professores Apyãwa/Tapirapé em duas 

instituições de ensino, a Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), 

em Barra dos Bugres, que oferta em sua Faculdade Indígena Intercultural 

cursos de licenciatura e bacharelados em: Línguas, Artes e 

Literaturas; Ciências Matemáticas e da Natureza; Ciências Sociais e Pedagogia 

Intercultural; e a Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, que 
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oferece o curso de Licenciatura Intercultural, com as habilitações: Ciências da 

Natureza, Ciências da Linguagem e Ciências da Cultura, como já esboçado no 

capítulo anterior.  

Um dos resultados práticos da expansão da formação superior dos 

Apyãwa/Tapirapé é a tomada, por completo, do funcionamento da escola, 

sendo que hoje em dia não existem mais professores não índios na Escola 

Estadual Indígena Tapi’itãwa e a direção e a coordenação22 também são feitas 

pelos próprios indígenas, abandonando de vez o papel de tutela exercido pelos 

não índios dentro da escola desse povo. Porém, devemos lembrar de que as 

influências e jogos de poder não são facilmente superados, podendo perdurar 

velados por muito tempo.  

Esta pesquisa abordou apenas aspectos referentes aos professores e à 

Escola Estadual Indígena Tapi’itãwa, pois durante a construção dos registros 

só presenciei essa realidade, nas duas visitas feitas a T. I. Urubu Branco e 

especificamente à aldeia Tapi’itãwa. Porém, acredito ser necessário fazer 

menção também à Escola Estadual Indígena Tapirapé, alocada na T. I. 

Tapirapé/Karajá, na aldeia Majtyritãwa. De acordo com Gorete Neto (2009), 

após o desmembramento, já mencionado anteriormente, a escola passa a ter 

um assessor pedagógico, o mesmo das escolas não índias; porém não houve 

mudanças na metodologia de ensino, sempre pautada na realidade indígena. 

Alguns pontos que devem ser abordados estão relacionados ao acréscimo da 

língua Karajá no currículo escolar, devido ao grande número de falantes dessa 

língua vivendo nesta aldeia, muitos deles oriundos dos casamentos entre 

Apyãwa/Tapirapé e Karajá, sendo assim, uma escola trilíngue; a também 

implantação do ensino médio, que acontece de forma modular, com aulas 

diárias, distinguindo-se da realidade encontrada no ensino médio da Escola 

Estadual Indígena Tapi’itãwa; e o ingresso e formação dos professores em 

nível superior, tanto na UNEMAT, quanto na UFG.  

 

                                                           
22

 Até pouco tempo a coordenação e a direção da escola eram cargos dos professores de 
Paula, o que causava um pouco de insatisfação por parte dos Apyãwa/Tapirapé.  
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Fig. 4: Escola Estadual Indígena Tapi’itãwa. 
Fonte: Pinheiro, P. M., 2011. 
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CAPÍTULO 05 – REPRESENTAÇÕES SOBRE A (RE)CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA APYÃWA/TAPIRAPÉ 

 

No quinto capítulo, disserto sobre as análises realizadas a partir dos 

registros gerados, ao longo da investigação. Neste momento, busco refletir 

sobre os principais elementos constituintes da educação escolar 

Apyãwa/Tapirapé, ilustrando o que deve ser modificado/superado para que a 

escola atenda, plenamente, os anseios dessa comunidade. Elucido ainda, 

quais são as possíveis formas de atuação dos professores indígenas, na luta 

pela concretização dessas mudanças. 

Durante o exercício de refletir/compreender o complexo e constante 

processo de (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé identifiquei três 

categorias de análise que transcorrem, necessariamente, o que deve ser 

mudado na escola, para que ela atenda, de fato, os desejos da comunidade. É 

importante salientar que essas categorias não tinham sido construídas 

previamente, tendo emergido naturalmente do conjunto de registros gerados ao 

longo da pesquisa e que elas se encontram completamente imbricadas, 

podendo mesmo ocorrer, simultaneamente, em uma única fala. São elas: 1) 

Escola sistematizadora dos anseios da comunidade/respeito ao contexto 

Apyãwa/Tapirapé; 2) Transposição de hierarquias e influências 

impostas/exercidas, principalmente, pelos não indígenas e 3) Superação da 

dicotomia teoria versus prática;   

 

5.1. Escola sistematizadora dos anseios da comunidade/respeito ao 

contexto Apyãwa/Tapirapé 

 

 A escola surge no seio da comunidade Apyãwa/Tapirapé através de uma 

necessidade do próprio povo, que alegava a importância da aquisição de 

conhecimentos acerca dos códigos linguísticos não indígenas na luta pela 

terra, questão tão delicada na realidade indígena brasileira. Ao pedirem ajuda a 

Prelazia de São Félix para construírem uma escola em seu território os 
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Apyãwa/Tapirapé já sabiam do seu caráter contraditório, que pode ser ora 

salvação, ora perdição, mas mesmo assim se ariscaram abrindo suas mentes e 

corações para se encontrarem com o mundo da cultura não indígena a eles 

desconhecido, de uma forma intensa, nunca antes vivida. Os professores 

graduandos no curso de Licenciatura Intercultural da UFG têm plena 

consciência desse histórico e do papel contraditório e dúbio da escola, 

afirmando muitas vezes que esta veio inicialmente para acabar com a cultura 

indígena, agindo a favor da homogeneização das culturas.  

 

É uma instituição pensada para terminar com as culturas e línguas 
indígenas. E o povo Tapirapé, naquele período, precisava de uma 
escola. A luta pela terra era muito importante naquele período; ao 
mesmo tempo precisavam de domínio dos códigos linguísticos não 
indígenas, sendo muito importante pra abertura política nas lutas da 
questão fundiária, como hoje, também, eu acho que hoje está mais 
(incompreensível), antigamente era muito mais diferente. Então, entre 
essas situações, a necessidade pela criação de uma escola era um... 
era a luta pela terra, era a questão de domínios de códigos não 
indígena. Então, foi pensado da seguinte forma. Mas mesmo assim, 
não se foi uma situação facilmente instalada na comunidade. 
Depois... Isso aconteceu depois de uma grande discussão entre os 
Apyãwa. Os Apyãwa, os Apyãwa era um povo muito discursivo, 
tentavam entender o quê aquela coisa significava, porque alguns, a 
escola, no entanto, era uma coisa que ninguém conhecia, era uma 
novidade, não sabiam o quê a escola trazia pro povo; muita gente 
não concordava com a criação da escola dentro da aldeia. Uma das 
principais medos do povo Apyãwa era de perder costume; sempre, 
um dos argumentos do povo é isso, perder os seus costumes 
(GILSON TENYWAAWI TAPIRAPÉ, 2011).  

 

 Entretanto, apesar dos anseios iniciais e das constantes discussões 

sobre qual educação escolar os Apyãwa/Tapirapé querem, verdadeiramente, 

podemos identificar que hoje a escola é um dos elementos indispensáveis para 

a revitalização e o fortalecimento da cultura indígena. Desta forma, a escola 

deve sistematizar as vontades da comunidade, ficando a cargo dos professores 

indígenas essa difícil missão de representar as demandas de todo seu povo, o 

que evidencia, também, o valor da coletividade para esse grupo.  

 

(...) a gente sempre vem discutindo, que é nossa equipe de 
acadêmico da UFG, sempre vem discutindo, então, pra nós, 
queremos uma escola diferenciada, realmente, de verdade, então né, 
então é uma escola que a gente quer pra nossos comunidade. Nós 
queremos uma escola com a pedida da comunidade; nós não 
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queremos uma escola que é... vem na cidade, uma escola que a 
gente quer da realidade da comunidade, que muitas... muitos 
comunidade reclama. Nós, como acadêmico, qual educação nós 
queremos? Isso é uma pergunta que a comunidade faz. Então, como 
nós acadêmicos, acadêmicos da UFG, nós sempre pensamos discutir 
e levar proposta que a gente vem adquirindo nesse Licenciatura 
Intercultural, nesse curso. Então, a gente precisa muito ser discutido 
com a comunidade; isso, realmente, precisa ter um bom trabalhos, 
levar esse compromisso pra comunidade. (...) Não adianta professor 
contradizer é... o interesse da comunidade; não tá bom. Nós, como 
professores da Licenciatura Intercultual da UFG, nós pensamos, 
então, basta a gente transformar, como um interesse da comunidade, 
a nossa escola. Nós não queremos uma escola padrão, nós 
queremos do nosso interesse, praticar nossa cultura, como sempre 
falo, né, eu sou um dos professor, que eu gosto muito de trabalhar na 
minha cultura, gosto muito de trabalhar dentro da sala de aula, com 
meus alunos, a prática cultural, como danças, cantos, histórico;  o 
histórico e uma dança nunca vai se separar da nossa realidade 
(ARAKAE TAPIRAPÉ, 2011). 

 

Eu acho que precisamos discutir muito pra criar, apenas, uma escola 
que seja com a cara da comunidade; quer dizer, que as propostas 
sejam feitas pela comunidade, não pelas pessoas que vêm de fora, 
só assim teremos uma escola específica e diferenciada, de fato. (...) 
Então, uma escola que queremos é... A escola que respeite a nossa 
relação, a nossa organização, os nossos rituais e tudo mais; só assim 
teremos uma escola da comunidade, mesmo, que todas as propostas 
sejam feitas pela comunidade; todas propostas levado para 
comunidade decidir, só assim teremos uma escola da comunidade. Aí 
eu posso falar que é da comunidade, porque tudo aquilo que são 
feitos é dentro da comunidade. Então... Pra isso nós, também, nós 
educadores, teremos que saber trabalhar na escola, também, pra 
atender as demandas da nossa comunidade. E, na verdade, nós 
somos, nós, professores, somos, apenas, organizadores é... é... das 
propostas da nossa comunidade. Eles colocam as propostas e nós 
organizamos essas propostas pra trabalhar na sala de aula a 
respeito. Então, tudo isso, eu percebo e hoje eu tenho que colocar em 
muitas aulas quando a gente discute, eu sempre coloco, também, 
tudo isso. Porque é uma coisa que a gente vê com nossos próprios 
olhos, não o que outra pessoa me conta, eu vejo com os meus 
próprios olhos e reflito sobre isso e, então, refletindo a gente 
aprofunda o nosso conhecimento sobre aquilo que a gente quer 
discutir. Hoje a gente tá discutindo sobre a escola, né, e é uma coisa 
que está acontecendo na nossa realidade, não fora. Então, a gente, 
nós, como... próprio você colocou que, nós é que temos essa 
capacidade de falar da nossa escola e da nossa comunidade, porque 
nós é que convivemos com essa realidade. Então, eu acho que 
estamos nesse caminho, né, de ter uma escola da comunidade, 
mesmo; estamos nessa luta e estamo organizando, ainda, estamo 
pensando como, como criar uma escola da comunidade, mesmo. E, 
sempre, aqui, nós discutimos entre nós, mesmos e, às vezes, na 
reunião a gente coloca isso, também, na escola. Eu acho que as 
proposta, a opinião surgindo de, apenas, uma cabeça, também, não 
seria melhor. Pra ter, pra criar uma escola, os pensamento, as ideia, 
opiniões, têm que partir de várias cabeças, e assim se juntaria, a 
gente decidiria uma proposta que seria com a cara da comunidade, 
mesmo. (IRANILDO AROWAXEO'I TAPIRAPÉ, 2011).  
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 As falas dos professores indígenas graduandos do curso de Licenciatura 

Intercultural, expostas acima, mostram o quão coletiva é a concepção da 

escola para o povo Apyãwa/Tapirapé, havendo a constante necessidade de se 

discutir seu papel, sua função, seu lugar na comunidade, suas percepções, 

seus entendimentos, suas demandas. Discussão esta que não é pertinente 

apenas aos professores, sejam eles formados pela UFG ou pela UNEMAT, 

mas a toda comunidade. Saliento, mais uma vez, a importância do papel de 

liderança política exercido pelos professores indígenas, papel tão exigido pela 

comunidade e prontamente cumprido pelos professores, sempre de forma 

dialógica e coletiva.   

 A concepção da escola como sistematizadora dos anseios da 

comunidade Apyãwa/Tapirapé tenta romper com a colonialidade do saber que 

vem acompanhando essa instituição desde seu surgimento entre os povos 

indígenas brasileiros, datada a mais de cinco séculos. Ao tentarem instituir uma 

escola com essas características, o povo Apyãwa/Tapirapé luta por uma 

educação escolar do povo e não para o povo, sendo eles mesmos os 

verdadeiros autores/atores desse processo.  

 

Pra que a escola possa fortalecer mais a nossa cultura, não depender 
da... de uma ideia que vem da cidade pra escola indígena; isso não 
pode acontecer. Então, nós precisamos é de... de... de fortalecer a 
escola do povo Apyãwa. Não é que... Nós não queremos a escola 
para o povo Apyãwa, né. Então, isso é um principal assunto de nossa 
conversa, aqui (AREI’I TAPIRAPÉ, 2011).  

 

Então, nosso pensamento, através desse curso, nós queremo uma 
escola diferenciada, do povo Apyãwa, como a gente fala, né, o povo 
Apyãwa, não é para Apyãwa. Nós queremos uma escola do povo 
Apyãwa e, isso, é o nosso... é o nosso concepção que vai 
madurecendo durante esse curso (ARAKAE TAPIRAPÉ, 2011). 

 

 Para que a escola esteja em consonância com os desejos da 

comunidade e, principalmente, com a cultura Apyãwa/Tapirapé deve existir, 

necessariamente, o respeito ao contexto do povo, estando ela intimamente 

conectada a seus elementos constitutivos, tais como: educação tradicional, 

cosmologia, rituais, leis, códigos, tradições e costumes. Sendo assim, a 
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educação escolar necessita estar atrelada aos modos de entender, explicar e 

transformar o mundo apreendidos pelos Apyãwa/Tapirapé. 

Dentro dos elementos constitutivos da cultura Apyãwa/Tapirapé, 

podemos destacar o pensamento holístico e transdisciplinar empregado nas 

concepções de mundo e de construção de conhecimentos desse povo. Muitos 

dos professores indígenas afirmaram que sempre trabalharam de forma 

transdisciplinar, mesmo antes de conhecerem sua conceituação. 

 

Nós, como professores, nós queremos de forma transdisciplinar. Mas, 
na verdade, nós trabalhamos, sempre, metodologia transdisciplinar. 
Isso nós percebemos que, através desse curso [Licenciatura 
Intercultural da UFG], né (ARAKAE TAPIRAPÉ, 2011). 

 

Entretanto, uma luta de interesses ocorre no seio da escola 

Apyãwa/Tapirapé, de um lado professores graduandos da UFG insistem na 

transdisciplinaridade e de outro professores graduandos da UNEMAT querem 

implementar a disciplinarização. 

 

Experiência interdisciplinar não existe. Interdisciplinaridade vem com 
a ideia de segmentação e desta forma, nós não queremos (GILSON 
TENYWAAWI TAPIRAPÉ, 2011).  

 

Porque nós, parece que nós tamo enfrentando, é se confrontando 
com o pessoal da UNEMAT, porque eles falam outra coisa e a gente 
quer uma escola de forma transdisciplinar; esse é o nosso ponto 
principal na discussão, porque eu acho que o pessoal da UNEMAT 
acostumou mais de trabalhar em disciplina, né, isso não pode 
acontecer. Então, nós estamos conversando pra mudar uma escola 
de forma transdisciplinar. Na verdade a gente trabalha de forma 
transdisciplinar, né; mas, só que não é reconhecido. Então, hoje, a 
gente estava querendo fortalecer esse tipo de ensino pra que 
possamos mudar a escola, de forma que ela possa contribuir com a 
nossa cultura (AREI’I TAPIRAPÉ, 2011).   

 

Desta forma, diferentes concepções e ideais, vão participando do 

constante processo de (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé, tendo 

sempre o diálogo e a coletividade como pano de fundo de eventuais mudanças.  

 

Então, acho que as pessoas, como os professores, principalmente 
professores, têm essa política de como... de como... de trabalhar, 
reverter aquele ensino pra modelos que nós queremos. Então, isso é 
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muito fundamental, isso eu aprendi, também, não sou sozinho, eu 
aprendi a falar isso junto com os meus colegas, aqui. Então a gente 
sempre fala assim: - se a gente separar essas ideia, esse 
conhecimentos, todas as ideia, que aqui é discutidos, se a gente não 
trabalhar junto, nós vamos fragmentar o nosso conhecimento, e 
assim, também, nós vamos ser dividido e nós vamos mostrar a nossa 
fragilidade, também. Então, eu acho que esse conjunto de 
conhecimentos, essas ideias, se unindo, acaba ganhando mais a 
força. Então, isso ficou com clareza, pra mim, porque, porque quando 
eu falo, eu vou falar porque não é porque eu tô falando por falar, 
porque é umas ideia aqui que tem cabimento à realidade da 
comunidade. Eu acho que cabe, assim, defender o interesse da 
comunidade. Então, se eu falo isso, aí, o grupo vai entender porque 
eu tô falando, se eu tô falando uma coisa que, talvez, outras pessoa 
não pode entender, o colega de estudo vai falar que, de uma forma 
diferente, também; que eu falo uma língua diferente, e ele fala na 
mesma ideia, mas, com a outra explicação. Eu acho que a gente tem 
aprendido isso, também, de entender, de como que a escola pode 
estar trabalhando hoje. Então, hoje, a gente tem trabalhado assim, 
mostrando o nosso trabalhos em equipe, em conjunto, e assim eu 
acho que as ideia que a gente tem discutidos, nosso conhecimento, 
não só de hoje, como sempre, a gente volta, a gente senta de novo, e 
assim a gente vai levando, amadurecendo nosso conhecimento pra 
entender melhor que escola que nós queremos. (...) Então, dentro da 
sala de aula eu acho que, por ali, a gente pode tá melhorando os 
nossos ensinos, não só pra nossos alunos, acho que cabe até 
mesmo pra nós. Eu aprendi isso, também, aprendi não só... Não é 
porque eu sou daqui, to aqui dentro, querendo estudar, que eu tô 
conhecendo isso, sou conhecedor; eu acho que não é por aí. Eu tô 
sempre aprendendo, cada dia que passa eu tô aprendendo. E... é 
isso, né? Acho que, através...Têm outras coisas, a gente 
compreende, entende, interpreta, através do diálogo. Então, tem uma 
coisa que eu aprendi, também, a coisa mais importante, pra mim, que 
eu considero essa coisa mais importante, a gente esclarece, 
entendemos, ou então negociamos através do negócio, do diálogo, 
ouvindo, respeitando e ser respeitado. É isso (FABINHO WATARAMY 
TAPIRAPÉ).  

 

 Durante o caminhar da pesquisa pude evidenciar e perceber a 

importância da coletividade e do diálogo, e as aprendizagens que esses dois 

elementos nos proporcionam, no processo de (re)construção da escola 

Apyãwa/Tapirapé, sendo eles os principais meios de objetivação de problemas 

e indicativo de soluções harmoniosas.  

 É importante destacar que a coletividade e o diálogo são os pilares do 

exercício político exercido pelos Apyãwa/Tapirapé, fazendo parte da 

constituição da vida em comunidade. Onde o bem comum se sobressai a 

pequenos interesses individuas, onde a comunidade é mais importante que um 

único indivíduo, onde os vegetais, a caça e a pesca são compartilhados, onde 
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as decisões acontecem após intensas discussões, para que mais pessoas 

possam ser ouvidas. 

 

5.2. Transposição de hierarquias e influências impostas/exercidas, 

principalmente, pelos não indígenas 

 

 Durante o movimento de (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé há 

o surgimento de inúmeros empecilhos que acabam por impedir que as 

verdadeiras vontades do povo se concretizem. Esses obstáculos podem ser 

internos, estando relacionados com a postura de líderes, professores ou 

demais membros da comunidade, ou ainda, podem ser externos, quando 

relacionados a atitudes de não indígenas, sendo esses intimamente ligados ao 

povo, ou ainda, pertencentes a organismos governamentais reguladores da 

educação, neste caso a Secretaria de Educação de Estado do Mato Grosso. 

Dentre as queixas mais recorrentes feitas pelos professores graduandos no 

curso de Licenciatura Intercultural da UFG está o excesso de hierarquias e 

influências exercidas sobre a Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa. Para além 

da discrepância de opiniões sobre a inter e a transdisciplinaridade, já abordada 

na categoria de análise anterior, existe uma problemática relacionada aos 

cargos de direção e coordenação da escola, bem como a seu funcionamento 

frente a subordinação da Secretaria de Educação de Estado do Mato Grosso. 

Os professores indígenas graduandos do curso de Licenciatura Intercultural 

afirmam que mesmo com a conquista de se ter na coordenação e na direção 

da escola professores indígenas, as influências e jogos de poder não 

cessaram, eles continuam vivos. É importante destacar que essas influências e 

jogos de poder são exercidas tanto por não indígenas, que possuem fortes 

vínculos com os Apyãwa/Tapirapé, quanto, pelos funcionários da Secretaria de 

Educação do Estado do Mato Grosso, que pressionam os Apyãwa/Tapirapé 

para que o funcionamento da Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa esteja em 

consonância com os moldes do Estado, requerendo o uso de diário de classes 

e demais burocracias, de currículos e calendários escolares unificados, da 
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divisão das turmas em séries, de metodologias e avaliações importadas de 

outras realidades, não fazendo sentido no contexto Apyãwa/Tapirapé, dentre 

outros.  

 

O pessoal que trabalha na direção, é índio, mas, quem tá pela nossa 
visão, quem tá mandando, é o pessoal da assessoria, que é da 
cidade, né. Então, pra nós, no nosso ponto de vista, isso não pode 
ser acontecido. Então, nós sempre estamos conversando, aqui, pra 
acabar com esse tipo de trabalho, né; esse tipo de escola, pra quê? 
(AREI’I TAPIRAPÉ, 2011).    

 

Que escola que nós queremos? Então a escola, hoje, ela já tem uma 
configuração; ela está mais configurada ao estado da Secretaria de 
Educação [MT] (FABINHO WATARAMY TAPIRAPÉ). 

 

Então, hoje, eu sempre falo isso, a escola, eu sempre falo, os 
professores têm o seu papel de interesse, assim, voltado à realidade 
da comunidade, ele tem vontade de fazer as coisas pro bem da 
comunidade. Por outro lado, ela... ela é... as pessoas, não sabe, né, 
acaba entrando em conflito com o seu próprio chefe, porque se o 
diretor, o coordenador, os professores são responsáveis pelas 
escolas, pelo processo de ensino, ela é subordinada ao seu superior. 
Então... Isso que eu sempre falo, a escola, quem não é professor, ele 
fala mais, melhor do que até mesmo os professores; eu percebi isso, 
também. Ele fala, reclama, enquanto, nós como professores, a gente 
pode falar, mas, se eu falar lá, na frente do coordenador ou então 
diretor, ele não vai gostar, e eu tenho que respeitar ele. Então, eu 
percebi, isso, também. E ele, também, quando ele tá querendo 
defender o seu plano, ele pode defender, mas só que ele é 
subordinado a outro. Então, quando falo, a instituição, é porque tá 
falando dos estados. Então, nós temos essa ligação, tem essa 
interferência de como a gente pode melhorar a nossa escola. Por isso 
eu sempre falo que é um desafio muito grande, é uma preocupação, 
que tem tem encontrado, esse desafio que é complexo, por isso que 
eu coloquei, uma das situação, uma da discussão, que acaba virando 
em polêmica (FABINHO WATARAMY TAPIRAPÉ). 

 

 É de suma relevância pontuar que muitas das cobranças – apontadas 

pelos professores – realizadas pela Secretaria de Educação de Estado do Mato 

Grosso são ilegais, visto que os povos indígenas brasileiros podem, por direito 

conquistado, reger seus próprios processos de aprendizagem, o que inclui 

calendários e currículos contextualizados, matérias didáticos específicos, bem 

como o reconhecimento das metodologias utilizadas na organização das salas, 

no funcionamento da escola, e nos processos de avaliação da aprendizagem.   
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O clima de insatisfação dos professores indígenas graduandos do curso 

de Licenciatura Intercultural da UFG suscita, em um misto de vontade com 

necessidade, a postura de enfrentamento.  

 

Então, a gente muito pensa; nós, se a gente se formar, a gente 
precisava ter... ter um como coordenador pedagógico ou então como 
diretor, direção da escola. Isso que a gente precisa de mudar, um 
professor como diretor que, realmente, precisa ter uma mudança para 
o interesse da comunidade. Isso, sempre nós discutimos. (ARAKAE 
TAPIRAPÉ, 2011). 

 

Mas, hoje, conforme essa... essa política que nós temos, essa força 
política que, hoje, graças a Deus, nós temos levados a discussão 
sem discutir, eu acho que, acaba mostrando que nós, como 
professores, hoje, principalmente aqui da UFG, a gente tem essa 
coragem de enfrentar esse desafio. Eu acho que isso mostra bem 
porque, aquelas pessoas que têm... que veste a causa, a camisa do 
professor, lutando pela... a favor da sua comunidade, acaba... acaba 
lutando pelo seu direito, e acaba, também, sendo criticado pelos 
próprios colegas de estudo. Então, a gente tem percebido isso, 
também (FABINHO WATARAMY TAPIRAPÉ). 

 

Sendo assim, a postura de enfrentamento político, sempre pautada no 

diálogo e na coletividade, adotada pelos professores graduandos da 

Licenciatura Intercultural da UFG representa uma alternativa para romper com 

as hierarquias e influências exercidas sobre a escola Apyãwa/Tapirapé, na 

tentativa de fazer valer seus direitos conquistados, ao longo dos anos, com 

muito sofrimento e luta e chegar mais perto da implementação da educação 

escolar que o povo, verdadeiramente, almeja.  

   

5.3. Superação da dicotomia teoria versus prática 

 

 Outra dificuldade encontrada durante a implementação da escola 

ansiada pelos professores graduandos da Licenciatura Intercultural da UFG é a 

superação da tensão teoria versus prática, problema herdado da sociedade 

não índia, das primeiras experiências escolares, bem como dos processos de 

formação de professores indígenas, sendo que esses hoje acontecem, 

predominantemente, nas universidades, onde essa dicotomia é bem marcada.  
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Alguns dos referidos professores afirmam que a comunidade 

Apyãwa/Tapirapé antiga – antes da chegada da escola – concebia a 

indissociação entre teoria e prática, entretanto o passar dos anos e, 

principalmente, a entrada da escola na aldeia fez com que houvesse o 

distanciamento desses dois conceitos, o que implicou no surgimento de 

inúmeras outras dicotomias.  

 

(...) E, só assim teremos uma escola que respeite a prática, também, 
nós não podemos só trabalhar na sala de aula, porque, pra nós, 
enquanto povo Apyãwa, o mais importante é a prática, não só como 
diz a teoria, porque elas não são separadas. O que mais acontecia, 
anteriormente, na época dos nossos antepassados, era mais prática. 
A gente aprendia observando, participando da atividade; só assim a 
gente aprendia e ensinava os nossos filhos, e assim passava de 
geração pra geração (IRANILDO AROWAXEO'I TAPIRAPÉ, 2011). 

 

Porque, hoje, a gente sempre fala: - que escola que nós queremos? 
Todo mundo fala: - oh, a escola tem que ser assim, acho que os 
alunos têm que aprender na prática. Se ele não aprender na prática, 
ele vai aprender mais na teoria, não vai aprender nada (FABINHO 
WATARAMY TAPIRAPÉ, 2011). 

 

Outra dicotomia que se torna acentuada no contexto Apyãwa/Tapirapé, e 

se desdobra em outras tensões, é a relação entre educação tradicional e 

educação escolar indígena, sendo a primeira aprendida no saber-fazer, no 

cotidiano, juntamente com os familiares e lideranças tradicionais, 

principalmente, os mais velhos, enquanto a segunda é aprendida através de 

abstrações, no ambiente escolar, muitas vezes restrita à sala de aula e aos 

professores, novas lideranças indígenas.  

De acordo com professores indígenas graduandos do curso de 

Licenciatura Intercultural a escola leva o povo Apyãwa/Tapirapé a ficar mais na 

teoria, isso se deve a sua carga histórica e influências epistemológicas vindas, 

principalmente, da metafísica cristã medieval e do positivismo, encontrando 

terreno fértil das bases do pensamento capitalista moderno. Existem ainda 

outros fatores ligados ao distanciamento da teoria em relação à prática no 

contexto Apyãwa/Tapirapé, são eles: o advento da escrita e o grande valor 

dado aos registros.  
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Muitas vezes a gente discute isso, né, mas, o que é difícil é a gente 
levar na prática. Eu sempre coloco isso dentro da minha discussão, 
pra discutir a gente fala, fala, fala muito, mas, cabe à gente levar isso 
na prática, né, porque, a comunidade sempre está esperta 
(IRANILDO AROWAXEO'I TAPIRAPÉ, 2011).  

 

Mas, eles [comunidade] perceberam que a escola é mais pra ensinar 
a teoria. Ela não tá fugida, a escola não tá fugindo da realidade da 
comunidade, mas só que acaba levando, inserindo aqueles alunos 
num processo de ensino que os aluno acaba se acostumando, cria 
um costume diferente, ela tem... cria um costume no sentido de 
querer mais estudar, estudar, escrever, de fazer a pesquisa, mesmo 
sendo aqui na nossa cultura. Mas quando a gente fala, assim, da 
prática cultura, a gente encontra uma dificuldade muito grande; eu 
sempre falo isso, eu falo sempre de mim; se eu fui professor, porque 
que eu não sou capaz de fazer toda essa... a minha cultura, tudo que 
tá em volta a minha sociedade, eu não dou conta de fazer. Então, por 
isso que eu sempre falo assim, eu acho que a escola, ela delimita, 
delimita o seu conhecimento. Você tem que conhecer uma coisa 
porque a sua especialização vai ter que fazer isso. Então, a escola, 
ela tira uma visão mais amplo e coloca uma visão única, direto.  
Então, hoje, nós como... a gente trabalha com equipe, equipe dos 
professores, com... o nosso curso é transdisciplinar, né, então, nós já 
temos uma visão bem diferente, voltada à nossa realidade, à nossa 
prática cultural. Quando falamos da realização da cultura, da festa, 
tradição, da festa, mesmo, até mesmo os professores não têm muita 
preocupação de tá ali, participando. Então, é uma coisa que a escola 
que faz que as pessoas ficassem mais ali, só na teoria. A gente vem 
pesquisando os outros... o trabalho de outros professores; um tá lá 
pegando as informação; tudo bem, isso é fundamental; por outro lado, 
as pessoa que tá lá preocupada só de registrar, não tá participando, 
enquanto outros professores têm outra visão: - não, eu vou praticar, 
eu mesmo vou praticar e vou entender como é que se faz isso. Então, 
têm dois momentos, têm dois período de aprender. Então, isso, eu 
aprendi comigo mesmo, através de acompanhamento, eu tenho que 
acompanhar, porque eu não vou fazer uma pergunta diretamente, 
sendo que a festa tá acontecendo, tenho que praticar, eu tenho que 
tá lá, sempre, no dia a dia acompanhando, e assim eu vou 
aprendendo. Se eu não dou conta de fazer, eu tenho que perguntar; 
eu acho que por ali que, a escola, então, a nossa prática, nós temos... 
encontramos um caminho que pode levar os alunos a entender que 
nós temos... nós trabalhos, hoje, em dois momentos, dois períodos. 
Então, hoje, eu sempre falo isso, a escola, eu sempre falo, os 
professores têm o seu papel de interesse, assim, voltado à realidade 
da comunidade, ele tem vontade de fazer as coisas pro bem da 
comunidade.  (FABINHO WATARAMY TAPIRAPÉ, 2011).  

 

E é nesse momento de conflito que os Apyãwa/Tapirapé usam das 

armas da reflexão e do diálogo para buscar alternativas que possam superar a 

dicotomia teoria versus prática, tão arraigada à escola que se inseriu, 

inicialmente, no seio da comunidade.  
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Alguns avanços já são compartilhados em relação à diminuição da 

distância entre a teoria e a prática, bem como da tensão entre educação 

escolar indígena e educação tradicional, a fala a seguir ilustra bem essa 

reaproximação.  

 

A gente tá com uma grande dúvida; eu acho que conseguimos, 80% 
da nossa discussão está na sala de aula, da nossa discussão. A 
escola tem participado direta da ação comunitária. O projeto extra 
escolar da nossa atividade aqui, da UFG, tem contribuído com... é... 
com a ação comunitário do povo Apyãwa; o que leva, também, o 
povo a pensar na Aruanã que, hoje, está na aldeia; é uma grande 
dúvida; foi uma grande dúvida. E o quê que a escola pensou sobre 
isso? A escola queria funcionar ao mesmo tempo que a Aruanã, que 
é uma festa tradicional, estava acontecendo na aldeia e a escola 
queria acontecer dentro da aldeia. E se assim acontecesse os alunos 
produziram texto e fazer ilustrações do que viu na aldeia; o que vai ter 
dessa vez? Escrever é uma coisa, desenhar é outra coisa, e dançar, 
participar daquele ritual, é muito mais diferença do que tá fazendo na 
escrito. Então, pensando nisso, a escola para, fica um bom tempo 
parada, é uma grande vantagem da luta dos professores que estão 
estudando, aqui. Um bom tempo fica parado, a participação dos 
alunos, dos professores, cada vez mais efetiva nos rituais (GILSON 
TENYWAAWI TAPIRAPÉ, 2011). 

 

É importante salientar que essa conquista não se deu de forma isolada, 

avanços também foram notados em relação à adequação do calendário escolar 

e consequente respeito pelas épocas de roça, pesca, festividades e também a 

não reprovação dos alunos indígenas devido a dificuldades de aprendizado na 

língua portuguesa. Desta forma, os professores indígenas graduandos do curso 

de Licenciatura Intercultural vão regendo o processo de (re)construção da 

escola Apyãwa/Tapirapé, sempre em busca da consolidação das vontades e 

anseios da comunidade, através da reflexão, do diálogo, da coletividade e da 

práxis.  

  

 

 

 

 

 



113 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA 

 

Nas considerações finais, pretendo sintetizar as discussões realizadas 

durante as análises e o curso da pesquisa, apontando contribuições para a 

educação escolar indígena, chamando sempre atenção para a necessidade de 

se repensar o processo histórico, pelo qual essa vertente da educação tem 

passado. É de suma relevância compreender que a escola é uma instituição 

muito recente na história dos povos indígenas brasileiros, representando lugar 

de fronteira e contradição, que deve ser repensado e modificado 

cotidianamente e, nunca passivamente apropriado.  

Para a construção da presente pesquisa empreguei o levantamento de 

registros bibliográficos e documentais, bem como a pesquisa de cunho 

etnográfico. Durante a construção dos registros me utilizei da observação 

participante – tanto nas aulas presenciais no campus da UFG, na cidade de 

Goiânia-GO, quanto na aldeia indígena Tapi’itãwa, localizada na T.I. Urubu 

Branco, no município de Confresa-MT – sempre aliada a confecção do diário 

de campo onde registrei descrições, comentários, fenômenos sociais, diálogos, 

experiências pessoais, reflexões, inquietações, análises prévias, 

problematizações, enfim, todo o turbilhão de pensamentos que sobrevoam a 

cabeça de um pesquisador em campo. Realizei ainda a dinâmica de grupo 

focal na tentativa de promover uma conversa informal com os sujeitos da 

pesquisa e construir coletivamente através do diálogo conhecimento em 

profundidade, sobre a realidade pesquisada.  

Saliento que os registros gerados foram refletidos e analisados na 

tentativa de vislumbrar quais são as concepções de educação escolar que os 

Apyãwa/Tapirapé almejam, verdadeiramente, e ainda quais mudanças devem 

ocorrer, em relação ao modelo atual, para que este se aproxime do desejado. 

Nessa perspectiva a (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé é um processo 

complexo e contínuo, discutido, debatido, repensado, avaliado, tratado, 

estudado e refletido constantemente pelos professores indígenas e sua 

comunidade.  
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Em busca de compreensões acerca da educação escolar indígena 

tracei, no segundo capítulo, um histórico da educação escolar formal destinada 

aos povos indígenas, bem como, um levantamento de todo o aparato legal que 

rege essa vertente da educação, desde a época do Brasil colônia até os 

tempos atuais. Através do acompanhamento desse processo histórico notamos 

uma reviravolta histórica, surpreendente, por parte da escola, que passou de 

um mecanismo de colonização, dominação, catequização, integração e 

imposição para palco da tomada de consciência, descolonização, 

empoderamento e da busca por autonomia, sendo agora, veementemente, 

uma demanda dos próprios povos indígenas, que vêm dando a essa instituição 

um novo significado e sentido.  

Realizei, no capítulo três, uma análise do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Goiás, 

explicitando suas principais características e seu funcionamento, dando 

destaque aos eixos diversidade e sustentabilidade e princípios 

transdisciplinaridade e interculturalidade que o regem. O curso se apresenta 

como campo de investigação desta pesquisa devido a íntima relação do 

processo de (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé com a formação de 

professores indígenas na UFG, sendo os professores sujeitos centrais dessa 

investigação. É importante destacar que, vez ou outra, extrapolo o PPP 

buscando outros autores para refletir e dialogar acerca dos conceitos: 

diversidade, sustentabilidade, transdisciplinaridade e interculturalidade, 

repensando-os para além da formação de professores indígenas, notando a 

relevância desses conceitos para a formação humana. Saliento ainda, a 

importância da crítica às inúmeras contradições existentes no âmbito 

acadêmico, bem como, da necessidade de se promover o intercâmbio, franco, 

com os conhecimentos ancestrais para que possamos promover discussões e 

reflexões a nível, verdadeiramente, intercultural.  

Busquei trazer ao leitor, no quarto capítulo, um histórico do povo 

Apyãwa/Tapirapé que elucidasse um pouco de sua história tão sofrida e 

lindamente superada, abordando também a chegada da educação escolar em 

sua realidade. A análise histórica é imprescindível na compreensão de 
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aspectos ainda presentes dentro da cultura Apyãwa/Tapirapé, sendo ela reflexo 

da vivência desse povo em seu contato com a sociedade nacional e também 

com a instituição escola. É relevante destacar que nessa etapa da pesquisa 

realizei um levantamento bibliográfico dos principais textos acadêmicos escritos 

pelos Apyãwa/Tapirapé, tentando compreender a história do povo através de 

sua própria fala.   

E finalmente, no quinto capítulo, teço reflexões acerca do processo de 

(re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé apreendidas durante a apreciação 

dos registros, construídos ao longo da pesquisa. De acordo com os professores 

indígenas graduandos da Licenciatura Intercultural a escola deve ser, 

necessariamente, sistematizadora das vontades da comunidade 

Apyãwa/Tapirapé, sendo por ela gerida, administrada, conduzida, regida e 

dirigida. A apropriação da escola pelos Apyãwa/Tapirapé é uma maneira de 

romper com toda a carga de dominação, subjugação, colonização e 

desumanização que a escola promoveu durante tantos séculos. E é na 

tentativa de instituir uma escola que respeite as vontades da comunidade que o 

povo Apyãwa/Tapirapé luta por uma educação escolar do povo e não para o 

povo, sendo eles mesmos os verdadeiros autores desse processo.  

Essa escola que vem sendo (re)construída constantemente pelos pares 

que a compõem deve, necessariamente, respeitar e promover o contexto do 

povo, sua educação tradicional, cosmologia e cultura para que possa estar em 

consonância com os desejos da comunidade. Percebemos então, o importante 

papel dos professores indígenas, sendo eles, os representantes das vontades 

de toda a comunidade, nos mostrando também o valor da coletividade para 

esse povo.  

Para que a escola se aproxime cada vez mais das vontades da 

comunidade Apyãwa/Tapirapé algumas situações devem ser 

rompidas/extrapoladas, são elas: as hierarquias impostas/exercidas, 

principalmente, pelos não indígenas e a tensão entre teoria e prática. A 

superação das situações citadas, acima, está sendo gestada pelos 

Apyãwa/Tapirapé através de reflexões, diálogos, da postura de enfrentamento, 



116 

 

da coletividade e resistência desse povo que acredita que educação escolar 

indígena pode ser palco da formação humana.  

Retomando a questão problema da pesquisa: como se dá o constante 

processo de (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé através, 

principalmente, da atuação política dos professores indígenas graduandos do 

curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Goiás? Acredito 

que vias para tentar compreender esse processo tão dinâmico e complexo é 

vislumbrar a importância dada pelos Apyãwa/Tapirapé ao diálogo e a 

coletividade, pois é por meio desses dois elementos que os professores 

Apyãwa/Tapirapé traçam suas estratégias de enfrentamento político e buscam 

cotidianamente, por meio de uma práxis corajosa, a (re)construção de uma 

escola que esteja de acordo com as vontades da comunidade. É através do 

diálogo franco, das reuniões em que toda a comunidade participa, dos debates 

constantes, do papel assumido pelas lideranças, do respeito ao coletivo, ao 

outro, ao todo que o movimento de (re)construção da escola Apyãwa/Tapirapé 

acontece.  

Espero que essa investigação contribua com discussões e reflexões 

acerca da educação escolar indígena, com ênfase na formação de professores 

indígenas e na escola Apyãwa/Tapirapé, ao mesmo passo que aponte 

caminhos e desperte o interesse em outros pesquisadores, sendo eles, 

indígenas e não indígenas. Seguramente, há muito que pesquisar e aprender 

sobre essa temática, com o povo Apyãwa/Tapirapé e demais povos indígenas 

brasileiros, principalmente, no que diz respeito à cosmologia, cultura e 

pedagogias de ensino.  
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APÊNDICE: GRUPO FOCAL COM OS PROFESSORES INDÍGENAS 

APYÃWA/TAPIRAPÉ 

 

Este apêndice compreende a transcrição da dinâmica de grupo focal 

realizada no mês de julho de 2011 durante uma das etapas da Licenciatura 

Intercultural, na cidade de Goiânia. O tema principal dessa dinâmica foi a 

escola Apyãwa/Tapirapé, sua origem, suas concepções, suas influências, seus 

problemas, suas inquietações, suas conquistas, enfim, seu constante processo 

de (re)construção, sendo a escola compreendida como um organismo vivo, que 

sofre a todo momento influências da sociedade onde está inserida, do público 

que atende e da comunidade escolar que a constitui.  

O grupo focal teve a duração aproximada de duas horas e foi, 

integralmente, registrado em áudio e vídeo. Estes registros encontram-se 

transcritos, a seguir, mantendo a originalidade das falas iniciais, conservando 

características da oralidade, bem como as pausas nos diálogos e demais 

interferências.  

É importante destacar que durante a realização da dinâmica eu 

desempenhei o papel de mediadora, enquanto minha colega Rafaella 

Rodrigues Santos desempenhou o papel de observadora, cuidando também 

dos registros em áudio e vídeo.  

 

Rafaella R. Santos: Gente, tudo bem pra vocês de a gente gravar, ou não?  

Patrícia M. Pinheiro: Então, deixa eu, explicar, né. Isso aqui, né, essa 

conversa que eu tô tendo com vocês, é pra ajudar a construir a minha 

pesquisa. Aí, eu queria saber se vocês estão de acordo com participar, né, de 

gravar. Porque a gente conversa aqui, né, aí eu vou ter tudo fresquinho na 

minha cabeça, só hoje, tudo o que a gente conversou, né. Daqui uma semana, 

daqui um mês, que eu vou querer escrever muita coisa, usar referência à, e 

fazer muita coisa, aí já sai um pouco da minha cabeça, né. Aí, se vocês... Eu 

não vou usar o vídeo, só as falas... posso depois dar o CD pra vocês, pra 

vocês usarem na aldeia, pra discutir, pra usarem na escola. Tudo bem?  
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Fabinho Wataramy Tapirapé: Legal! Quanto que custa esse aparelhinho?  

Patrícia M. Pinheiro: Não sei, a Rafaella que comprou.  

Rafaella R. Santos: É... Custou R$ 150,00...  

Fabinho Wataramy Tapirapé: R$ 150,00? Aqui, mesmo?  

Rafaella R. Santos: No camelódromo de Campinas; sabe onde que é, 

Campinas?  

Fabinho Wataramy Tapirapé: Eu pago R$ 100,00...  

Falas simultâneas na língua materna (Risos).  

Patrícia M. Pinheiro: Ficou a tarde inteira, lá, pra comprar, andou de ônibus, 

tem que comprar por mais caro!  

Rafaella R. Santos: Mas têm outras marcas que é mais barato, R$ 110,00... 

R$ 120,00... Só que a memória é menor. Comprei esse porque a memória é de 

2 GB e grava quinhentos e poucas horas, dá pra gravar, muito.  

Patrícia M. Pinheiro: Ok; hoje, eu fiquei o dia inteiro pensando em como eu ia 

articular essa conversa com vocês. Então! Aí, fazer, primeiro, uma 

apresentação, né. Eu acho que todo mundo, aqui, me conhece, né, eu sou a 

Patrícia, eu sou bióloga... Oi Gilson,... 

Gilson Tenywaawi Tapirapé: Boa noite.  

Patrícia M. Pinheiro: Boa noite junte-se a nós.  

Rafaella R. Santos: Boa noite.  

Iranildo Arowaxeo'i Tapirapé: Nós estamos na Globo (Risos).  

Patrícia M. Pinheiro: Eu faço o mestrado em Educação, né, sobre a orientação 

do professor Rogério, que é professor de vocês faz muito tempo, já, né, aqui na 

licenciatura e acompanha vocês. Aí desde quando eu formei, eu queria fazer... 

quis fazer o mestrado e queria fazer uma pesquisa, né. Aí eu me interessava 

muito por educação indígena; aí o professor falou: - Ah, eu trabalho com o povo 

Apyãwa, é um povo muito legal, gosto muito de trabalhar com eles. Tô 

querendo uma orientanda que trabalhe com uma coisa que parece com o meu 

trabalho, o trabalho que eu gosto de fazer, né. Aí eu fui, li um monte de coisas 
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sobre vocês, né; fiz um projeto, estudei muito, aí, eu decidi... Assim... Tanto 

das coisas que eu li quanto convivendo com vocês, esse tempo que eu convivi, 

na licenciatura e agora que eu fui pra aldeia, aí eu decidi que o meu, o meu 

tema, o quê que eu quero pesquisar, é sobre a construção da escola Apyãwa, 

a construção da escola de vocês, a partir da prática de cada um de vocês, 

porque eu sei que, dentro da construção da escola, teve interferência do CIMI, 

teve interferência de outras pessoas, de não indígenas, né, para instituir a 

escola. E eu quero escutar o que vocês têm pra dizer da construção da escola 

de vocês, e não o quê que eu li de outras pessoas, né. Porque, pra mim, o 

interessante, é saber de vocês. Aí, o objetivo desse grupo é a gente construir, 

dialogicamente, construir através do diálogo, um conhecimento, a gente 

construir a história de vocês e, construir o futuro, né, o por vir; o quê que vai 

acontecer! Quais são as perspectivas de vocês, as esperanças, as dificuldades 

que vocês encontram na... Como é que fala? Para instituir essa escola, né? Aí 

eu queria, agora que me apresentei, eu vou ser a mediadora, né do debate, aí 

eu queria que todo mundo, aqui, se apresentasse, também.  

Rafaella R. Santos: E eu vou ser a observadora. Então, o meu papel, aqui, é 

só figurante... De anotar as principais conversas que a gente vai ter.  

Falas simultâneas na língua materna (organização da sala em círculo).  

Patrícia M. Pinheiro: Tem duas cadeiras vazias, aqui, oh. Você não quer 

sentar?  

Falas simultâneas na língua materna (Risos).  

Fabinho Wataramy Tapirapé: Vai ter que se apresentar, apresentar nome...  

Patrícia M. Pinheiro: Então, aí eu pensei, né, você fala o seu nome, você fala 

o que você quiser, sabe, na apresentação; de quê que você gosta, o quê que 

você acha de ser professor, onde você atua na escola, pode falar do estado 

civil, também; quantos filhos têm, do quê que gosta, de qualquer coisa. Faz 

uma apresentação do quê que vocês acham que é importante a gente 

conhecer um do outro, aqui, nessa conversa.  

Falas simultâneas na língua materna.  
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Orokomy Tapirapé: Então, eu vou começar, né. Primeiro, apresentar meu 

nome, meu nome é Orokomy Tapirapé, sou da etnia Tapirapé, eu moro na 

aldeia Towajaatãwa, onde eu sou professor, né; trabalho com Ensino 

Fundamental da turma, 5ª a 8ª.  

Rafaella R. Santos: Quem é o próximo...  

Patrícia M. Pinheiro: Vai seguir a roda...  

Iranildo Arowaxeo'i Tapirapé: Então é... Meu nome é Iranildo, em Apyãwa é 

Arowaxeo'i, eu moro na aldeia Towajaatãwa, a mesma aldeia onde o Gilson 

mora; eu trabalho como professor desde 2008 e, às vezes, eu trabalho no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, também, é... é isso!  

(Risos)  

Arapaxi’i Tapirapé: Vou falar um pouco, né; meu nome registrado é Arapaxigi 

mas, mudei meu nome Arapaxi’i agora, né, e moro na aldeia Tapi’itãwa e 

trabalho, também, como professor, é trabalhando com a turma... é... 5ª a 8ª, é 

multisseriado, né. Trabalho, também, no Ensino Médio, sobre a Arte, que é 

muito importante pra nós. Então é isso.  

Fabinho Wataramy Tapirapé: Meu nome é Fabinho, né, o nome indígena é 

Wataramy, eu moro na aldeia, a famosa Urubu Branco e eu tenho uma 

experiência como professor, também, 5 anos lecionando os alunos em 

alfabetização, aquisição da língua pra alfabetizar as crianças, né. E hoje eu 

trabalho como... Assumi a presidência da associação, que é a Associação 

Povos e Organização Indígena Tapirapé, conveniada com a Funasa, e eu tô lá 

como coordenador do convênio, e eu trabalho, também. E, eu só queria dizer 

que, na apresentação, que o papel do professor é apresentar um papel muito 

fundamental pra... pra... conscientizar os alunos, até mesmo a comunidade, de 

tudo o que a gente passa aqui, nesse processo de ensino; ela acaba 

motivando, até mesmo a nossa pessoa, as nossas ideias que leva o que a 

gente pensa, também, mais, assim, de como trabalhar dentro da sala de aula. 

Então, hoje, esse conhecimento que a gente tem adquirido, essa prática nessa 

troca de experiência com a galera, aqui; então, isso ajuda muito, pegando essa 
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experiência de outros colegas de trabalho. Essa é, por enquanto, a minha 

forma de apresentação.  

Apa’i Tapirapé: Sou... Atualmente o pessoal me chama de Apa’i; é sou 

professor, trabalho na aldeia Tapi’itawa... É... eu dou aula pra criança de 1º 

ciclo, 1ª fase, e... é só isso por enquanto.  

Arnaldo Xaripy Tapirapé: O meu nome é Arnaldo Xaripy Tapirapé, sou da 

aldeia Tapiparanytãwa, na área indígena Urubu Branco, município de Confresa, 

Mato Grosso. Eu leciono pra 5ª e 8ª, é multiserial.  

Falas simultâneas na língua materna.  

Gilson Tenywaawi Tapirapé: Sou professor na aldeia Tapi’itãwa, trabalho no 

Ensino Médio, no projeto Aranowa’yao, que é... É novos pensamentos na 

percepção Tapirapé, mas eu morro em Towajaatãwa, que é uma aldeia carente 

de (incompreensível). Mas trabalho em Tapiítãwa. Sou professor desde 2003 e, 

atualmente, trabalho somente no Ensino Médio e parei de dar aula no Ensino 

Fundamental, e trabalho só pro Ensino Médio. E, minha área de trabalho é 

muito bom trabalhar, né, é uma boa disciplina, que é a língua portuguesa, é 

uma disciplina de que os alunos precisam, é uma disciplina que ajuda os 

jovens e crianças Apyãwa a tornar um sujeito capaz de desafiar os desafios 

que meu povo tem enfrentando desde... desde o primeiro contato com a 

sociedade não indígena, que é considerado como seus adversários. Então, o 

português, no Ensino Médio, vem ajudando no desenvolvimento de dar 

capacidade aos jovens para que confiem um sujeito capaz de enfrentar os seus 

desafios no futuro, então. É isso.  

Arakae Tapirapé: Meu nome é Arakae etnia Tapirapé, né. Sou professor, dou 

aula pra 2º ciclo, terceira fase e, 3º ciclo, 1ª fase e 2ª fase. E... Sou professor 

de Ensino Médio, também, na aldeia Tapi’itãwa, aonde eu trabalho e, a minha 

família mora em Towajaatãwa, mas eu trabalho em Tapi’itãwa. Eu gosto de 

trabalhar com as crianças, né, a minha área é Prática Cultura em 

Sustentabilidade, isso é fundamental pra o nosso povo pra que crianças 

venham conhecendo e praticar nosso próprio cultura tradicionais, né. Então, 

pra mim é um desafio que a gente está enfrentando, está fortalecendo pra que 
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os crianças venham conhecendo, praticando, sua própria, a língua, a música, 

sua cultura. Então, é... Eu gosto muito de trabalhar dentro da minha 

comunidade. Eu sou um liderança, também; então, pra mim, é fundamental 

trabalhar com papel de professor. É... Mostrar o papel do professor... Trabalhei 

como... como... É... Ensinar, né? Ensinar os alunos e, também, entender o 

processo que a gente precisa conhecer, a nossa própria cultural, né? No 

momento eu posso falar é isso, mas...  

Anderson Tapirajá: Meu nome é Anderson. Eu não vou dizer que eu sou bem, 

Tapirapé, mas, sou mestiço, Tapirapé e Karajá. Atualmente tô morando na... no 

território Uburu-Branco, onde está localizado Buriti. Por enquanto tô sem 

emprego, esperando que na próxima eu tenha. É eu vou dizer só isso, mesmo.  

Arei’i Tapirapé: Acho que vocês conhecem meu nome, né? Arei’i Tapirapé 

mesmo, todos me conhecem como Arei’i, né. Bom, primeiros trabalhos que eu 

fiz, era... a minha formação é na área de saúde; então, desde 2007, eu pensei 

de mudar na área de educação. Quando ingressei nessa faculdade pensando 

que... Pensando de trabalhar as plantas medicinais do povo Apyãwa, onde eu 

posso ajudar a minha comunidade fortalecer o uso dessas ervas na área de 

ciência da natureza, né, que eu gosto muito dessa área. Então, a partir do 

momento que eu ingressei nessa faculdade, eu quero levar adiante de tá 

ajudando a minha comunidade de... de... em algum aspecto eu posso colaborar 

com eles, né, com a equipe dos professores. E, atualmente, eu tô monitorando 

a aula da... no Ensino Médio, né, da mesma área, ciência da natureza, né. 

Bom, eu posso falar só isso, no momento, mas, se for possível, eu posso falar 

mais.  

Patrícia M. Pinheiro: Como é, não vai se apresentar Nélio?  

Rafaella R. Santos: Não quer participar, não?  

Nélio Tapirapé: Não, deixa pra amanhã faço a entrevista... (entrevista 

referente à coleta de dados da Rafaella).  

Iranildo Arowaxeo'i Tapirapé: Hoje é só a apresentação mesmo?  

Patrícia M. Pinheiro: Apresentação é só o começo... (risos). Aqui é só a 

introdução; falou certinho. Então, gente, o meu papel, aqui, é de... igual a 
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Rafaella, observar vocês e escutar, que a intenção é que vocês conversem 

entre si, né, porque, inclusive, eu, o que eu sei de ser Apyãwa aí, de escola 

Apyãwa, é quase nada, né? Quem sabe são vocês. Aí, eu fiz, aqui, um roteiro, 

assim, das coisas que eu acho importante, assim, e das coisas que eu acho 

que seriam boas pra serem pautadas, pra estar na pauta pra ser discutido, né, 

que é: a construção da escola de vocês, que eu li algumas coisas que, a 

escola, ela nasceu de uma proposta, realmente, diferente... (boa noite!)... Que 

ela nasceu de uma forma diferente e, a partir do momento que ela foi se 

tornando estadual... Se eu tô falando alguma besteira, aqui, depois vocês 

podem me corrigir, também, né, porque eu estou falando sobre o que eu li; e, a 

partir do momento que ela se tornou municipal e estadual, houve toda uma 

pressão pra escola, que era diferenciada, que respeitava um pouco o 

calendário, né, em relação à cultura de vocês, que ela teve que adotar o 

calendário oficial, que ela teve que ser seriada, que vocês tiveram que fazer 

diário; tudo igualzinha a escola de não indígena. E eu vejo assim, que é uma 

luta que vocês travam muito, é pra vocês voltarem a ter uma escola 

diferenciada, que é o... O quê acontece? Vocês têm isso assegurado por lei e é 

uma coisa que, infelizmente, não acontece; vocês têm todo o direito, está na lei 

que deveria ser assim a escola, mas não acontece. E eu vejo, assim, 

principalmente, o Arakae e o Gilson, que são lideranças, eu vejo eles sempre 

travando essa luta, né, falando da necessidade; se tem uma atuação política 

dentro da aldeia e fora da aldeia pra exigir os direitos pra que as coisas 

aconteçam, mesmo. Igual todo mundo falou aqui, quase todo mundo falou aqui: 

“o papel do professor”. O professor, eu reconheço assim em vocês, que eu 

também sou professora, a importância da nossa profissão, né, do nosso papel, 

como transformadores da sociedade. E, estava pensando, também, estava até 

discutindo com o Rogério, que eu fiz uma pergunta, assim, no meu trabalho: 

qual é a escola que o povo Apyãwa quer? Será que é só um tipo de escola? 

Será que a comunidade quer uma escola e os professores formados pela UFG 

querem outra escola e quem é formado pela UNEMAT quer outra escola? 

Quem é não indígena e quer meter o bedelho lá no de vocês, quer uma escola 

diferente, ainda? Como que é esse processo, como é essa escola?  
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Arei’i Tapirapé: Boa pergunta, né! Bom, eu acho que este foi uma pergunta 

muito boa, porque a gente sempre discute, né, em todos momentos, no 

caminho da, da... pra faculdade, no alojamento; sempre foi a discussão... foi 

essa, mesma. Então, a partir do momento que a gente é... estamos aqui 

conhecendo outros conhecimentos que possa, é... mudar nossa escola de 

forma que esteja, realmente, uma escola diferenciada, né. Porque, eu vou ser 

sincero com vocês, porque, assim, até o momento a escola não está bem 

diferenciada, realmente diferenciada. Por quê? O pessoal que trabalha na 

direção, é índio, mas, quem tá pela nossa visão, quem tá mandando, é o 

pessoal da assessoria, que é da cidade, né. Então, pra nós, no nosso ponto de 

vista, isso não pode ser acontecido. Então, nós sempre estamos conversando, 

aqui, pra acabar com esse tipo de trabalho, né; esse tipo de escola, pra quê? 

Pra que a escola possa fortalecer mais a nossa cultura, não depender da... de 

uma ideia que vem da cidade pra escola indígena; isso não pode acontecer. 

Então, nós precisamos é de... de... de fortalecer a escola do povo Apyãwa. Não 

é que... Nós não queremos a escola para o povo Apyãwa, né. Então, isso é um 

principal assunto de nossa conversa, aqui. Porque nós, parece que nós tamo 

enfrentando, é se confrontando com o pessoal da UNEMAT, porque eles falam 

outra coisa e a gente quer uma escola de forma transdisciplinar; esse é o 

nosso ponto principal na discussão, porque eu acho que o pessoal da 

UNEMAT acostumou mais de trabalhar em disciplina, né, isso não pode 

acontecer. Então, nós estamos conversando pra mudar uma escola de forma 

transdisciplinar. Na verdade a gente trabalha de forma transdisciplinar, né; 

mas, só que não é reconhecido. Então, hoje, a gente estava querendo 

fortalecer esse tipo de ensino pra que possamos mudar a escola, de forma que 

ela possa contribuir com a nossa cultura. Acho que é isso; pelo menos, isso, 

pode dizer.... enquanto os outros falam e complementam, eu posso lembrar de 

alguma coisa...  

Arakae Tapirapé: Bom, também vou complementar com uma coisa que é 

muito fundamental que a gente sempre vem discutindo, que é nossa equipe de 

acadêmico da UFG, sempre vem discutindo, então, pra nós, queremos uma 

escola diferenciada, realmente, de verdade, então né, então é uma escola que 

a gente quer pra nossos comunidade. Nós queremos uma escola com a pedida 
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da comunidade; nós não queremos uma escola que é... vem na cidade, uma 

escola que a gente quer da realidade da comunidade, que muitas... muitos 

comunidade reclama. Nós, como acadêmico, qual educação nós queremos? 

Isso é uma pergunta que a comunidade faz. Então, como nós acadêmicos, 

acadêmicos da UFG, nós sempre pensamos discutir e levar proposta que a 

gente vem adquirindo nesse Licenciatura Intercultural, nesse curso. Então, a 

gente precisa muito ser discutido com a comunidade; isso, realmente, precisa 

ter um bom trabalhos, levar esse compromisso pra comunidade. Nós, como 

professores, nós queremos de forma transdisciplinar. Mas, na verdade, nós 

trabalhamos, sempre, metodologia transdisciplinar. Isso nós percebemos que, 

através desse curso, né. Então, a gente muito pensa; nós, se a gente se 

formar, a gente precisava ter... ter um como coordenador pedagógico ou então 

como diretor, direção da escola. Isso que a gente precisa de mudar, um 

professor como diretor que, realmente, precisa ter uma mudança para o 

interesse da comunidade. Isso, sempre nós discutimos. Não adianta professor 

contradizer é... o interesse da comunidade; não tá bom. Nós, como professores 

da Licenciatura Intercultual da UFG, nós pensamos, então, basta a gente 

transformar, como um interesse da comunidade, a nossa escola. Nós não 

queremos uma escola padrão, nós queremos do nosso interesse, praticar 

nossa cultura, como sempre falo, né, eu sou um dos professor, que eu gosto 

muito de trabalhar na minha cultura, gosto muito de trabalhar dentro da sala de 

aula, com meus alunos, a prática cultural, como danças, cantos, histórico; o 

histórico e uma dança nunca vai se separar da nossa realidade. Então, isso, 

nós percebemos que nós trabalhamos é transdisciplinar, sempre, nós 

pensamos disso. Através desse curso, nós percebemos conhecimento 

transdisciplinar. Então, pra nós, como um povo Apyãwa, escola é o nosso... eu 

vou dizer que é os nossos inimigo, escola veio pra acabar a nossa cultura, pra 

formar uma única cultura. Então, nosso pensamento, através desse curso, nós 

queremo uma escola diferenciada, do povo Apyãwa, como a gente fala, né, o 

povo Apyãwa, não é para Apyãwa. Nós queremos uma escola do povo Apyãwa 

e, isso, é o nosso... é o nosso concepção que vai madurecendo durante esse 

curso; trabalhar de forma interculturalidade e transdisciplinaridade em 

diversidade cultural. Isso, realmente, a realidade do povo Apyãwa que precisa 
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ter colocado no currículo, no matriz; matriz precisa ter mudado, conforme o 

povo Apyãwa quer. Então, eu preciso falar isso, mas, se puder vai 

complementar de novo, né; então, pra mim, é o meu ponto de vista é isso.  

Falas simultâneas na língua materna  

Iranildo Arowaxeo'i Tapirapé: Então eu vou colocar a minha opinião e o meu 

ponto de vista sobre a escola. Então, responder as perguntadas que vocês 

colocaram: que escola nós queremos? Como os dois, meus colegas 

colocaram, né, eu acho que criando-se várias escolas, como na pergunta 

surgiu, não seria melhor porque surgiria mais desentendimento entre a gente, 

mesmo. Eu acho que precisamos discutir muito pra criar, apenas, uma escola 

que seja com a cara da comunidade; quer dizer, que as propostas sejam feitas 

pela comunidade, não pelas pessoas que vêm de fora, só assim teremos uma 

escola específica e diferenciada, de fato. Muitas vezes a gente discute isso, né, 

mas, o que é difícil é a gente levar na prática. Eu sempre coloco isso dentro da 

minha discussão, pra discutir a gente fala, fala, fala muito, mas, cabe à gente 

levar isso na prática, né, porque, a comunidade sempre está esperta. Então, 

uma escola que queremos é... A escola... É... A escola que respeite a nossa 

relação, a nossa organização, os nossos rituais e tudo mais; só assim teremos 

uma escola da comunidade, mesmo, que todas as propostas sejam feitas pela 

comunidade; todas propostas levado para comunidade decidir, só assim 

teremos uma escola da comunidade. Aí eu posso falar que é da comunidade, 

porque tudo aquilo que são feitos é dentro da comunidade. Então... Pra isso 

nós, também, nós educadores, teremos que saber trabalhar na escola, 

também, pra atender as demandas da nossa comunidade. E, na verdade, nós 

somos, nós, professores, somos, apenas, organizadores é... é... das propostas 

da nossa comunidade. Eles colocam as propostas e nós organizamos essas 

propostas pra trabalhar na sala de aula a respeito. Então, tudo isso, eu percebo 

e hoje eu tenho que colocar em muitas aulas quando a gente discute, eu 

sempre coloco, também, tudo isso. Porque é uma coisa que a gente vê com 

nossos próprios olhos, não o que outra pessoa me conta, eu vejo com os meus 

próprios olhos e reflito sobre isso e, então, refletindo a gente aprofunda o nosso 

conhecimento sobre aquilo que a gente quer discutir. Hoje a gente tá discutindo 
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sobre a escola, né, e é uma coisa que está acontecendo na nossa realidade, 

não fora. Então, a gente, nós, como... próprio você colocou que, nós é que 

temos essa capacidade de falar da nossa escola e da nossa comunidade, 

porque nós é que convivemos com essa realidade. Então, eu acho que 

estamos nesse caminho, né, de ter uma escola da comunidade, mesmo; 

estamos nessa luta e estamo organizando, ainda, estamo pensando como, 

como criar uma escola da comunidade, mesmo. E, sempre, aqui, nós 

discutimos entre nós, mesmos e, às vezes, na reunião a gente coloca isso, 

também, na escola. Eu acho que as proposta, a opinião surgindo de, apenas, 

uma cabeça, também, não seria melhor. Pra ter, pra criar uma escola, os 

pensamento, as ideia, opiniões, têm que partir de várias cabeças, e assim se 

juntaria, a gente decidiria uma proposta que seria com a cara da comunidade, 

mesmo. E, só assim teremos uma escola que respeite a prática, também, nós 

não podemos só trabalhar na sala de aula, porque, pra nós, enquanto povo 

Apyãwa, o mais importante é a prática, não só como diz a teoria, porque elas 

não são separadas. O que mais acontecia, anteriormente, na época dos 

nossos antepassados, era mais prática. A gente aprendia observando, 

participando da atividade; só assim a gente aprendia e ensinava os nossos 

filhos, e assim passava de geração pra geração. Então, tudo isso a gente tem 

que saber trabalhar na sala de aula e respeitar todos aqueles que a 

comunidade tem para colocar, e nós temos que, apenas, saber entender e 

saber aplicar isso na sala de aula; só assim teremos uma escola, de fato, 

específica, diferenciada. Então, é isso que eu tenho pra colocar.  

Fabinho Wataramy Tapirapé: Colocar a minha colocação, aqui, né, em 

relação à escola. Então, a escola, ela fornece um ensino que é... uma...eu 

entendo assim, que é uma... uma explicação bastante complexa, pra nós; eu 

entendo assim. Que a escola, em si, tem o objetivo de ensinar os alunos ler e 

escrever e fazer a pesquisa, né. Então, a escola surgiu da atividade da parte da 

necessidade, a partir da necessidade da comunidade. E, a comunidade, na 

época que a escola foi criada, não tínhamos conhecimentos, não teve essa 

oportunidade de colocar, muito, essa proposta de botar a escola como sendo tá 

sendo colocada aqui, como foi colocado, na cara da comunidade. Mas, também 

foi pensado através do movimento e da dificuldade da comunidade que passou 
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por esse processo de luta pela demarcação da terra e, assim, teve essa 

preocupação. E assim a comunidade teve esse cuidado, esse cuidado de 

colocar o seu projeto político da escola em que os alunos, seja estudar, seja 

frequentar as aulas, aprender os conhecimento não indígena pra que próprio a 

escola ensinasse os alunos a favor da sua própria comunidade, defender o 

interesse da comunidade. Então, a escola tem surgido isso, também, e tem 

passado esse processo de avaliação pela comunidade, teve essa discussão 

junto com a comunidade, mas que não teve esse cuidado, esse cuidado de 

como a escola contribuiria na prática? Teve essa preocupação que os alunos 

estudassem, aproveitou esse conhecimento, que não é da comunidade, pra 

que os próprios alunos, o estudante, defendesse o seu direito e entendesse 

como lutar, por onde começar a lutar. Então... E assim a escola vem se 

configurando. E hoje a gente tem essa preocupação. Se a escola, hoje... Que 

escola que nós queremos? Então a escola, hoje, ela já tem uma configuração; 

ela está mais configurada ao estado da Secretaria de Educação [MT]. Então, 

uma demanda, muito grande, pra instituição, ao mesmo tempo, a comunidade 

que é parceira da escola, como professores e alunos e pais dos alunos, ela tem 

uma colocação que você pode perceber de uma preocupação voltada à cultura. 

Hoje, tem passado essa política das escolas de como ensinar , do quê que nós 

estamos aprendendo de como a gente pode estar mudando, conforme a 

preocupação, a demanda da comunidade. Então, a escola, hoje, ela tem o seu 

papel fundamental, eu sempre falo isso. A escola, ela possui o seu fundamento 

principal de levar os alunos a conscientizar, ler, escrever, porque nós temos 

que colocar na cabeça dos alunos, também que, hoje, nós tamo num mundo 

atual, que é um mundo que não só dá... não podemos pensar, só, na cultura 

indígena. Por outro lado, nós pensamos, também, que a escola tem que 

ensinar os conhecimentos não indígenas. Mas aí que tá! Essa é uma da 

questão que eu mesmo sempre venho discutindo. E, se a comunidade tem 

essa preocupação de que os alunos, ou então, mesmo os filhos, os pais dos 

alunos, colocam os filhos dentro da sala de aula pra entender, pra que eles 

adquiram esses conhecimentos indígenas, conhecimento não indígena. Mas, 

eles perceberam que a escola é mais pra ensinar a teoria. Ela não tá fugida, a 

escola não tá fugindo da realidade da comunidade, mas só que acaba levando, 
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inserindo aqueles alunos num processo de ensino que os aluno acaba se 

acostumando, cria um costume diferente, ela tem... cria um costume no sentido 

de querer mais estudar, estudar, escrever, de fazer a pesquisa, mesmo sendo 

aqui na nossa cultura. Mas quando a gente fala, assim, da prática cultura, a 

gente encontra uma dificuldade muito grande; eu sempre falo isso, eu falo 

sempre de mim; se eu fui professor, porque que eu não sou capaz de fazer 

toda essa... a minha cultura, tudo que tá em volta a minha sociedade, eu não 

dou conta de fazer. Então, por isso que eu sempre falo assim, eu acho que a 

escola, ela delimita, delimita o seu conhecimento. Você tem que conhecer uma 

coisa porque a sua especialização vai ter que fazer isso. Então, a escola, ela 

tira uma visão mais amplo e coloca uma visão única, direto. Então, hoje, nós 

como... a gente trabalha com equipe, equipe dos professores, com... o nosso 

curso é transdisciplinar, né, então, nós já temos uma visão bem diferente, 

voltada à nossa realidade, à nossa prática cultural. Quando falamos da 

realização da cultura, da festa, tradição, da festa, mesmo, até mesmo os 

professores não têm muita preocupação de tá ali, participando. Então, é uma 

coisa que a escola que faz que as pessoas ficassem mais ali, só na teoria. A 

gente vem pesquisando os outros... o trabalho de outros professores; um tá lá 

pegando as informação; tudo bem, isso é fundamental; por outro lado, as 

pessoa que tá lá preocupada só de registrar, não tá participando, enquanto 

outros professores têm outra visão: ─ não, eu vou praticar, eu mesmo vou 

praticar e vou entender como é que se faz isso. Então, têm dois momentos, 

têm dois período de aprender. Então, isso, eu aprendi comigo mesmo, através 

de acompanhamento, eu tenho que acompanhar, porque eu não vou fazer uma 

pergunta diretamente, sendo que a festa tá acontecendo, tenho que praticar, eu 

tenho que tá lá, sempre, no dia a dia acompanhando, e assim eu vou 

aprendendo. Se eu não dou conta de fazer, eu tenho que perguntar; eu acho 

que por ali que, a escola, então, a nossa prática, nós temos ... encontramos um 

caminho que pode levar os alunos a entender que nós temos... nós trabalhos, 

hoje, em dois momentos, dois períodos. Então, hoje, eu sempre falo isso, a 

escola, eu sempre falo, os professores têm o seu papel de interesse, assim, 

voltado à realidade da comunidade, ele tem vontade de fazer as coisas pro 

bem da comunidade. Por outro lado, ela... ela é... as pessoas, não sabe, né, 
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acaba entrando em conflito com o seu próprio chefe, porque se o diretor, o 

coordenador, os professores são responsáveis pelas escolas, pelo processo de 

ensino, ela é subordinada ao seu superior. Então... Isso que eu sempre falo, a 

escola, quem não é professor, ele fala mais, melhor do que até mesmo os 

professores; eu percebi isso, também. Ele fala, reclama, enquanto, nós como 

professores, a gente pode falar, mas, se eu falar lá, na frente do coordenador 

ou então diretor, ele não vai gostar, e eu tenho que respeitar ele. Então, eu 

percebi, isso, também. E ele, também, quando ele tá querendo defender o seu 

plano, ele pode defender, mas só que ele é subordinado a outro. Então, 

quando falo, a instituição, é porque tá falando dos estados. Então, nós temos 

essa ligação, tem essa interferência de como a gente pode melhorar a nossa 

escola. Por isso eu sempre falo que é um desafio muito grande, é uma 

preocupação, que tem tem encontrado, esse desafio que é complexo, por isso 

que eu coloquei, uma das situação, uma da discussão, que acaba virando em 

polêmica. Porque lá já tivemos uma discussão; aí o quê que acontece? Até 

mesmo, lá, a coordenadora do projeto falou assim pra nós: ─ ah, quer acabar 

com a escola? Vamos acabar com a escola, vamos trabalhar em questão 

cultural, vamos ficar livre, cada um... Então, são... são algo que a gente não 

pode falar na frente das pessoa que é responsável. Aí se sente ofendido; 

então, a gente tem respeitado por isso, também. Mas, hoje, conforme essa... 

essa política que nós temos, essa força política que, hoje, graças a Deus, nós 

temos levados a discussão sem discutir, eu acho que, acaba mostrando que 

nós, como professores, hoje, principalmente aqui da UFG, a gente tem essa 

coragem de enfrentar esse desafio. Eu acho que isso mostra bem porque, 

aquelas pessoas que têm... que veste a causa, a camisa do professor, lutando 

pela... a favor da sua comunidade, acaba... acaba lutando pelo seu direito, e 

acaba, também, sendo criticado pelos próprios colegas de estudo. Então, a 

gente tem percebido isso, também. E, então, por isso, hoje, a escola tem... tem 

voltado mais, hoje, pra nossa realidade, nossa... nossos ensino. Então, graças 

a essa luta, que nós temos conquistado, também, um pouco, um pouquinho de 

espaço voltado a nossa realidade. Então, acho que as pessoas, como os 

professores, principalmente professores, têm essa política de como... de 

como... de trabalhar, reverter aquele ensino pra modelos que nós queremos. 
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Então, isso é muito fundamental, isso eu aprendi, também, não sou sozinho, eu 

aprendi a falar isso junto com os meus colegas, aqui. Então a gente sempre 

fala assim: ─ se a gente separar essas ideia, esse conhecimentos, todas as 

ideia, que aqui é discutidos, se a gente não trabalhar junto, nós vamos 

fragmentar o nosso conhecimento, e assim, também, nós vamos ser dividido e 

nós vamos mostrar a nossa fragilidade, também. Então, eu acho que esse 

conjunto de conhecimentos, essas ideias, se unindo, acaba ganhando mais a 

força. Então, isso ficou com clareza, pra mim, porque, porque quando eu falo, 

eu vou falar porque não é porque eu tô falando por falar, porque é umas ideia 

aqui que tem cabimento à realidade da comunidade. Eu acho que cabe, assim, 

defender o interesse da comunidade. Então, se eu falo isso, aí, o grupo vai 

entender porque eu tô falando, se eu tô falando uma coisa que, talvez, outras 

pessoa não pode entender, o colega de estudo vai falar que, de uma forma 

diferente, também; que eu falo uma língua diferente, e ele fala na mesma ideia, 

mas, com a outra explicação. Eu acho que a gente tem aprendido isso, 

também, de entender, de como que a escola pode estar trabalhando hoje. 

Então, hoje, a gente tem trabalhado assim, mostrando o nosso trabalhos em 

equipe, em conjunto, e assim eu acho que as ideia que a gente tem discutidos, 

nosso conhecimento, não só de hoje, como sempre, a gente volta, a gente 

senta de novo, e assim a gente vai levando, amadurecendo nosso 

conhecimento pra entender melhor que escola que nós queremos. Porque, 

hoje, a gente sempre fala: ─ que escola que nós queremos? Todo mundo fala: 

─ oh, a escola tem que ser assim, acho que os alunos têm que aprender na 

prática. Se ele não aprender na prática, ele vai aprender mais na teoria, não vai 

aprender nada. Então, eu acho que a gente tem que participar. Hoje, dentro da 

escola que eu entendo, né, a gente... eu sempre falo que a gente fica em dois 

tempo, em tempos indígena e tempo não indígena; eu sempre falo isso, porque 

eu aprendi isso. Então, a realidade da cidade é outra, bem diferente, ela não 

combina com a realidade da comunidade. E assim, também, a realidade da 

comunidade não combina com a da cidade. Agora, juntando os conhecimento, 

às vezes, ela dá choque, mas, ele tem que passar processo de mudança pra 

encontrar outros caminhos; há possibilidade. Por isso que eu falo: qual a 

possibilidade de encaminhamento, agora? Se nós falamos de outra situação, 
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nós temos que defender o nosso direito da nossa cultura, da nossa dança, e 

nós temos que defender, também, que, nós temos que aproveitar outros 

conhecimentos. Então, dentro da sala de aula eu acho que, por ali, a gente 

pode tá melhorando os nossos ensinos, não só pra nossos alunos, acho que 

cabe até mesmo pra nós. Eu aprendi isso, também, aprendi não só... Não é 

porque eu sou daqui, to aqui dentro, querendo estudar, que eu tô conhecendo 

isso, sou conhecedor; eu acho que não é por aí. Eu tô sempre aprendendo, 

cada dia que passa eu tô aprendendo. E... é isso, né? Acho que, através...Têm 

outras coisas, a gente compreende, entende, interpreta, através do diálogo. 

Então, tem uma coisa que eu aprendi, também, a coisa mais importante, pra 

mim, que eu considero essa coisa mais importante, a gente esclarece, 

entendemos, ou então negociamos através do negócio, do diálogo, ouvindo, 

respeitando e ser respeitado. É isso.  

Gilson Tenywaawi Tapirapé: Então é,... eu vou ter uma palavra, vou tentar ser 

breve né, até porque tô mal, tô me sentindo muito mal, mas eu vou tentar. 

Como você mesmo disse, a escola foi criado é,... a partir de varias situações 

encontradas antigamente pela comunidade Apyãwa, mas, deste períodos em 

que a escola foi criado, a escola tem uma trajetória, tem sua trajetória muito 

triste. É uma instituição pensada para terminar com as culturas e línguas 

indígenas. E o povo Tapirapé, naquele período, é... precisava de uma escola. A 

luta pela terra era muito importante naquele período; ao mesmo tempo 

precisavam de domínio dos códigos linguísticos não indígenas, sendo muito 

importante pra abertura política nas lutas da questão fundiária, como hoje, 

também, eu acho que hoje está mais (incompreensível), antigamente era muito 

mais diferente. Então, entre essas situações, a necessidade pela criação de 

uma escola era um... era a luta pela terra, era a questão de domínios de 

códigos não indígena. Então, foi pensado da seguinte forma. É... mas mesmo 

assim, não se foi uma situação facilmente instalada na comunidade. Depois... 

Isso aconteceu depois de uma grande discussão entre os Apyãwa. É... os 

Apyãwa, os Apyãwa era um povo muito discursivo, tentavam entender o quê 

aquela coisa significava, porque alguns, a escola, no entanto, era uma coisa 

que ninguém conhecia, era uma novidade, não sabiam o quê a escola trazia 

pro povo; muita gente não concordava com a criação da escola dentro da 
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aldeia. Uma das principais medos do povo Apyãwa era de perder costume; 

sempre, um dos argumentos do povo é isso, perder os seus costumes. Porque, 

sua história, agora, com a escola, tem um... uma história muito triste. Então, os 

Apyãwa, nem todos concordaram, mas, foi instalada a escola. Primeiro, na 

instituição não governamental, que é parte do CIMI e da Prelazia de São Félix 

né, os que indicaram, o Luís e Eunice, que até hoje vive na nossa aldeia; e, 

depois, da Prelazia e do CIMI, a escola passou a ser assumida pela secretaria 

municipal, né, da educação. A escola Tapirapé se torna uma Escola Municipal 

Tapirapé e, não demorou muito tempo nas mãos, na responsabilidade do 

município e em pouco tempo passou a ser uma escola estadualizada. E, hoje, 

é uma grande discussão. É uma grande discussão, hoje, porque hoje, é 

professores formados na Pedagogia, na área de... Na ciência da linguagem, 

ciência da cultura, que é ciências sociais, também, ciência da natureza e 

matemática e, por causa disso, hoje, a escola passa ser um espaço bem 

discutível pelo povo. Até porque, a escola, está estruturada, o ensino da escola 

está estruturada em três áreas de conhecimento: ciência da linguagem, que 

engloba a língua tapirapé, a língua portuguesa, artes e a arte da pintura 

corporal, as ciências da natureza, engloba ciências naturais, matemática e 

horticultura e, a outra, ciências sociais que envolve geografia e histórias. Então, 

hoje tem essa discussão, muita discussão, estar em busca de um conceito. O 

professor que tá ali se formou pra estar sempre lutando a questão da qualidade 

da sua escola. O professor não está no processo de sua formação para 

aprender as coisas pra lutar ao contrário do que o povo deseja. Então. hoje, 

temos... é... hoje frequentamos dois cursos com os princípios diferentes. A 

UFG oferece o ensino superior com a visão, com a metodologia da UFG 

interdisciplinar e interculturalidade e, já, os outros professores tem frequentado 

a UNEMAT, talvez, é diferente, também, mas, pro lado de interdisciplinaridade 

e interculturalidade; é uma das discussão que a gente sempre tem. Mas o que 

acontece é que muitos professores não estão sabendo aplicar o que aprendeu 

durante os estudos. Essa é uma questão que eu sempre fiz durante a minha 

discussão. Eu acho que os professores tanto da equipe da coordenação e 

assessoria têm que estar pensando, hoje, a educação contextualizado que, 

hoje, é uma das discussão pras escolas indígenas. O que é uma educação 
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contextualizada? É pensando nas escolas indígenas. Muita gente fala e, 

tentando responder, que tipo de escola queremos? Muita gente fala: escola 

diferenciada, escola específica, mas, o que é melhor dizer, eu acho que uma 

educação contextualizada e que cabe na metodologias da cultura indígena. 

Educação, na educação contextualizada, a gente não vai trabalhar 

fragmentação dos conhecimento, a gente vai trabalhar com o conhecimento 

conjunto, conhecimento em conjunto. É... por meio disso, você, sem dúvida, 

por meio tema contextual. E, por meio do tema contextual a gente está 

problematizando o que está na realidade um do outro; e, na problematização, a 

gente tá colocando a atividade a serviço do povo, a serviço da comunidade; a 

gente tá precisando a participação do povo naquela atividade. Trabalhando o 

tema contextual que a gente tá colocando a serviço da comunidade, a gente tá 

formando cidadãos críticos, um cidadão intercultural. Então, isso, a gente tá 

fazendo, hoje, a escola tá começando a trabalhar isso. E quando você, o 

professor está problematizando o trabalho no tema contextual, o professor está 

fazendo diagnóstico sobre o tema, e esse diagnóstico serve pra o professor se 

refletir. É uma questão muito importante, porque o professor nem sempre pode 

trabalhar o assunto que ele precisa; o professor, primeiro, tem que pensar a 

demanda. O que a demanda significa? Descobrindo a demandas vai ter que 

pensar a função daquele assunto pra ao povo. A função do tema pra 

comunidade, ou seja, para o povo, pra que ela participe. E o professor, a partir 

de... descobrindo a função daquele assunto, vai ter que pensar como, como 

aplicar isso? Como capacitar o sujeito crítico, em relação ao conhecimento que 

vai trabalhar? Então, tudo isso está na descrição de professores, hoje, dentro 

da Escola Indígena Estadual de Tapitãwa. Mas, eu acredito que, hoje, a escola 

deu um passo muito maior, quando eu disse não, eu acredito que, hoje, o que 

está acontecendo dentro da escola, não está acontecendo a reprovação dos 

alunos, porque o aluno não escreve bem português, escreve bem Tapirapé, 

mas, escreve muito mal em português, e não tá acontecendo isso, não tá 

acontecendo a reprovação por causa da língua portuguesa, não está 

prendendo os alunos somente no espaço escolar; os alunos têm a sua 

liberdade de participar de atividades com seus pais, nas roças, por exemplo, 

nas pescas, e isso tá sendo feito. A escola tem feito outras atividades, o 
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planejamento escolar tem mudado. Hoje, não são feitas por cada professores. 

O planejamento escolar são feitos juntamente, são organizados em conjunto, 

os professores participam, junto. Eu acho que isso é uma vantagem do curso. 

A partir do conhecimento no estudo aqui na UFG, a gente tem, e a gente tenta 

contextualizar na nossa história, contextualizando os conhecimentos do povo, a 

gente consegue fazer uma escola, talvez, mais ligada ao povo. A gente articula 

que tudo é educação tradicional, mais ao lado da escola, do espaço escolar, 

né. Então, sempre tem essa ligação direta, é espaço tradicional e espaço 

escolar, junto, a participação direta das pessoas sábias na atividade escolar, 

hoje, a gente tem mais participação. Agora, o que estamos pensando mais do 

que nada está acontecendo, é a situação da merenda escolar, é uma coisa que 

precisa mudar, também. Se o núcleo Apyãwa está discutindo as doenças que 

aparecem dentro das aldeias, como diabete, a hipertensão, que são 

consideradas como as novas doenças nas aldeias, porque a escola não está 

fazendo as compras dentro das aldeias, produtos agrícolas dentro das aldeias? 

É uma das questões que a gente tá fazendo. Se açúcar, o suco, a bolacha, é 

um dos produtos principais suspeito da causa de, é... diabetes. Porque a 

escola está oferecendo pras crianças e jovem indígena? Sendo que todos 

conhecem que aqueles produtos são principais suspeito da causa de diabetes. 

Porque a escola tá continuando, comprando esses produtos? E por que não, 

produtos da roça que são considerados saudáveis, tem pouco perigo? Então, 

essa é uma das principais discussão, hoje. A gente tá com uma grande dúvida; 

eu acho que conseguimos, 80% da nossa discussão está na sala de aula, da 

nossa discussão. A escola tem participado direta da ação comunitária. O 

projeto extra escolar da nossa atividade aqui, da UFG, tem contribuído com... 

é... com a ação comunitário do povo Apyãwa; o que leva, também, o povo a 

pensar na Aruanã que, hoje, está na aldeia; é uma grande dúvida; foi uma 

grande dúvida. E o quê que a escola pensou sobre isso? A escola queria 

funcionar ao mesmo tempo que a Aruanã, que é uma festa tradicional, estava 

acontecendo na aldeia e a escola queria acontecer dentro da aldeia. E se 

assim acontecesse os alunos produziram texto e fazer ilustrações do que viu 

na aldeia; o que vai ter dessa vez? Escrever é uma coisa, desenhar é outra 

coisa, e dançar, participar daquele ritual, é muito mais diferença do que tá 



145 

 

fazendo na escrito. Então, pensando nisso, a escola para, fica um bom tempo 

parada, é uma grande vantagem da luta dos professores que estão estudando, 

aqui. Um bom tempo fica parado, a participação dos alunos, dos professores, 

cada vez mais efetiva nos rituais. Então, eu acho que escola tá mais pro lado 

de uma educação contextualizada, hoje. Mas, o que precisa? Eu acho que os 

professores têm que saber, mesmo, é trabalhar de acordo com os princípio da 

escola onde ele trabalha. O professor, primeiro, pra planejar uma ação escolar, 

primeiro ele tem que saber em que escola ele está trabalhando, qual o princípio 

daquela escola, e é o que não está acontecendo. Muitos professores não 

sabem responder qual o princípio daquela escola. Então, essa é uma grande 

dificuldade de trabalhar na escola. Durante... Na realização de um trabalho de 

observatório, eu entrevistei mais de sete professores: qual o princípio da 

escola? Como é que o professor trabalha, né? Era pra saber qual o princípio da 

escola, se alguns... E ele respondeu a minha pergunta. Isso era uma 

curiosidade, se o professor tá sabendo em que escola ele trabalha, porque, pra 

saber discutir, ele sabe discutir, mais a favor de fragmentação dos 

conhecimentos. Então, eu fiz essa pesquisa, em que escola ele tá trabalhando? 

Qual é o princípio da escola? Não souberam responder em que escola eles 

estavam trabalhando e qual o princípio da escola. Então, o que tá faltando é a 

formação continuada pra capacitar os professores trabalhando naquela escola. 

Qual é a metodologia... Qual a metodologia melhor pra trabalhar naquela 

escola? E, como trabalhar naquela escola pra que a comunidade participa 

ativamente da escola? Então, essa preocupação a gente tem... Pra trabalhar 

na escola. E uma coisa que melhorou, também, é... Na escola, naquela onde 

estamos discutindo, é o trabalho de política linguística. Muitos entendiam que é 

o trabalho de política linguística era trabalhar sobre a língua, e isso é uma 

proposta que eu não vou poder, a responsabilidade é tudo pra professores que 

trabalhavam na disciplina língua, língua Tapirapé, em especial. Só que depois 

a gente discutiu o que quê isso significa, qual que é a diferença da cultura 

linguística, da política de fortalecimento do conhecimento que é na política de 

(incompreensível), a gente discutiu e, hoje, eu acho... eu acho, não tenho 

certeza, a maioria dos professores estão querendo colocar o português como 

verdadeiro, no segundo ano, no prezinho de crianças. A língua Tapirapé tornar, 
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de fato, a língua de ensino naquela escola, produzir mais texto em Tapirapé e o 

Português fica restrito na disciplina portuguesa. Então, eu acho que isso que tá 

acontecendo, conquistando, talvez, espaço, a partir da discussão. Então, é 

isso; teve uma grande organização, uma grande mudança; espero que a gente 

vai mudar essa. A questão que não tá mudando, mesmo, é a compra de 

merenda escolar, continua comprando, a merenda, fora da aldeia; é o que 

muita gente tem contra. Então, é isso.  

Patrícia M. Pinheiro a: Mais alguém quer complementar a fala de outra 

pessoa?  

Arei’i Tapirapé: Eu vou falar só um pouquinho. Quando ele tocou na compra 

da merenda escolar, né, eu me lembrei da própria fala dele, né. Acho que isso 

a gente vamos ter que levar adiante, essa proposta, né, pra comunidade. Essa 

é uma proposta que tá surgindo agora, né, a partir da nossa conversa, mesmo, 

com a turma que tá aqui. Porque que a escola só faz a compra na cidade, 

mesmo, né? E porque que não fortalece, também, a nossa cultura? É como 

tá... tem no plano, tem um ritual do Timbó, ali não vai só, apenas, adulto e o 

ancião; ali, quem participa é todos alunos, crianças; ali, então, o que nós 

estamos pensando de fazer, de levar... É porque, pra levar... Pra levar todos os 

alunos, né, nós temos que... A escola deveria comprar, pelo menos, uma 

farinha que a gente sempre usa no ritual, né. Pra levar os alunos pra observar 

de perto o nosso ritual típico. Isso a gente... Vão ter que levar essa proposta 

pra comunidade, né. Isso é uma proposta boa que a gente... Estamos 

conversando, né. E já na cabeça de alguns, os membros da comunidade, eles 

tão falando assim: ─ oh, chega de vê os trabalho do pessoal da UNEMAT. 

Vamo vê também... é... o pessoal, vamo indicar um pessoal lá de... da UFG. 

Eles tão falando isso, agora, né, porque eles tão... Porque eles que tão 

pensando de trabalhar na nossa cultura, né. Então, essa política já estavam 

falando, ali, dentro da comunidade, de que nós estamos, realmente, lutando a 

favor da nossa cultura, né, e foi aquilo que o Gilson mencionou, também, que é 

o ritual Aruanã, é o resultado de nossa luta, também, uma proposta que surgiu 

daqui e a comunidade também concordou e trouxemos, e tá lá. Só nós votar e 

nós vamos mandar embora esse ritual, porque já chegou a época, desde 
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agosto pra... Já tem outro, outro tipo de festa, então já vai ser o fim desse ritual. 

Então, só tá aguardando a gente... é isso.  

Patrícia M. Pinheiro: Alguém mais vai falar? Quem chegou mais tarde... 

Então, gente, eu acho que rendeu muita discussão, fiquei muito feliz pela fala 

de todo mundo, aqui, era o que eu queria... Vou encerrar, agora, já, né; 

também tá na hora, senão a gente fica muito cansado, né. E queria falar sobre 

uma coisa que eu e a Rafaella estava discutindo: a gente queria saber de 

vocês alguma coisa, uma ação (risos), alguma ação que eu e a Rafaella, a 

gente poderia desenvolver pra vocês, né, pra vocês, pra comunidade... (risos)... 

E a gente queria saber alguma coisa, assim, que estaria no nosso alcance, pra 

gente fazer uma contrapartida, porque a gente está fazendo uma pesquisa 

sobre vocês... Claro que a gente reconhece que a pesquisa vai ser importante 

não só pra gente que estamos nos tornando pesquisadoras, mas, também, pra 

vocês, né, pra todo mundo conhecer a história de vocês, pra ter uma 

divulgação, ainda mais pela nossa forma de falar esses dados que a gente tá 

dando valor, é pra o que vocês estão falando, aí a gente está acompanhando 

vocês no curso, a Rafaella já foi na aldeia duas vezes, eu fui uma só. Além 

disso, dessa... desse mostrar da cultura de vocês, né, do que são vocês pros 

outros pesquisadores, pras outras pessoas, pros pares, né, pra todos os outros 

professores, a gente queria que vocês ajudassem a gente a elaborar alguma 

coisa que eu e ela, a gente ia ajudar vocês. Porque, eu fico muito ruim, 

pensando nisso, assim, né; como que eu vou ser uma pesquisadora, que eu 

vou lá, vou pegar todos os meus dados e vou embora? Nunca mais vou ver os 

Tapirapés? Nunca mais vou na aldeia? Assim é ruim, não é? A gente se 

conheceu, a gente...  

Rafaella R. Santos: Afinal, vocês são sujeitos da nossa pesquisa, não objeto, 

né? São sujeitos e eu acho que, nesse caminhar que a gente tá construindo 

junto com vocês, a gente muito mais aprendeu com vocês do que a gente... Até 

agora a gente não deixou nada de contribuição pra vocês. Então, assim, por 

minha parte vocês sabem que eu decorei um caderno de vocês, né, e a minha 

pesquisa vai ser uma análise dessas atividades, em site, que vocês têm um 

desenvolvimento envolvendo, eu tenho digitalizado todo esse material, mas 
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assim, até certo ponto, né, porque a minha pesquisa vai acabar e não tem 

como continuar esse trabalho. A gente queria um trabalho que ficasse, assim, 

pra vocês, pra comunidade, que vocês pudessem utilizar disso pra vida inteira, 

sabe? Não precisa ser agora, pode pensar numa coisa que eu e a Patty 

possa... que vocês possam lembrar da gente, que a gente sirva pra alguma 

coisa pra vocês, também.  

Patrícia M. Pinheiro: Então, aí, que todo mundo pense em alguma coisa e 

pode falar pra gente, até o fim, agora, da etapa ou até mais pra frente, mas, 

alguma coisa que vocês achariam legal. Eu estava pensando com a Rafaella 

que eu tenho alguns amigos que eles trabalham com vídeo, edição de vídeo, aí 

pensei, a gente podia fazer, por exemplo, um mini curso pra todo mundo 

aprender a usar, né, quase todo mundo aqui tem celular que filma e tira foto, 

né? Pra gente aprender a editar, igual aquele vídeo que a gente viu no sábado; 

pra gente fazer um arquivo, disso, na aldeia, por exemplo ou...  

Rafaella R. Santos: Talvez criar um site que vocês.... que todos vocês 

tivessem acesso...  

Patrícia M. Pinheiro: Criar uma página na internet pra (fala simultânea) Essa 

foi a primeira coisa que a gente pensou. Mas aí, vocês podem pensar em 

alguma coisa.  

Arei’i Tapirapé: Tipo uma divulgação do nosso trabalho.  

Rafaella R. Santos: É.  

Patrícia M. Pinheiro: É porque, às vezes, a gente tem muito arquivo, tem 

muito registro, mas, se perde ou não passa pro pen drive, o o computador “deu 

pau”, né. Eu mesmo tinha muitas fotos no meu computador, perdi todas, 500 

fotos. Aí a gente podia organizar alguma coisa, por exemplo, fazer uma página 

da escola ou fazer uma página dos acadêmicos da UFG pra eles deixarem 

algum registro. Eu pensei alguma coisa assim, que seria o que a gente poderia 

oferecer, né. Porque, muitos de vocês que são craques em computador, já, 

também, mas a gente sabe um pouco. Não! Rsrsr... Tá apanhando?  

Arei’i Tapirapé: Você fala assim, que é uma proposta assim, um tipo oficina, a 

gente... É isso?  
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Rafaella R. Santos: É. Aí a gente ia elaborar essa uma oficina ou um mini 

curso pra gente poder... trazer uma pessoa, porque a gente também não sabe 

nada, né; levar uma pessoa que entende disso, né, de site, que pudesse 

explicar pra todo mundo, ensinar, mesmo, pra todo mundo como é que...  

Arei’i Tapirapé: Eu acho muito legal, porque eu acho que o trabalho não vai 

parar por aqui, que a gente vai continuar a trabalhar, nós vamos fazer outros 

projetinhos aí, de repente pode estar divulgando através dessa... desse estudo 

e se vocês derem pra gente essa contribuição, então, já tem... Talvez, pode 

ajudar, também, nisso... (incompreensível) atendendo e ajudar os outros em 

fazer, divulgar, publicar.  

Patrícia M. Pinheiro: É, e a gente fazer uma oficina de tudo, de manusear a 

máquina, de fazer vídeo, de editar, de colocar na internet, de colocar no 

computador. A gente pode pensar em outras coisas, também, que a gente 

entende, né. Igual, a Rafa já trabalhou muito com educação ambiental, se 

vocês quiserem alguma coisa relacionada a isso, também, tem, também, como 

a gente fazer um mini curso, de reaproveitamento dos materiais, separação, 

fazer compostagem, a questão do lixo que, também, na aldeia é problema, né, 

porque antes não comprava nada industrializado.  

Arei’i Tapirapé: E se a gente fazer alguma filmagem, lá, do nosso ritual, e 

trazer pra cá; será que não tem... Vocês não ajuda, assim, a publicar, também, 

esse tipo de prova, a partir de DVD, alguma coisa, assim?  

Rafaella R. Santos: Ah, a gente tinha pensado, justamente, nisso, né. Talvez, 

se agente criasse uma página na internet e... a gente, não, a pessoa...rsrsr... o 

pessoal que a gente convidasse, pra criar essa página e ensinasse a vocês, 

mesmos, fazer essa atualização, sabe? Porque, depois, vai ficar um pouco 

difícil eu e a Pati continuar a ir pra aldeia, sempre, depois, né. Porque a gente 

vai terminar o mestrado, porque a gente vai por intermédio do Rogério. Ensinar 

vocês, mesmos, a fazer essa atualização no site, vocês filmarem e colocar a 

hora que quisesse, mexer a hora que quisesse, no site.  

Patrícia M. Pinheiro: Mas você fala assim, por exemplo, a gente pega aquelas 

filmagens que vocês fizeram e fazer disso, um vídeo, um curta e colocar no 
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DVD e... Também tem como. Com o material que vocês já têm, a gente poderia 

fazer, por exemplo, um projeto de fazer um filme, então. Vocês recolhiam 

imagens, aí até na próxima etapa, né, vocês vão estar formando, já tem gente 

que vai tá formando, 2007, a gente faria um vídeo. A gente podia até, se vocês 

quiserem, mandar pra algum festival.  

Rafaella R. Santos: A gente pode vê se tem muita... 

Patrícia M. Pinheiro: Aí vão ser professores e produtores, cineastas, aí... 

(risos). Então, vamos pensando, né, porque a nossa vontade é de contribuir 

com vocês, cada vez mais.  

Rafaella R. Santos: No que for possível, né? Eu acho que a gente não tem 

muito com o que contribuir, mas, o que a gente puder fazer...  

Patrícia M. Pinheiro: A nossa vontade é de contribuir. Certo?  

Fabinho Wataramy Tapirapé: Eu acho que essa proposta, aí, talvez, pelo 

alcance de vocês, também, a gente não pode exagerar, também. Não vou falar: 

- Ah, vamos fazer isso. (incompreensível), não é nosso alcance, não é alcance 

de vocês, também, pra tá ajudando. Então, você já veio com essa proposta e, 

por mim, eu aceito.  

Rafaella R. Santos: Mas, se vocês quiserem vocês podem pensar; talvez; ou 

conversa com a gente, porque se for possível, a gente vai até atrás de outras 

pessoas que possam contribuir, também. 

Patrícia M. Pinheiro: É. Dependendo da vontade, né. Teve uma turma que a 

gente trabalhou que queria muito fazer cooperativa. A gente foi, conversou com 

o professor Rogério, aí o Rogério levou uma cooperativa de bordadeiras que 

em aqui, em Goiânia, chama Bordona. Aí estudou sobre isso e tal. Pode ser 

qualquer coisa que vocês... um anseio de vocês, a gente procurar meios de 

resolver, isso, também pra contribuir. Certo? Muito obrigado, gente!  

Rafaella R. Santos: Obrigada, gente!  


