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UMA FRASE  

 

“A Educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma 

das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, 

como ideia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, como 

trabalho ou como vida”. 

          Brandão, 2010. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem o objetivo de apresentar reflexões sobre os processos próprios de 

educação do Povo Karitiana. Diante da dificuldade instalada na instituição escolar para 

compreender a infância e a adolescência, é de fundamental importância saber como os povos 

indígenas as compreendem. Neste sentido, este estudo mostra como o Povo Karitiana organiza 

a educação da criança e do jovem. Com este estudo é possível reconhecer como ocorrem os 

processos próprios de educação do Povo Karitiana nos diferentes espaços de ensino-

aprendizagem da comunidade. O estudo mostra que os saberes indígenas não ocorrem por meio 

de normas e regras de comportamento, mas através da observação, revela ainda que esses 

processos de ensino-aprendizagem têm a função de levar a criança e o jovem à compreensão e 

à promoção dos seus espaços na comunidade. Dessa forma, a educação indígena está cheia de 

ações pedagógicas diferenciadas que estabelecem uma visão integrada do desenvolvimento da 

criança com base na identidade cultural do Povo Karitiana. Portanto, este estudo mostra que os 

diversos espaços da comunidade proporcionam a construção de processos próprios de ensino-

aprendizagem. Com este estudo é possível identificar os espaços de natureza e cultura para a 

organização dos processos pedagógicos de ensino-aprendizagem da educação escolar indígena. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A partir da Constituição Federal de 1988 se inicia um novo marco histórico na 

organização da educação escolar indígena com maior reconhecimento dos direitos 

diferenciados desses povos. Com a transferência das competências das políticas públicas dessa 

educação escolar da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para o Ministério da Educação 

(MEC), houve várias regulamentações e suas ações foram instituídas reconhecendo o caráter 

de aculturação e de destruição de tais povos nos processos de escolarização ofertados. Na 

atualidade esses processos se constituem em espaços de reconhecimento étnico e de construção 

coletiva de conhecimentos que refletem as expectativas e os interesses de cada grupo étnico, 

fundamentados nas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos 

indígenas, bem como nos seus processos próprios de transmissão do saber e do poder 

(OLIVEIRA e NASCIMENTO, 2012, p. 775). 

 Neste cenário, o reconhecimento dos direitos diferenciados dos povos indígenas teve 

como marco a Constituição Federal de 1988 e sua regulamentação pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB 9394/1996), em consonância com o disposto na Convenção 169 

sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) de 1989, promulgada no Brasil em 2004. Esses documentos formam uma base 

positivista da legislação1 e têm afastado os ideais de proteção e integração das populações índias 

e outras populações tribais e semitribais, presentes na Convenção 107, de 1957, do mesmo 

organismo internacional. A Convenção 169 assegura avanços significativos para o 

reconhecimento dos direitos diferenciados dos povos índios. 

 Por outro lado, a Convenção do OIT de 1989 não assegura mais o termo “populações”, 

que antes possui um sentido semântico considerado historicamente associado à ideia de 

transitoriedade ao proclamar o direito à autoidentificação, à consulta livre, prévia e informada, 

ao reconhecimento da legitimidade de os próprios povos indígenas assumirem o controle de 

suas instituições, bem como da contribuição desses povos para a diversidade cultural da 

humanidade no planeta Terra. Não resta dúvida que estas recomendações, mesmo apresentando 

um caráter ‘positivista’, sempre exerceram influência na orientação das políticas públicas de 

                                                           
1 O positivismo jurídico é uma corrente da teoria do direito que procura explicar o fenômeno a partir do estudo das 

normas postas pela autoridade soberana de determinada sociedade. Em tese, elas descrevem o modo de preservar 

a vontade política expressa por aqueles que criaram as normas.  
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educação escolar indígena, ao recomendar, por exemplo, o estabelecimento de um diálogo mais 

direto das instituições do governo com esses povos. 

 Com base nesses pressupostos positivistas da legislação brasileira, o parecer 13 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) de 2012 estabelece as diretrizes curriculares nacionais 

para educação escolar indígena na educação básica, assegurando o direito das comunidades 

índias de participarem ativamente da elaboração e implementação de políticas públicas a elas 

dirigidas e de serem ouvidas por meio de consultas livres, prévias e informadas nos projetos ou 

medidas legais que as atinjam direta ou indiretamente. Coaduna-se, portanto, com os preceitos 

que regulamentam o direito à educação escolar indígena diferenciada. Com isso, torna possível 

que esses povos possam decidir e participar do processo de elaboração e implementação de 

projetos escolares e expressar novas relações de diálogos interculturais no contexto de estados 

nacionais. 

 Mesmo com as conquistas promulgadas a partir da Constituição Federal de 1988 que 

inaugura um corpus jurídico-administrativo mais favorável aos processos de organização da 

escola indígena diferenciada, ainda falta na prática a consolidação de políticas públicas que 

assegure a esses povos a construção de tal modelo de escola, que ela seja efetivamente 

autônoma e bilíngue. Ao reconhecer como direito a utilização das suas “línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem”, a CF abre caminho para uma legislação educacional mais 

respeitosa das necessidades e interesses dos índios. Mas esses direitos ainda carecem de 

mobilização da parte desses próprios povos.  

 Preocupado em assegurar que os princípios da especificidade, do bilinguismo e 

multilinguíssimo, da organização comunitária e da interculturalidade dos projetos educativos 

da sua comunidade, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais, o acadêmico da 

licenciatura em Educação Básica Intercultural Inácio Karitiana buscou, por meio deste estudo, 

refletir os processos próprios de educação do seu povo. O presente estudo tem como objetivo 

apresentar reflexões sobre os processos próprios de educação relacionados aos ambientes de 

ensino-aprendizagem das crianças e dos jovens, visando zelar para que o direito à educação 

escolar diferenciada seja garantido na sua comunidade com qualidade social, pedagógica, 

cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e perspectivas do 

Povo Karitiana.  

 Trata-se de um estudo etnográfico de caráter autobiográfico (NÓVOA 2000; NÓVOA 

& FINGER, 1988). Por meio da sua história de vida, Inácio Karitiana nos apresenta narrativas 
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autobiográficas que mostram sua trajetória educacional para se tornar professor da escola 

indígena e contribuir para a organização de uma escola diferenciada, intercultural, autônoma e 

bilíngue. Ao utilizar sua própria história de vida, Inácio Karitiana torna-se um interlocutor do 

estudo que reflete sobre sua própria prática pedagógica como professor na aldeia. 

Trabalhar com o método autobiográfico e as histórias de vida de professores é 

algo recente no campo da pesquisa educacional. O caminho que se abriu para 

a utilização da subjetividade, através do método autobiográfico, começou a ser 

construído e a tornar-se conhecido em 1988, quando António Nóvoa, em 

parceria com Mathias Finger, publica “O método (auto)biográfico e a 

formação”. 

 Neste estudo ele revela a importância das análises, das observações e das reflexões 

acerca das histórias narradas e reconstruídas como professor pesquisador da sua própria história 

e do seu povo. O estudo mostra um professor que tem a sua própria história de vida como 

referência das reflexões da escola indígena que interessam ao seu povo. Considerando que sua 

história se confunde com a história dos outros professores índios, apresenta situações singulares 

que são necessárias para a construção de uma escola diferenciada. 

 Considerando sua práxis educativa vivenciada no processo de formação de cinco anos 

na Licenciatura em Educação Básica Intercultural na Universidade Federal de Rondônia, 

Inácio, recorrendo aos etnoconhecimentos da sua aldeia, mostra que, por meio de reflexões 

pedagógicas que marcaram sua formação educacional, a construção da escola indígena 

autônoma, diferenciada, intercultural e bilíngue é possível, mas depende muito mais das lutas 

do seu próprio povo. 

 Diante das inúmeras dificuldades instaladas nessas escolas, Inácio tem a compreensão 

dos processos próprios da educação do Povo Karitiana. A partir de narrativas descritas neste 

estudo, ele mostra, na condição de professor, a importância do etnoconhecimento do seu povo 

para a organização da escola de forma diferenciada. Para ele, reconhecer como esses povos 

compreendem a infância pode ajudá-lo sobremaneira como gestor da educação escolar 

intercultural na sua aldeia. 

 Neste sentido, este estudo mostra como são organizados os espaços de educação da 

criança e do jovem pelo Povo Karitiana. Revela ainda que os saberes indígenas não ocorrem 

por meio de normas e regras de comportamento, e que os processos de ensino-aprendizagem 

têm a função de levar a criança e o jovem à compreensão e à promoção dos seus espaços na 

comunidade por meio da observação. 

 Com este estudo, Inácio Karitiana reconhece que os processos próprios de educação do 

seu povo ocorrem em diferentes espaços de ensino-aprendizagem. Com isso, podemos 
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reconhecer que esses espaços acontecem na família, na comunidade, na escola e nas diversas 

relações sociais praticadas no cotidiano da aldeia.  

 Dessa forma, o presente estudo mostra que a educação indígena está cheia de ações 

pedagógicas diferenciadas, que estabelecem uma visão integrada do desenvolvimento da 

criança com base na diversidade cultural do Povo Karitiana, e que os diversos espaços da 

comunidade proporcionam a construção de processos próprios de ensino-aprendizagem 

fundamentais para a organização pedagógica da educação escolar indígena. 

 Schopenhauer (2014) comenta que a mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é 

tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada. Da mesma maneira, uma 

grande quantidade de conhecimentos, quando não foi elaborada por um pensamento próprio, 

tem muito menos valor do que uma quantidade bem mais concentrada. O autor ainda diz que o 

excesso de leitura tira do espírito toda a elasticidade de uma mola. Para ele o meio mais seguro 

para não ter nenhum pensamento próprio é pegar um livro na mão a cada minuto livre. Com 

isso quero afirmar que este estudo contém reflexões elaboradas pelo próprio Inácio a partir das 

suas experiências como professor da escola indígena e da sua formação na Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural.  

  

João Carlos Gomes 

Orientador 
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CAPÍTULO I  

 

A HISTÓRIA DA MINHA FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA  
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1.1. As minhas primeiras letras  

 

 Sou Inácio, pertenço à etnia Karitiana do Estado de Rondônia, nasci na aldeia Kyõwã – 

que significa Boca de Criança, e fica aproximadamente a 95 km de Porto Velho. Hoje moro na 

aldeia Byyjyty Osop Aky – que significa Cabelo de Chefe Transformado – que fica a 90 km da 

cidade de Porto Velho e a 70 km da sede do município de Candeias do Jamari. Falamos a língua 

Karitiana, da família Arikém, tronco Tupi. Sou filho de Cizino Karitiana e de Lindalva 

Karitiana. Na língua materna meu nome é Pio’aam, que significa Aquele Que Anda e Não Deixa 

Rasto. 

  Quando tinha 7 anos de idade, meu pai e minha mãe me matricularam na 1ª série do 

ensino primário na Aldeia Kyõwã (Central Karitiana), na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental 4 de Agosto. Foi nessa escola que tive o primeiro acesso à educação escolar. 

 Os professores que ministravam aulas naquele tempo na aldeia eram todos não 

indígenas. Na época nós indígenas não tínhamos ainda o conhecimento e a formação para dar 

aula numa escola. Portanto, fui alfabetizado na língua portuguesa por pessoas que não sabiam 

quase nada da cultura indígena. Por este motivo, não fui alfabetizado na língua materna, mas 

somente na língua portuguesa.  

 

1.2. As primeiras experiências na educação escolar indígena  

 

 No decorrer do meu processo de ensino-aprendizagem na educação escolar indígena, 

tive vários professores. Entre eles posso destacar a professora Rosa Maria Onis de Araújo que 

trabalhava em nossa escola contratada pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. 

Essa professora foi a que mais tempo permaneceu na escola da nossa aldeia, ficou ali 

trabalhando por um período de cinco anos. Ela foi a professora responsável pela minha 

formação da 2ª à 4ª série do ensino primário na época. 

  A professora Rosa Maria contribuiu bastante para a organização da escola na minha 

aldeia e para o meu aprendizado. Ela foi uma professora dedicada e compromissada com o 

processo de ensino-aprendizagem da educação escolar na aldeia. Com ela aprendemos a ler e a 

escrever na língua portuguesa. Acabou, inclusive, contribuindo para baixar o número de 

desistências que vinham ocorrendo quando a educação escolar estava com a FUNAI.  

 O maior problema era que os professores contratados pela FUNAI não tinham muito 

compromisso com a nossa formação. Às vezes, era a mulher do chefe de posto da FUNAI que 
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era contratada como professora. Na maioria das vezes essas mulheres não eram preparadas 

como professoras, o que acabava prejudicando a nossa aprendizagem.  

 O melhor exemplo desta baixa qualidade que existia na época em que a educação escolar 

ficava por conta da FUNAI sou eu. Por diversas vezes repeti a 1ª série do então ensino primário. 

Só fui alfabetizado e tive progressão quando a escola tornou-se a responsabilidade da Secretaria 

Municipal e as professoras passaram a vir da cidade.  

 Outro sério problema que enfrentávamos era a troca constante de professores que 

trabalharam na aldeia. Quando um professor saía, a substituição era um processo demorado. 

Tinha momentos em que perdíamos a esperança de receber outro professor. Isto acabava 

prejudicando a aprendizagem dos alunos, que não concluíam o ano letivo. Como mudava 

demais de professores, a relação aluno-professor também ficava comprometida, porque quando 

estávamos nos acostumando com o modo de ensino do professor, não demorava muito e ele ia 

embora. Assim aconteceu por várias vezes, comprometendo a nossa educação escolar.  

Neste contexto histórico, podemos afirmar que foi na época da professora Rosa que a 

nossa escola foi organizada e documentada. Ela foi a primeira diretora da nossa escola. Na 

época estudei da 5ª à 8ª série usando o material do supletivo, pois ainda não estavam 

implantadas estas séries na escola da Aldeia Kyõwã (Central Karitiana). Foi por mediação do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que alguns alunos que já tinham concluído a 4ª série 

puderam dar continuidade aos seus estudos, fazendo da 5ª à 8ª série dentro da aldeia. 

O CIMI, representado na pessoa da irmã Emília Altini, que na época era coordenadora 

do Núcleo de Educação Escolar Indígena de Rondônia (NEIRO), fez a mediação entre a 

comunidade e a Escola Padre Moretti para que fosse oferecido o ensino da 5ª à 8ª série na 

comunidade Karitiana. O acordo foi no sentido de que os alunos fossem matriculados na Escola 

Padre Moretti, mas o ensino era oferecido na aldeia. A professora responsável para levar os 

módulos das disciplinas de acordo com cada série até a aldeia era a própria irmã. Ela também 

era responsável por ministrar as aulas juntamente com a missionária Laura. 

Neste ritmo, conforme íamos terminando os módulos, era feita uma avaliação valendo 

nota e estas notas eram anotadas e informadas à Escola Padre Moretti para fins de registro da 

nossa vida escolar. 

Tanto no decorrer da 1ª à 4ª série quanto da 5ª à 8ª, naquela época os conteúdos 

estudados e os métodos pedagógicos eram iguais aos das escolas não indígenas. Mesmo assim, 

preocupações relacionadas a questões culturais eram debatidas. Já reivindicávamos a 

necessidade de registro das nossas histórias, de ensinar a ler e escrever na língua materna, enfim, 
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de aprendermos a falar e a escrever bem na língua portuguesa sem perdermos a nossa identidade 

cultural.  

Neste contexto, as discussões em relação à construção de uma educação indígena 

diferenciada eram menos fervorosas. Nós, Karitiana, entendíamos pouco ou quase nada dos 

nossos direitos ainda, nossa participação nas discussões relacionadas às questões indígenas era 

ainda muito pequena. Porém, a professora Emília, do CIMI, sempre conversava conosco a 

respeito dessa situação. Ela sempre nos orientava esclarecendo dúvidas e despertava a nossa 

consciência crítica. Com o incentivo e apoio dela, eu e outros alunos Karitiana começamos a 

participar de reuniões, seminários e encontros, entre outros eventos referentes à educação 

escolar indígena. 

A professora irmã Emília tinha uma boa relação com os alunos, ela era boa professora, 

explicava bem os conteúdos até a gente entender e aprender. Ela usava livros para a gente fazer 

pesquisa, apostilas, quadro e fazia muitas perguntas após as explicações sobre os conteúdos. 

Nos estudos realizados conosco, ela sempre fazia comparação com a nossa realidade para uma 

melhor compreensão do contexto. Os conteúdos estudados eram iguais aos das escolas dos não 

índios, já que não havia – como, aliás, ainda não há – livros didáticos específicos para atender 

à comunidade indígena.  

 

1.3. A primeira experiência como educador  

 

 Desta forma, concluí da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental na Escola Padre Moretti. 

Depois da conclusão do curso, fui chamado pela comunidade para lecionar na Escola 4 de 

Agosto como professor voluntário. Gostei do convite da comunidade e acabei aceitando porque 

a minha comunidade já tinha, há muito tempo, me escolhido para ser professor. Também foi 

uma forma de ganhar experiência enquanto professor.  

  Com a experiência que tive como voluntário na educação escolar indígena, um ano 

depois fui contratado pela Secretaria de Estado da Educação do Estado Rondônia como 

professor temporário. Nessa minha experiência de professor, participei de vários cursos de 

capacitação docente. Também participei do curso de capacitação em conhecimentos do Ensino 

Médio na primeira fase do Projeto Ensinar a Ensinar – Programa de Educação na Amazônia. 

Quando ainda estava fazendo o curso, recebi convite para participar do projeto Açaí – programa 

de formação de professores índios da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC-

RO). 
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 Ao fazer o curso, senti muita dificuldade para compreender os textos que professores 

nos repassavam para leitura e interpretação. Tinha dificuldade para compreender os 

significados das palavras no contexto. Achava muito difícil e sentia dificuldades para interpretar 

o que lia. Tinha muita dificuldade para colocar no papel o que entendia e o que não entendia. 

Muitas vezes até entendia, mas não conseguia organizar as ideias na mente para escrever no 

papel. Era muito difícil. Também percebia que os professores tinham dificuldade em trabalhar 

com a gente. Eram várias etnias numa sala, cada aluno com seu jeito próprio de ser, e muitos 

deles não conheciam as nossas dificuldades. Eu tinha muita vergonha de perguntar quando 

estava com dúvidas, que foram muitas. Eu tinha vergonha de apresentar os trabalhos na sala de 

aula, de ir ao quadro quando era chamado, enfim isso atrapalhou muito a minha formação no 

magistério indígena. 

 Os nossos professores eram bons, mas o problema é que eram muito corridas as aulas. 

Ficávamos o dia todo estudando, algumas vezes tínhamos aulas aos sábados. Além disso, os 

professores passavam muitos trabalhos para fazer no final de semana. Esse ritmo de estudo 

cansava muito o meu corpo e a minha mente, e isso acabava atrapalhando a minha 

aprendizagem. Também sentia muita saudade da minha família. Havia momentos em que dava 

vontade de deixar tudo e ir embora.  

 Os professores davam aula de forma diferente. Eles procuravam sempre aproximar os 

conteúdos das questões indígenas, compartilhavam os estudos dos não indígenas com o 

indígena. Mesmo com as dificuldades que enfrentava, posso dizer que aprendia. Mas hoje tenho 

a consciência que a gente nunca aprende tudo. O meu maior problema era que não aprendia 

bem a interpretar textos na língua portuguesa. Cheguei até o final do curso com dificuldades de 

leitura e interpretação na língua portuguesa. Seria muito bom se o português fosse a minha 

língua materna.  

 O pouco que aprendi na minha formação no magistério indígena e nos tempos de escola 

na educação básica foi muito bom para mim. Hoje uso essas experiências como professor da 

escola na minha aldeia. A experiência que mais uso é a seguinte: brincadeiras de roda com 

cantigas na língua portuguesa e sua versão na língua indígena (música de uso na festa 

tradicional da chicha, e da caça); jogos para fins de memorização e descontração da classe. 

Exemplo: bingos de palavras na língua materna; piadas na língua materna com a finalidade de 

exercitar a criatividade; dominó de animais da floresta (feito em tarjeta de cartolina, em forma 

de carta: desenham-se os animais selvagens conhecidos pelo povo e existentes no nosso 

território); jogos de boliche feitos com garrafa PET; prática tradicional para ser caçador (com 

folhas de plantas e pedaços de pau confeccionam-se animais como: macaco, cutia, mutum e 
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outros; penduram nos galhos de uma planta e com arco e flecha as crianças – meninos – flecham 

o animal, como um exercício de aprendizagem e uso da flecha. Para as crianças – meninas – na 

prática tradicional elas aprendem a tecer fio de algodão e confeccionar o cesto e rede olhando 

e praticando com o sabedor cultural), entre outros.  

 Dos tempos da minha formação na educação básica e no magistério indígena existem 

algumas experiências que não uso como professor. Essas experiências são os métodos de avaliar 

os alunos em grupo. Observava que muitas vezes nem todos participam da construção do 

trabalho, mas ganham nota do mesmo jeito. Achava muito estranho. Como o trabalho é em 

grupo e aqueles que não participam ganham nota do mesmo jeito? Essa é uma experiência que 

não uso na minha escola. Na minha escola faço a avaliação de forma diferente: os alunos são 

avaliados individualmente. Mas também considero a participação de cada um na sala de aula, 

procuro avaliar o desenvolvimento de cada um deles. Acho mais justa essa forma de avaliar.  

 

1.4. A conquista da Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

 

 Depois do projeto Açaí, com luta e resistência, conquistamos o direito de acesso ao 

ensino superior na Universidade Federal de Rondônia. Em 2009 a UNIR lançou o edital de 

vestibular com 50 vagas para alunos indígenas de Rondônia que tinham sido formados no 

projeto Açaí ou estavam em sala de aula e tinham o Ensino Médio. Houve 150 professores 

indígenas do Estado de Rondônia que concorreram às 50 vagas. Inscrevi-me nesse vestibular e 

consegui ser aprovado. Fui o único do Povo Karitiana que foi aprovado, apesar de mais cinco 

professores da minha etnia terem concorrido. Fiquei muito feliz com esse resultado e tenho 

valorizado bastante essa conquista. 

Depois de aprovado, começamos a estudar em novembro de 2009, quando aconteceu a 

primeira etapa do curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural no campus da UNIR 

no município de Ji-Paraná. No curso encontrei os meus amigos do projeto Açaí e também 

conheci outras pessoas novas. A nossa aula iniciou-se com as palestras dos professores que 

aconteceram durante cinco dias, de segunda a sexta-feira, e eram compostas mais de informes 

sobre o curso e explicação das regras do ensino superior. Assim, todos os acadêmicos ficaram 

cientes sobre como ia acontecer o nosso curso. 

Confesso que fiquei assustado e com medo do que vinha pela frente. Achava que era 

um bicho de sete cabeças, mas depois vi que seria capaz de enfrentar mais esse desafio da minha 

formação.  
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A minha maior dificuldade logo no início do curso, mais uma vez, foi interpretação de 

textos na língua portuguesa. Conforme eu ia lendo, apareciam palavras das quais nunca tinha 

ouvido falar e nem sabia o que significavam. Tinha vergonha de perguntar e recorria ao 

dicionário da língua portuguesa, mas às vezes também não sabia interpretar o dicionário. 

Também tive muita dificuldade de entender a explicação dos professores que só falam em 

português e, às vezes, alguns utilizando uma linguagem acadêmica de difícil compreensão. Isso 

acabou prejudicando bastante a minha aprendizagem, até porque a língua portuguesa é a minha 

segunda língua. Mas mesmo assim acabava compreendendo algumas coisas. Não posso dizer 

que entendia tudo porque a nossa aprendizagem acaba sendo daquilo que compreendemos. 

Na minha formação acadêmica aprendi que nós, seres humanos, somos racionais. Por 

isso, temos condições de pensar e aprender de tudo. Isso me levou a compreender que a nossa 

aprendizagem pode acontecer no dia a dia nos diversos espaços das nossas interações. Descobri 

que o lugar de aprendizagem não é apenas a sala de aula com quatro paredes, mas sim os espaços 

em que convivemos na família, na comunidade e na escola. São nesses espaços aonde os 

conhecimentos indígenas e não indígena acontecem. 

Quando cheguei ao campus da UNIR em Ji-Paraná, não havia estrutura física suficiente 

para nos acolher. Nem sequer salas de aula específicas para nossa turma do curso de 

Licenciatura em Educação Básica Intercultural existiam. Estudávamos em sala de aula dos 

outros cursos. Mesmo com esses obstáculos, conseguimos, com o auxílio do Departamento de 

Educação Intercultural, nos adequar ao espaço que nos era oferecido pelos cursos de Pedagogia, 

Engenharia Ambiental, Matemática e Física. Nesta situação ficamos até o final do curso. 

Somente no último ano da nossa formação que o Departamento de Educação Intercultural 

ganhou prédio próprio, com infraestrutura de salas de aula para as turmas e professores. 

Outro sério problema que enfrentamos nas etapas de formação era casa para nos abrigar 

durante o processo de formação no campus da UNIR em Ji-Paraná. Para isso recebíamos uma 

bolsa de estudos que tinha que custear moradia e alimentação. Para mim a maior dificuldade 

que enfrentava era conseguir uma casa para alugar. Não era tão fácil. Na primeira e na segunda 

etapa do curso aconteceu isso comigo. Mas depois não tive mais dificuldade de encontrar 

moradia para alugar. Fui aprendendo a conviver na cidade e a negociar com os não indígenas. 

Hoje, em processo de finalização do curso com este estudo, olho para trás e reconheço 

que o curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural foi muito bom. Por intermédio 

deste curso, passei a compreender e entender pra que serve a educação escolar na perspectiva 

indígena e não indígena. Estou finalizando o curso e sinto que me aperfeiçoei em coisas 

importantes que vão me ajudar na organização da escola do meu povo. Além disso, no curso 
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tive um conhecimento mais amplo sobre o papel da educação na minha comunidade. Descobri 

que além de nos proporcionar o conhecimento sobre os não índios, também pode nos ajudar na 

valorização da cultura e da preservação da identidade cultural do meu povo.  

Por fim, ao longo dos cinco, seis anos do curso, aprendi um pouco de cada matéria 

relacionada à formação em Educação Básica Intercultural. Desta forma, descobri que na 

educação escolar indígena podemos utilizar os processos próprios de ensino-aprendizagem 

relacionados à nossa identidade cultural. Isto porque na Licenciatura em Educação Intercultural 

aprendemos que a educação intercultural está ligada à troca de saberes que ocorre por meio dos 

diálogos entre culturas diferentes. Aos poucos fui compreendendo a cultura e a realidade das 

escolas de outros povos índios do Estado de Rondônia.  

Para mim as disciplinas mais importantes foram aquelas que nos mostravam o que era 

a nossa educação escolar e como a escola podia estruturar os processos próprios de ensino-

aprendizagem. Até porque, apesar de a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

nos assegurarem o direito de ter uma escola autônoma, diferenciada e bilíngue, ainda 

continuamos com a escola organizada na perspectiva dos não índios. Isto porque o MEC 

repassou a educação indígena à responsabilidade dos Estados e até o momento a Secretaria de 

Educação Estadual continua com o pensamento colonizador de que ela existe para integrar os 

povos indígenas à sociedade não indígena. 

Nesta perspectiva, o presente estudo tem o objetivo de apresentar reflexões sobre os 

processos próprios de ensino-aprendizagem das crianças e dos jovens do Povo Karitiana. Com 

este estudo, quero mostrar que podemos construir uma escola diferenciada que respeite a 

diversidade cultural dos povos indígenas e os processos próprios de ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, este estudo mostra como é compreendida a ideia de educação da criança e do 

jovem pelo Povo Karitiana, e com ele procuro mostrar que os processos próprios de educação 

do Povo Karitiana ocorrem em diferentes espaços de ensino-aprendizagem. Reconhecemos que 

esses espaços acontecem na família, na comunidade, na escola e nas relações sociais praticadas 

no cotidiano da aldeia. 

Portanto, neste estudo mostramos que os saberes indígenas também são transmitidos por 

meio de regras e normas de comportamento bem estabelecidas, porém ressaltamos que elas não 

têm a mesma rigidez usada e aplicada como prática e exigência dos não indígenas, uma vez que 

não ocorrem por meio de normas e regras de comportamento. Mas revelamos que os processos 

de ensino-aprendizagem têm a função de levar à criança e ao jovem a compreensão e a 

promoção dos seus espaços na comunidade. Desta forma, o presente estudo mostra que a 

educação indígena está cheia de ações pedagógicas diferenciadas que estabelecem uma visão 
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integrada do desenvolvimento da criança com base na diversidade cultural do Povo Karitiana. 

Assim, o educador da escola indígena deve observar os espaços de natureza e cultura para 

organizar os processos próprios de ensino-aprendizagem da educação escolar em sua 

comunidade. 

 

1.5. O projeto de alfabetização na língua Karitiana 

 

 De 1994 a 1997 foi realizado um projeto de alfabetização dos membros da comunidade 

Karitiana na língua materna. Este projeto resultou no aprendizado da ortografia por 213 pessoas 

da população acima de 10 anos de idade. Ele foi coordenado pela linguista Luciana Storto, na 

época ligada ao Museu Paranaense Emílio Goeldi, e financiado pela Fundação Norueguesa para 

Florestas Tropicais. 

 A linguista Luciana Storto estava trabalhando com a nossa língua desde 1992, quando 

passou um período de dois meses na nossa aldeia avaliando os sons da língua e a ortografia 

proposta anteriormente pelo missionário David Landin, do SIL. Atendendo a um pedido nosso, 

ela modificou a ortografia e criou um material de 103 páginas para o ensino da ortografia. Este 

material foi usado de 1994 em diante e resultou, em 1996, em sua versão atual, material que 

ainda usamos na escola para ensinar a escrita da língua materna. Ele contém explicações, textos 

e exercícios. 

 O projeto foi um sucesso porque toda a aldeia se envolveu e participou dele. A linguista 

Luciana formou 10 alunos, que formaram outros, e, assim, mesmo no ensino dela, as pessoas 

estudaram a ortografia e, quando ela voltava para a aldeia anualmente, provas eram realizadas 

para comprovar o aprendizado. Só passava na prova quem tirasse nota 7. Este processo próprio 

de aprendizagem da comunidade deu ânimo a todos para continuar a buscar sucesso na sua 

educação escolar. 
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CAPÍTULO II 

O ETNOCONHECIMENTO DO POVO KARITIANA 

 

Foto: Inácio Karitiana  
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2.1. A origem cosmológica do Povo Karitiana 

 

Na visão cosmológica do meu povo, o primeiro homem que existiu na Terra foi Deus 

(Botyj)̃ e a primeira mulher foi a sua esposa (Tobot). Os dois foram originados de um buraco 

na terra onde morava uma família de cigarras. O buraco das cigarras ficava próximo a um pé 

de castanheira. Deus tinha um irmão2 que era conhecido como Mãe D’água (Ora). Ele veio 

através de olho d’água para conviver na Terra juntamente com Deus. Depois Deus resolveu ter 

um filho que recebeu o nome de Otada. Deus, sua esposa, o filho e o irmão foram as primeiras 

pessoas a morar na Terra.  

Com o tempo, o filho de Deus, Otada, se casou com uma mulher. Era uma mulher da 

aldeia de Deus. Do casamento do filho de Deus nasceu um filho chamado Byyjyty (Chefe 

Grande). Deus e sua família foram os primeiros poderosos a morar na Terra. Com o tempo, 

Deus sentiu que a vida na Terra estava um pouco triste e acabou criando os seres humanos e os 

animais para melhorar o ambiente. 

 Desta forma, Deus criou os primeiros seres humanos para morar na Terra. Depois dos 

seres humanos, criou os animais: primeiro os sapos e depois os pássaros. Na época, os seres 

humanos se alimentavam de sapos e pássaros. Depois, Deus transformou a casca do pé de 

castanha em outros seres vivos como a anta e o cateto. Então Deus viu uma casa de cupim e 

transformou todos numa manada de cutias. 

O (A) Mãe D’Água, irmão de Deus, fez uma grande maldade com Ele. A maldade foi a 

seguinte: Deus tinha quatro filhos: duas crianças e dois rapazes. Então, Mãe D’Água (Ora) 

pediu a o seu irmão Deus para levar as duas crianças para brincar, juntamente com seus irmãos 

(os dois rapazes). No caminho, Mãe D’Água (Ora) fez uma armadilha chamada põrãsi e atraiu 

as crianças engatilhando para dentro dela. Dentro, uma criança se transformou em paca e a outra 

em tatu.  

Os dois rapazes que eram irmãos das crianças viram tudo o que aconteceu com seus 

irmãos e ficaram muito bravos e com muita raiva de Mãe D’Água (Ora). Depois, Mãe D’Água 

(Ora) levou a paca e o tatu, que eram as crianças transformadas, para o seu irmão Deus (Botyj)̃ 

e falou:  

– Mano! Minha armadilha matou uma paca e um tatu.  

Deus respondeu:  

– Tá bom, mano! Vamos comer esses animais no almoço e na janta!  

                                                           
2 O meu povo acreditava que a Mãe D’Água era um homem e não uma mulher. Por isso chamamos a Mãe 

D’Água de irmão de Deus.  
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Essa foi a maldade que o irmão de Deus fez contra Ele. 

Com base nesta cosmologia, acreditamos que a nossa origem aconteceu da seguinte 

forma: os Karitiana foram criados através do neto de Deus que era filho de Otada. O neto de 

Deus era tão poderoso quanto Deus, ele era chamado na língua materna de Byyjyty (Chefe 

Grande). Quando Byyjyty vivia na Terra na companhia de seu avô Deus, ele também resolveu 

criar o seu povo. Como ele também tinha poder, certo dia cortou o cabelo e foi deixando partes 

em lugares diferentes de uma picada no meio da floresta. Depois de um mês, um homem da 

comunidade de Deus foi caçar naquela picada onde Byyjyty deixara as partes do seu cabelo e 

escutou um barulho de pessoas roçando e gritando. O homem ficou assustado e voltou correndo 

à aldeia para contar a Byyjyty.  

 

Byyjyty perguntou ao homem:  

– Onde ocorreu isso?  

 O homem respondeu:  

 – Foi no final de uma picada na floresta! 

Byyjyty respondeu: 

 – Aquilo não é outra tribo não! É o nosso pessoal mesmo!  

Logo em seguida, ele pediu para o povo ir lá com ele a fim de desejar boas-vindas aos 

novos moradores da Terra. Todos foram com ele e acabaram fazendo uma festa e tomaram 

muita chicha para comemorar a chegada dos novos moradores. Depois de festejar e dar boas-

vindas aos novos moradores da Terra, Byyjyty retornou a sua aldeia de origem.  

Desta forma, pela nossa visão cosmológica, as partes do cabelo de Byyjyty deixadas na 

picada da floresta se transformaram em vários povos indígenas do Brasil. Assim foi criado o 

Povo Karitiana (Byyjyty Osop Aky – que significa Homens de Cabelos Transformados). 

 

2.2. História do contato: das brigas de grupo aos seringueiros e o SPI 

 

O território tradicional do Povo Karitiana localiza-se no Estado de Rondônia, 

município do Porto Velho. O marco referencial das terras do meu povo são as margens 

esquerda e direita do Rio Candeias, mas foi demarcado somente o lado esquerdo. O lado 

direito foi ocupado de forma abusiva por fazendeiros do Estado de Rondônia. Estamos 

reivindicando o restante das terras, com processo correndo na Justiça. 
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Os mais velhos da minha aldeia contam que antigamente ocorreu uma briga entre os 

meus parentes Karitiana, causando uma divisão de grupo que acabou criando uma nova 

aldeia liderada por um índio de nome Juari que foi morar do lado esquerdo do Rio Candeias, 

o que acabou levando os não índios na época do contato a identificar o grupo de Karitiana 

que foi morar do lado direito do Rio Candeias como Povo Kapivari, fazendo confusão com 

o nome do líder Karitiana de nome Juari.  

Segundo contam os mais velhos da minha aldeia, o mal-entendido só foi desfeito 

muito tempo depois, quando os dois grupos fizeram as pazes e voltaram a partilhar o 

território. Porém muito tempo depois o líder do grupo que morava do lado direito do Rio 

Candeias, meu avó Antônio Moraes, chamado na língua materna Orowej, veio a morrer por 

envenenamento praticado por um grupo de seringueiros. Com isso, o grupo do meu avô 

ficou sem liderança, passando a seguir a liderança do Juari do lado esquerdo do Rio 

Candeias.  

O contato com a sociedade não indígena teve duas etapas distintas que foram 

marcantes para o meu povo: a primeira foi o contato com os seringueiros no início do século 

XX quando o povo habitava toda a região entre os rios Candeias e Jamari; a segunda etapa 

se deu com o contato com o pessoal do Serviço de Proteção ao Índio (SPI).  

Com o contato com o SPI, o meu povo ficou confinado do lado direito do Rio 

Candeias, não sendo mais permitido voltar ao território tradicional onde ficava o grupo 

liderado pelo meu avô Antônio Morares, Orowej. Com o processo de demarcação do 

território que ocorreu em 1976, o governo acabou reconhecendo somente as terras do lado 

esquerdo do Rio Candeias. O lado direito ficou sem demarcação com as marcas históricas 

da existência de mais de 30 aldeias do Povo Karitiana. Nesta área há existência de 

cemitérios e outras marcas culturais que comprovam que ali vivia o meu povo. Hoje 

reivindicamos na Justiça a posse do território que foi ocupada de forma abusiva por 

fazendeiros do Estado de Rondônia.  

Estamos lutando para recuperar o restante de nosso território que foi tirado do meu 

povo sem respeitar as marcas culturais de cemitérios e antigas aldeias que ficaram de fora 

do processo de demarcação equivocado praticado pelo governo. As terras que ficaram sem 

demarcação são de fundamental importância para a segurança alimentar do meu povo, uma 

vez que nelas estão rios e florestas com caça e peixes que ajudam na sua sustentabilidade.  

Expedições realizadas pela FUNAI e antropólogos na área constataram a existência 

de mais de 40 aldeias, algumas delas localizadas na Reserva Florestal Bom Futuro e outras 

em fazendas das proximidades, fora da área demarcada. Nestas localidades encontravam as 
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antigas aldeias: Pooj Epa, JOJ Bit ‘Omirim, Po ‘Eet, Byerej, Popat, Akãrãty, Pyoti, Py 

Ĩroj, Kysyyj, Py Sokora, Bynõroj, Kypat, Paherep, Py Sosy, ‘O Yrypan, Kyeparak, Pa 

‘Ororoj, Syypo Ema, Myneem, Byjok, Py Dopa, Kyry Bisy, Kypi Soj, Pi Tet, ‘O Dyyk 

Dyyk, Sa’ep Dopa, Py Merenon, ‘O JYngty, Yrypy Bopop, Kyjo MereRã, Tok ‘Eja, 

Pywojo’oom, Byharap, Opo BorojOj, Syypo Pampi, Akan Pisom, Sa’ep Okoroj, Sa’ep 

Bypan, Byry’i, Pi Pooj, Syypo Jere’op, Pa Bisy, Byet Hera, Ky Dyyk Dyyk, além das que 

se encontram no território demarcado, como: Kyõwã, Kyopam, Po’yryp, Bysyyt, Opo 

‘Õrom ‘Ep, Opo Tote, Okyty Syyj, Sa’ep Bikiip, Pohy, Po’yryp Nasobma, Byte, 

JOj Are, Bysyyt, Opo Iso, Jopi’õrom, Pa Pojpok, Myniwin, Pa ‘Eje’i, Pa Ete, Pa 

Ejoop, Kyopo, Byhyp, BytiRã, Ponoroj, Opo Erery, ‘O Byt. 

Esses lugares são onde o meu povo antigamente desenvolvia suas atividades 

culturais. São lugares considerados sagrados devido à existência de cemitérios e outros 

espaços que identificam as identidades culturais do meu povo. Hoje queremos retomar este 

território que fica fora da área demarcada pelo governo, porque ele é fundamental para 

assegurar a sustentabilidade do meu povo.  

O maior processo de ocupação abusiva no nosso território começou nos anos 70 com 

o contato dos não indígenas. O maior ataque sofrido se deveu à exploração mineral pelos 

garimpos e à exploração de madeira por madeireiros profissionais que querem extrair 

madeira do nosso território sem nenhum respeito com a nossa identidade cultural. 

 

2.3. Um relato do contato com os seringueiros  

 

 Segundo contam os mais velhos da minha aldeia, o primeiro contato do Povo Karitiana 

com os não indígenas aconteceu em 1910, com seringueiros e caucheiros que invadiram o nosso 

território para explorar seringais. Nesse período, o meu povo sofreu o impacto da presença dos 

invasores. Houve uma matança dos meus parentes de forma generalizada. Naquele período o 

Povo Karitiana era liderado pelo João Capitão, chamado pelo povo Taaty. 

 Havia um líder índio chamado Saryt que foi trabalhar para seringueiros às margens dos 

rios Candeias e Jamari. Depois de um tempo vivendo com os seringueiros, o seu companheiro 

Pyrokana se acostumou com aquele modo de vida e foi morar junto com os seringueiros, 

deixando inclusive sua esposa na aldeia. Como ficou muito tempo vivendo no meio dos 

seringueiros, o seu grupo não esperava mais sua volta à aldeia e acabou fazendo acontecer o 

casamento da sua esposa com outro índio. 
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Depois de alguns anos, Pyrokana voltou, mas ficou no meio do mato escondido com a 

intenção de roubar a ex-mulher que havia casado com o outro índio. Ele ficou um bom tempo 

no mato esperando a sua mulher sair da maloca para levá-la com ele. Um dia a ex-mulher saiu 

com o marido para ir ao igarapé lavar peneira; de repente apareceu Pyrokana que pegou a ex-

mulher e a levou para o meio da floresta. O marido não reagiu e voltou para a aldeia e, ali, 

contou tudo para o chefe Saryt. Este não gostou do que ouviu e chamou seus homens e os 

mandou irem procurar Pyrokana com a mulher. Os homens encontraram os dois na floresta e 

os trouxeram de volta para a aldeia. 

Saryt chamou Pyrokana para dar explicações. Depois de chamar sua atenção, Saryt 

devolveu a esposa para Pyrokana. Anos depois, Pyrokana anunciou que iria caçar e chamou sua 

mulher para ir junto com o pretexto de fugir da aldeia com ela. No caminho, Pyrokana disse a 

ela que iria fugir para onde estavam os seringueiros para morar. Ela não concordou com sua 

atitude, mas mesmo assim ele conseguiu levá-la junto para morar nos seringais. 

 Depois de um tempo ele foi executado pelos seringueiros. Índios mais velhos contam 

que a sua esposa ficou com os seringueiros. Depois de executar Pyrokana, os seringueiros foram 

até o barraco do Saryt e Ten ‘Odna com a finalidade de executarem os mesmos, mas Ten ‘Odna 

não estava no barraco, apenas Saryt que viu os homens brancos armados com arma de fogo e 

com raiva. Ten ‘Odna tinha saído para tirar leite de caucho. 

Saryt pediu que sua irmã fosse avisar Ten ‘Odna no caucheiro. Ela foi correndo 

encontrá-lo e contou que os homens brancos haviam chegado armados ao barraco. Mas Ten 

‘Odna não acreditou na fala de sua mulher e foi embora para o barraco. Quando chegou, ele viu 

os homens armados e tentou cumprimentá-los, mas eles não responderam. Logo depois os 

homens brancos o pegaram, levaram-no para a floresta e o mataram. 

 Depois disso, restaram duas mulheres e um menino. Com a matança, elas fugiram e se 

encontraram com um homem que se chamava Osy e contaram como foi feita a execução dos 

seus respectivos maridos. Depois, com as duas viúvas e o menino, foram à procura do João 

Capitão (Taaty). Ao encontrá-lo, relataram o acontecido e fugiram do local. Os brancos foram 

atrás e não conseguiram encontrá-lo. 

 

2.4. As relações entre indígenas e não indígenas  

 

A presença dos não índios tornou-se permanente. Ocorreu em 1914 e desde aquele ano 

o Povo Karitiana permanece junto e pressionado pela presença da sociedade não indígena. O 

Povo Karitiana na época já habitava a margem esquerda do Rio Candeias, na faixa entre ele e 
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o Rio do Jamari. Essa era a área mais importante para o Povo Karitiana, mas, não obstante, 

ficou de fora na demarcação do território. 

Provavelmente nas proximidades deste local o Povo Karitiana recebeu a visita de três 

padres salesianos, por volta da década de 30, na região do Rio Candeias. Aparentemente alguns 

anos depois o grupo dirigiu-se para oeste, vindo a ocupar a aldeia atual na margem direita do 

Rio das Garças (Sapoti).  

Segundo a versão dos mais velhos do grupo Karitiana, eles se dividiram nos momentos 

iniciais do contato com os não índios, então hoje se consideram Povo Kapivari. O Povo 

Kapivari é da mesma etnia do Povo Karitiana, mas as suas línguas eram um pouquinho 

diferentes. Em 1967-69, o SPI instalou um Posto Karitiana no Alto Rio das Garças, onde havia 

a aldeia do Povo Kapivari. Hoje a língua dos Karitiana dominou a língua dos Kapivari. O Povo 

Karitiana não tem outra etnia que fala a sua linguagem. 

Os mais velhos do Povo Karitiana comentam que eles viviam se deslocando de um lugar 

para outro. Com o contato eles foram morar aproximadamente a 30 km do outro lado do Rio 

Candeias do Jamari, devido às doenças que apareceram com o contato com a sociedade não 

índia. Aos poucos, meu povo foi entrando em contato com os não índios e por isso não tínhamos 

moradia fixa. Vivíamos de um lugar para outro até conhecer o seringueiro chamado Brauno, 

próximo do Rio Candeias, que emprega os Karitiana na extração da seringa, fazendo o grupo 

se fixar na região de Candeias do Jamari. 

Com este contato com os seringueiros, o meu povo passou a adquirir hábitos alimentares 

dos não índios, a consumir comida com sal e óleo e a tomar café com açúcar. O Povo Karitiana 

tinha na aldeia Pipooj, a 30 km do Rio Candeias do Jamari, o cacique Moraes (Orowej). Os 

mais velhos contam que o cacique Moraes estava dormindo e ouviu uma mensagem de um 

homem falando que havia invasores na região onde se localizava a aldeia. Ele acordou 

assustado, reuniu o seu povo e pediu para guardar as terras da aldeia. Os homens foram para a 

vigia e encontraram um picadão todo pisado. Vendo aquilo, voltaram para a aldeia e contaram 

para o cacique Moraes o que tinham visto. 

O grupo do cacique Moraes, formado por Karitiana, não sabia que aqueles que pisaram 

o picadão eram do mesmo povo; tratava-se de outro grupo Karitiana que estava separado da 

aldeia do Moraes por causa dos conflitos entre eles. O cacique do grupo encontrado era Juari. 

Com a descoberta, o cacique Moraes pediu para o seu povo ir atrás deles a fim de identificar o 

outro grupo. No outro dia bem cedo foram atrás deles, passaram o Rio Candeias e logo 

avistaram barraca e ouviram um assobio imitando um nambu (tona).  

Aí falaram:  
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– São eles! Vamos lá!  

Todo mundo se aproximou, mas somente uma pessoa foi até a tocaia onde o índio Juari 

estava e gritou:  

– Você matou?  

O índio Juari respondeu:  

– Vocês são gentes?  

Karitiana respondeu:  

– Somos! Saia daí e vem aqui conosco. 

Juari foi ao seu encontro e disse:  

– Pensei que não eram índios, minha arma não presta, é arco e flecha, as de vocês são 

outras armas de fogo. 

Depois de alguns dias o cacique Moraes e o seu grupo levaram alguns povos Juari para 

a aldeia Karitiana no outro lado do Rio Candeias, conhecido como Rio Preto Grande.  

Nesse local havia aproximadamente 22 aldeias do Povo Karitiana. Hoje essas aldeias 

antigas foram transformadas em fazendas de não índios. Com esse contato, os dois grupos se 

integraram e o cacique Juari trouxe seu povo para o local onde estão hoje os Karitiana.  

Ao longo desse tempo, com a morte de cacique Moraes, o cacique Juari foi trazendo os 

Karitiana para essa aldeia Rio das Garças, dizendo que tinha muito peixes, caça, frutinhas e um 

rio bem bonito. Com isso, o Povo Karitiana foi passando a morar junto com o Povo Juari, 

perdendo assim a sua terra tradicional no Rio Preto Grande. Até hoje vivemos juntos nessa terra 

de aproximadamente 89.000 hectares demarcados.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Foto: Inácio Karitiana  
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3.1. A importância da escolha do tema 

 

O tema deste trabalho foi escolhido pela motivação de expor os métodos de 

aprendizagem que foram inseridos para Povo Karitiana na década de 30, e pela necessidade de 

contar como esses métodos eram passados antes de haver o contato com os não índios. 

Os problemas enfrentados pelos povos Karitiana são muitos: a maioria das terras ainda 

está em fase de demarcação ou homologação; as áreas indígenas invadidas por não indígenas; 

dificuldades de acesso a saúde e educação. 

Entretanto, diversas etnias têm buscado, nos últimos tempos, a educação escolar como 

um instrumento em favor da redução das desigualdades de afirmação de direitos e conquistas e 

para facilitar o diálogo intercultural com os diferentes agentes sociais. 

A educação do Povo Karitiana se caracteriza pelos processos tradicionais de 

aprendizagem e aquisição dos saberes peculiares de cada etnia. Esse conhecimento é 

transmitido de forma oral no dia a dia, nos rituais e nos mitos. Museus e associações culturais 

indígenas têm realizado um trabalho permanente de divulgação da arte e da cultura, 

contribuindo para preservar as tradições e as diversidades como veículos de afirmação de cada 

etnia. Lideranças das aldeias e pesquisadores fazem distinção entre educação indígena e 

educação escolar indígena. Essa última complementaria aqueles conhecimentos tradicionais por 

processos de ensino-aprendizagem que lhes garantissem acesso aos códigos escolares não 

índios, a formação da consciência da cidadania, a capacidade de reformulação de estratégias de 

resistência, a promoção de suas culturas e a apropriação das estruturas da sociedade não 

indígenas, pela aquisição de novos conhecimentos úteis para melhoria de suas condições de 

vida. Abandonam-se os pressupostos educacionais que, desde a colônia, tinham características 

integracionistas visando à homogeneização da sociedade brasileira pela aculturação e 

assimilação. 

Atendendo às demandas e às experiências inovadoras desenvolvidas por organizações 

indígenas, a educação escolar nas aldeias passa a ser reconhecida pela Constituição de 1988 e 

pela legislação relativa à educação como comunitária, intercultural, bilíngue, específica, de 

qualidade e diferenciada. 

A educação diferenciada possibilita que o ensino trabalhado em cada escola preserve os 

universos socioculturais específicos da etnia Karitiana. Daí ela ser bilíngue, preferencialmente 

ministrada por professores Karitiana em todas as escolas nas aldeias dos seus povos e com 

programas curriculares definidos pelas próprias comunidades.  

A Escola Kity Pypydnipa surgiu devido à necessidade de atender à demanda da aldeia 
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Byyjyty Osop Aky (Cabelo de Chefe Transformado). Ela foi construída em 2006 pela 

comunidade, devido à abertura da nova aldeia mencionada acima, pois várias famílias da Aldeia 

Central se deslocaram para morar lá, totalizando oito famílias. A Escola Kity Pypydnipa é 

extensão da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 4 de Agosto. 

A comunidade é formada por oito famílias com 50 pessoas, entre crianças, jovens, 

adultos e velhos; todos são parentes. Eles vivem da pesca, da caça, da roça, venda de artesanatos 

e alguns são funcionários estaduais, federais e aposentados. 

A comunidade participa de todas as atividades da aldeia, tanto culturais quanto trabalhos 

do dia a dia. 

A Escola Kity Pypydnipa foi feita com esteio de madeiras e sua cobertura é de palha 

babaçu. Ela é cercada de palha pela metade e a outra metade fica toda aberta. Tem apenas uma 

sala medindo 10m x 8m. Não tem piso, somente o chão batido. 

Atualmente a Escola Kity Pypydnipa tem dez mesas, dez cadeiras novas para os alunos 

estudarem, um quadro branco, um mimeógrafo; somente isto. Com relação aos livros didáticos 

para os alunos, a secretaria é falha, porque os livros não chegam no início do ano e não atendem 

às necessidades. 

Estão matriculados no total 12 alunos, sendo: dois do 1º ano, um do 2º ano, três do 3º 

ano, três do 4º ano e três do 5º ano. Existem dois professores indígenas na aldeia, contratados 

pelo Estado. São os professores e os alunos que se encarregam de manter a limpeza da escola. 

Com relação à merenda escolar, cada dia a mãe de um aluno faz a merenda para todos 

os alunos na casa dela, e isso acontece porque a escola não tem estrutura, ou seja, não tem 

refeitório. Os professores desempenham vários papéis: secretário, diretor, servente, vigia e 

ainda são pesquisadores, representantes de associação e conselheiros de saúde indígena. 

 Os Karitiana são os únicos sobreviventes que falam a língua da família Arikém, uma 

das dez línguas representante do tronco linguístico Tupi. Atualmente o Povo Karitiana fala a 

língua portuguesa para se comunicar com outros povos. Mas nas aldeias existentes em seu 

território todos falam a língua materna Arikém. Nas aldeias Karitiana não falarmos a língua 

portuguesa com os outros, procuramos preservar a língua materna para nos comunicar, contar 

histórias, mitos, crenças e na realização das festas culturais da comunidade. Desta forma 

mantemos sempre a língua materna como primeira língua.  

Na escola alfabetizarmos na língua materna e na língua portuguesa. Com isso falamos 

em nossas escolas as duas línguas. Consideramos que é importante que a língua-mãe seja um 



 
 

25 
 

instrumento de valorização da identidade cultural do nosso povo. Acreditamos que a escola 

pode acentuar o enfraquecimento da língua materna se utilizar apenas a língua portuguesa nos 

processos de ensino-aprendizagem. Por isso é importante ter a participação da comunidade com 

os processos próprios de ensino-aprendizagem na língua Arikém.  

 Nas aldeias consideramos a língua portuguesa como segunda língua, a utilizamos 

somente para nos comunicar com os não índios quando precisamos. O uso da língua portuguesa 

acontece na cidade, nas compras nos mercados, na abertura de conta bancária, nas reuniões com 

órgãos de governo e em manifestações para reivindicar os nossos direitos. Consideramos tão 

importante o uso da língua portuguesa quanto o da língua materna. 

 

3.2. Aprendizagem do Povo Karitiana antes do contato 

  

 O Povo Karitiana antigamente vivia na oca e muitas pessoas moravam na mesma casa 

(oca), onde membros da comunidade e das famílias Karitiana se respeitavam mutuamente. 

Assim era a convivência dos povos Karitiana.  

 Quando éramos apenas nós, sem contato com os não índios, vivemos no Rio Preto, e era 

muita gente. Lá havia os homens fortes e altos, Bahipito (chefe); tinha chefe chamado de Yry 

‘ykyra e de Too ‘o. Esses chefes viviam no Rio Preto, lá estão os cemitérios antigos deles. 

Nesse tempo eles guerreavam muito com outros índios, matavam e ficavam alegres e faziam 

festa até o dia amanhecer. 

 O Povo Karitiana não morava sempre no mesmo lugar, de tempos em tempos mudava 

para outro lugar, para não pegar doenças. Quando precisava de mudança, ia procurar outro lugar 

para viver. Desta forma o povo não pegava as doenças malária, dor de cabeça, pneumonia, 

tuberculose, hepatite, câncer, doença sexualmente transmissível e outras. Essas doenças não 

existiam quando nós morávamos sozinhos. 

 Antigamente não existia cobertor. O cobertor do povo era o fogo, eles dormiam sempre 

com o fogo para esquentar, assim não sentiam frio à noite. 

 Em frente de uma casa (oca), onde tem o chefe sempre tinha jõmby (pau comprido – 

banco do índio). As pessoas que moravam naquela casa de tardezinha sentavam naquele banco 

e as pessoas de outras casas (ocas) vinham se juntar a eles, só os homens ali e eles contavam as 

caçadas, as pescarias, as colheitas das frutas nativas, as atividades realizadas e outras.  

 O lugar de produção de artesanato ou enfeite do corpo tinha o lugar específico longe da 

aldeia, aproximadamente 1 km de distância. Ali eles produziam vários enfeites dos corpos. Os 

homens que faziam esses trabalhos. 
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  As atividades feitas pelas mulheres são realizadas dentro de casa: tecer o algodão, fazer 

comida, chicha, produzir rede, panela de barro, peneira, cesto, cuidar das crianças, ensinamento 

das filhas etc. 

 Os trabalhos de roçado são feitos pelo coletivo de homens: brota, derrubada e queimada. 

Os produtos que são plantados na roça daquele povo são: cará, batata, milho mole, milho de 

caroço preto, taioba, amendoim, macaxeira, jerimum e outros. 

  O plantio e a colheita das plantações da roça envolvem os homens, as mulheres, os 

rapazes e as meninas; nesse caso todos participam das atividades. No caso da construção da 

casa (oca) não, é diferente: sós os homens e os rapazes participam das atividades. 

 Para serem guerreiros e caçadores Karitiana, os homens enfrentam os marimbondos, 

ficando três meses impossibilitados de manter relação sexual e nem tocar em seu órgão genital, 

ou seja, no pênis. 

 Antigamente a nossa vida não era como a dos não índios. A nossa vida era totalmente 

diferente. Nós vivíamos sem roupas, nossas roupas eram colares de dentes, braceletes, cintos 

feitos com sementes de mulugum, cocar, pulseiras de dentes de macacos e de onças. Essas eram 

as nossas roupas. O homem caçador usava colar de dentes, bracelete e cinto feitos de dentes.  

 O homem que não era caçador andava nu, não tinha nada para ele usar, apenas usava a 

semente de mulugum.  

 No caso dos homens caçadores, o pênis e a bunda deles eram todos cobertos com os 

colares de vários tipos, cintos e penas de aves como: arara, mutum e papagaio que são amarradas 

no cinturão.  

 Os caçadores e as esposas viviam bem porque usavam toda esta vestimenta. Os homens 

que não eram caçadores não se vestiam bem e também ninguém oferecia pedaços de carne para 

eles, nem mulheres para serem suas esposas. 

 A mulher não usava roupa, andava nua, só usava colar de dentes próprio para mulher. 

Ela usava também bracelete e linha no pulso. Era assim que as mulheres se vestiam 

antigamente. Esses materiais citados acima são as peças de vestimentas do Povo Karitiana.  

 As meninas-moças se pintavam sempre o corpo todo com o caldo de jenipapo e os 

rapazes também se pintavam. Depois que a mulher tinha o corpo pintado, usava colar, bracelete 

e linha no pulso, com isso ela ficava bonita. Com este enfeite as meninas novas ficavam lindas 

e os rapazes tampavam o sexo deles com enfeites. 

 Nos costumes do Povo Karitiana existem as festas tradicionais como: da chicha, da caça, 

do peixe e das ervas medicinais. Essas quatro festas tradicionais são realizadas uma vez por 

ano, quatro festas no total.  
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 Todas as festas têm os seus significados e são para a proteção das doenças como: a 

diarreia, os vermes, reumatismo, paralisia, dor de cabeça e os acidentes como picada de cobras, 

mortos pelos índios ou não índios, cai de cima e outras.  

 Quando nós participamos da festa tradicional do povo, ficamos também 

impossibilitados de manter relação sexual durante a festa, porque essa prática poderia trazer 

malefício para a própria pessoa e sua família.  

 A vestimenta utilizada pelo Povo Karitiana era colar de dentes, pulseiras de dentes e 

cinto de dentes. Esses dentes utilizados são de qualquer tipo de macacos. O povo não tinha 

lugar fixo, vivia se deslocando de um lugar para outro em busca de sobrevivência. 

  

3.3. O que significa educar e aprender 

 

 É importante que a educação da criança incorpore de maneira integrada as funções de 

educar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e instituições que atuam 

com as crianças pequenas ou aqueles que trabalham com as de mais idade. As funções da 

educação das crianças devem estar associadas a padrões de qualidade. Essa qualidade de 

desenvolvimento que considera as crianças nos aspectos ambientais, culturais e, mais 

concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos relacionados às 

mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a construção 

da autonomia. 

 Para o meu povo, educar significa que a pessoa deve aprender a respeitar ao próximo e 

aos colegas. Como isso acontece? Educar vem de dentro de casa através da mãe e do pai, 

também pelas famílias próximas como tios, tias, avôs, avós, primos e primas. Todos os 

conselhos que são repassados por essas pessoas são respeitados e valorizados pelas crianças. A 

criança que desobedece ao conselho das famílias é vista como mal-educada.  

 Nós povos Karitiana nos educamos também por meio das histórias, mitos contados pelos 

mais velhos e pelos conselhos que são transmitidos a outros membros da família, sendo ela de 

sua própria ou de outra família. Quando está havendo algum diálogo, é importante ficar atento 

aos conselhos que são transmitidos em outras situações, isso ajuda a nos educar com a 

experiência da convivência, entre outros meios. 

 O processo educativo é realizado de várias formas: na família, na rua, nos grupos sociais 

e, também, na instituição. Educar não pode ser confundido com cuidar, ainda que as crianças 

necessitem de cuidados alimentares para garantir a própria sobrevivência. As crianças devem 
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receber cuidados, já que se alimentar, assear-se, brincar, dormir, interagir são direitos da 

infância. 

 A educação das crianças começa dentro de casa para depois elas terem contato com a 

educação externa. Os pais ensinam os filhos a caçar, pescar, trabalhar, respeitar os mais velhos 

e os demais, desta forma os filhos são educados pelos pais e parentes inicialmente. As mães 

têm o dever inicial na contribuição da educação das meninas, de ensiná-las a produzir os 

artesanatos como redes, paneiros, cestos, panelas de barro, cozinhar a comida e de como fazer 

a preparação da chicha. 

 Segundo Brandão (2007), ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou 

na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 

conviver, todos os dias, mesclamos a vida com a educação.  

 

3.4. Como se concebe o conhecimento e sua transmissão 

 

 Já a educação indígena que é produzida na oralidade, vai acontecendo em todos os 

momentos da vida. Os conhecimentos são transmitidos pelos mais velhos e até pelas outras 

pessoas, desde que tenham os conhecimentos com quem convivem, seja na família ou com os 

parentes que estão no entorno. A educação para a vida vai acontecendo no dia a dia e em vários 

locais: seja na beira do fogo, no amanhecer, no entardecer, reunidos sentados em cima de pau 

(jomby), quando os conselhos de nossos mais velhos tinham mais sucesso. 

  A educação nunca acontecia na ponta do lápis ou no papel; os índios não conheciam os 

desenhos esquisitos que chamamos de letras, que atrapalham o desenvolvimento do 

conhecimento tradicional. Aprender para o Povo Karitiana é saber produzir alguma coisa como 

artesanato tradicional, caçar, pescar, plantar e colher. Além disso, a construção da casa (oca). 

 A aprendizagem do Povo Karitiana segue um contexto histórico daquele em que os 

homens obtêm os seus conhecimentos de uma forma diferente das mulheres. Os homens desde 

bem cedo aprendem as atividades masculinas com seu pai, avô paterno e materno, com os tios 

paternos e maternos. Com as mulheres ocorre a mesma dinâmica: elas aprendem as atividades 

femininas com sua mãe, avós paternas e maternas, tias paternas e maternas. O pai e a mãe da 

criança podem dar conselhos para seus filhos, assim as crianças Karitiana vão aprendendo a ter 

o conhecimento de seu povo, a experiência e também a sabedoria, para conviver com sua 

comunidade e saber como lidar com as diferenças encontradas fora da convivência do seu povo. 
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  Depois que a criança adquiriu seus primeiros conhecimentos através de seus parentes 

mais próximos como mãe, pai, tios e avós, ela começa a obter de outra fonte novas formas de 

aprendizado: é na escola com o professor, lá as crianças começam a compreender como é que 

são as demais formas de sobrevivência de outras sociedades que as envolvem, e ao mesmo 

tempo é feita a troca de conhecimentos com os outros alunos de sua cultura dentro de sala de 

aula. Além disso, as crianças também compartilham os conhecimentos de aprendizagem com 

os colegas nos ambientes abertos. As crianças índias aprendem e conhecem as coisas através 

das brincadeiras. 

 

3.5. Quais as modalidades de educação e lugares de ensino-aprendizagem?  

 

 A modalidade de educação do Povo Karitiana vem através da observação de atividades 

realizadas pela comunidade. Conforme as atividades vão sendo realizadas, as crianças, jovens 

e adultos participam delas para aprender, como: festa da chicha, caça, peixe (jatuarana), ervas 

medicinais e na produção de artesanatos tradicionais de matérias-primas. Os Karitiana usam 

como uma forma de educação os recursos que vêm através dos diálogos com seus parentes, 

pelas histórias contadas pelos seus povos. Além disso, o pai e a mãe fazem sua parte na 

formação e na educação de seus filhos.  

 O principal papel da comunidade no que diz respeito à educação é focado no modo como 

se deve tratar o próximo. 

 O lugar de ensino-aprendizagem Karitiana é chamado akidagngipa que significa centro 

de produção, onde o povo produzia conjuntamente os artesanatos. Também o Povo Karitiana 

ensina e aprende nos espaços abertos do ambiente.  

 Neste sentido, Brandão (2010) nos mostra que a escola não é o único lugar de ensino-

aprendizagem. Portanto, na aldeia temos diversos espaços que podem contribuir com os 

processos de ensino-aprendizagem da educação escolar das nossas crianças e jovens.  

  

(...) não há uma forma única nem um único modelo de educação; 

a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja 

o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor 

profissional não é o seu único praticante. 

[...] Existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo; 

ela existe em cada povo, ou entre povos que se encontram. Existe 

entre povos que submetem e dominam outros povos, usando a 

educação como um recurso a mais de sua dominância. Da 
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família à comunidade, a educação existe difusa em todos os 

mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do 

aprender; primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem 

professores especialistas; mais adiante com escolas, salas, 

professores e métodos pedagógicos. (BRANDÃO, 2010, p. 9-

10)  

 

 Neste contexto, em nossas aldeias oferecermos às crianças condições de aprendizagem 

que ocorrem nas brincadeiras e naquelas situações intencionais em que a aprendizagem é 

orientada pelos adultos ou sabedores das próprias comunidades. É importante ressaltar que essa 

aprendizagem, de natureza diversa, ocorre de maneira integrada ao processo de 

desenvolvimento infantil. Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento 

da capacidade infantil de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude 

básica de aceitação, de respeito e confiança, numa ligação positiva das crianças aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

 

3.6. Como é inserida a criança nesses espaços?  

 

 As crianças são inseridas nesses espaços conforme a cultura tradicional do seu povo, 

envolvendo seu pai e sua mãe. Desde pequenas, a elas são ensinadas as regras de aprendizagem, 

de como conhecer as formas da sua cultura, principalmente na aprendizagem das atividades do 

dia a dia do povo como plantio de roça, pescaria de timbó, histórias contadas pelos mais velhos, 

roda de conversa, produção de artesanato com as matérias-primas e outros. Em todas essas 

atividades acima citadas as crianças são envolvidas juntamente com sua família.  

 As crianças Karitiana aprendem vendo e observando as atividades realizadas pela 

comunidade. Também não só as crianças, mas sim envolvendo toda a comunidade, já que o 

Povo Karitiana desenvolve as atividades no coletivo. As atividades de aprendizagem são 

divididas em duas: masculinas e femininas. As atividades de meninos são diferentes das 

praticadas pelas meninas, mais difíceis para serem executadas, porque as atividades dos 

meninos podem ser feitas dentro de casa e fora dela, por exemplo, na mata; as das meninas não, 

apenas dentro de casa ou no pátio da aldeia no ambiente aberto. 

 No ritual do velório do Povo Karitiana, toda a comunidade participa, mas quando chega 

a hora de o corpo ser sepultado não é permitida a presença das crianças, isso ocorre pois a 

cultura não permite. Outro fato importante é que quando a cova está sendo preparada não é 
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permitido que as crianças, mulheres grávidas e os pais que têm filhos pequenos fiquem por 

perto, para que elas não pisem na terra que está sendo retirada para fazer a cova. Isto ocorre 

pois a cultura diz que esta terra pode trazer a morte ou mal para a família. Os homens que 

participam do ritual de fazer a cova ficam em abstinência sexual durante cinco dias. Também 

as pessoas que tiveram relação sexual na noite anterior ficam impossibilitadas de participar do 

velório e das cerimônias realizadas para o morto.  

 

3.7. Qual é a concepção de criança que se tem na comunidade, na escola e na família? 

  

 A criança, desde que nasce, fica sob a responsabilidade do pai, da mãe e das famílias 

próximas. Assim vai tendo a educação, dentro de casa e para fora, como foi dito nos parágrafos 

anteriores. Na escola as crianças têm outra visão e pensamento.  

 Hoje, para as crianças Karitiana, a escola é o centro de aprendizagem e conhecimentos, 

pensam que a escola vai trazer o emprego para elas depois de formadas. A concepção da criança 

com a escola é entender a cultura da sociedade envolvente e a sua própria, a cultura do seu 

povo. Meninos e meninas indígenas esperam, depois de formados, defender sua comunidade, 

direitos, deveres, valorização da língua materna e a cultura tradicional do povo. A própria 

família conscientiza as crianças sobre a importância de estudarem na sala de aula. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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As reflexões presentes neste estudo mostram que os processos próprios da educação do 

Povo Karitiana em diferentes momentos históricos foram construídos com base nos diálogos 

interculturais entre índios e não índios. Com isso, acreditamos ser de fundamental importância 

considerá-los na hora em que forem pensadas a construção e a implementação das políticas 

educacionais direcionadas aos Karitiana.  

Desta forma, ao pensar a construção de políticas públicas, um dos aspectos que chamam 

a atenção na educação escolar do meu povo é o tratamento dado a nossa identidade cultural, 

que na maioria das vezes não é respeitada na elaboração das políticas de educação escolar. Na 

maioria das vezes não respeitam os nossos valores culturais na construção do conjunto das 

políticas públicas oferecidas a nossas comunidades.  

Mesmo assim, é importante lembrar que temos a consciência de que a instituição das 

políticas educacionais não acontece alheia à força do movimento indígena e da mobilização de 

outras agências indigenistas da sociedade civil que defendem a nossa causa. Mesmo que esses 

“parceiros” venham participando de diversos modos na orientação e execução das políticas 

educacionais indígenas, ainda há sérios problemas da falta de reconhecimento da nossa 

identidade cultural. Sabemos da importância do papel político deles na construção das nossas 

histórias, mas ainda precisamos avançar na construção de políticas que assegurem uma escola 

que interesse culturalmente ao nosso povo.  

Neste sentido, reconhecemos que nas duas últimas décadas as políticas educativas 

voltadas para esses povos foram marcadas por conquistas legais do movimento indígena 

brasileiro. Essas conquistas asseguram o reconhecimento da nossa identidade cultural e o direito 

à diferença, mas infelizmente ainda temos de assegurá-las, na prática, na elaboração das 

políticas públicas. Precisamos ainda avançar na defesa de políticas educacionais plurais, 

diversas, interculturais, específicas e diferenciadas como princípios estruturadores dos projetos 

de educação escolar das nossas escolas, associados aos processos políticos de afirmação da 

identidade dos povos indígenas e de sua autodeterminação. 

Neste cenário, temos a certeza de que este humilde trabalho de conclusão de curso que 

realizamos, como requisito de conclusão da Licenciatura de Educação Básica Intercultural da 

Universidade Federal de Rondônia, pode contribuir sobremaneira para a construção de políticas 

públicas educacionais para o Povo Karitiana. Esperamos que este estudo sirva para refletirmos 

acerca do projeto de educação escolar que interessa ao nosso povo com base nas diretrizes que 

orientam os sistemas de ensino na construção das demandas das escolas indígenas. Sabemos 
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que a educação não pode tudo, mas o pouco que ela pode queremos assegurar a nossa 

comunidade de forma diferenciada, autônoma, bilíngue e intercultural. 
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