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INTRODUÇÃO 

 

 A organização da educação escolar indígena ainda não atende às necessidades de uma 

educação específica e diferenciada que contemple a realidade cultural do Povo Karitiana do Estado 

de Rondônia. O presente pensamento realizado por João Batista Karitiana demostra que a escola 

indígena diferenciada e autônoma é um sonho acalentado.  

Para João Batista Karitiana o modelo de escola presente na sua aldeia não corresponde ao 

que foi conquistado pelos movimentos indígenas na legislação brasileira. Para ele o modelo de 

escola nas aldeias implementado pela Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC) 

não assegura a efetivação de uma escola autônoma, diferenciada, bilíngue e intercultural, conforme 

prevê a legislação de organização e estruturação das escolas indígenas brasileiras.  

 Neste contexto, a comunidade do Povo Karitiana se encontra envolvida num processo de 

reflexão para a construção do projeto político-pedagógico diferenciado para a escola da aldeia 

central. Eixos pedagógicos pensados passam pelo fortalecimento e sustentabilidade do território, 

identidade cultural, história e interculturalidade, entre outros considerados fundamentais para a 

organização curricular da escola desejada. 

 Como a maioria das escolas indígenas do Estado de Rondônia, a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Kyowã do Povo Karitiana não tem projeto político-pedagógico (está em 

processo de elaboração). Logo, seu propósito é elaborar um projeto pedagógico que seja coerente 

com as diretrizes nacionais para as escolas indígenas assegurando autonomia na gestão escolar e 

na organização pedagógica.  

 Neste estudo João Batista Karitiana mostra o pensamento para os temas culturais que são 

relevantes para a construção dos processos próprios de ensino-aprendizagem na escola indígena. 

Como acadêmico da Licenciatura em Educação Básica Intercultural, habilitação em Educação 

Escolar Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar, da Universidade Federal de 

Rondônia, o estudo reflete o seu pensamento como contribuição acadêmica para a elaboração do 

projeto político-pedagógico da escola.  

O objetivo do estudo foi apresentar marcas da identidade cultural Karitiana que contribuem 

para as discussões e debates na construção da escola desejada. Neste sentido, o estudo traz a 

contribuição de seu autor para a Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
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(Kyowã) com intenção de contribuir com os princípios norteadores da identidade cultural do Povo 

Karitiana que podem fazer parte do currículo e da gestão da escola. 

Trata-se de uma pesquisa que revela a etnografia de si mesmo. Isto porque o acadêmico é 

do grupo étnico Karitiana que domina sobremaneira as identidades culturais do seu povo. O 

pensamento que ele demostra neste estudo revela uma autoetnografia que teve como base a Escola 

Indígena de Ensino Fundamental e Médio Kyowa. Desta forma, consideramos que os estudos 

apresentam um procedimento metodológico de pesquisa etnográfica na perspectiva dos estudos 

etnográficos pós-crítica que explicita um modo de navegar e pesquisar cuja tarefa principal consiste 

em inventar e ressignificar os temas das identidades culturais no âmbito de seu povo. Neste 

pressuposto acredita-se que é possível pesquisar em educação intercultural sem um método 

previamente definido (PARAÍSO, 2012). 

Assim, o presente estudo foi construído com base nas premissas que definem o modo como 

João Batista Karitiana e sua comunidade observam as marcas da identidade cultural que podem 

estar presentes na educação escolar indígena. Nesta perspectiva teórica, o estudo foi conduzido 

com base nas premissas dos estudos etnográficos pós-críticos que têm o estabelecimento de 

algumas mudanças nas formas de vermos, ouvirmos, sentirmos, fazermos e dizermos o mundo, o 

que contribui com a ampliação das categorias de análise, que passam pelas reflexões das questões 

de gênero, raça, etnia, idade, cultura, regionalidade, entre outros temas geradores que revelam as 

diferenças e a multiplicidade no contexto da identidade e da diversidade cultural dos povos 

indígenas. 

Por fim, o presente estudo revela que João Batista Karitiana é um pesquisador que pode ser 

considerado um “intelectual da oralidade” que usa as palavras para compor os silêncios que foram 

adormecidos na sua comunidade. Neste rumo, suas letras revelam o pensamento sobre a educação 

escolar que interessa a sua comunidade. Os pensamentos presentes no estudo asseguram os anseios 

da comunidade para a construção de um projeto político-pedagógico. Contribuem também para 

compreendermos como a educação escolar pode ser pensada considerando os processos próprios 

de ensino-aprendizagem. 
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1.1. O contato com a educação escolar indígena 
 

Meu primeiro contato com a escola foi em 1983. Meus pais me matricularam na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental 4 de Agosto, na aldeia central Karitiana. A minha primeira 

professora foi Dona Leca; não lembro o nome todo dela. Ela era mulher do chefe do posto. Brigava 

muito com a gente e não nos deixava falar na língua materna, queria que a gente falasse na língua 

portuguesa, caso contrário ela puxava nossa orelha. A gente tinha medo dela, por isso não gostava 

de ir à escola.  

Nessa época estava com 6 anos de idade, nem sabia falar a língua portuguesa, por isso a 

minha aprendizagem era difícil. Eu tinha muita vergonha da professora porque não falava a língua 

portuguesa. Para a gente se comunicar com a professora, minha tia Margarida Karitiana ficava na 

sala de aula; a gente falava na língua materna com minha tia e ela traduzia para a professora na 

língua portuguesa. 

Até os 9 anos tinha muita dificuldade para ler e escrever, não saía do lugar, então sempre 

repetia a mesma série. Não passava de ano. Nesse período a escola era multisseriada e isso 

prejudicava muito os alunos porque havia adultos e crianças na mesma sala de aula.  

Quando não sabíamos fazer tarefa, os mais adiantados saíam primeiro; os que não sabiam 

ficavam com a professora na sala de aula. Ela forçava a gente a fazer tudo para ir embora para casa. 

As tarefas eram cobrir as vogais e conhecer o abecedário. Como não sabia ler, não aprendia. A 

gente decorava tudo! Porque a professora só liberava para ir embora quem lia o que ela perguntava 

no quadro. 

Nesse tempo quem dava da aula eram professores não indígenas contratados pela FUNAI.  

A escola naquele tempo era muito ruim porque os professores brigavam muito com os 

alunos. Eles não deixavam a gente ir ao banheiro e na maioria das vezes nos deixavam de castigo 

em cima de grãos de milho.  

A maioria das crianças da minha aldeia tinha medo de ir à escola, a gente ficava assustada 

com os castigos dos professores. A maioria dos professores não ficava nem dois meses na aldeia, 

com isso os alunos ficavam prejudicados no processo de ensino-aprendizagem e não passavam de 

ano.  

Quando o professor não indígena ia para cidade no final do mês receber seu pagamento, 

não voltava mais para a escola. Parece que eles não gostavam da aldeia. Com isso a gente ficava 
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de dois a três meses sem aula por falta de professor. Depois vinha outro professor para substituir o 

anterior e com isso os alunos tinham que continuar na mesma série em que haviam parado. Se isso 

não acontecesse, os alunos avançavam nos estudos. Essa troca era muito constante. Por isso fui 

aprender ler com 8 anos de idade. Assim mesmo, aprendi a ler e escrever mais ou menos; fui 

percebendo sozinho que as letras juntas formavam sílabas que viravam palavras.   

Matemática a gente primeiro estudava em livrinho de tabuada; a professora passava tarefa 

no caderno e na lousa para a gente decorar. Aos poucos fui aprendendo a fazer continha de somar 

e subtrair até chegar a multiplicação e divisão. Se não soubesse a tabuada, a professora batia com 

régua na mão e puxava a orelha, duro.  

A professora pior que tivemos foi uma branca que se chamada Darlene: ela gritava, batia 

nas crianças e nos colocava de castigo. A gente não passava de ano com ela, também não aprendia 

os conteúdos que eram ensinados, ficava sempre no mesmo lugar todo ano. 

A melhor professora que tive foi a Rosa, que ficou por cinco anos na aldeia. Essa nos 

ensinou a ler e escrever e aos poucos fomos melhorando na aprendizagem. Ela não batia e nem 

gritava com a gente, não deixava a gente de castigo. Era uma professora novinha. Ela acabou 

casando com um chefe de posto indígena da aldeia e ele acabou tirando-a da escola. Ela era lá de 

Guajará-Mirim.  

Em 1994 fiz provão de 1ª à 4ª série na Escola Padre Moretti, em Porto Velho, e acabei 

concluindo a primeira fase do Ensino Fundamental. Estava então com 17 anos. Quando peguei o 

certificado do 1º à 4ª série, a comunidade me indicou para ser professor de alfabetização na 

escolinha da aldeia e, efetivamente, em 1995 comecei a trabalhar, na condição de voluntário, com 

a turma de alfabetização. Depois de um ano fui contratado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Porto Velho.  

Em 1996 comecei a estudar o supletivo na aldeia na modalidade modular, pois nessa época 

a escola local não tinha implantado as séries do 6º ao 9º ano. Por esse motivo a professora Emília 

(do CIMI) conseguiu levar os módulos de todas as disciplinas para a escola na aldeia. Com isso, 

acabei concluindo com muita dificuldade o antigo 1º grau na mesma escola com as professoras do 

CIMI Emília Altini e Laura Vicuña. Essas professoras deram a maior força para os alunos indígenas 

que não estavam mais estudando, na aldeia central, para eles voltarem a estudar. Essas professoras 

conseguiram matricular os alunos que estavam parados sem estudar. Graças à ajuda dessas 

professoras do CIMI, todos os alunos conseguiram concluir o 1º grau. 
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O que ficou marcado de positivo para mim naquela época é que eu me esforçava muito para 

estudar o supletivo modular no Ensino Fundamental na aldeia; já o que não gostava do meu período 

de escola na educação básica era a falta dos professores na aldeia. Como eles não paravam na 

escola, a gente vivia com os estudos prejudicados. Outros eram contratados, mas não cumpriam 

suas obrigações. Ainda bem que hoje somos os professores da escola indígena. 

 

1.2. A experiência como professor da escola indígena 
 

Em 1995 comecei a trabalhar voluntariamente com as crianças da aldeia numa sala de 

alfabetização na língua materna e na língua portuguesa. Essa experiência foi na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental 4 de Agosto, na aldeia central Karitiana. Tinha concluído a 4ª série e estava 

estudando o supletivo para concluir a 8ª série do Ensino Fundamental.  

Nesta época a minha experiência como educador era muito pouca. Dava aula seguindo uma 

cartilha que se chamava Alegria de Saber, de Lucina Maria Marinho Passos. Lia essa cartilha e 

passava no quadro para as crianças copiarem. Explicava na língua materna. Tinha muita dificuldade 

para ensinar e os alunos não conseguiam aprender.  

Naquele tempo não participava de nenhum curso de formação para professores. Com o tempo, 

trabalhando em sala de aula, comecei a participar de várias oficinas de formação pedagógica, 

depois comecei a participar de cursos de formação de professores que eram oferecidos pelas 

secretarias de Educação do estado e do município. Esses cursos ajudaram bastante minha 

compreensão de sala de aula.  

Com o tempo fui ganhando experiência enquanto professor, fui superando a falta de 

experiência, aos poucos fui aprendendo. No começo não sabia nem fazer o planejamento de uma 

aula. Só dava aula seguindo a cartilha. Também tinha muito dificuldade de entender textos em 

língua portuguesa, só conseguia entender um pouco a cartilha de alfabetização na língua portuguesa 

para tentar ensinar aos alunos da escolinha da aldeia.  
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1.3. Minha vida no Exército servindo a Pátria  
 

Em 1995 me alistei no Exército brasileiro sem conhecer nada da vida militar. Me alistei 

porque para ser contratado nas empresas da cidade para trabalhar precisava de reservista ou carteira 

de dispensado. No Exército via os soldados em serviço e achava bonito e também gostava dos 

uniformes que eles usavam. Naquele tempo não sabia o que ia acontecer comigo, tinha curiosidade 

de servir para saber como era o Exército.  

Quando fui chamado para me apresentar ao Exército, nem imaginava o que ia acontecer 

comigo. Sofri muito! Tinha capitão, sargento, cabo e soldados que não gostavam de índios. Eu 

sofria muito preconceito, não de modo direto, mas indiretamente. Lá me xingavam muito, como se 

eu fosse um condenado. Ficava triste como o tratamento que recebia, mas tive de suportar todo tipo 

de discriminação.   

Na base que servia no Exército tinha um capitão japonês do 5° Batalhão de Construção de 

Porto Velho que não gostava de mim. Uma vez ele me fez cantar a noite toda na minha língua 

materna para o pelotão. Ele me odiava muito, jogava água com gelo embaixo da minha gandula 

para me humilhar e me fazer sofrer. Um dia me fez beber sangue cru de galinha. Isso tudo ficou 

guardado na minha cabeça.  

Mas aos poucos fui aprendendo como conviver com as regras militares. No quartel, são 

muito claros com os soldados: quem manda é o nosso superior. Depois de um mês de sofrimento, 

a minha vida melhorou; depois que aprendi as regras, ficou mais tranquilo. Passei um mês de muito 

sofrimento quando entrei no Exército. Depois me reconheceram como gente: fui escolhido como o 

melhor combatente da Base de Selva do meu pelotão. Com isso ganhei muitos amigos. Eles me 

levavam para passear no dia de folga. Aos poucos fui me acostumando com a vida militar.  

A minha experiência de vida militar no Exército com o tempo ficou muito boa, porque 

aprendi muitas coisas novas para minha vida. Antes de me alistar no Exército não sabia de nada do 

que acontecia fora da sociedade não indígena. Como sempre vivi e cresci na aldeia, não sabia falar 

na língua portuguesa. Na minha comunidade só falava na língua Tupi Arikém, minha língua 

materna.  

No Exército fui aprendendo a falar a língua portuguesa. Aprendi também como conviver 

com os não índios. Tirava o plantão de guarda do dia e tinha que cumprir horários. Não podia 

chegar atrasado no quartel e se isso acontecesse era punido. Era uma vida muito diferente daquela 



 

8 

 

 

que vivia na aldeia com o meu povo. Depois que me acostumei a acordar cedo e a cumprir os 

horários, tudo melhorou para mim.  

 

1.4. A experiência no Projeto de Formação de Professores Açaí 
 

Em 1998 fui convidado para participar do projeto Açaí. Foi o primeiro curso de formação 

para professores indígenas no magistério do estado de Rondônia. O curso teve duração de cinco 

anos e o primeiro encontro foi realizado em Guajará-Mirim. O processo de formação era 

organizado em duas etapas por ano, cada etapa acontecia num município do estado onde havia 

povos indígenas.   

Para fazer o curso passei muita dificuldade: ficava 45 dias fora de casa, sem a família. Como 

não tinha costume de ficar muito tempo longe da minha família, sentia muita saudade da mulher e 

dos filhos, mas com o tempo fui me acostumando. A primeira etapa foi difícil, quase fui para casa 

no meio do caminho.  

Na segunda etapa fui me acostumando a conviver longe da minha família. Como conhecia 

os professores indígenas de outros municípios, as nossas conversas ajudavam a suportar a falta da 

família. Eu não pensava que havia professores indígenas de outra região. No Açaí aprendi a 

conviver com as outras etnias respeitando a cultura de cada um, e hoje os considero amigos. Houve 

muitos parentes que iniciaram o curso junto comigo e desistiram no meio do caminho. 

O projeto Açaí me ajudou muito a aprender como trabalhar com as crianças na aldeia. Foi 

uma oportunidade também para conhecer professores iguais a mim, de outros povos, permitiu 

conhecer outras culturas e trocar ideias com os outros professores sobre a escola indígena. Descobri 

que havia outras culturas diferentes da minha.  

Com o Açaí a minha experiência como professor foi cada vez mais aumentando, aos poucos 

fui gostando de participar do curso e das reuniões que aconteciam, a experiência ajudou a perder 

um pouco a timidez que eu tinha. Participando das aulas do curso, das reuniões e das oficinas, fui 

desenvolvendo o conhecimento sobre os processos de ensino-aprendizagem, aos poucos fui me 

transformando em professor de verdade. 

 No projeto Açaí aprendi um pouco sobre a metodologia de como ensinar, acabei 

aprendendo como organizar uma aula. Aprendi também como me comportar em sala de aula como 

professor e como fazer uma cartilha de alfabetização, plano de aula e como trabalhar com as 
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crianças nas aldeias. Aos poucos fui adquirindo experiência de como ser um professor naquele 

contexto e lugar.    

O curso do projeto Açaí não foi muito difícil. Como havia concluído a 8ª série do Ensino 

Fundamental, não tive muita dificuldade, já que os conteúdos que foram administrados eram do 

meu conhecimento. Mas havia professores índios de outros municípios que só tinham até a 4ª série 

do Ensino Fundamental, sendo a maioria do município de Ji-Paraná. Durante esse curso aprendi 

muito coisa nova para minha vida como professor da escola indígena e aprendi também a lidar com 

outras etnias respeitando a cultura de cada um.    

 

1.5. A experiência como professor alfabetizador na língua Arikém  
 

Tive uma experiência de alfabetização na língua Karitiana que foi muito boa. Teve início 

com a chegada à minha aldeia da linguista Luciana Storto, do Museu Paraense Emílio Goeldi, que 

esteve na minha comunidade para realizar a pesquisa da sua tese de doutorado em 1992.  

Durante o período de realização da pesquisa, a linguista fez um pequeno projeto voltado 

para a alfabetização na língua Karitiana. O projeto ajudou a alfabetizar muitas pessoas na 

modalidade escrita e uma dessas pessoas fui eu. Hoje escrevo na língua Karitiana e estou 

alfabetizando o meu povo a partir do ensino na língua materna que faz parte do currículo da nossa 

Escola de Ensino Fundamental e Médio Kyowã.  

Todas as crianças em idade escolar são alfabetizadas na língua materna na escola da minha 

aldeia, elas aprendem a ler e a escrever na língua Tupi Arikém, são muitas pessoas aprendendo. 

Antes da chegada da linguista Luciana Storto, eu não sabia ler e escrever na língua materna, sabia 

apenas falar de forma oral. Com a ajuda desta linguista, conheci o alfabeto, as consoantes e as 

regras fonéticas dos sons da nossa língua.  

Para aprender a escrever na minha língua materna não foi muito difícil; como dominava um 

pouco a língua portuguesa, a minha aprendizagem foi muito rápida. Antes desta linguista, a nossa 

língua só tinha registros escritos no padrão linguístico da missão evangélica americana SIL. A 

missão tinha um casal que morava na aldeia, Davi e Raquel, que trabalhavam na comunidade 

evangelizando e registrando a escrita da nossa língua. Esse casal traduziu o Novo Testamento da 

Bíblia para nossa língua. Com a presença da linguista, descobrimos que a escrita estava errada. 

Pedimos ajuda para a Luciana Storto que reformulou a nossa forma de escrever na língua Arikém.  
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Em 1977 a FUNAI retirou os missionários da Terra Karitiana a pedido da maioria do povo. 

Após sua retirada, voltamos às tradições antigas das crenças em Botyyj (Deus), Tobot (esposa de 

Deus), Ora (irmão de Deus, Mãe D’Água). Para nós, eles são as primeiras pessoas que existiram 

sobre a Terra, para o Povo Karitiana só existe um Deus tradicional que é Botyyj, assistido pelos 

pajés Barabadá (atualmente falecido) e Cizino, que retomou os meios tradicionais na ligação com 

o mundo dos espíritos. 

Com a ajuda da linguista Luciana a comunidade conseguiu consertar erros ortográficos de 

várias palavras escritas na nossa língua. Mesmo assim, ainda estamos lutando para concluir a 

elaboração de um dicionário na língua Karitiana que iniciamos. Ficou difícil para a gente terminar 

porque a Luciana Storto terminou a pesquisa de doutorado na aldeia e passou num concurso numa 

universidade em São Paulo e nunca mais voltou para trabalhar conosco. Dizem que ela anda muito 

ocupada e não tem tempo para nos ajudar a concluir a elaboração do dicionário.    

 

1.6. A conquista da Licenciatura em Educação Básica Intercultural 
 

A minha conquista de uma vaga na Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

aconteceu em 2010. O Departamento de Educação Intercultural do campus de Ji-Paraná da 

Universidade Federal de Rondônia ofereceu o vestibular para o curso, fiz a minha inscrição e fui 

aprovado nos exames de acesso. Com estudo, acabei finalizando o curso.  

A conquista da Licenciatura em Educação Básica Intercultural foi muito boa para mim. 

Graças à Universidade Federal de Rondônia e a alguns professores que se interessaram em construir 

essa parceria com professores e lideranças indígenas, este curso tem ajudado bastante na nossa 

formação.  

Esse curso intercultural foi pensado exclusivamente para atender à formação em nível 

acadêmico, à categoria de professores atuantes nas escolas de suas referidas comunidades. Como 

sou professor da escola na minha comunidade, conquistei essa vaga na universidade. Para mim este 

aqui é o resultado de um sonho. Quando fiquei sabendo do curso, sonhava em vir para a 

universidade. A conquista desse curso para mim fui importante porque nele estou aprendendo 

conteúdos que podem ser ensinados aos alunos da minha escola na aldeia. 
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Antes eu não sabia o que significava intercultural. Por isso está sendo muito importante 

para mim estar aqui. Nesse curso compreendi a diferenciar a diversidade cultural de todos os povos. 

Para chegar até aonde eu cheguei não foi muito fácil. A minha comunidade não entendia como 

funciona o curso intercultural na universidade. Como entrei no curso e tenho uma sala de aula na 

escola da minha aldeia, tenho que deixar a minha turma com outro professor para vir estudar na 

universidade e isso me atormentava muito. A comunidade sempre reclama de deixarmos a escola 

para vir para a universidade. 

O curso intercultural acontece em duas etapas por ano, as disciplinas oferecidas são boas, 

os professores que ministram as aulas são bons, têm muita paciência para explicar os conteúdos. 

Isso é importante porque nós indígenas temos muito dificuldade de interpretar a língua portuguesa, 

ainda. Como falamos em outras línguas diferentes da língua portuguesa, eles precisam explicar 

bem para a gente entender.  

A minha maior dificuldade para vir participar das etapas de formação no curso 

intercultural em Ji-Paraná sempre foi a falta de condições financeiras. Mesmo recebendo bolsa de 

auxílio para me manter durante as etapas do curso, não foi fácil sobreviver. Como não tenho 

conhecidos e nem amigos em Ji-Paraná, enfrentei bastante dificuldade para sobreviver na cidade. 

Tinha vez que o auxílio saía depois de começar a etapa do curso e isso causava sérios problemas 

de sobrevivência para a gente. Como o custo para viver na cidade é muito alto, o atraso das bolsas 

causava sérias dificuldades para mim, até com relação a me alimentar. Eu gostava quando o curso 

durava apenas 30 dias; terminava logo e a gente não sofria muito. Mas quando o curso durava 60 

dias ficava pesado para o bolso, tínhamos que vender artesanato para sobreviver.    

Os conteúdos oferecidos pelo curso intercultural foram muito bons e eu consegui 

aproveitar ao máximo. Eu, particularmente, aprendi bastante em cada disciplina que cursei, um 

pouco de cada coisa consegui aprender, pois não deu para entender tudo o que os professores 

falavam. Ainda tenho dificuldade de interpretar a língua portuguesa, a leitura dos textos repassados 

por alguns professores é de difícil compressão para mim que não conheço bem a língua portuguesa 

escrita.  

A minha escolha de ser professor das séries iniciais e gestão da escola indígena aconteceu 

porque gosto de trabalhar com crianças pequenas. O outro motivo é porque trabalhei como diretor 

na Escola 4 de Agosto, na aldeia central Karitiana. Na condição de diretor, gostava de brincar com 

as crianças todo final de ano e organizar as formaturas dos alunos para a comemoração. 
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CAPÍTULO II - OS KARITIANA: DO SPI À ESCOLA  
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2.1. Um breve histórico do Povo Karitiana no período do SPI 

 

A população Karitiana é composta atualmente por 360 pessoas das quais 34 moram na 

cidade. O Povo Karitiana ocupa uma área de 89.698 hectares, localizada do estado de Rondônia, 

município de Porto Velho, a 95 km da capital, demarcada em junho de 1976 e homologada pelo 

decreto nº 93.068 de 6 de agosto de 1986. Vivem na área ainda cinco pessoas de outras etnias. 

O contato com a sociedade envolvente teve duas etapas distintas e marcantes. A primeira 

foi o contato com os seringueiros no início do século, quando o povo habitava toda a região entre 

os rios Candeias e Jamari. A segunda se deu com os salesianos e o Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI).  

O SPI transferiu o povo para outra área a fim de deixar parte de seu território tradicional 

para seringalistas. As demarcações das terras foram efetuadas em 1976 e deixaram de fora as terras 

melhores, as quais ficam às margens do Rio Candeias. Atualmente o cacique Cizino Karitiana 

voltou para a aldeia antiga e reivindica com o povo o direito da demarcação do território tradicional. 

O Povo Karitiana reclama da ausência de caça e peixes no território demarcado e nos ocupados 

pelos fazendeiros. 

Depois da década de 70 tornou-se mais constante o contato dos povos indígenas com a 

sociedade não indígena e começou a invasão da nossa área por garimpeiros, acarretando inúmeros 

prejuízos. Os Karitiana, mesmo com todo o processo de contato e proximidade de Porto Velho, 

sempre mantiveram sua língua, cultura e costumes muito vivos, e utilizam a escola como 

instrumento de fortalecimento da identidade cultural. 

Os roçados na aldeia são familiares e, às vezes, comunitários. Nós nos alimentamos de caça, 

pesca, coleta de frutos do mato e agricultura: milho fofo e macaxeira para chicha, milho duro para 

criação de galinhas e porcos. Criamos também araras, curicas, periquitos, papagaios, macacos e 

queixadas, plantamos mandioca para farinha, cará e arroz. Cultivamos árvores frutíferas como 

goiabeira, mangueira, laranjeira, jaqueira, bananeira e cajueiros. 

A organização política tradicional tem como líder o cacique. O cacique no Povo Karitiana 

é responsável com a comunidade pelas decisões e resolução de problemas internos, organização 

dos trabalhos no roçado e demais funções estabelecidas na comunidade. O cacique também é 

responsável pelas festas tradicionais e transmissão dos rituais preparatórios dos participantes da 

festa.  
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Além da organização tradicional, novas formas foram introduzidas, tais como as de 

associação para garantir a autonomia dos indígenas no processo de reivindicação de seus direitos 

perante a sociedade não indígena. Alguns homens praticam a poligamia. No Povo Karitiana 

atualmente temos cinco homens casados com duas mulheres. Há também seis casos de casamentos 

com não índios. Mas isso está se tornando cada vez menos comum devido à necessidade de 

afirmação cultural. 

Tudo o que produzimos na agricultura é para nossa sobrevivência. O artesanato é 

comercializado individualmente por família. Houve conflitos intensos com garimpeiros, 

madeireiros e posseiros no processo de luta da retomada e demarcação territorial tradicional do 

Povo Karitiana, o que foi revertido pela fiscalização que realizamos. Atualmente esses conflitos 

surgiram novamente com o retorno a territórios tradicionais: aldeia antiga na margem esquerda do 

Rio Candeias (Byyjyty Osop Aky) e aldeia Joj Bit O Mirim (Juari). 

 

2.2. Contexto histórico da criação da escola indígena  
  

A primeira escola do Povo Karitiana foi construída pelo SPI e está localizada na margem 

esquerda do Rio das Garças. A escola era feita com parede de barro e coberta com palha de 

babaçu. Na época era administrada por não indígenas; eram funcionários do SPI.  

As aulas na escola eram ministradas somente na língua portuguesa, a troca de professores 

era constante e prejudicava o processo da educação escolar. A escola chegou à aldeia não pela 

vontade do Povo Karitiana; foi criada pelo SPI sem consultar a comunidade, não sabíamos o 

que era escola. Nasceu como desejo deles de nos ensinar a língua portuguesa e ‘civilizar’ o 

nosso povo, pois tinham interesse de integrar o Povo Karitiana à sociedade nacional. 

Somente muito tempo depois é que a Escola 4 de Agosto foi construída na margem direita 

do Rio Garças. Nesse período não existiam as casas dos índios na margem direita do rio, só a 

casa do chefe de posto da FUNAI. Tinha também o posto de saúde da escola e a garagem da 

FUNAI. Nessa época o SPI havia sido extinto e havia sido criada a FUNAI.  

Foi neste período (década de 80) que aconteceu o projeto POLONOROESTE que era um 

projeto financeiro de desenvolvimento do norte do Brasil. Foi com dinheiro desse projeto que 

a Escola 4 de Agosto foi construída. Tinha então uma sala de aula, cozinha e um quarto para 

os professores não indígenas que ali trabalhavam. 
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Esse novo prédio escolar, construído na margem direita do rio, foi inaugurado no dia 4 de 

agosto e assim a escola passou a se chamar Escola 4 de Agosto. Nessa época não havia 

professores indígenas. A gestão da escola era de responsabilidade da FUNAI. A rotatividade 

dos professores não indígenas era grande, eles não paravam, trocava direto, quando estávamos 

nos acostumando com um, vinha outro. A sala de aula era multisseriada, criança da 1ª série 

estudava com os alunos das demais séries, tudo misturado.  

 

2.3. Um breve histórico da gestão da escola indígena na aldeia  
 

Em 1993 a Secretaria de Educação de Porto Velho (SEMED) assumiu a responsabilidade 

da educação escolar na aldeia central do Povo Karitiana. A primeira diretora da Escola 4 de 

Agosto foi a professora Rosa Maria Onís de Araújo. Ela era uma não indígena contratada pela 

Secretaria Municipal de Educação. Foi a única professora que trabalhou cinco anos na aldeia 

Karitiana, enfrentando muitas dificuldades, sendo que uma das maiores era a falta de transporte. 

Todo final de mês ela ia a pé ou de bicicleta para a cidade receber o pagamento; às vezes, 

conseguia uma carona de algum veículo que passava na aldeia. A distância da aldeia até um 

ponto ônibus para Porto Velho na BR 364 é de 45 km. Lá ela pegava ônibus para Porto Velho 

e ia receber seu pagamento. Na cidade ela passava cinco dias. Depois voltava para a escola num 

carro da Secretaria Municipal de Educação. 

Na gestão da professora Rosa aconteceu a contratação do primeiro professor indígena da 

aldeia, Nelson Poopa Karitiana, indicado pelo povo. O contrato foi pela SEMED. Com a saída da 

professora Rosa, quem assumiu a administração da escola foi o Nelson Poopa Karitiana, que se 

tornaria também o primeiro diretor indígena da Escola 4 de Agosto. Na gestão dele foi contratada 

a primeira equipe de professores indígenas para a escola: Edelaine Maria Om’etepãrãrã Karitiana, 

Luiz Carlos Pyjewydna Karitiana, Inácio Pio`Aam Karitiana e João Batista Kyjengã Karitiana. Os 

contratos foram realizados pelo SEDUC (Estado) e pela SEMED (Município), em caráter 

emergencial.   

Nesta gestão do Nelson Karitiana – que também é acadêmico do curso intercultural na área 

de linguagem – foi quando saiu o decreto de criação da escola indígena, então foi na gestão dele 

que a escola passou a existir de forma legal. Nessa época também aconteceu a organização do 



 

16 

 

 

primeiro projeto Açaí, o Açaí I, e aconteceu ainda a contratação do primeiro quadro de professores 

indígenas para a escola. 

Essa contratação foi interessante. Primeiro, no ano de 1996, aconteceu uma reunião na nossa 

comunidade para escolher voluntários para trabalhar como professores na escola da comunidade. 

Foram escolhidos Edelaine Maria Karitiana, Luiz Carlos Karitiana, Inácio Karitiana, Marcelo 

Karitiana e eu, João Batista Karitiana, os primeiros professores indígenas da escola. Somente em 

1998 fomos contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho e pela Secretaria 

de Educação do Estado como professores indígenas com contrato emergencial. 

Depois da gestão do professor Nelson Karitiana quem assumiu a função de diretor foi o 

professor Inácio Karitiana. E ele conquistou uma vaga no Curso Intercultural da Universidade 

Federal de Rondônia. Na gestão do Inácio Karitiana foi implantado o projeto Kyowã, projeto de 

implantação do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. Antes tínhamos somente do 1º ao 5º ano. Foi 

na gestão dele também que houve a primeira contratação de uma merendeira e de uma zeladora, 

ambas renumeradas pela Secretaria de Educação de Porto velho para nossa escola.   

 

2.4. A identidade cultural na organização da educação escolar 
 

Os princípios norteadores da identidade de cultura do Povo Karitiana estão relacionados à 

história da formação cultural do nosso povo. A solidariedade, a luta pelo território tradicional, a 

identidade cultural, a religião tradicional e a interculturalidade são partes da nossa identidade. A 

comunidade, junto com os professores índios, sempre pensou de que forma poderiam ser 

valorizados aspectos como o território, a identidade, a língua materna e a interculturalidade no 

processo de organização da escola indígena que desejamos. 

A comunidade e os professores vêm assumindo a construção do projeto político-pedagógico 

da escola levando em consideração a realidade local. É importante perceber que, devido ao contato 

com os não índios, a educação indígena passou por um processo de transformação. A escola chegou 

à aldeia não pela vontade do povo, mas sim pelo desejo do próprio SPI, já que havia o interesse de 

integrar o Povo Karitiana à sociedade nacional. 

    Os primeiros movimentos na área da educação escolar foram iniciados em 1976, mas foi a 

partir de 1982 que o ensino passou a ser mais regular na aldeia. Na comunidade os professores 

indígenas estão assumindo o papel de protagonistas na organização da escola. 
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Mesmo assim, estamos em processo de formação para assumir todas as disciplinas da educação 

escolar. Para isso sentimos a necessidade de diálogos interculturais com a sociedade não indígena, 

sem abrir mão da escrita e do estudo da língua materna, fonte de garantia da nossa identidade 

cultural. 

O sistema escolar implantado ainda não atende às necessidades de uma educação específica e 

diferenciada que contemple a realidade linguística e cultural do nosso povo, o que acaba nos 

impedindo de efetivar uma escola que seja realmente indígena, pois ainda somos obrigados a nos 

enquadrar na estrutura de escola não indígena. Mesmo assim, temos 95 estudantes inscritos, entre 

crianças, jovens e adultos na estrutura da educação escolar da aldeia central.  

O processo de ensino-aprendizagem ainda segue a estrutura de ensino seriado, com métodos que 

são inadequados do ponto de vista da educação intercultural. O material didático utilizado ainda 

não condiz com a realidade específica do povo. A Secretaria de Educação do Município de Porto 

Velho dá assistência apenas quanto a contratos de professores, conservação do prédio da escola, 

merenda escolar e material de consumo. Precisamos avançar na elaboração de material didático 

para a escola.   
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      CAPÍTULO III - PENSANDO A ESCOLA INDÍGENA KARITIANA 
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3.1. A retomada do território tradicional como elemento pedagógico 

  

A luta pela retomada do nosso território tradicional deve ser um dos principais 

eixos de mobilização pedagógica da escola da nossa comunidade. Como a educação não 

existe onde não há a escola e por toda parte pode haver redes e estruturas sociais de 

transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criado algum 

modelo de ensino formal e centralizado, a retomada do território é um importante tema 

gerador das ações pedagógicas da escola indígena diferenciada. (BRANDÃO, 2007, p. 

13.) 

E importante afirmamos que o Povo Karitiana se autodenomina Yjxa, que quer dizer gente. 

Com o seu território localizado a 90 km da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, 

população de aproximadamente 314 pessoas, vivemos em quatro aldeias, duas das quais estão em 

territórios tradicionais retomados desde a década de 1980.  

O território demarcado atualmente ocorreu antes da Constituição de 1988 e não contemplou 

a área de ocupação tradicional. Desde a década de 1990, o Povo Karitiana vem cobrando dos órgãos 

competentes a demarcação completa de seu território, incluindo aldeias, cemitérios e outros lugares 

sagrados que estão na margem direita do Rio Candeias e que ficaram fora do território atual, 

demarcado com 89.682 ha. 

As lutas de resistência para a conquista do território trazem a situação de grilagem e 

invasões que avançam sobre o nosso território que representa um lugar da recriação cultural, 

religiosa e física. A preocupação do nosso povo é com a mobilização dos fazendeiros que invadem 

o território tradicional desde a década de 1990.  

Nessa mesma década, em pleno desenvolvimento do plano PLANAFLORO, quando o 

governador do Estado era Valdir Raupp (hoje senador da República), segundo a informação que 

um dos fazendeiros (Gustavo) repassou ao Ministério Público Federal (MPF), à FUNAI e a 

lideranças Karitiana, ocorreu a invasão do território tradicional Karitiana, por funcionários públicos 

ligados ao PLANAFLORO, iniciando o desmatamento para dar lugar ao projeto agropecuário. 

Mesmo contrários à política do PLANAFLORO e contra a legislação, funcionários públicos 

ilegalmente se apropriaram da terra, numa grilagem de terras dos índios.   

 Nesta luta para a retomada do território tradicional, que está invadido e cercado por 

fazendas, estamos sendo ameaçados por grupos econômicos e grandes fazendeiros da região.  O 
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grupo de trabalho para a identificação das terras que devem ser retomadas iniciou-se em 2000, 

sendo interrompido pela falta de ética e de compromisso de seu coordenador para com o povo. O 

antropólogo que coordenou o grupo se negou a percorrer todo o território tradicional, ancorado 

numa política indigenista contrária aos direitos dos povos indígenas. O trabalho do grupo foi 

reiniciado em 2009 e novamente não foi concluído, e em 2011 foi constituído novo grupo.   

   O grupo de trabalho entregou o relatório final à FUNAI, o que tem provocado polêmica, 

pois um grupo de políticos do Estado de Rondônia aliados dos fazendeiros organizou uma 

audiência pública, na Câmara dos Deputados, em Brasília, que tratou sobre a parte da reserva que 

o Povo Karitiana reivindica contrapondo-se aos direitos garantidos constitucionalmente aos povos 

indígenas. 

Neste sentido, os nossos aliados têm contribuído no assessoramento e pontuando a reflexão 

política de que a conquista de um território se deve à força política do povo, em ter claro o que 

representa a terra para as gerações futuras do Povo Karitiana. Essa luta tem proporcionado bons 

momentos de reflexão do coletivo da nossa comunidade para a resistência no processo de retomada 

das terras.  

Assim, no ano 2000 foi retomado um lugar sagrado na margem direita do Rio Candeias e 

em 2008 foi retomado outro lugar sagrado, na margem esquerda deste mesmo rio. Foram retomados 

pontos estratégicos, onde estão localizados os lugares mais sagrados. Hoje o povo pretende com 

essas retomadas avançar na conquista do território tradicional. O grupo que retomou esses lugares 

ali permanece, cultivando a terra, produzindo e enfrentando os fazendeiros ocupantes do território 

e mantendo contato permanente com a FUNAI e o MPF reivindicando a urgência da demarcação 

das terras consideradas nosso território original. 

 

3.2. A solidariedade e o ritual funeral na educação escolar indígena  

 

Os povos Karitiana defendem marcas da sua identidade cultural que são importantes na 

organização curricular da escola em suas comunidades. Quando realizam uma caçada ou pescaria 

e repartem entre as famílias, estão dando uma lição de comunidade solidária. Para preparar uma 

roça, realizam mutirão na construção de roças coletivas. Nas colheitas, na construção da tapagem, 

na distribuição dos peixes a solidariedade está presente entre os Karitiana.  
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Esses processos da vida cotidiana são elementos essenciais para a organização da matriz 

curricular da educação escolar do Povo Karitiana. Não podemos ignorar que a tradição cultural do 

povo tem aspectos didáticos importantes para a construção dos princípios pedagógicos da educação 

escolar presente na comunidade. Com isso acredita-se que escola deve dialogar com a identidade 

cultural do povo.  

Neste sentido, o ritual funeral é um bom exemplo da necessidade de diálogo cultural da 

identidade cultural do Povo Karitiana. Para realizar o rito funeral é preciso mobilizar material e 

espiritualmente todo o Povo Karitiana. O ritual é tão importante que as aulas na escola são 

suspensas por um período de até duas semanas. Mas são momentos importantes de ensino-

aprendizagem da identidade cultural para as novas gerações, considerando que o ritual tem uma 

dimensão pedagógica importante para o fortalecimento e a tradição da educação do Povo Karitiana. 

O ritual é um momento tão importante que envolve a participação de todas as pessoas da 

aldeia no preparo da sepultura, na retirada das palhas e no preparo da chicha. O tempo de luto é 

respeitado por todos, trata-se de um momento sagrado que deve ser respeitado. O luto dura 15 dias, 

mas a família da pessoa que morreu – principalmente o pai e a mãe – chora durante seis meses ou 

até por um ano a perda dessa pessoa.   

No ritual os familiares do falecido fazem o último trabalho para o morto. No dia seguinte 

ao falecimento as pessoas vão à floresta buscar a madeira apropriada para armação do “ej otom 

‘ep” para o túmulo. O “ej otom ‘ep” é uma armação de madeira que é construída sobre o túmulo 

recebendo uma cobertura de palha. Os homens é que vão à floresta buscar a palha para cobrir o 

túmulo. A palha deve ser tirada na quantidade certa, não pode sobrar nada. Este é um trabalho que 

tem de ser feito com muito respeito e cuidado. A madeira também tem que ser tirada na quantidade 

certa para a construção do túmulo. 

Os participantes do ritual funeral não podem ter relações sexuais com mulheres 

menstruadas. Mas a participação no ritual é livre. Passados cincos dias da morte, lembra-se a 

cerimônia para o morto e se faz a celebração da vinda do espírito. A família do falecido é que 

prepara o “ej kypisimimo”, que é a carne para a oferenda aos mortos e aos vivos. Os homens vão 

buscar caça na floresta, vão à procura de caças como nambu azul, mutum, nambu galinha; trazem 

todas as caças para a aldeia. No dia seguinte as carnes dessas caças são moqueadas e oferecidas 

com chicha, à noite, aos participantes. 
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No ritual os homens embrulham a caça com a palha e saem com o moquém, em direção ao 

túmulo. A família do falecido segura o pacote de carne nas mãos em frente ao túmulo e pede ao 

parente morto dizendo: “Essa é carne que a gente comia quando você era vivo. Agora te ofereço 

para que você não nos faça mal e cuide bem de nossa família”.  

Os homens presentes no ritual funeral, caso sintam vontade, falam de seus sentimentos para 

com o morto e pedem a sua proteção. Depois, os homens trazem os pacotes de carne de caça de 

volta e a levam ao fogo, embrulhada, para assar. Depois de assada, os parentes repetem os pedidos 

de proteção que já tinham sido feitos em frente ao túmulo e distribuem a carne para as pessoas que 

participam do ritual funeral. Depois de duas semanas do falecimento o cacique pode liberar o 

retorno das aulas no ambiente da escola, pois se espera que passou o sentimento da família do 

falecido.   

Embora o ritual funeral suspenda as atividades escolares realizadas em sala de aula, trata-

se de um momento importante relacionado aos processos próprios de ensino-aprendizagem da 

identidade cultural do Povo Karitiana. O ritual tem uma dimensão pedagógica rica relacionada aos 

saberes indígenas presentes na comunidade. Por isso que uma escola indígena diferenciada precisa 

ampliar a sua visão para incorporar saberes específicos da cultura na organização curricular da 

educação escolar.  

Os saberes do Povo Karitiana presentes nos rituais funerais contribuem para 

colocar as crianças índias em contato com os saberes tradicionais dos mais velhos. O ritual 

funeral tem uma dimensão pedagógica que demonstra aspectos da educação escolar da 

etnia e realidade social da comunidade que precisam ser negociados na construção do 

currículo da educação escolar da aldeia. Somente assim nós da etnia Karitiana podemos 

manter a nossa cultura viva na comunidade, considerando que os saberes dos mais velhos 

presentes no ritual funeral são importante afirmação da identidade cultural do nosso povo. 

 

3.3. Festas e rituais importantes para o currículo escolar  

 

O Povo Karitiana realiza festas e rituais que são muito importantes para a organização do 

currículo da escola local. São elas: a Festa da Chicha, a Festa da Caça, a Festa da Jatuarana e das 

Ervas Medicinais e Tapagem. Essas festas oferecem uma excelente dimensão pedagógica que pode 

fazer parte do currículo da escola.  Em todos os rituais das festas é realizada a oração para Deus 
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(Botyyj) pedindo proteção contra doenças, picadas de cobra, entre outros males presentes na vida 

cotidiana da aldeia. O reconhecimento desse tipo de saber é fundamental para a afirmação cultural 

da nossa identidade na educação escolar. 

A Festa da Chicha tem duração de cinco dias e acontece em comemoração durante a colheita 

do milho. O plantio do milho acontece entre os meses de agosto e setembro e a sua colheita nos 

meses de novembro e dezembro. 

Outro momento cultural de destaque para o nosso povo é a Tapagem. Trata-se de um 

método tradicional do povo de coleta de peixes do rio. O peixe é um dos principais alimentos do 

na nossa cultura. A Tapagem é construída num ponto do rio com barranco alto, ela cerca o leito do 

rio para coletarmos os peixes para nossa alimentação.  

  Na Tapagem cercamos todo o leito do rio com folhagens e galhos de arbustos resistentes 

da floresta; geralmente são árvores que resistem por um bom tempo dentro da água e são armadas 

e amarradas com cipós. Não usamos nenhum prego na construção, é uma verdadeira obra de 

construção civil em que utilizamos técnicas tradicionais do conhecimento do nosso povo.  

Na prática é o conhecimento científico que aplicamos na pescaria. Cuidamos de tudo: desde 

a qualidade das madeiras, os troncos, o nível do rio, a inclinação para que suporte o peso da água, 

a vazão para que não provoque represamento, a disposição da porta e seu encaixe para vedar o 

retorno dos peixes quando for acionada por um grande cipó que é esticado até a terra, onde ficam 

os observadores de cardumes – eles são chamados de espreiteiros.  

A construção da Tapagem é feita no período do verão quando o rio está bem baixo. 

Geralmente ocorre no mês de outubro e demora em torno de uma semana sua construção. A 

construção é realizada por uma equipe de cinco homens que trabalham diretamente, de modo que 

quando a chuva chegar o mesmo esteja pronto para a coleta dos peixes para nosso alimento.  

Na parede da Tapagem escolhe-se um local para se colocar uma porta que dá acesso a um 

curral. Ele é feito de pau cortado para receber os peixes que coletamos. Mas os peixes também 

entram no curral. Ao entrar, eles encontrarão duas falsas saídas, os xiquis (construídos em forma 

de cone onde o peixe entra e não consegue retornar), tornando-os presas fáceis. 

 A Tapagem é um excelente recurso pedagógico para trabalhar em várias disciplinas da 

educação escolar, uma vez que apresenta uma dimensão pedagógica que é importante para a 

construção do pensamento da comunidade, o fortalecimento da identidade cultural, o 
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desenvolvimento do trabalho coletivo e a divisão coletiva dos frutos do trabalho. Isto porque os 

peixes coletados são distribuídos para toda a comunidade. 

A Tapagem é um dos principais símbolos de resistência dos Yjxa, contribui para se 

contrapor à expansão da pecuária e do desmatamento de floresta amazônica no território tradicional 

dos Kapivari. Para nós ela representa vida, resistência e vitória!   

Outra festa que tem uma boa dimensão pedagógica e a Jatuarana. Nela a comunidade se 

organiza para preparar a Tapagem quando o rio está seco. Nos meses em que o rio está cheio a 

Tapagem é fechada cruzando o leito do rio. Cada família deve ir buscar a Jatuarana. Os homens, 

com pedaços de paus, batem nas raízes da sapopemba, o que é feito para espantar os espíritos maus. 

As mulheres, na aldeia, quando escutam o som da sapopemba respondem com o som feito pelo 

pilão. 

Outro importante recurso pedagógico da nossa cultura é a liderança do pajé que tem uma 

força de cura muito importante, ainda que hoje eles sejam pouco utilizados por disporem de menos 

tempo devido a suas atividades estarem muito ligadas aos serviços externos da comunidade. 

Geralmente o pajé detém um excelente conhecimento relacionado com as plantas medicinais 

existentes na floresta, tem uma ligação direta com o mundo dos espíritos.  

Além dos pajés, os velhos sabedores das próprias comunidades ainda preservam um pouco 

do conhecimento da medicina tradicional do nosso povo. Temos como exemplo o uso da água de 

tucumã e da chuva para doenças da visão, o uso do “cipó de abe” e do rabo de tatu para dores de 

ouvido, o chá de myndo nitingim para diarreia e dor de barriga, a raiz de bikiip para dor de dente, 

o sumo da folha de ge’aap para controlar hemorragias, entre outros.  

Esses conhecimentos conservam-se como valor cultural do cacicado: lideranças indicadas 

pela comunidade. Tínhamos um primeiro cacique geral chamado Too ‘o e um segundo cacique 

chamado Yry Ykyra. Esses conhecimentos, caso sejam sistematizados e organizados, podem estar 

presentes na educação escolar local.   

 

3.3. A infância indígena no processo de ensino-aprendizagem 

 

Falar de infância na aldeia nos faz relembrar das coisas que vivemos ali com nossos pais, 

irmãos e pessoas mais velhas que sempre nos ensinaram os valores da nossa cultura. Neste caso 

vou refletir sobre aspectos sociais e culturais da infância da minha comunidade. Vou falar também 
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como constituem a construção da identidade da criança indígena. Na comunidade Karitiana as 

crianças têm lugar garantido no processo de construção da nossa identidade, estão sempre presentes 

nas manifestações culturais da educação tradicional.  

Para a coleta das primeiras informações sobre a infância dos índios, conversei com Sr. 

Waldemar Karitiana, que é considerado um dos mais velhos sabedores da aldeia central. É 

importante reconhecemos que antigamente o nosso povo não ensinava seus filhos em sala de aula 

com quatro paredes. Naquele tempo não existia escola, mas sim a aula que acontecia em qualquer 

lugar da aldeia.  

O Povo Karitiana ensina suas crianças em qualquer lugar onde elas estejam. O ensino pode 

acontecer na casa, no roçado, na caçada, na pescaria, fazendo o artesanato e em outros lugares. No 

dia a dia é possível acontecer os processos de ensino-aprendizagem relacionados à identidade 

cultural do nosso povo.  

As crianças Karitiana aprendem observando com os pais, os tios, os avós e com os mais 

velhos. As meninas geralmente aprendem com as mães e as avós, já os meninos, com os pais e os 

tios. Os sabedores mais velhos ou as sabedoras mais velhas explicam o que se deve fazer e o que 

não se deve, mostram as coisas certas ou erradas. Essa é a educação diferenciada do Povo Karitiana. 

 

3.4. As marcas da identidade cultural como eixo pedagógico 

 

As marcas da identidade cultural do Povo Karitiana passam pelas práticas dos costumes, da 

tradição, da língua materna, as pinturas corporais, os artesanatos e outros tipos de manifestações 

culturais. 

  A identidade cultural do Povo Karitiana está viva e é dinâmica. Os Byyjyty Osop Aky 

ajudam a criar o universo cultural no cotidiano e nas inter-relações com o outro das aldeias. Esta 

dinâmica é expressa no silêncio, no gesto, na palavra e nas manifestações culturais que estão 

sempre presentes na vida cotidiana.  

No contexto das manifestações culturais que estão presentes na comunidade acontecem 

reflexões profundas que são incompreensíveis aos olhos dos não indígenas. Mas essas 

manifestações têm sentido e um grande valor cultural no fortalecimento da nossa identidade, pois 

nos levam a reconhecer quem somos e para onde estamos indo.  
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Os rituais do nosso Povo fazem parte do cotidiano das aldeias. Uns são de caráter mais 

individual e outros coletivos, que envolvem a participação de todos membros da comunidade. Há 

vários rituais que ajudam na construção da nossa identidade. Alguns são realizados por ocasião da 

colheita do milho (Festa da Chicha) e na época da fatura da Jatuarana (Pojpoko Myyj), coincidindo 

com o período das chuvas. Há rituais que são praticados ocasionalmente: o Irip Sopahibna – em 

que a anta é esquartejada e com o sangue do animal os homens – em especial os mais jovens – 

tomam banho para se tornar bons caçadores. 

 

3.5. A língua Arikém e Portuguesa na educação escolar  

 

O Povo Karitiana fala a língua que pertence ao tronco Tupi, família Arikém, com uma 

população composta de 314 pessoas. Todos são bilíngues, falam a língua materna e a língua 

portuguesa. A maior dificuldade ainda é interpretar textos teóricos ou acadêmicos na língua 

portuguesa, e na língua Arikém ainda é preciso concluir o processo de normatização que foi 

iniciado.   

A escola é um dos elementos incentivadores e que favorece a manutenção ou revitalização 

da língua Arikém. A inclusão da nossa língua no currículo escolar tem a função de lhe atribuir o 

status de língua plena e de colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a 

língua portuguesa. 

Para que seja fortalecida a língua Arikém na educação escolar a comunidade defende que 

ela seja mantida como língua oficial de alfabetização da nossa cultura. A escola é para nós um 

instrumento importante, mas limitado: acreditamos que ela não pode tudo, mas pode contribuir 

para que nossa língua sobreviva e não desapareça. 

Temos consciência de que precisamos aprender e saber usar a língua portuguesa para 

conversar com as outras culturas. A educação escolar é um dos meios que temos para aprender 

neste momento. É o meio que a nossa comunidade tem para aprender a interpretar e compreender 

as bases legais que orientam a vida no país, sobretudo aquelas que dizem respeito aos nossos 

direitos. 

Como todos os documentos que regulam a nossa vida são escritos em português: as leis, 

principalmente a Constituição, os regulamentos, os documentos pessoais, os contratos, os títulos, 

os registros e os estatutos, precisamos também aprender dominar essa língua. Afinal, nossos alunos 
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são cidadãos brasileiros e, como tais, têm o direito de conhecer esses documentos para poderem 

usar, sempre que necessitarem, em qualquer esfera da vida social e política do país. 

Para o nosso povo, aprender a língua portuguesa pode ser um instrumento de defesa de 

nossos direitos políticos e econômicos. É um meio que temos para ampliar o nosso conhecimento 

e o da humanidade. É um recurso que reconhecemos e respeitamos como importante para nossa 

diversidade cultural. Também é um canal importante para nos relacionamos com a cultura nacional 

brasileira. 

A escrita na língua portuguesa tem muitos usos. As pessoas, no seu dia a dia, elaboram 

listas para fazer trocas comerciais e se correspondem por e-mail. A escrita, em geral, serve também 

para registrar a história, a literatura, as crenças religiosas, o conhecimento de um povo. Ela é, além 

disso, um espaço importante de discussão e de debate de assuntos polêmicos que enfrentamos no 

dia a dia. 

Não basta a escola ter como objetivo alfabetizar os alunos. Precisamos que ela tenha o dever 

de criar condições para que possamos aprender a ler e escrever textos adequados nos contextos 

culturais em que vivemos e articulamos as nossas reivindicações. 

O aprendizado da escrita em português tem para o nosso povo funções muito claras: defesa 

e possibilidade de exercermos a cidadania e o acesso ao conhecimento de outras culturas e 

comunidades. 

Agora, a escrita da nossa língua precisa ser pensada com cuidado, discutindo-se muito bem 

o processo de normatização. Para nós a escrita na língua Arikém precisa de ajuda e contribuição 

de linguistas que queiram nos ajudar neste processo. Consideramos que é uma questão importante 

também para o processo de educação escolar do nosso povo. Considerando que geralmente essa 

atitude surge no início dos processos de educação escolar, acreditamos que é uma necessidade 

urgente que temos de ensinar também a ler e a escrever em Arikém. As experiências que temos em 

andamento têm demonstrado que é importante a normatização da nossa língua para o 

fortalecimento da identidade cultural do nosso povo.  

Um forte argumento a favor da introdução do uso escrito da língua Arikém é que limitá-la 

apenas aos usos exclusivamente orais significa mantê-la em posição de pouco prestígio e de baixa 

funcionalidade, diminuindo nossas chances de sobrevivência nas situações atuais. Utilizar a nossa 

língua por escrito, por outro lado, significa que ela está fazendo frente às dominantes no contexto 

brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

4.1. A interculturalidade como princípio educativo  

 

Com este estudo não temos dúvida de que a escola em nossa aldeia deve ser diferenciada, 

intercultural, contemplando os conhecimentos do Povo Karitiana e também, em nível geral, os da 

sociedade brasileira e de outras comunidades que consideramos importantes. 

Nos últimos anos temos constatado que os nossos direitos vêm sofrendo inúmeras 

violações. Os problemas que nos afetam estão relacionados a aspectos importantes como a terra, a 

saúde, a educação e a sustentabilidade do nosso território. Nos últimos anos o quadro de violência 

praticado contra os nossos direitos tem se agravado, causando sérios problemas ao nosso povo. As 

conquistas que tivemos garantidas na Constituição de 1988 e em outras legislações complementares 

estão ameaçadas.  

Com a Constituição de 1988, passando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996 e as Leis Complementares à Educação Escolar Indígena, temos conseguido conquistas 

importantes. Mas essas conquistas ainda não são aplicadas em nossas escolas e o Estado se 

comporta de maneira contraditória. As secretarias de Educação cobram gestão, mas não respeitam 

e nem compreendem nosso pensamento para a gestão e a organização pedagógica das nossas 

escolas.   

Para nós a educação escolar indígena diferenciada e intercultural passa pelas dimensões 

culturais do nosso povo. Mas na maioria das vezes não somos compreendidos na dimensão 

pedagógica da nossa cultura. Com isso são muitos os impactos que incidem sobre nosso povo, com 

as políticas oficiais de organização e gestão de nossa educação escolar. 

Ao longo da história de contato que se estabeleceu com nosso povo, a educação escolar 

sempre foi imposta como um instrumento de integração nossa com a sociedade nacional. A nossa 

língua materna tem sido um dos maiores alvos desses impactos nos processos de ensino-

aprendizagem da educação escolar. A tentativa de uniformização dos currículos escolares das 

escolas indígenas tem sido prejudicial. A escola tem sido usada, ainda hoje, como um meio de 

integração sem respeitar as nossas diferenças culturais. 

Por isso acreditamos que na medida em que o compromisso com a defesa do nosso território 

for crescendo dentro da escola, podemos mostrar a importância que a educação escolar tem para a 
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mobilização e a organização das nossas necessidades. Mas para isso precisamos conquistar 

autonomia para organização da gestão administrativa e pedagógica da escola, precisamos 

conquistar o direito de realizar a sua autogestão com a participação da comunidade. 

Neste rumo compreendemos que o nosso território é o “chão cultural” em que se produz e 

no qual reproduzem as mais diversas formas de organização da nossa vida e das nossas relações 

com os saberes indígenas. Compreendermos que esse espaço e as relações nele existentes 

representam a nossa história de luta e resistência. É nele que discutimos e construímos os nossos 

sonhos e anseios culturais. Mas o problema é que estão sempre tentando nos integrar à sociedade 

nacional sem respeitar a nossa identidade cultural. 

Acreditamos que a educação escolar indígena, para ser diferenciada, precisa valorizar nos 

currículos os saberes do nosso povo, bem como nossas formas de organização interna na 

comunidade. Essa educação escolar precisa estar ligada diretamente à questão territorial que 

enfrentamos, precisamos descolonizar o saber e as práticas que ferem cada vez mais a identidade 

cultural do nosso povo.  

A escola indígena precisa ser um espaço em que a nossa comunidade forma suas lideranças 

e assegure o nosso modo de ser e viver. Ela deve ser concebida como um território de luta, de 

resistência e transformações pedagógicas das políticas públicas. Nessa perspectiva, deve ser lugar 

de construção e desconstrução do conhecimento, espaço de vivência cultural de nosso modo de 

pensar. 
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