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Resumo  

 

Esta pesquisa se caracterizou dentro do contexto da reestruturação das políticas 

públicas de educação escolar indígena a partir da década de 1970, período em que 

emergem as proposições da escola indígena diferenciada. Tendo em vista esse contexto, 

o objetivo desta dissertação foi o de percorrer a trajetória da instituição escolar indígena 

diferenciada inserida no cotidiano da aldeia Aiha Kalapalo, situada na Terra Indígena 

do Xingu - Mato Grosso (MT), entre o ano de 1994, quando foi construída a primeira 

escola na aldeia, e o ano de 2010. Observa-se que, exatamente pelo fato de a escola na 

aldeia ocupar uma posição de “fronteiras”, na qual surgem às contradições e os conflitos 

decorrentes da imprecisão da formulação de seu papel na aldeia, os professores 

indígenas aparecem como elementos centrais desse novo modelo de escola, na medida 

em que são entendidos como “mediadores” ou “tradutores” em meio dos distintos 

sistemas educacionais: o do mundo indígena e o do não indígena. Essa investigação 

apresentou uma abordagem prioritariamente qualitativa. A pesquisa se orientou pela 

perspectiva e compreensão de mundo dos indígenas Kalapalo bem como pelas 

transformações sociais e culturais promovida no cerne do processo de escolarização da 

aldeia Aiha. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

observação das atividades cotidianas dos sujeitos participantes da pesquisa. Para nortear 

a organização dos dados, a investigação teve como base os conceitos de escola como 

espaço de “fronteiras” de Antonella Tassinari (2001), a noção de disciplinas escolares 

de André Chervel (1990). 

Palavras - chave: escola indígena, fronteiras, Kalapalo, Alto Xingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

This research characterized inside the context of restructuring of public policies of 

Indigenous scholastic education since 1970’s, period which emerged propositions of the 

differential Indigenous school. In view of this context, the objective of this dissertation 

was to follow the path of the differential Indigenous school inserted on the daily of Aiha 

Kalapalo village, settled on Indigenous land Xingu – Mato Grosso (MT), between 1994, 

when the first school in the village was built, and 2010. We observed that, precisely 

because the school in the village occupies a “boundary” position, which appears 

contradictions and conflicts due to the imprecision in the formulation of its role in the 

village, the Indigenous teachers appear as central elements of this new pattern of school, 

so that they are understood as “mediators” or “translators” among the distinct 

educational systems: the Indigenous and non-Indigenous world. This investigation 

presented an approach mainly qualitative. The research was conducted by the 

perspective and comprehension of world from the Indigenous Kalapalo as well as the 

social and cultural transformations promoted in the hub of the schooling process in the 

village. The data were collected through semi-structured interviews, observation of the 

daily activities from those who participated in the research. To guide the data 

organization, the investigation had the base of concepts of schools as “boundary” space 

by Antonella Tassinari (2001) and the notion of scholastic subjects by André Chervel 

(1990). 

Keywords: Indigenous school, boundaries, Kalapalo, Upper Xingu. 
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Introdução  

 

Esta pesquisa aborda a educação escolar indígena na aldeia Aiha Kalapalo, 

situada na Terra Indígena do Xingu em Mato Grosso. A discussão sobre a educação 

escolar da aldeia Aiha Kalapalo está imersa em um contexto histórico de configuração 

política educacional que envolve um ideário de civilização e identidade nacional que se 

inserem no processo de reconhecimento da pluralidade cultural e étnica dos povos 

indígenas no Brasil. 

As populações indígenas, nesse processo, têm levantando questões relevantes 

quanto às possíveis formas de interação com a sociedade nacional, bem como quanto às 

transformações sociais e culturais que este processo invariavelmente proporciona. 

Muitas destas questões como a autodeterminação, auto sustentação e território têm sido 

debatidas dentro das próprias aldeias, mas também no âmbito das políticas públicas, nas 

organizações não governamentais que trabalham com questões indígenas (ONGs), 

assim como em vários setores acadêmicos. Em todos esses espaços buscam-se definir 

estratégias no que diz respeito às práticas educacionais, aos problemas da saúde e às 

delimitações e aquisições de territórios, levando sempre em consideração as 

necessidades e direitos específicos de autonomia e autodeterminação dos povos 

indígenas enquanto sociedade diferenciada (GALLOIS, 2001).  

Na área da educação, a política pública para os indígenas vem sendo 

gradativamente implementada, com indicativos de que o crescente movimento indígena 

venha atuar no sentido de garanti-la como um avanço em favor de suas próprias lutas, 

rumo à afirmação da identidade étnico-cultural de cada povo na construção do seu 

projeto de futuro. 

Ao analisarem a educação escolar indígena no Brasil Ferreira e Silva (2001) 

indicam que a educação formal para os índios necessita de uma abordagem histórica 

para a compreensão do atual momento da escolarização nas aldeias e comunidades 

indígenas. Segundo elas, a educação escolar indígena divide-se em quatro fases. Em 

uma primeira fase, situada no Brasil colônia, a escolarização estava a mercê dos jesuítas 

que tinham como objetivo a catequese. Uma segunda fase se inicia a partir da criação do 

Serviço de Proteção aos Índios (SPI), em 1910, que tinha como tarefa a integração dos 

índios à sociedade nacional função que mais tarde ficou a cargo da Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) - criada em 1967 substituindo o SPI- em parceria com a Sociedade 
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Internacional de Lingüística (SIL) e outras missões religiosas que mantiveram a política 

de “educar para civilizar”. Uma terceira fase corresponde ao momento em que surgem 

as organizações indigenistas e a atuação de órgãos não governamentais em meados dos 

anos de 1970 e que potencializam ações que evidenciam a ruptura do lugar hegemônico 

conferido ao Estado sendo, então substituídos pelos interesses das próprias comunidades 

indígenas. E, a quarta fase, emerge a partir da década de 1980, momento em que as 

populações indígenas passam a gerir e definir os processos de educação formal, ou seja, 

elas avançam significativamente na conquista de espaços sociais e políticos que foram 

normatizados a partir da Constituição Federal de 1988. (FERREIRA; SILVA, 2001). 

De acordo com estas propostas de análise sobre o atual momento da história da 

educação escolar indígena, Grupioni (2003) afirma que a constituição de 1988 

inaugurou, no Brasil, a possibilidade de novas relações entre o Estado, a sociedade 

nacional e os povos indígenas. Para esse autor, ficaram garantidos, no texto da lei,  os 

direitos para os povos indígenas e as propostas de superação da perspectiva de 

integração assim como o reconhecimento da pluralidade cultural. 

A Constituição de 1988, ao inserir nos seus preceitos normativos do capítulo 

VIII e dedicando inteiramente aos indígenas os artigos 231 e 232, legalizou direitos 

fundamentais enquanto sociedade diferenciada, não apenas para consolidação da 

cidadania, expressos pelo reconhecimento da organização social dos índios, costumes, 

língua, crenças e tradições, mas também ficaram assegurados por lei, os direitos 

originários sobre as terras que ocupavam tradicionalmente (SILVA e AZEVEDO, 

1995).  

Em outros termos a Constituição de 1988 garantiu o direito à diferença e as 

especificidades étnico-culturais passaram a ser valorizadas, cabendo à União protegê-

las. Assim, a perspectiva integracionista está sendo gradativamente superada adotando-

se o princípio de respeito à diversidade étnica e cultural, que representa o aspecto 

central que fundamenta a nova base de relacionamento dos povos indígenas com o 

Estado.  

Outro ponto fundamental conquistado pelos povos em suas lutas e que foi 

colocado em destaque no texto da Constituição Federal de 1988 refere-se aos preceitos 

normativos inscritos no capítulo III na seção I da educação no segundo parágrafo do 

artigo 210: “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 



12 

 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem.” (Brasil, 1988). 

As importâncias dessa conquista manifestam-se nas discussões sobre como 

organizar ou o que propor às escolas indígenas para atender aos anseios das diferentes 

comunidades, justamente porque são essas diferenças que estão politicamente em pauta 

nas discussões das organizações indígenas, acessórias e o Estado (GRUPIONI, 2008). 

Os avanços das conquistas políticas que promoveram a superação das políticas 

assimilacionistas que prevaleciam na legislação anterior foram confirmados pela 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), lei 9.394/96 que, 

nos artigos 78 e 79 estabeleceu as bases da educação escolar indígena diferenciada:  

 

Art. 78. O sistema de Ensino da União, com a colaboração das 

agencias federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, 

desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para 

oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos:  

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 

recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas 

identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 

nacional e demais sociedades indígenas e não índias. (Brasil, 

LDB, 1996). 

 

 

Após as vitórias nos textos das leis, as questões sobre a educação escolar 

indígena se situaram em outros patamares. Uma dos problemas refere-se à efetivação e 

concretização desses princípios nas escolas criadas nas diversas comunidades indígenas. 

O governo, dentre outras atuações, pressionado pela sociedade acadêmica, grupos 

indigenistas e, principalmente, pelo movimento indígena, passou a realizar parcerias 

com as instituições não governamentais e religiosas para investir na formação de 

professores indígenas, com intuito de que essa formação potencialize a preservação e 

resgate dos valores e cultura da etnia local e de sua autonomia perante a sociedade 

envolvente.  

De forma geral, atualmente, discute-se a legitimidade das leis constitucionais 

que garantem, teoricamente, o direito da preservação da alteridade na escola indígena, 

sendo os objetivos destas, expressos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pela Lei 
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de Diretrizes e Bases, nem sempre, na prática, consideram a legitimidade da pedagogia 

indígena, como ressalta Silva &Azevedo (1995): 

 

(...) Mas o que as escolas indígenas devam ou não ensinar é 

matéria cuja decisão depende exclusivamente dos povos 

indígenas para os quais elas existem. Os objetivos dessas escolas 

devem ser discutidos e definidos pelas próprias comunidades 

onde estas estão localizadas. A experiência acumulada de mais de 

quatro séculos demonstra como programas de educação escolar 

indígena podem fazer estragos, quando estão sob controle de 

agências não-indígenas. São os povos indígenas, através de seus 

mecanismos políticos tradicionais, de suas organizações, de seus 

professores, etc. os únicos detentores do legítimo direito de 

decidir sobre o que deve acontecer ou não em suas escolas. 

 

 

Considerando este momento de transformações, mas também de tensões das 

políticas e ações voltadas para a reversão de uma “escola para os indígenas” para uma 

“escola dos indígenas” é que se situam as problemáticas desta pesquisa junto à Escola 

Indígena Estadual Kalapalo da Aldeia Aiha.  

A pesquisa sobre a escola indígena Kalapalo do Alto Xingu, da aldeia Aiha, 

situada na Terra Indígena do Xingu de Mato Grosso (TIX - MT) se insere no Projeto 

Momentos e Lugares da Educação Escolar Indígena: Memória, Instituição e Práticas 

Escolares em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Educação: História, 

Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) cuja 

temática de investigação refere-se à educação escolar indígena a partir da década 1970 

aos dias atuais, período que corresponde ao processo de implementação da escola 

indígena diferenciada.  

A opção por uma pesquisa sobre a educação do povo Kalapalo ocorreu em 

função do contato que tive com eles no curso de graduação, no decorrer do ano de 2005, 

momento em que cursava licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). E, nesta época, dois professores indígenas Kalapalo, Jeika 

Kalapalo e Jailson Kalapalo, passaram a participar de um curso de capacitação 

promovido pela parceria entre a comunidade da etnia Kalapalo da aldeia Aiha do Parque 

Indígena do Xingu-MT e a UFSCar. Nessa ocasião passaram a residir temporariamente 

na moradia estudantil da UFSCar em que eu residia como estudante de Educação Física 

e assim passei a dividir o apartamento com eles. Os professores indígenas Kalapalo 
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ingressaram na UFSCar com o objetivo de organizar a Associação Aulukumã criada por 

para defesa dos interesses políticos da comunidade da aldeia Aiha. Pude acompanhar e 

compreender os objetivos da criação da Associação que, dentre seus objetivos, buscava 

viabilizar projetos e programas que não atendessem somente às questões relacionadas à 

saúde, educação escolar e à comercialização dos artesanatos produzidos na aldeia, mas 

também a reivindicações frente às políticas indigenistas que beneficiassem a 

comunidade como um todo, promovendo melhorias das condições de vida da etnia 

Kalapalo da aldeia Aiha.  

A partir deste convívio surgiu o interesse em aprofundar o conhecimento sobre 

os Kalapalo e, nesta perspectiva participei de um projeto de Iniciação Científica cujo 

tema foi “Cultura Corporal Indígena Kalapalo”, originando daí as primeiras pesquisas 

realizadas sobre a etnia Kalapalo.  

No segundo semestre de 2005 teve início a pesquisa com os professores 

indígenas Kalapalo que freqüentavam o curso na UFSCar, conversando sobre a cultura 

corporal Kalapalo e, em particular sobre o Kwarup
1
, na língua Kalapalo egitsü.  

O termo egitsü se refere a eventos que envolvem a participação de convidados 

de outras aldeias alto-xinguana para celebrar a figura de líderes hereditários (anetaõ) 

mortos. Todos esses eventos envolvem a execução repetida de música na comunidade 

anfitriã durante um longo período, anterior à performance na qual participam os 

visitantes. Além disso, devido ao fato de os egitsü envolverem competição de luta, 

(kindene) entre convidados e anfitriões, por alguns meses antes da chegada dos 

convidados os anfitriões devem aprimorar suas habilidades em tocar e lutar (e os 

convidados devem fazer o mesmo em suas próprias aldeias). Em linhas gerais, lutar 

parece ser um modo de diminuir, de modo simbólico, a distância social entre pessoas de 

aldeias diferentes (ISA, 2002; FRANCO NETO, 2010; GUERREIRO, 2009). 

No decorrer de nossas conversas, Jailson comentou que além de professor era, 

também, lutador de huka-huka, Kindene (forma de luta característica entre os povos 

alto-xinguanos) e por esse motivo freqüentou, na época, a academia de musculação da 

cidade de São Carlos com o intuito de ficar mais forte para lutar no Kwarup que 

ocorreria no mês de julho de 2005 daquele ano. Com o seu regresso da aldeia, no mês 

                                                 

1
 Kwarup ritual interétnico realizado pelos povos do Alto Xingu. É conhecido nacionalmente por sua 

denominação na língua tupi-guarani dos Kamayurá do Alto Xingu, Kwarup.  
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de setembro, perguntei como havia se saído nas lutas. Ele respondeu não ter vencido 

nem perdido, havia somente empatado. Questionei se a prática da musculação fez 

diferença nas lutas e ele comentou ter ficado um pouco lento, atribuindo o empate ao 

desrespeito ao espírito. Segundo Jailson “quem dá forca ao lutador é o espírito por este 

ser o dono da força, tendo o lutador que cumprir algumas regras para ser um bom 

lutador e que na sua estadia na UFSCar ele não tinha tomado a erva, nem escarificado 

para ficar forte, limitando-se em fazer os exercícios de Kagaiha
2
 na academia”. Saliento 

que na preparação para a luta existe treinamento específico e uso de procedimentos 

indígenas, tais como: escarificação e utilização de ervas de acordo com princípios 

ritualísticos próprios. 

No desenvolvimento da pesquisa de IC, tive a oportunidade, em 2006 de 

conhecer a Aldeia Aiha, tendo sido convidada pelo professor Jailson Kalapalo para 

assistir o ritual funerário Kwarup que ocorreria no mês de agosto deste mesmo ano na 

aldeia. Ocorreram, a partir de então, as pesquisas de campo que foram realizadas em 

agosto de 2006 e em uma segunda visita mais prolongada entre 06 de agosto a 18 de 

outubro de 2007, resultando desses contatos a monografia de graduação intitulada: 

Processos educativos corporais no contexto da escola indígena Kalapalo do Alto Xingu 

- Mato Grosso (2006).  

Nessas oportunidades foi possível percorrer a maioria das aldeias Kalapalo e 

uma da etnia Kuikuro ao realizar o trajeto de São Paulo ao Alto Xingu, mais 

precisamente à aldeia Aiha da etnia Kalapalo. 
3
 

Durante o trajeto percorrido foi possível identificar as formas de ocupação da 

região em torno da região sudeste da TIX. O Território Indígena do Xingu encontra-se 

cercado por diversas fazendas de grãos de soja e de gado. Essa conformação ocorre pelo 

                                                 

2
 Kagaiha - o mesmo que caraíba, não-índio, „branco‟. 

3
  A viagem correspondeu a etapas realizadas em três dias A primeira foi o percurso de trinta e duas 

horas, partindo de São Paulo (SP) a cidade de Canarana (MT) em 09 de junho de 2006, juntamente com 

36 homens, 06 mulheres e 07 crianças Kalapalo e um guia turístico kagaiha contratado pelo SESC São 

Carlos. Na manhã do dia 11 de junho realizamos a segunda etapa: pegamos carona com o caminhão dos 

Kalapalo, até o porto da fazenda Sayonará (que fica na margem direita do rio Kuluene) num percurso de 

três horas. Durante a noite deste mesmo dia fomos de barco para o Posto Indígena de Vigilância (PIV) 

Kuluene que se localizam nas delimitações sudeste do Xingu, aproximadamente a 125 km de Canarana e 

é considerada a principal porta de entrada e saída do Xingu para aguardar a balsa da etnia indígena 

Yawalapíti. A balsa dos Yawalapíti chegou na manhã do dia 13 de junho. No trajeto pelo rio Kuluene 

desembarcamos nos aldeamentos: Lagoa Azul (Kalapalo), da Pedra (Kalapalo), Barranco Queimado 

(Kalapalo); nas aldeias: Tanguro (Kalapalo) e Afukuri (Kuikuro), ambas na margem do rio; e no porto 

dos Matipu. 
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processo de ocupação e exploração econômica incentivada pelo governo de Mato 

Grosso a partir da década de 1970, abrindo loteamentos de terras para grandes e 

pequenos empresários agrícolas e agropecuários ao entorno do território indígena. A 

região que envolve o TIX está assim configurada com pelas atividades econômicas: ao 

nordeste predomina a pecuária; ao sul e sudeste a produção de soja e no oeste a extração 

de madeira. Com o desenvolvimento dessas atividades econômicas foram-se criando 

municípios que envolvem a TIX como: Canarana, Querência, Gaúcha do Norte, entre 

outros (ISA, 2002).  

A criação dos Postos Indígenas de Vigilância (PIV) foi decorrente, segundo 

informam os próprios indígenas, do processo predatório dos fazendeiros, pescadores e 

caçadores que invadiam o território indígena. Foi montada uma infra-estrutura situando 

os postos de vigilância em pontos estratégicos dos rios que propiciam um acesso direto 

a TIX, com a assessoria da Fundação Nacional dos Índios (FUNAI), do órgão ambiental 

federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) e também do estadual, a Fundação Estadual do Meio Ambiente - Mato 

Grosso – FEMA-MT. 

O croqui da região do Alto Xingu que se segue, apresenta a localização 

estratégica de alguns dos PIV da região. 

 

 

Figura 1: Croqui da região do Alto Xingu sinalizando a aldeia Aiha Kalapalo com destaque 

em vermelho e dos PVI- adaptado de: DESI XINGU/ FUNASA, 2005. 
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No entanto, o sistema de PIV não tem sido suficiente para conter o avanço das 

atividades de exploração econômica e predatória da região, havendo outros projetos 

sendo desenvolvidos como mapeamento da dinâmica de desmatamento através de fotos 

via satélite, trabalhos de capacitação dos chefes de postos, a restauração e manutenção 

das fronteiras que estabelecem os limites do território (ISA, 2002). 

Desta forma, os Kalapalo e outros povos do Xingu, convivem em constantes 

tensões e enfrentamentos e este é um conhecimento fundamental para situar o 

significado da educação escolar como instrumento de luta política. 

Desde a minha primeira estadia na aldeia Kalapalo ficou demonstrado o 

sistema de trocas de conhecimento que deveria ser estabelecido entre nós. Na chegada a 

aldeia fui hospedada na casa da família do professor Jailson Kalapalo que passou a me 

adotar, progressivamente e pelo contato com o Primeiro cacique tive o consentimento 

de realizar minha pesquisa, mas sob a condição de dar aulas de português e matemática 

na escola da aldeia. Assim, todas as idas a campo somente foi possível sob essa 

condição proposta pelas lideranças Kalapalo de ensinar a língua portuguesa na escola 

indígena durante a minha estadia na aldeia, ou seja, de desenvolver um trabalho como 

professora “voluntária” na Escola Estadual Indígena Kalapalo.  

O propósito imediato dos Kalapalo aprenderem a língua portuguesa, segundo 

as lideranças indígenas Kalapalo da Aldeia Aiha, articula-se a duas necessidades 

essenciais. A primeira decorre do interesse político, sendo importante para a 

comunidade que um número maior de Kalapalo sejam falantes da língua portuguesa 

para realizarem os diversos contatos, tanto os oficiais quanto com os habitantes das 

cidades, fazendeiros, etc. Uma outra necessidade diz respeito ao fato dos Kalapalo 

estarem inseridos em um contexto de interdependência cerimonial – alianças 

matrimoniais e trocas econômicas que ultrapassam a própria comunidade e que incluem, 

portanto, etnias do Alto Xingu (ver área de localização das aldeias). Isto vale para todas 

as outras etnias alto-xinguanas que se encontram na mesma situação, criando, 

conseqüentemente, a necessidade de uma forma geral de entendimento e de negociações 

entre eles. A comunicação entre estas etnias pertencentes ao mesmo sistema cultural, 

mas que possuem línguas maternas distintas umas das outras, é feita através da língua 

portuguesa. 

No processo de negociação para minha permanência na aldeia com as 

lideranças Indígenas da etnia Kalapalo foi, assim, possível conhecer a escola indígena e 
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os problemas que nela estão implicados. Passei, então a vivenciar as atividades 

desenvolvidas na escola, acompanhar as aulas e a conhecer os alunos, os pais dos 

alunos, além de me tornar mais próxima do professor Jailson Kalapalo, com o qual tive 

diversas conversas sobre a implantação da escola, surgindo neste momento o interesse 

de conhecer mais profundamente as especificidades das escolas indígenas e o propósito 

dos Kalapalo de aprender a língua portuguesa.  

Desta forma, a investigação proposta foi se delineando quanto ao interesse em 

compreender os significados da escola no interior da comunidade Kalapalo da aldeia 

Aiha, uma vez que minha pesquisa inicial detinha-se em uma forma de entendimento da 

educação tradicional desse povo. A educação corporal dos jovens Kalapalo corresponde 

a um aspecto essencial de constituição identitária e passei a questionar o significado da 

educação escolar em suas relações com a forma tradicional praticada. Nessa perspectiva 

tornou-se significativo analisar os impactos, as contradições, as tensões sociais e 

culturais relacionados ao processo de escolarização da aldeia Aiha desde o período de 

sua implantação (1994) até os dias atuais. 

As indagações que passaram a delimitar a pesquisa relacionam-se ao impacto 

que a escola Estadual Kalapalo da aldeia Aiha tem proporcionado tanto na vida 

cotidiana da comunidade quanto às formas de aquisição dos conhecimentos necessários 

sobre o mundo da sociedade envolvente e dos instrumentos necessários para com ela 

lidar. A escola pode ser uma instituição de redefinições das relações de contato? Como 

ela interfere nas formas educativas tradicionais? 

A partir dessas indagações, o estudo visa abordar as relações estabelecidas por 

intermédio da escola entre uma educação indígena e a educação na forma escolar e as 

mudanças nessa relação cultural de contato.  

A relevância da temática se insere nos debates sobre o papel da escola na 

redefinição do contato, além de contribuir para a discussão atual sobre formulação das 

políticas públicas de educação indígena, pois é necessário conhecer e aprofundar outras 

formas culturais de se construir o saber ao se pretender construir uma escola 

diferenciada que respeite as diferenças dos grupos sociais envolvidos no processo.  

A implantação da escola na aldeia tem promovido transformações no cotidiano 

da comunidade Kalapalo, suscitando conflitos e estabelecendo situações e 

posicionamentos contraditórios na comunidade. Diante disso, a investigação considerou 

importante analisar o processo de implantação da escola na aldeia Aiha Kalapalo a 
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partir de 1994, quando foi construída a primeira escola na aldeia, até 2010. Verificando 

quem são os agentes indígenas e os não indígenas envolvidos na implementação desta 

escola diferenciada. Ao acompanhar a trajetória da construção dos componentes 

curriculares, e da prática escolar no cotidiano da aldeia, a pesquisa procurou situar os 

agentes internos que tem desenvolvido suas atividades na escola, ou seja, os professores 

e as lideranças e, a partir deles, apreender em um primeiro momento o significado e os 

objetivos da implementação da escola diferenciada. Em um segundo aspecto a pesquisa 

busca identificar os impactos da educação escolar na vida social e cultural do povo 

Kalapalo, e nesta perspectiva centrou-se nas implicações da educação escolar na 

Educação Kalapalo sobre a reclusão pubertária. 

O problema central da pesquisa pauta-se no significado e no objetivo da 

implantação da escola diferenciada no interior da comunidade Kalapalo analisando os 

impactos e as tensões sociais provocadas pelo surgimento da educação escolar na aldeia, 

identificando os professores e seu papel na comunidade, assim como as perspectivas 

diante das possibilidades e entraves das políticas públicas. 

 

Fontes e procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa possui um caráter qualitativo por apresentar como fonte direta a 

perspectiva dos indígenas Kalapalo da aldeia Aiha sobre a sua visão e compreensão: das 

transformações sociais e culturais promovidas no processo de escolarização da aldeia 

Aiha.  

A pesquisa qualitativa contemporânea circunscreve em um campo 

interdisciplinar envolvendo as ciências humanas (LÜDKE & ANDRÉ, 1986; 

MOREIRA, 2002). 

Moreira (2002, p. 50-51), discorre que a pesquisa qualitativa pauta-se nos 

estudos na interpretação do mundo real, preocupando-se com a interpretação do sentido 

das palavras na tarefa de pesquisar sobre a experiência vivida por uma determinada 

sociedade ou grupo social. 

O autor elucida ainda que, a pesquisa qualitativa se justifica pelo fato de os 

investigadores lidarem com a interpretação de entidades que, por sua vez, interpretam o 

mundo que as rodeiam. O autor, dentro de uma perspectiva fenomenológica, considera 

que os objetos de estudo das ciências humanas e sociais são as pessoas e suas 
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atividades, considerando-os “não apenas agentes interpretativos de seus mundos, mas 

também compartilham suas interpretações à medida que interagem com os outros e 

refletem sobre suas experiências no curso de suas atividades cotidianas (MOREIRA, 

2002, p. 51)”. 

Lüdke e André (1986), autoras que fazem uma discussão sobre a pesquisa em 

educação, dentro de uma vertente qualitativa, nos ensina que é fundamental que ela se 

converta em uma investigação de caráter etnográfico. A pesquisa etnográfica, segundo 

as autoras, é a descrição de um sistema de significados culturais de um determinado 

grupo, situando-o dentro de um contexto sócio-cultural mais amplo. Desta forma, neste 

trabalho, para além da descrição da escola e das observações de seus conflitos tomou-se 

o cuidado em não reduzir a pesquisa somente ao ambiente da Escola Indígena Estadual 

Kalapalo, mas também analisar a relação entre o que se aprende na escola e o que se 

passa fora dela.  

As autoras dão as características básicas de uma pesquisa qualitativa do tipo 

etnográfica enfatizando que problema é redescoberto no campo; o pesquisador deve 

realizar a maior parte do trabalho de campo pessoalmente; os relatórios etnográficos 

apresentam uma grande quantidade de dados primários; o contato com o campo deve ser 

direto, tendo uma longa duração para que se possa melhor entender a vida do grupo 

pesquisado. Neste sentido realizei uma descrição das fontes e dos métodos de análise 

das mesmas (LÜDKE & ANDRÉ, 1986). 

Da mesma forma, foi introduzida uma análise em perspectiva histórica, em que 

se promoveu uma série de preocupações, tanto na recuperação de fontes, inclusive 

bibliográficas, como no processo da captação dos registros orais, foram sendo 

solicitadas, aos entrevistados, as suas memórias sobre a escola. 

Para desenvolver uma pesquisa em uma área tão estudada quanto ao Alto 

Xingu, as fontes escritas são diversas e datam desde 1884 quando o pioneiro, médico e 

antropólogo alemão Karl Von den Steinen desenvolveu os primeiros escritos sobre a 

população da região seguida por outros pesquisadores nos anos posteriores. Ao 

contrário das fontes bibliográficas específicas sobre os Kalapalo como a etnografia de 

Ellem Basso (1969), que é materializada sobre tudo na trilogia The Kalapalo Indians of 

Central Brazil (1973), que é uma monografia inaugural sobre os Kalapalo, onde a 

autora trata de temas como modos de subsistência, estrutura da aldeia e da casa, relações 

de gênero, parentesco, casamento; A Musical View of the Universe (1985), a autora 
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focaliza diretamente a questão da arte como “performance”, em que a música é 

entendida como transmissão de conhecimento fundamentais para cultura Kalapalo; e In 

Favor of Deceit (1987) aqui são focalizadas as narrativas Kalapalo com as traduções, 

comentários e análises feita pela autora.  

Foram utilizados, dentre os trabalhos mais recentes, para uma caracterização 

geral dos Kalapalo os trabalhos de Herrero (2006), com o livro Jogos e Brincadeiras do 

Povo Kalapalo que reúne um conjunto de descrições dos jogos, das brincadeiras e da 

cultura material e imaterial dos Kalapalo, de Guerreiro Junior (2008) com Parentesco e 

Aliança entre os Kalapalo do Alto Xingu e Franco Neto (2010) com a dissertação 

Xamanismo Kalapalo e Assistência Médica no Alto Xingu: Estudo etnográfico das 

praticas curativas. Estas são as fontes bibliográficas mais expressivas por serem 

etnografias do povo Kalapalo.  

Como fonte privilegiada para o estudo da conformação das disciplinas 

escolares destinadas às escolas xinguana utilizei o Projeto Político Pedagógico (PPP, 

2001); Diário de classe dos professores indígenas Jailson Kalapalo e João Kalapalo 

(2010), os cadernos de classe dos alunos (2010).  

Outra fonte para o trabalho foi o Currículo das escolas do Parque Indígena do 

Xingu primeira da fase do ensino fundamental, cedido cordialmente pelo professor 

indígena Junior Kalapalo. 

Os registros visuais são outras fontes que compõem esta pesquisa, em 

particular as fotografias e os desenhos dos alunos da escola. Consideramos que 

materiais são muito mais portadores de representação e formas de linguagem que 

informam sobre o cotidiano escolar, tendo como pressuposto a visão dos professores e 

dos alunos. 

Sobre os registros fotográficos foi usado como suporte teórico Boris Kossoy 

(2003). Segundo o autor as informações registradas e expressas pela fotografia mostram 

apenas um fragmento da realidade factual: “A fotografia, por ser um meio de expressão 

individual, sempre se prestou a incursões puramente estéticas; a imaginação criadora é 

pois inerente a essa forma de expressão; não pode ser entendida apenas como registro da 

realidade dita factual (p.49)”. A seleção de fotos por mim realizadas representa um 

recorte sobre o mundo, sobre as concepções do cotidiano escolar. 

Os registros fotográficos se inseriram no desenvolvimento deste trabalho, 

assim como a pesquisa de campo, procedimento de investigação necessário para o 
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aprofundamento da busca de informação mais apropriada para alcançar os objetivos 

desta pesquisa. A pesquisa de campo se fundamentou em princípios etnográficos que 

segundo Magnani (2002)  

 

(...) a natureza da explicação pela via etnográfica tem como base 

um insight que permite reorganizar dados percebidos como 

fragmentários, informações ainda dispersas, indícios soltos, num 

novo arranjo que não é mais o arranjo nativo (mas que parte dele, 

leva-o em conta, foi suscitado por ele) nem aquele com o qual o 

pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo arranjo carrega as marcas 

de ambos: mais geral do que a explicação nativa, presa às 

particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a outras 

ocorrências; no entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial 

do pesquisador, pois tem agora como referente „o concreto vivido‟ 

(MAGNANI, 2002, p.17). 

 

 

O estudo foi desenvolvido por meio do acompanhamento e das observações 

minuciosas do dia-a-dia da Escola Indígena Estadual Kalapalo e da aldeia Aiha, e das 

pessoas da comunidade. Essas observações foram sistematicamente registradas em um 

diário de campo, como conforme aponta BOGDAN & BIKLEN (1994, p.163-165) 

contendo os aspectos descritivos que englobam as notas de campo, a saber: retratos do 

sujeito, reconstrução de diálogo, descrição do espaço físico, relatos de acontecimentos 

particulares, descrição de atividades, comportamento do observador, além de realizar a 

parte reflexiva do diário de campo.  

As anotações, na medida do possível, foram feitas no próprio campo. Na aldeia 

Aiha, não tinha energia elétrica, somente energia solar e às vezes energia gerada por 

gerador movido a óleo diesel. Em vista disso os registros eram realizados a luz de vela 

durante a noite, pois era o momento mais propício para tal, porque durante o dia quando 

me sentava para escrever era sempre acompanhada por alguém interessado em saber o 

que estava fazendo, ou para conversar. Ocorreram também, conversas registradas em 

notas de campo com os professores indígenas Kuikuro da aldeia Ipatsé do alto Xingu-

MT. 

E é importante destacar que esta pesquisa de caráter qualitativo fundamentou-

se campo interdisciplinar. Desta forma, foi necessário o dialogo com a História Oral que 

aborda por meio de entrevista. Sobre este procedimento Alberti (2006), afirma que  
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(...) História oral pode ser entendida como um caminho interessante 

para se conhecer e registrar múltiplas possibilidades que se 

manifestam e dão sentido a formas de vida e escolhas de diferentes 

grupos sociais, em todas as camadas da sociedade. Ao mesmo 

tempo, o trabalho com História oral pode mostrar como a 

constituição da memória é objeto de continua negociação. A 

memória é essencial a um grupo porque esta atrelada a construção 

de sua identidade. Ela [a memória] é resultado de um trabalho de 

organização e de seleção do que é importante para o sentimento de 

unidade, de continuidade e coerência- isto é, de identidade. E 

porque a memória é mutante, é possível falar de uma historia das 

memórias de pessoas ou grupos, passível de ser estudada por meio 

de entrevista de Historia oral. As disputas em torno das memórias 

que prevalecerão em um grupo, em uma comunidade, ou até em 

uma nação, são importantes para se compreender esse mesmo 

grupo, ou a sociedade como um todo (p.167). 

 

 

De acordo com o propósito desta pesquisa o tipo de entrevista realizada foi 

temática: “As entrevistas temática são as que versam prioritariamente sobre a 

participação do entrevistado no tema escolhido (Segundo Alberti 2006 p.175).”  

A opção pelo procedimento metodológico da História Oral, no que se refere às 

constituições das fontes por meio das entrevistas não contempla todas as questões e 

objetivos deste trabalho. Por esta razão, ela é uma fonte que permeia todos os capítulos 

deste estudo e foram realizadas em diversos momentos da pesquisa. 

As entrevistas foram gravadas na aldeia Aiha em diferentes momentos das 

visitas a campo em 2006, 2007 e 2010. Os entrevistados foram selecionados de maneira 

que englobassem as pessoas ativa no processo de escolarização da aldeia: os professores 

indígenas e lideranças.  

O primeiro cacique de Aiha foi selecionado, em virtude do lugar que ele ocupa 

na aldeia, ou seja, por ele ser o primeiro cacique “dono da aldeia”, tendo permanecido 

como tal desde a instalação da escola na aldeia. Foram selecionados todos os 

professores indígenas que atuaram e atuam na escola.  

A partir da definição do tema e dos objetivos da pesquisa, elaborei um roteiro 

geral para as entrevistas. As entrevistas foram divididas em dois eixos temáticos. O 

primeiro eixo temático alude ao processo de implantação da escola, à escola 

diferenciada, o curso de formação e à capacitação dos professores indígenas Jeika e 

Jailson Kalapalo.  
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No segundo eixo temático os roteiros foram construídos na perspectiva dos 

professores Jailson Kalapalo João Kalapalo, Junior Kalapalo e do Primeiro cacique 

sobre a importância da escola na aldeia.  

Os roteiros não foram aplicados de forma rígida, uma vez que muitas questões 

foram surgindo naturalmente nos discursos dos depoentes no transcurso das entrevistas. 

Cada entrevista teve sua própria dinâmica e cada entrevistado mostrou-me diferentes 

abordagens ao responder as questões. Ressalto que o roteiro que elaborei tem o caráter 

temático e não restringiram a trajetória de vida dos entrevistados. Assim, considerei 

estritamente a parte da vida do entrevistado ligado ao tema e com os objetivos da 

pesquisa.  

Como fundamentos para análise das fontes são referenciados os conceitos de 

cultura relacionados aos Kalapalo, de escola diferenciada, de história e memória, de 

currículo e disciplina escolar, e de escola como espaço de fronteira.  

A discussão sobre o conceito de cultura baseia-se no sentido atribuído pela 

etnia Kalapalo em seus discursos e pela visão de Laraia (1986) e Geertz (1926). O 

conceito de cultura, nesta perspectiva, compreende como um sistema simbólico e não 

apenas como comportamento aprendido, estático, mas contendo uma dinâmica própria, 

que tem a possibilidade de ser interpretada por meio de seus códigos, evitando assim 

julgamento de valores sobre atitudes que a nossa vista pareçam reprováveis ou errados.  

O conceito de currículo fundamenta a análise da Proposta Curricular das 

Escolas das Terras Indígenas do Xingu escrito em parceria com professores indígenas 

em formação, assessores lingüistas, antropólogos e educadores ligados ao ISA, MEC, 

SEDUC-MT e FUNAI, publicado em 2002. Os conceitos com base, principalmente em 

André Chervel (1990) e Ivor Goodson (1995) foram analisados pelas observações e 

registros na escola. Para análise dos currículos da escola diferenciada foram importantes 

as análises da legislação sobre a escola diferenciada, tendo como princípios básicos 

entende-las por meio do ponto de vista da comunidade Kalapalo. 

A análise da escola indígena como espaço de “fronteira” fundamentou-se na 

abordagem teórica de Tassinari (2001). 

Para a discussão de escola indígena diferenciada foram utilizados os trabalhos 

de autores da área da Antropologia, da educação e da lingüística que elaboram e 

discutem projetos educacionais para os povos indígenas. Autores como Bruna 

Franchetto (1984; 1986; 1994; 1997; 2002), Mariana Leal Ferreira (1992), Lucy Seki 
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(1993), entre outros teóricos que discutem o processo da introdução da instituição 

escolar nas terras indígenas. Referenciais como Bartomeu Melià (1979), Aracy Lopes 

da Silva (1995), Grupioni (1995; 2008) que forneceram as análises em perspectiva 

histórica do processo de criação e implantação das escolas indígenas dentro do terceiro 

e quarto momento da educação escolar indígena no Brasil. Não menos importante 

utilizarei os artigos da legislação Brasileira inerente à educação escolar indígena 

diferenciada. Foi usado, também, o conceito de Escola Diferenciada compreendida pela 

comunidade Kalapalo traduzida nas falas dos professores Kalapalo.  

 

*** 

Antes de iniciar o trabalho faremos uma breve introdução dos temas tratados 

em cada uma das partes desta dissertação, com o intuído de dar ao leitor uma breve 

idéia da estrutura do texto que esta dividida em quatro partes sendo esta introdução a 

primeira delas. 

Na segunda parte fazemos uma reconstituição histórica da Terra Indígena do 

Xingu situando o lugar onde os Kalapalo vivem sua organização espacial, econômica, 

social, política e, sobretudo a educacional. Apresentando os Kalapalo na TIX e as 

relações que estabelecem com os demais povos vizinhos, assim como o seu cotidiano, 

em especial da Aldeia Aiha, destacando a educação na infância e na puberdade 

Kalapalo.  

Na terceira parte fazemos uma discussão sobre o processo de constituição da 

proposição de escola indígena diferenciada e a influência dessa proposição no processo 

de escolarização da TIX e na implantação da escola na Aldeia Aiha. Realizamos a 

análise sobre a educação escolar fundamentando na concepção de escola indígena 

diferenciada, tendo como pressuposto sua inserção como posição de fronteira.  

Na quarta parte tratamos mais propriamente da atuação dos professores 

indígenas Kalapalo, quem são esses professores e seus pontos de vista sobre processo de 

escolarização na aldeia Aiha, mostrando o lugar que a escola ocupa na aldeia e as 

implicações ocasionadas por conta dessa posição.  

Terminamos este trabalho com algumas considerações, retomando argumentos 

principais que considero importante nesta discussão realizada ao longo deste texto, 

ressaltando as ambigüidades inerentes a função dos professores e ao modelo de escola 

em funcionamento na aldeia.  
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1 - O povo Kalapalo: cotidiano e educação 

 

O objetivo deste capítulo é situar o lugar onde os Kalapalo vivem, sua 

organização espacial, econômica, social política e, sobretudo a educacional. Esta parte 

da pesquisa apresenta os Kalapalo na TIX e as relações que estabelecem com os demais 

povos vizinhos, assim como o seu cotidiano, em especial da Aldeia Aiha, destacando a 

educação na infância e na puberdade Kalapalo.  

Nesta perspectiva este capítulo procura demonstrar o cenário sociopolítico e 

cultural de Aiha apontando as mudanças significativas que vem ocorrendo no modo de 

vida dos Kalapalo, promovidas pelo surgimento e pelo crescimento das cidades no 

entorno da TIX. Procura apresentar mudanças que foram sendo introduzidas no 

cotidiano desse povo, novos hábitos de convivência e de alimentação, em função do 

maior contato desta população com as cidades, ampliando a demanda por bens 

provenientes da sociedade nacional, dentre eles, a instituição escolar.  

 

1.1- A Terra Indígena do Xingu e seus habitantes. 

 

O povo Kalapalo vive na região sul da Terra Indígena do Xingu. A 

denominação Terra Indígena do Xingu é relativamente recente. Em 1961, quando a área 

foi homologada pelo Estado, ela era denominada “Parque Nacional do Xingu (PNX)”. 

Posteriormente, em 1967 após a criação da FUNAI, recebeu a denominação de “Parque 

Indígena do Xingu (PIX)”. O termo “parque” implicava na dependência dos povos 

indígenas que habitavam a região sob a tutela de órgãos estatais que “cuidariam” deles 

da mesma forma como “cuidariam” das reservas naturais. Segundo a análise da 

geógrafa Menezes (2000), esta situação de “dependência” das populações indígenas 

proporcionaria uma perda sua autonomia e de sua história na relação do contato com a 

sociedade nacional. Por conta da implicação que o termo representa, a partir do inicio 

do século XXI a região passou a ser denominada “Terra Indígena do Xingu (TIX)” 

(MENEZES, 2000). 

Esta região passou a ser conhecida em conseqüência das expedições do médico 

e etnólogo alemão Karl von den Steinen (1884 e 1887) que mostraram aos caraíba a 

existência dos povos indígenas dessa região, sucedendo outros expedicionários ao 

território, como Herman Meyer (que publicou escritos sobre suas viagens, 1897, 1898, 



27 

 

1900), Hinterman (1925), Petrullo (1932), Max Schimidt (1942), entre outros, 

(VIVEIROS DE CASTRO, 1977). 

Durante o período do governo de Getúlio Vargas (1937-1945), com a intenção 

de colonizar o Centro-Oeste brasileiro, com projetos de desenvolvimento agrícola foi 

organizada a Expedição Roncador-Xingu liderada pelos irmãos Orlando, Álvaro, 

Cláudio e Leonardo Villas Boas. Nesta ocasião os irmãos Villas Boas estabeleceram 

contato com inúmeros povos indígenas e passaram a considerá-los como povos de 

“cultura pura” que deveriam ser preservados frente à expansão econômica que se abria 

na região, por meio de demarcações das terras indígenas. Tiveram forte oposição de 

alguns governos municipais da região e do próprio governo estadual do Mato Grosso, 

além dos latifundiários locais. Por outro lado, contaram com o apoio do Marechal 

Rondon, do sanitarista Noel Nütels e do antropólogo Darcy Ribeiro, entre outros, para a 

constituição do Parque Indígena do Xingu (VILLAS BOAS & VILLAS BOAS, 1970). 

Os Kalapalo já habitavam a porção sul do PIX, juntamente com os Nafukuá, 

Matipu e Kuikuru, grupos do tronco lingüístico Karib. Nesta mesma região habitam os 

Waurá, Yawalapíti e Mehinaku que pertencem ao grupo do tronco lingüístico Aruak e 

também, os grupos de língua Tupi: Kamayurá e Aweti, que atualmente ocupam as 

redondezas do Posto Indígena Leonardo Villas Boas (LEA, 1997). 

No Médio Xingu, na região central do território, ficam os Ikpeng (também 

conhecidos como Txikão, do tronco lingüístico Karib setentrional), outras aldeias dos 

Kaiabi e, por fim, Trumai (de língua isolada). 

A região norte da TIX é habitada pelas etnias Suyá (tronco lingüístico Jê), 

Yudjá (mais conhecidos como Juruna, do tronco lingüístico Tupi) e Kaiabi (tronco 

lingüístico Tupi-Guarani). Estas etnias são bastante heterogêneas culturalmente, 

distinguindo-se sob vários aspectos dos grupos alto-xinguanos e entre si mesmas. Além 

disso, estas etnias foram integradas nos limites da área da TIX por razões 

administrativas, ocorrendo deslocamentos de suas aldeias, que se localizavam 

tradicionalmente fora das fronteiras da Terra Indígena, para dentro da área demarcada.  
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Mapa 1: Terra Indígena do Xingu 

 

              Fonte: Instituto Sócio Ambiental (ISA), 2002. 

 

Esta diversidade cultural e as forma de ocupação estabelecida pelos irmãos 

Villas Boas configuraram em formas de relações peculiares conflituosas e amigáveis 

com intercâmbios políticos e culturais.   

Os povos do Alto Xingu, apesar da variedade lingüística caracterizam-se por 

uma grande similaridade nos seus modos de vida e em sua visão de mundo. Estão 

articulados numa rede de trocas de bens materiais e numa especialização na produção 

destes bens (JUNQUEIRA, 2002; FRANCHETTO, 2002).  
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Entre estes povos esta especialização é bastante importante, salvo algumas 

alterações, pois cada grupo possui um reconhecimento por especialidade produtiva que 

lhes permitem participar e interagir num sistema comercial interétnicos com os demais 

povos do Alto Xingu.  

Assim, as grandes panelas de cerâmica de fundo achatado e de bordas espessas 

voltadas para fora são especialidade dos Waurá. No entanto, um importante trabalho 

realizado por Heckenberger (1996, 2001, 2002), sobre o entendimento da história 

xinguana, no qual ele desenvolve um traçado coletando diversos elementos que 

remonta, em linhas gerais, a constituição e transformação do sistema xinguano ao longo 

do tempo. As primeiras evidências de colonização da região apontam para o 

aparecimento de aldeias circulares e uma “indústria” de cerâmica, que é similar à 

contemporânea, cuja produção é hoje monopólio aruak. 

Os arcos de uma dura madeira preta (pau-d‟arco) são feitos pelos Kamayurá. 

Os colares e cintos de garra de onça, de discos e placas de cascas de caramujos são 

confeccionados pelos povos do grupo lingüístico Karib (Kalapalo, Kuikuro, Nafukuá e 

Matipu). O sal nativo (extraído da planta aquática aguapé) é produzido e 

comercializado, principalmente pelos Aweti e Mehinaku (VILLAS BOAS & VILLAS 

BOAS, 1970; JUNQUEIRA, 2002). 

Estes povos, também se caracterizavam por um ethos pacífico, cuja palavra, em 

língua Karib “ifutisu” significa comportamento modesto, pacífico, autocontrolado. Os 

cuidados espirituais, morais e a formação pessoal dos indivíduos garantem uma 

convivência aceitável entre esses povos.  

 

1.2- O povo Kalapalo: história e memória 

 

Ellen Basso (1973), antropóloga pioneira em desenvolver estudos sobre os 

Kalapalo, narra em seus escritos que o povo Kalapalo é constituído por ancestrais de 

diferentes comunidades, na maioria, descendentes de uma aldeia chamada Kanugujafïtï. 

A este povo também se juntaram os Anagafïtï, também conhecidos por Naruvutu. Isto 

ocorreu na década de 1940 após uma avassaladora epidemia de gripe que resultou na 

redução acentuada deste grupo. 

Não há informações precisas para datar os primeiros contatos com esses grupos 

Karib da região. Acredita-se que teriam sido os primeiros povos encontrados pelo 
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etnólogo alemão Karl Von Den Steinen, porém, os primeiros a serem identificados 

como sendo de uma aldeia com o nome Kalapalo, foram identificados pelo antropólogo 

alemão Hermann Meyer no final do século XIX. Em 1920 o Major Ramiro Noronha da 

Comissão Rondon fez visitas às aldeias Kalapalo e Naruvutu. Esses primeiros contatos 

resultaram numa série de epidemias que culminou na redução dos Naruvutu. Já no caso 

da Expedição Roncador – Xingu, liderada pelos irmãos Villas Boas, encontrou os 

Kalapalo em 1945, (BASSO, 1973). 

No entanto, para Basso (2001) falar de uma História e de uma Memória 

Kalapalo pressupõe trabalhar com uma identidade denominada “os Kalapalo”, visto que, 

este nome foi usado, originalmente, pela população local para designar um “sítio onde 

viviam pessoas”. Os Kalapalo, como são conhecidos atualmente, parecem ser 

constituídos por indivíduos provenientes de etnias distintas que, após ataques de 

inimigos e de epidemias que dizimaram sua população, sobreviveram e mantiveram-se 

unidos e usam o termo Kalapalo como meio de auto-afirmação para se distinguir de 

outros grupos alto xinguanos.  

Atualmente, os Kalapalo tem-se sobressaído pelo seu empenho na vigilância 

dos limites da TIX contra invasões de pescadores, madeireiros e posseiros nas áreas 

vizinhas, pois ocupam dois postos de vigilância a sudeste da região: os PIV Tanguro e 

Kuluene (ver croqui na p. 07). 

De acordo com Basso (1973) os Kalapalo são bastante conscientes de que os 

“tempos antigos” constituem um domínio de experiência que é, em alguns aspectos, 

diferentes do tempo em que acontecimentos mais recentes ocorreram. No entanto, uma 

forma de incorporarem suas narrativas sobre o passado se dá através dos modos de 

identificação dos contextos espaciais e geográficos associando as histórias de tempos 

remotos com as narrativas contemporâneas que remetem a pessoas que viveram em 

assentamentos ainda ocupados no século XIX e início do XX, conforme suas Memórias.  

 

1.3- A aldeia Aiha na história do Kalapalo. 

 

A aldeia Aiha, que na língua Kalapalo significa “pronto” é atualmente 

composta por 21 casas com cerca de 200 habitantes, conforme levantamento desta 

pesquisa realizado no mês de julho de 2010, tomando como base o censo feito pelos 

Agentes Indígenas de Saúde (AIS) local. Tais números são apenas estimativos visto que 
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a mobilidade das pessoas para outras aldeias são freqüentes. Esse evento pode ser 

generalizado para todas as aldeias Kalapalo, porém, na aldeia Aiha a mobilidade vem se 

acentuando por conta das disputas faccionais, das constantes acusações de feitiçaria (os 

supostos feiticeiros e seus parentes próximos ficam numa situação delicada, sendo 

“obrigados” a mudarem para outro lugar.). Outro motivo que justifica a imprecisão do 

número de pessoas na aldeia pode ser explicado, pelo fato de alguns residirem apenas 

temporariamente, partindo em um período de tempo relativamente curto.  

A aldeia Aiha foi criada no início da década de 1960, após a homologação do 

Parque Nacional do Xingu (PNX). Segundo os Kalapalo, a região que hoje habitam foi 

cedida pelos Kamayurá, mas orientado pelo sertanista Orlando Villas Boas. Aiha é 

considerada, pelos Kalapalo como a aldeia “Principal”, afirmação legitimada pelos 

demais grupos alto-xinguanos. Essa legitimação pode ser confirmada pelo fato de 

Tanguro, outra aldeia Kalapalo de “verdade”, ter se originado de Aiha (GUERRERO 

JUNIOR, 2009). 

Além da aldeia Tanguro (que se localiza na foz do rio Tanguro), Aiha deu 

origem a Aldeia da Pedra, Barranco Queimado assim como as pessoas que vivem no 

PIV Kuluene, também são originárias de Aiha e as do aldeamento Lagoa Azul. Vale 

destacar que os aldeamentos não possuem uma organização espacial característica 

das aldeias alto- xinguanas: casas dispostas em círculo, com praça central e, na 

maioria das aldeias, casa-das-flautas. 

O espaço da aldeia Aiha sofreu algumas alterações do período de minha 

primeira ida a campo em 2006, para última de 2010. Nessa etapa da pesquisa limitarei à 

descrição do que foi observado em 2010. 

A conformação espacial da aldeia Aiha é ordenada de forma circular, 

semelhante ao modelo de aldeia utilizado pelos povos indígenas Jê e Bororo do Brasil 

central (GUERRERO JUNIOR, 2009). 

No centro da aldeia (espaço denominado pelos Kalapalo de hugombo ou 

hugogo) encontra-se a “casa-dos-homens” ou “casa-das-flautas” lugar onde ficam as 

flautas sagradas (Kwakutu na língua karib), interditadas aos olhares femininos. Quando 

elas são tocadas no pátio da aldeia as mulheres têm que se recolher para não vê-las. 

Além de esta casa ser ponto de reunião, de discussões políticas da aldeia. É também o 

lugar onde os homens se pintam para festas ritualísticas.  
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Figura 2: Desenho Kalapalo da Planta Baixa da Aldeia Aiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Sepei Kalapalo, 2010. 

 

A “casa-das-flautas” é concebida como o limite feminino na aldeia por ser 

expressamente proibido a entrada de mulheres. Por esse motivo as mulheres não entram 

e idealmente não olham para a porta desta casa. Os Kalapalo afirmam que se uma 

mulher desrespeitar e entrar na casa, ela seria amarrada dentro desta e teria como 

punição relações sexuais forçadas com todos os homens da aldeia, exceto com os irmãos 

e o pai. Eles comentam que isto já ocorreu há muito tempo e com outra etnia, e que as 

Kalapalo não desrespeitam por terem muito medo.  

De fronte a “casa-dos-homens” existe um pátio central (hugombo) e um local 

cercado com pequenos troncos do mesmo tamanho onde se enterram pessoas 

importantes da aldeia. Nesta região onde fica um banco comprido de madeira no qual os 

homens se sentam cotidianamente para reuniões e discussões sobre acontecimentos 

variados e principalmente, sobre as decisões políticas da aldeia. Local em que os 

homens mais velhos fumam suas cigarrilhas, comentar os acontecimentos do dia, onde 

os lutadores descansam nos intervá-los dos treinos de Kindene.   

No hugombo ocorrem as atividades ritualísticas, as lutas de Kindene, os 

pagamentos dos dançarinos e tocadores, onde se recebe os “convidadores” de outras 

etnias que vem convidar os Kalapalo para fazer parte de algum ritual. Este lugar pode 
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ser considerado uma área estritamente masculina, porém quando há rituais mulheres de 

outras aldeias se aproximam timidamente para torcer por seus filhos e afins lutarem.  

No limite mais exterior do hugombo há, também, a demarcação de um campo 

de futebol, local onde se realizam jogos dos times da aldeia, dos times da aldeia com de 

outras aldeias e as peladas da comunidade no final da tarde, principalmente, quando se 

aproxima algum campeonato intertribal.  

Entre o hugombo e as frontes das casas a um espaço denominado unha, um 

local público por excelência, onde todos circulam no cotidiano. Além de ser um lugar 

em que as famílias se reúnem para conversar no final da tarde observar o movimento 

dos homens em frente à “casa das flautas”.  

As casas possuem (em sua maioria) uma arquitetura de formato elíptico, 

coberta de sapé da cumeeira até o chão, duas entradas no eixo maior da casa, uma 

voltada para o pátio (hubongo) e outra voltada para o quintal exterior (atambape é o 

mato que fica mais próximo da aldeia, onde fica o banheiro).  

Entre estas portas localiza-se a cozinha da unidade doméstica (onde se encontra 

o fogo, a panela de cerâmica, a torneira). Além, disso, é próximo a essas portas que as 

pessoas da casa sentam para realizar alguma atividade que necessitam de luz, pois as 

extremidades das casas são muito escuras. 

Dentro da casa, cada núcleo familiar, tanto coopera com a unidade doméstica 

quanto possui uma relativa auto-suficiência. 

As posições das redes indicam os espaços territoriais dos núcleos familiares 

presentes em uma unidade doméstica, cada qual tem uma fogueira pequena que às vezes 

funciona como fogão de cozinha, mas, principalmente, para aquecer a família durante a 

noite. Há também varais nessas repartições onde a família pendura suas roupas e 

ornamentos que normalmente delimitam estas subdivisões. 

As mulheres da casa acordam em torno das 3hrs da manhã trabalhar o 

processamento da mandioca, enquanto as crianças e os homens por volta das 6hrs.  

Por volta das 10h00min elas costuram, fazem colares, esteira, redes e às vezes 

conversam com as amigas ou vizinhas e fazem beiju, assam peixe quando tem para 

alimentar a família. Os homens quando não vão pescar, eles usam esse período para 

fazer artesanato (colares, flechas para pesca, etc.), consertos de bicicletas, cintos de 

linha do tipo “cléa”, pinturas corporais, escarificações e a tarde para kindene se estiver 
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próximo de evento ritualístico . A partir das 14h os Kalapalo se preparam para irem à 

roça dando continuidade a rotina já citada anteriormente. 

Após a lavagem elas tomam banho e vão para unha sentar, conversar entre elas 

e às vezes com vizinhas e amigas manuseando seus corpos, depilando pêlos, catando 

piolhos, penteando os cabelos, etc. 

Quando anoitece os núcleos familiares (acendem fogueira para aquecer-se na 

noite) vão para seus respectivos aposentos quando se alimentam de mingau de pequi, 

perereba ou de peixe quando tem. Os jovens saem ao anoitecer para assistir televisão, 

passear pela aldeia, namorar, entre outras coisas. 

A rotina da casa é estreitamente relacionada com a dinâmica da roça e ao 

processamento da mandioca brava e mesmo do cotidiano como um todo. Até mesmo o 

horário de funcionamento da escola obedece a dinâmica da roça. 

Vale ressaltar, que as roças são espaços no quais homens e mulheres trabalham 

conjuntamente, é onde a família nuclear atua em conjunto como unidade produtiva, 

cultivando mandioca. Enquanto os homens são quem abrem a roça e plantam, as 

mulheres, idealmente são as responsáveis pela colheita da mandioca. Estas saem quase 

sempre acompanhadas de seus maridos, no período da manhã e da tarde. Os Kalapalo 

costumam ir à roça usando blusas de mangas compridas e saias ou vestidos longos (as 

mulheres) e calças (os homens), devido ao sol e aos diversos tipos de abelhas, 

maribondos, mosquitos que atrapalham o trabalho. 

Segundo relatos de alguns Kalapalo a “abertura” da roça ocorre através da 

derrubada da mata, espera-se secar por um ou dois meses e depois queima (coivara). 

Este processo ocorre de meados de julho até meados de agosto. A terra tem um tempo 

para descanso e depois planta-se mandioca. Nas periferias do mandiocal pode-se plantar 

abacaxi, cana, banana, milho e em algumas uma vagem que se assemelha a fava. 

Ao retornarem as casas no período da tarde, após buscarem a mandioca na 

roça, as mulheres colocam a mandioca no chão e iniciam imediatamente o 

processamento do alimento. Primeiramente elas descascam a mandioca com um objeto 

de metal redondo ou com uma tampa de manteiga em lata. A mandioca descascada é 

colocada em uma bacia grande de alumínio com água para lavá-las. 

As mulheres da casa iniciam seus trabalhos ralam (tekiju) a mandioca que 

tinham deixado lavada no dia anterior, com um objeto de alumínio perfurado pregada 

numa tábua, após ralar, lava-se a polpa com água inicialmente limpa, utilizando a água 
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dessa lavagem para lavar o restante (esta lavagem se faz pela prensagem da polpa dentro 

de uma pequena esteira feita de folhas seca de buriti). 

O caldo que lavou a polpa da mandioca-brava carregada de amido e ácido 

cianídrico (veneno) fica na panela grande. Descansando para realizar a decantação do 

amido. Ao decantar separa-se o polvilho do caldo. O polvilho é colocado em um saco de 

ráfia para escorrer e o caldo é posto em uma panela de cerâmica onde permanece em 

fervura por um longo período para evaporar o veneno e engrossar, produzindo-se um 

mingau comestível denominado regionalmente por perereba (kuigiku). Para fazer esse 

engrossado é necessário utilizar exclusivamente a panela de cerâmica. Para as mulheres 

Kalapalo as panelas de caraíba não tira o veneno da mandioca que causa dano à pessoa. 

Esse mingau também pode ser misturado com arroz. Quanto ao polvilho, após escorrer é 

levado para fora da casa acumulando-o e posteriormente será esfarelado e colocado nos 

jiraus para secar.  

Cada núcleo familiar possui um espaço na casa ou no quintal para armazenar 

os sacos de ráfia com polvilho, para ser utilizado no período de cheia dos rios, época da 

chuva. Observando que, quando se tem pouco polvilho pode-se misturar um pouco da 

massa pilada para compensar esta carência resultando num beiju de menor qualidade e 

ainda, pode-se fazer farinha com essa massa.   

Os alimentos básicos da população Kalapalo são advindos do processamento 

da mandioca-brava: beiju (polvilho assado no tacho de cerâmica, quando feito em fino 

chama-se kagupé e quando feito grosso chama-se kiné), mingau de beiju (beiju 

dissolvido na água, o qual se toma quando se está com sede, substituindo água), farinha 

e perereba. 

Os alimentos provindos do pequi: mingau de pequi (a polpa do pequi cozida e 

misturada com mingau de beiju); o peixe pescado nos rios lagos e lagoas e tracajás 

também pescados nos rios, são os alimentos mais constantes no cotidiano da casa. Os 

alimentos secundários são o abacaxi, a batata-doce (plantada no quintal), a castanha de 

pequi, ovo de tracajá, e algumas aves. 

O beiju é o alimento básico mais importante, pois ele acompanha o peixe, o 

tracajá, o mel e a água. Quando o peixe não é suficiente para toda a família faz-se pirão 

(ala) (ensopado de peixe com polvilho, sal do índio e homi, pimenta nativa). 

O peixe representa a principal fonte de alimentação regular de proteína animal, 

sendo um alimento de responsabilidade masculina e encontra-se no mesmo nível de 
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importância alimentar que o beiju, porém não é todo dia que se come peixe (notas de 

campo). 

Há diversas técnicas de pescaria que exigem diferentes formas de cooperação 

realizadas por um ou dois indivíduos ou entre membros da família nuclear, sendo usual 

a pesca com arco e flecha ou com uso de pequenas redes nativas ou de nylon e com 

armadilhas e anzol. A técnica do timbó, que consiste no represamento de um córrego 

por meio de barragens, em seguida bate o cipó (timbó) envenenando a água. Os peixes 

mortos, por veneno ou flechas, são moqueados no próprio local de pescaria ou, 

dependendo da distância, levados para casa. Esta técnica envolve a participação da 

maioria dos homens da aldeia, assim como as grandes pescarias de arrastão de rede. 

Os principais alimentos de coletas são: mel, pequi, e os ovos de tracajá. O fruto 

do pequizeiro tem seu auge de abundância na época da chuva (janeiro e fevereiro), 

sendo processado na época da coleta e é em parte envolvido numa folha de “bananeira-

selvagem” posto em um saco de ráfia e posteriormente colocado amarrado submerso no 

lago ou no córrego até a época da estação da seca. A castanha extraída do pequi também 

é importante para ser distribuído nas cerimônias interaldeias. Há também coleta de 

algumas frutas nativas: mangaba, macaúba, hõ e akulóki. É importante destacar que os 

hábitos alimentares têm permanecido apesar do maior contato com as cidades, contatos 

estes que têm introduzido alguns alimentos como o arroz e macarrão. Desta forma, a 

permanência dos alimentos tradicionais, faz com que o aprendizado de técnicas e de 

produção das suas comidas seja fundamental na vida cotidiana das crianças. 

                      Foto 01: Criança Kalapalo aprendendo com a mãe. 

 

                          Fonte: Lima, 2010 
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O contato com a cidade proporcionou mudanças mais significativas no que se 

refere aos transportes. Pudemos observar forte presença da bicicleta no cotidiano da 

aldeia e mais recentemente de motos, tratores e caminhões. Em conversa com o 

primeiro cacique de Aiha, ele relatou que em 1982, numa viagem para São Paulo, 

trouxera para a aldeia uma bicicleta e nos anos seguintes a comunidade passou a 

reconhecer que este veículo poderia facilitar bastante os afazeres e, conseqüentemente, 

passaram a comprá-la também. Todas as famílias possuem ou já possuíram bicicletas 

com bagageiro (tipo Barra-Forte). Esta se tornou um importante meio de transporte para 

a comunidade, quer seja para carregamento dos produtos brutos da produção doméstica 

(mandioca, lenha, entre outros), quer seja como veículo de condução para o trabalho 

masculino (pescar e ir a roça, por exemplo) ou para ir de uma casa a outra, visitar outras 

aldeias e tomar banho na lagoa Ipá. 

A lagoa Ipá fica a uma distância aproximada de 1 km da aldeia, sendo um local 

de banho, lavagem de roupas, fonte de água para utilização doméstica e também um 

local de diversão para as crianças, de encontro entre adultos e, principalmente, de jovens 

de ambos os gêneros. Para esses últimos este local funciona como um ponto de encontro 

para comentar sobre os acontecimentos da aldeia, pois as mulheres são proibidas de 

freqüentar a “casa-dos-homens”. 

Com a implantação de água encanada pelo projeto de saneamento em 2003, as 

mulheres passaram a freqüentar menos a lagoa devido às torneiras residenciais que as 

possibilitaram de tomarem banho na casa (há residências que possuem locais 

específicos para o banho) ou no quintal. O mesmo ocorre com as mudanças em relação 

à lavagem de roupa. Em conversas com os Kalapalo, antes deste implemento, as 

mulheres buscavam toda a água consumida na aldeia nesta lagoa, trazidas em grandes 

panelas equilibradas na cabeça. Ao mesmo tempo em que trouxe este beneficio, as 

mulheres deixaram de freqüentar um lugar importante no qual se encontravam e se 

descontraiam em conversas diárias. 

Os Kalapalo dificilmente pescam nesta lagoa porque, segundo alguns 

pescadores, este lugar não é considerado propício, embora muitas crianças tenham o 

hábito de pegar isca para os seus familiares nesta lagoa, mas ela continua sendo um 

lugar de divertimento dos Kalapalo. 
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1.4- As crianças Kalapalo.  

 

As atividades desenvolvidas pelas crianças são diversas. Elas não possuem 

compromisso com os afazeres domésticos, exceto quando os pais lhes atribuem tarefas 

específicas, tais como pescar (para os meninos) e auxiliar nas produções domésticas 

(para as meninas), mas tais tarefas não são rotineiras.   

As crianças acordam normalmente junto com os homens da casa e saem para 

andar pelas matas periféricas da aldeia, vão ao lago ou para casa de outras crianças, 

geralmente acompanhadas por outras crianças e/ou carregando seus irmãos mais novos, 

dos quais estão responsáveis.  

As brincadeiras das crianças estão relacionadas ao processo educativo, 

especialmente por meio de imitações das atividades dos adultos. Conforme registros da 

pesquisa de campo as imitações das crianças de partes de rituais realizados pelos 

adultos, como as etapas do ritual Hagaka, eram feitas em suas brincadeiras de lançar a 

flecha com o objetivo acertar o adversário da cintura para baixo. Em outro momento é 

jogada a flecha em um objeto que imita o boneco usado no ritual.  

Outras imitações interessantes são os movimentos dos tocadores de atanga 

(tipo de flauta usada nos Kwarup), dos lutadores e imitação do ahasa.  

 

Figura 03: Desenho Kalapalo do bicho do mato Ahasa. 

 

                               Fonte: Sepei Kalapalo, 2006. 
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O ahasa é um bicho que vive no mato e se alimenta de gente, as crianças 

vestem-se de sacos velhos da ráfia, de roupas velhas (calças e blusas de frio), algumas 

cobrindo somente o rosto. Elas passam de casa a casa entrando pelas portas voltadas 

para o lado externo da aldeia, em movimentos diferenciados que caracterizariam a 

sobrenaturalidade do ahasa, pegando peixes, beijus e mingaus de pequi, ou seja, tudo 

que for de comer e tiver disponível na cozinha da casa. 

Os meninos gostam muito de jogar futebol na frente da casa (unha), usando 

como traves dois pares de bambus finos, além de jogarem futebol na parte rasa do lago. 

As meninas brincam imitando na maioria das vezes suas mães, fazendo 

bonecos com flores de pequi, reproduzindo as vivências da casa, colocando este boneco 

no colo ou na rede, fazendo beiju juntamente com outras meninas. As garotas também 

brincam no lago, pegando pequenos insetos aquáticos e borboletas.  

O conceito de faixa etária para o povo Kalapalo é bastante distinto do nosso, 

eles compreendem como criança as pessoas que ainda não passaram pelo processo de 

iniciação, ou seja, pelo ritual de passagem (reclusão pubertária). Após esse processo de 

formação da pessoa a criança se transforma em adulto. Adultas são pessoas que 

desempenham papéis sociais, com responsabilidades no trabalho (pescaria, roça, 

confecção de artesanatos, etc.), na formação de uma família, na participação das 

discussões e decisões políticas da aldeia.  

 

1.5- Educação Kalapalo: Reclusão Pubertária.  

 

Os processos educativos corporais que envolvem a reclusão pubertária 

propiciam a mudança da posição social da pessoa na comunidade onde vive e podem ser 

considerados como “ritos de passagem” (GENNEP, 1909 [1978]). A 

corporeidade/corporalidade pode ser entendida, aqui, como aspecto central dos 

processos de aprendizagem que sintetizam a cosmovisão dos povos indígenas alto 

xinguanos. O longo ritual da reclusão pubertária, observando que há diferenças 

socialmente construídas entre a masculina e a feminina, é um processo intencional de 

construção do corpo fundamental para formar o ideal de pessoa no Alto Xingu. Onde o 

desenvolvimento do corpo e a formação da conduta ideal do indivíduo ocorrem como 

um processo único (SEEGER, DAMATTA e VIVEIROS DE CASTRO 1979). 
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Viveiros de Castro (2002) afirma que as alterações corporais ocorridas no 

processo da reclusão não se findam na transformação do estatuto social da pessoa, essas 

alterações vão além, elas são causa e instrumentos das mudanças nas relações sociais. 

Desta forma, há a impossibilidade de fragmentar o processo biológico do processo 

sociológico, pois a pessoa alto-xinguana é literalmente moldada pela cultura. 

A prática social da reclusão pubertária está constituída no mito de origem do 

ser humano. De acordo com o mito, os primeiros humanos foram criados por 

Mavutsnin, demiurgo da mitologia alto-xinguana na denominação Kamayurá, que num 

gabinete de reclusão transformou toras de madeira em mulheres, após ter adornado, 

fumegado e rezado as toras. Sendo que uma delas foi mãe dos gêmeos Sol e Lua 

responsáveis pela conformação da humanidade atual. A mãe dos gêmeos fora morta 

pela sogra, esses com a tentativa de ressuscitá-la fracassaram e em homenagem a mãe, 

foi celebrada a primeira festa fúnebre (AGOSTINHO, 1974; VILLAS BOAS e VILLAS 

BOAS, 1970). 

Para Gregor (1982) a reclusão pubertária é um método adicional de 

desligamento, altamente formal e institucionalizado, na qual o recluso vive um período 

de isolamento passível de restrições: alimentares, das atividades cotidianas da aldeia, da 

utilização de seus adornos. Passando o recluso a ficar sobre disciplina e proteção do 

espírito que garante a potência das raízes tomada durante a reclusão. Salienta ainda que 

para compreender esta instituição é necessário considerar que ela reduz o fluxo de 

informação e o jogo de interação social, o recluso está socialmente separado de seus 

companheiros. 

No entanto, Viveiros de Castro (2002) afirma que a reclusão pubertária está 

articulada com a cosmologia, perdendo o seu significado se considerada como um 

método de equilíbrio psico-social. Para este autor deve-se levar em conta a teoria nativa 

dos processos corporais que envolvem a reclusão pubertária: a transformação do corpo, 

que significa, simultaneamente, a formação social da pessoa à sociedade. 

Desta forma, a prática social da reclusão pubertária ocorre de maneira 

organizada e sistematizada, na qual os processos educativos envolvidos constituem na 

construção de padrões culturais, de interação social, fundamentando comportamentos, 

normas e valores formalizados e legitimados socialmente pela sociedade alto-xinguana. 

Assim, pode-se dizer que o conceito de educação está intimamente ligado ao de cultura 

(BRANDÃO, 1986). 
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Verifica-se que a etnia Kalapalo possui processos educativos próprios que 

incluem pedagogias, maneiras, métodos e regras específicas de ensino e aprendizagem, 

os quais orientam toda vida da etnia. Contendo aspectos e momentos da educação que 

requerem mais tempo do que outros, mais esforço, mais dedicação, tanto no ensino, 

como na aprendizagem (MELIÀ, 1979). 

A prática social da reclusão pubertária é um momento no decurso da vida na 

qual a pessoa passa a restringir a sua rede de relações sociais, mantendo apenas contato 

com os membros mais próximo de sua família, que a ensinarão os saberes 

imprescindíveis para se viver bem na cultura dos Kalapalo. Sendo que os pais possuem 

papéis centrais nos ensinamentos dos processos educativos inerentes à reclusão 

pubertária, visto que eles são responsáveis diretamente por todo o processo: pela dieta 

alimentar dos filhos, por buscar as ervas e eméticos, pela escarificação dos membros do 

corpo, e pela orientação do resguardo das regras imposta pelo espírito (“dono da erva”), 

que se seguida corretamente fazem engordar e crescer – ponderando que as 

transformações do corpo significam também a formação social da pessoa. Observando 

que, no início da reclusão os pais se abstêm de relações sexuais devido à importante 

influência deste evento no processo de crescimento do filho recluso (VERANI, 1990). 

As meninas entram no processo de reclusão na ocasião da menarca. No início, 

deste processo elas passam toda a linha de um novelo de lã, um pouco abaixo da 

articulação de cada um dos joelhos, pressionando os jarretes, amarrando do mesmo 

modo um pouco acima da articulação dos tornozelos. O objetivo deste procedimento é 

aumentar o volume das panturrilhas, pois no povo Kalapalo há uma apreciação estética 

por esta parte do corpo feminino com maior volume. 

Neste período, a menina em formação é orientada pela mãe a seguir 

rigorosamente uma dieta, que envolve restrição alimentar (de sal, doces, pimenta, peixes 

– este por um curto período), de relacionamento social e, principalmente de 

relacionamento sexual, bem como a ingestão de eméticos e ervas, sendo estas últimas 

intimamente relacionadas com a escarificação. 

A ingestão de eméticos, de ervas e a escarificação favorece, de acordo com o 

saber Kalapalo, o aumento da estatura e da massa corpórea. Observando que estas ervas 

possuem donos (espíritos), os quais ao mesmo tempo em que potencializam a aquisição 

da força e do crescimento, desde que seguidas às restrições alimentares e sexuais, 
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podem oferecer o contrário (caso as regras sejam infringidas): a fraqueza, o não 

crescimento e, principalmente, uma vida de má conduta. 

Durante a reclusão as meninas permanecem em um gabinete construído pelos 

familiares dentro da casa por um período que varia de um ano e meio a três anos após a 

primeira menstruação. Não podendo sair deste quarto, exceto para ir ao banheiro ou 

tomar banho, momentos em que elas devem sair cobertas com panos para não serem 

vistas por pessoas que não sejam da família. Preferencialmente, inclusive, tomam banho 

no próprio gabinete. 

A saída da menina da reclusão pode ocorrer quando a franja de seu cabelo 

atinge a altura do queixo, associado ao julgamento de sua mãe no sentido de que ela está 

pronta, ou seja, deixou de ser menina e se tornou mulher. O ideal é conjugar estes 

elementos a uma exibição pública da reclusa em um ritual interétnico. Na compreensão 

kalapalo isto ocorre quando ela está apta a desenvolver suas funções femininas na 

aldeia: casar, ter filhos, confeccionar artesanatos, trabalhar no processamento da 

mandioca-brava, entre outras. 

Os meninos entram no processo de reclusão, após a demonstração de interesse 

sexual. Assim como as meninas, os meninos também possuem restrições alimentares e 

sexuais. Por outro lado, o processo de reclusão masculina diferencia-se, principalmente, 

pela ingestão de ervas e eméticos tidos como mais fortes e pelo tempo de reclusão 

contínua, que pode ocorrer entre dois a seis meses, num período que varia entre 03 e 09 

anos, de acordo com os anseios do pai, no sentido de preparação de seu filho para 

aquisição de posições de destaque na aldeia, a saber: lutador campeão (kindóto), cacique 

(anetü), dono de histórias (akinha óto), entre outras.  

Não podemos prescindir que a dimensão do próprio recluso deve-se ser 

considerada, pois todo o processo de reclusão pubertária também depende do esforço do 

recluso. Para o povo Kalapalo quanto maior o período de reclusão, desde que com todas 

as exigências respeitadas, melhor será a preparação do menino em formação. 

Um dos elementos fundamentais do processo de formação na reclusão 

masculina é o aprendizado de kindene (termo Kalapalo para designar luta), circunstância 

em que os lutadores mais experientes chamam os lutadores menos experientes, 

incluindo os reclusos, para treinar no centro da aldeia, em frente da casa-dos-homens. 

Sendo que os primeiros conhecem as técnicas e as regras, além de passarem sua força 

para os segundos. Entre os Kalapalo uma pessoa não cria força a partir de suas próprias 
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vontades e sim ela deve receber esta força de alguém que já a possui. Nos treinos, assim 

como foi explicado, é exatamente esta a relação que ocorre: os lutadores iniciantes são 

receptores de força dos lutadores experientes que as transmitem no decorrer dos treinos. 

Embora a reclusão dos meninos freqüentemente seja de período maior do que das 

meninas, eles podem sair da casa para pescar, ir à escola indígena, acompanhar os 

familiares na roça e, especialmente, aprender a ser um bom lutador. 

A reclusão pubertária dos meninos termina, idealmente, quando o pai entende 

que o filho tornou-se homem, estando pronto para desenvolver as atividades masculinas 

conforme a compreensão Kalapalo, ou seja: casar, ter filhos, participar das discussões 

políticas no centro da aldeia, entre outras atividades de um homem adulto. No entanto, a 

reclusão pubertária pode ser interrompida por parte do recluso quando este não suporta 

as dificuldades envolvidas em tal processo.  

Deste modo, a reclusão pubertária e os processos educativos envolvidos estão 

inerentes à cosmologia alto-xinguana. Portanto, pode-se perceber que o modo de ensinar 

e de aprender da etnia Kalapalo é diferente do modo não indígena de ensinar e aprender, 

em particular, dos aparelhos escolares formais e institucionalizados do Estado.  

 

2- EDUCAÇÃO ESCOLAR NA ALDEIA AIHA: A escola como um espaço de 

fronteiras.   

 

Neste capítulo fizemos uma sinalização sobre o processo de constituição da 

proposição de Escola Indígena Diferenciada passando pelo processo de escolarização da 

TIX até a implantação da escola na Aldeia Aiha. Nesta perspectiva, a análise sobre a 

educação escolar fundamenta-se na concepção de escola indígena diferenciada, tendo 

como pressuposto sua inserção como posição de fronteira.  

O longo processo de mobilizações sociais e políticas, de estudo e de reflexões 

críticas, não apenas por parte da sociedade civil, mas, sobretudo dos povos indígenas e 

de suas organizações que se opunham as ações cristãs de ensino e às propostas de 

escolas voltadas à integração a sociedade nacional e ao ensino monolíngüe em língua 

portuguesa foi modificando-se à partir do final dos anos de 1970 e início dos anos 1980, 

período em que se multiplicam as organizações governamentais e não-governamentais 

de apoio aos índios, e em que foram tornando-se freqüentes os “Encontros de Educação 

Escolar Indígena”, encontros estes que produziram muitos documentos, com 
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reivindicações por escolas diferenciadas e Declarações de Princípios (GRUPIONI, 

2008; MIDLIN 2004; KAHN 1993).  

A presença marcante das lideranças indígenas nos cenários nacionais e 

internacionais fomentou as proposições de uma educação indígena diferenciada 

autônoma e específica que foram legalizadas e normatizadas pela Constituição 

Brasileira de 1988. Haja vista, que pela primeira vez, na história do Brasil, formou-se 

um quadro jurídico que regulamentasse as relações do Estado com as sociedades 

indígenas contemporâneas, reconhecendo-lhes os direitos às suas organizações sociais 

próprias, a suas línguas, costumes, crenças, tradições e o direito às terras que 

tradicionalmente ocupam (GRUPIONI, 2008; MINDLIN, 2004). 

Segundo Mindlin (2004) é visível no Brasil o movimento de afirmação dos 

direitos culturais e lingüísticos dos índios, com espaço para a autonomia na construção 

da instituição de ensino diferenciado a partir da Constituição de 1988 onde são 

garantidos seus direitos, modificando assim, a perspectiva integracionista, ao 

recomendar o reconhecimento de seus direitos culturais.  

As referências constitucionais aos índios são encontradas em dez artigos que 

fazem parte da Constituição de 1988, sendo que, especificamente sobre educação, o 

artigo 210 nos remete à discussão a respeito dos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais, garantindo o direito aos índios de utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. Cabendo ressaltar que, a partir da Constituição de 

1988, os índios deixaram de ser considerados uma categoria social em vias de extinção 

e passaram a ser respeitados como grupos étnicos diferenciados, com direito a manter 

sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (SILVA, 2001).  

Dentro deste contexto de mudanças e estatização da educação escolar indígena, 

no ano de 1991, ocorre a transferência de responsabilidades pela educação indígena, que 

era até então, incumbência exclusiva da FUNAI e que passa agora para o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), através do Decreto Presidencial nº 26/91, em que fica 

atribuída ao MEC a competência para coordenar as ações referentes à educação escolar 

indígena no país, em todos os níveis e modalidades de ensino (MINDLIN, 2004). 

 

 

O Decreto nº 26/91 retirou a incumbência exclusiva do órgão 

indigenista de conduzir processos de educação escolar junto às 

sociedades indígenas, atribuiu ao Ministério da Educação a 



45 

 

coordenação das ações e sua execução aos estados e municípios, 

ouvida a Fundação Nacional do Índio. A Portaria interministerial nº 

559/91, que cria o Comitê de Educação Escolar Indígena no 

Ministério da Educação, assume o princípio do reconhecimento da 

diversidade sociocultural e lingüística e de sua manutenção (MEC, 

1997). 

 

Embora a FUNAI continuasse com muitas de suas ações, surge um novo papel 

para as Secretarias de Educação, o que mais tarde tornou-se a estadualização das escolas 

indígenas e, em alguns casos, na sua municipalização. Com este novo papel a ser 

desempenhado pelas secretarias de educação, ocorreu o surgimento de Núcleos de 

Educação Indígena, vinculados às Secretarias Estaduais de Educação (Kahn, 1993; 

GRUPIONI, 2008). 

Ao ser consagrado pela Constituição de 1988, o direito dos povos indígenas a 

um novo tipo de escola, surge também um novo conjunto de idéias, de práticas e de 

pessoas atuando em torno da temática da educação escolar indígena no território 

nacional, dando forma a um contexto peculiar e específico no qual emergiu o discurso 

da educação escolar indígena diferenciada.  

Dentro deste contexto de transformação e conquistas da educação indígena, 

Grupioni (2008) sugere que é possível datar o período de 1980 á 1990 como o momento 

em que se constrói o discurso da educação diferenciada como um direito dos grupos 

indígenas no Brasil. Período em que se emerge uma nova escola, resultado de 

“conquistas da organização dos índios e outros movimentos sociais, concomitantes com 

a ênfase nos direitos humanos universais e com declarações importantes como o Plano 

Nacional dos Direitos Humanos de 1996” (MIDLIN, 2004, p.102). Uma escola 

diferenciada “que lhes facultasse acesso aos conhecimentos universais e valorizasse 

seus modos próprios de pensar, produzir e expressar conhecimentos” (GRUPIONI, 

2008. p.47). 

Para a efetivação desta proposta, ou seja, desse novo modelo de escola, fez-se 

necessário ao MEC promover a elaboração de vários documentos, referenciais e 

programas, que sintetizando concepções e práticas, apontaram caminhos para a ação e 

para a atuação dos diferentes agentes governamentais e não-governamentais nas escolas 

indígenas.  

Betty Mindlin desenvolveu uma análise em seu artigo, intitulado “A política 

educacional indígena no período 1995-2002”, nos fornecendo subsídios, que hoje são 
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encampados pelo MEC, os quais estão consubstanciados nos seguintes documentos 

principais: 

 

 

-Lei de Diretrizes e Bases - 9394, 20/12/1996 

- Lei 9424/96, (FUNDEF) 

- Resolução CEB n.3, de 10 de novembro de 1999 - Fixa Diretrizes 

Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras 

providências (Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação) 

- Parecer nº 14/99, aprovado em 14.09.99. Relator: Kuno Paulo 

Rhoden, S.J. (Pe.), Processo: 23001-000197/98-03 e 23001-

000263/98-28 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

funcionamento das escolas indígenas. Conselho Nacional de 

Educação – Câmara de Educação Básica. 

- Plano Nacional de Educação: Lei 10172/2001 Cap. 9, Educação 

Indígena 

- Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, 

Brasília, MEC-SEF, 1998, 338 pp. (RCNEI). Acompanham o 

Referencial 11 livros didáticos, o folheto “O governo brasileiro e a 

educação escolar indígena 1995-2002”, o cadastro de consultores 

da educação escolar indígena e livros didáticos, bem como um 

manual de apoio ao RCNEI, com informações para o professor. 

- Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, Brasília, 

MEC, junho de 2002. 

- Parecer do MEC (Assessoria Internacional) sobre o Summer 

Institute of Linguistics (SIL) - posição oficial do MEC, 29 de 

novembro de 1999. 

- Diretrizes para a política nacional de educação escolar indígena. 

Cadernos educação básica. Série institucional, vol. 2. Brasília, 

MEC, 1994(MINDLIN, 2004, p. 106). 

 

 

A construção de documentos referenciais, de diretrizes e de subsídios para as 

escolas indígenas e que foram implementados pelo MEC, no sentido de organizar e 

demarcar seu campo de atuação foi eventos importantes por parte dos sistemas de 

ensino, no que se refere ao atendimento das escolas indígenas.  

Um documento relevante no processo de construção de definições conceituais e 

definição de modelos para se alcançar a escola diferenciada foi a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, esta que ratifica a educação escolar 

bilíngüe e intercultural, introduz a discussão do multiculturalismo e encaminha ao 

“Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à 
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cultura” (art.78), a obrigação de desenvolver programas apropriados à Educação 

Indígena com o apoio técnico e financeiro da União (art. 79). A LDB prevê que os 

programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas, mas determina 

previamente seus objetivos.  

Outro documento importante neste processo de construir proposições para a 

escola diferenciada e que ficou a cargo do comitê de Educação Escolar Indígena foi o 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), o qual entrou em 

vigor em 1998, no âmago dos processos de elaboração de novos parâmetros para a 

educação básica, e também teve função relevante no sentido de mostrar a viabilidade 

das propostas da educação diferenciada (MINDLIN, 2004).  

Neste contexto de configuração da educação escolar indígena diferenciada, 

pautada pela interculturalidade e pelo bilingüismo, surge o curso formação de 

professores para atuarem nas escolas da comunidade, diferentes programas de formação 

foram sendo criados para atender as demandas e a necessidade das comunidades 

indígenas que reivindicavam escolas. Os programas iniciados por organizações da 

sociedade civil de apoios aos índios foram os pioneiros, e assumidos gradativamente por 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e por Instituições de Ensino Superior 

apoiadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pela FUNAI (GRUPIONE, 

2006; FRANCHETTO, 2004). 

Hoje no Ministério da Educação funcionam, uma coordenação, uma assessoria 

e um comitê consultivo de educação escolar indígena. Segundo Franchetto (2001), esses 

órgãos são ativos, porém ocupam um lugar ainda muito tímido, mas definitivo, no 

sistema de educação fundamental. Produzem diretrizes programáticas, avaliam, 

acompanham e financiam projetos e publicações, proporcionam a formação de técnicos 

e políticos no âmbito de secretarias estaduais e municipais. A autora faz, ainda, uma 

ressalva importante com relação à atuação desses organismos do governo: 

 

 

(...) há ainda apenas uma introjeção retórica do discurso da 

educação bilíngüe, uma reflexão tímida com a adoção não sempre 

crítica de um modelo ainda com cheiro missionário e fórmulas 

empacotadas, bastante voluntarismo e ainda pouca competência 

específica. Entendo por “pouca competência” a tendência a 

privilegiar aplicações de fórmulas; a privilegiar uma ou outra 

“novidade” pedagógica, universalizando-a de modo indiferenciado; 
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a oferecer certa resistência ao reconhecimento ou ao diálogo com 

posições adversas ou a críticas que incomodam, relativizam, 

inclusive as com sabor iconoclasta, opondo às vezes uma prática 

“boa” a uma reflexão que pode vir dos meios acadêmicos 

(FRANCHETTO, 2001, p.76). 

 

 

Após esta breve contextualização sobre o processo histórico em que emerge a 

proposição de educação escolar indígena diferenciada no Brasil, passamos á explanação 

sobre o surgimento da escola como instituição no Alto Xingu. 

 

2.1- A educação escolar Indígena no alto Xingu.  

 

Neste contexto de construção de proposições para a escola diferenciada, surge 

também a demanda pela formação de professores indígenas para atuarem nas escolas de 

suas comunidades, assim como ocorreu na TIX (Terra Indígena do Xingu), quando foi 

criado o Curso de Formação de Professores, coordenado pelo Instituto Socioambiental 

(ISA) - uma organização não governamental, que escreveu, junto aos professores 

indígenas, uma proposta curricular diferenciada para as escolas da TIX, criando livros 

didáticos nas línguas nativas (FRANCHETTO, 2001). 

A primeira escola no Xingu surgiu de forma bastante peculiar, o processo de 

escolarização na TIX iniciou-se no Posto Leonardo Villas Boas, em 1976, mediante a 

criação de escolas, cujas aulas eram ministradas por professores não-indígenas, 

contratados pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e direcionadas para os filhos das 

lideranças indígenas, vinculadas ao Posto. As outras escolas foram sendo construídas 

mediante a criação de outros postos indígenas: Médio Xingu (Pavuru) e do Baixo Xingu 

(Diauarum). 

O referencial de escola para as comunidades indígenas xinguanas era baseado 

nas experiências anteriores, um modelo de escola monolíngüe, em português, que 

objetivava a homogeneização das distintas etnias e integração dos povos indígenas à 

sociedade nacional, tal modelo de escola dispunha de professores não-índios e ensinava 

somente a escrita em língua portuguesa e as operações básicas de matemática.  

Nesse momento, as aulas tinham como conteúdo a alfabetização em português, 

e os professores que ministravam as aulas eram remunerados por recursos advindos da 

FUNAI, que às vezes, atrasavam ou até mesmo não repassavam os salários. Por esse 
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motivo, entre outras deficiências da entidade nacional (FUNAI), as escolas da TIX, ao 

final da década de 1980 estavam, em sua maioria, desativadas, salvo algumas exceções 

(CRAVEIRO, 2003). 

Com a desativação das escolas da TIX, as etnias dos postos indígenas do 

Médio Xingu (Pavuru) e do Baixo Xingu (Diauarum), passaram a reivindicar cursos de 

formação de professores indígenas para lecionar nas suas próprias comunidades. Frente 

a esta demanda, o Instituto Socioambiental (ISA), uma ONG com sede em São Paulo, 

que herdou de outra ONG, a extinta AVA (Associação Vida e Ambiente), um conjunto 

de planos de ações destinados a populações que habitam as TIX, entre os quais o 

subprojeto de Formação de Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu 

(FRANCHETTO, 2001). 

Já, Troncarelli; Gauditano (2005) educadoras do projeto “Formação de 

professores do Parque Indígena do Xingu” nos informam que o referido curso foi 

iniciado pela Associação Vida e Ambiente (AVA) em 1994, passando a ser 

desenvolvido pelo Instituto Socioambiental (ISA) a partir de 1996. Relatam ainda, que o 

subprojeto teve como referência, o projeto desenvolvido pela Comissão Pró-índio do 

Acre.   

A maior parte dos professores do projeto desenvolvido pelo ISA são pessoas 

ligadas aos movimentos indígenas, assessores pertencentes à ONGs, a universidades e 

indigenistas que contribuíram de alguma forma, com os preceitos de educação escolar 

indígena diferenciada, bilíngüe e específica, os quais foram normatizados pela 

constituição 1988. 

A base conceitual e metodológica que orientavam a construção da proposta 

curricular e das atividades desenvolvida pelo projeto tinha inspiração nos métodos e 

abordagens do educador Paulo Freire (TROCARELLI; GALDITANO, 2005). 

Segundo Troncarelli et al (2003), as propostas e o desenvolvimento do projeto 

de formação de professores estão pautados nas permutas de conhecimento de várias 

etnias e na diversidade cultural dos alunos em formação, valorizando a língua, 

estimulando o interesse dos jovens pelas histórias e cultura de sua própria comunidade.  

A autora nos informa que os professores em formação devem avaliar os alunos 

por meio de materiais didáticos na língua materna de autoria indígena, de acordo com a 

cultura de cada grupo lingüístico, assim como pela compreensão de cada aluno sobre 

diversos conteúdos e conceitos apresentados no decorrer do curso, promovendo a 
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reflexão pedagógica por meio do planejamento de aulas e relatórios destas em diários de 

classe.  

Além disso, houve a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada 

escola no desenvolver do curso e ainda a formação de equipes de professores não 

indígenas que assessoram o trabalho dos aspirantes a professores indígenas nas escolas 

de suas respectivas aldeias, orientando os seus relatórios que deram origem aos 

materiais pedagógicos na língua materna de cada etnia. 

O PPP da Escola Indígena Estadual Kalapalo, que faz parte do Projeto Político 

Pedagógico das Escolas do Parque Indígena do Xingu (ISA, 2002), a sistematização de 

seus conteúdos que incorporam as disciplinas escolares vem se desenvolvendo desde 

1997, durante as etapas intensivas do curso de formação de professores do Parque 

Indígena do Xingu.  

Segundo Troncarelli; Gauditano (2005) a escrita nas línguas indígenas e as 

orientações para a alfabetização nas escolas foram desenvolvidas pela parceria dos 

professores lingüistas, educadores do ISA e professores indígenas em formação. 

Resultando deste trabalho a construção dos materiais didáticos na língua materna dos 

aspirantes a professores para serem usados no processo de alfabetização bilíngüe nas 

escolas de suas aldeias. Esta produção de materiais didáticos esteve atrelada a pesquisa 

realizada pelos professores indígenas em formação em suas respectivas aldeias. Como 

descreve as autoras: 

 

Todos os professores para se formarem no Curso de Magistério 

desenvolvem trabalhos de pesquisa. Muitos deles estão gravando 

histórias com os velhos e transcrevendo-as na forma de textos em 

suas próprias línguas, outros estão fazendo registros através da 

escrita e desenho das tatuagens, das pinturas corporais; outros 

estudam a ciência da roça e do manejo tradicional de seu povo. 

Embora seja um processo ainda embrionário, representa o 

nascimento de uma “literatura” nas línguas indígenas 

(TRONCARELLI; GAUDITANO, 2005 p.132). 

 

As referidas autoras afirmam que o currículo da 1ª a 4ª etapa das escolas 

xinguana, também foi construído pelos professores durante o curso de formação. Sendo 

essa construção uma soma dos conhecimentos dos professores, assessores do projeto 

com os dos professores em formação por meio dos registros em diários de classe de suas 

vivencia na escola da aldeia e na comunidade.   
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O diário de classe tem sido uma fonte preciosa de estudo para os 

professores indígenas, e para nós, formadores. Sobretudo, nós da 

equipe de formadores, temos consciência de sermos as 

interlocutoras dos professores quando eles redigem o diário. Muitas 

vezes o diário expressa uma dúvida ou pergunta, a nós destinada, a 

qual o professor espera resposta. Foram desenvolvidas diversas 

atividades visando valorizar o diário de classe como porta voz dos 

temas e metodologias desenvolvidas pelos professores em suas 

escolas. Ou seja, o currículo de cada escola, desde o seu início, está 

registrado nos diários de professores, documento vivo da história 

da escola, por isso é importante que os diários não sejam retirados 

da escola (TRONCARELLI; GAUDITANO, 2005, p.36). 

 

 

A implantação das escolas diferenciadas nas aldeias das TIX ocorreu no 

mesmo período da participação dos aspirantes a professores do curso de formação. 

Interessante informar que envolvimentos das comunidades indígenas alto xinguanas no 

processo de formação de professores aconteceram de diferentes maneiras, já que o 

envolvimento dos professores com o curso dependia da intenção e da percepção das 

lideranças indígenas com relação à escola, como expressa Franchetto: 

 

A aceitação do projeto/cursos depende de delicadas redes políticas 

de aliança e do exercício, também delicado, da chefia dos 

diferentes grupos, assim como interpretações especificamente 

críticas de experiências malsucedidas ou de alternativas 

supostamente bem-sucedidas (FRANCHETTO, 2001, p.78). 

 

 

Segundo informações dos diretores da Escola Central, os alto xinguanos, 

principalmente as comunidades indígenas de língua Karib, deixaram de freqüentar o 

Curso de Formação de professores Indígena oferecido pelo ISA, por motivos de 

insatisfação de lideranças com as proposta de ensino da ONG, que segundo as 

lideranças baseavam-se somente em saberes culturais do Xingu. 

Para esses diretores, as lideranças buscavam um curso de formação de 

professores igual ao curso da cidade, onde fosse possível aprender conteúdos da escola 

da cidade. Isto é, reivindicam uma escola que lhes proporcione um conhecimento 

semelhante aos dos brancos, para que assim, dominando os códigos e os signos da 
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sociedade brasileira, possam ter uma relação de equidade com representantes dessa 

sociedade letrada que somos nós.  

Desta maneira, segundo as lideranças - contra a esse modelo de escola proposto 

pelo ISA - aprender a pescar, a se pintar e a grafar em suas línguas, seriam 

conhecimentos escolares redundantes para o seu cotidiano. Provavelmente, por conta 

dessas insatisfações que ocorreu a substituição projeto do ISA pelo projeto Hayô no ano 

de 2005. 

O Projeto Hayô – Magistério Intercultural, é um projeto de parceria da 

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC, MT) com a FUNAI, 

Municípios e FUNASA, que teve início em 2005 e com proposta de duração de cinco 

anos, acontecendo em 10 etapas presenciais, no Posto Indígena Leonardo (Yanamá 

Kuikuro, diretor da Escola Central Karib). 

No entanto, podemos inferir que a intensificação da discussão sobre a escola 

recai sobre a formação do professor o qual assume a interação, mediação entre o mundo 

do não indígena e do indígena. Essa formação deverá se preocupar com o 

aprofundamento de um “etnoconhecímento" (Tassinari, 2002, p. 46), correspondendo à 

especificidade da cultura indígena, oportunizando uma formação de professores que 

supere o modelo da "racionalidade técnica" e verta-se para atividade reflexiva e artística 

(Gómez, 1992). 

Essa concepção remete a uma intervenção política e pedagógica que preconize 

uma nova forma de ser escola, “escola diferenciada”, que segundo Tassinari (2002, p. 

46) “embora sem saber muito como fazê-lo ou onde encontrar a especificidade, possa 

garantir que a escola indígena comece a ser vista também como espaço/momento 

privilegiado para o aprofundamento das próprias pesquisas e os professores índios, 

revelam - se como pesquisadores e pesquisados”.  

 

2.2- A escola como espaço de fronteiras. 

 

A formação de índios para serem professores nas escolas de suas aldeias, 

parece, ser o fundamento da proposta da educação diferenciada e também uma condição 

para que qualquer forma de ensino específico seja possível nas escolas das comunidades 

indígenas. 
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Para discorrer sobre a escola diferenciada na aldeia Aiha partimos da proposta 

de análise realizada por Antonella Tassinari (2001) que em seu artigo intitulado “Escola 

indígena: novos horizontes teóricos, novas fronteiras de educação”, analisam a escola 

indígena a partir da noção de fronteira, “(...) como um espaço de contato e intercâmbio 

entre populações, como um espaço transitável, transponível, como situação criativa, na 

qual conhecimentos e tradições são repensados, as vezes reforçados, as vezes 

rechaçados, e na qual emergem e se constroem as diferenças étnicas” enfim, um “espaço 

de índios e de não índios”(TASSINARI, 2001, p.68). 

A autora Tassinari, na verdade, lança mão da contribuição de Fredrik Barth, 

escritas em seu famoso trabalho denominado, “Grupos étnicos e suas fronteiras sociais”, 

publicado em 1969, no qual faz uma crítica a utilização de parâmetros culturais para a 

definição dos grupos étnicos, afirmando que as diferenças são construídas a partir das 

dinâmicas sociais que atravessam os grupos em contato e que definem as referências 

simbólicas a partir das quais um membro é levado a se identificar e ser identificado 

como pertencente a um grupo (Barth, 2000). 

Para Barth, as distinções étnicas não dependeriam da ausência de interação e 

aceitação sociais, mas, ao contrário, são freqüentemente a própria base sobre a qual 

sistemas sociais abrangentes são construídos. “A interação dentro desses sistemas não 

leva à sua destruição pela mudança e pela aculturação: as diferenças culturais devem 

persistir apesar do contato interétnico e da interdependência entre as etnias” (Barth, 

2000, p.26). 

Assim, a ênfase nas dinâmicas sociais e não simplesmente em características 

distintivas, como definidoras das identidades no interior dos grupos étnicos, permite 

pensá-los como “unidades” de limites permeáveis, pelos quais é possível o fluxo de 

pessoas, conhecimentos e significados.  

Tassinari (2001) faz uma ressalva dizendo que a apropriação da noção de 

fronteira de Barth não se deve a uma intenção de afirmar ser a escola indígena uma 

“relação interétnicas”, ao contrário, seu objetivo é “mostrar que a contribuição desse 

autor, ao problematizar as fronteiras entre grupos sociais, fornece-nos sugestões 

importantes para refletir sobre a escola indígena enquanto espaço de interação e contato 

entre populações, onde há fluxo de pessoal e conhecimento e onde as diferenças são 

construídas” (Tassinari, 2001, p.65).  
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Concebendo essas noções como pano de fundo, Tassinari (2001) nos convida a 

pensar a idéia de que a escola é uma instituição totalmente alheia ao cotidiano vivido e 

ao universo de significados compartilhados pelos povos indígenas. A autora prefere 

referir-se à escola indígena como um espaço de fronteira, de intercâmbio, de 

conhecimento recíproco entre culturas. Entretanto, faz uma ressalva ao fato de que é 

inevitável reconhecer que a educação escolar não está totalmente inserida nas dinâmicas 

culturais, sociais e no cotidiano de vida desses povos.  

Baseado nesse conceito, Brand (2002, p. 96) reforça que a "escola deve ser 

voltada para dentro da comunidade indígena, a escola não substitui nenhum mecanismo 

interno tradicional da comunidade, mas se constitui politicamente, na fronteira com o 

outro, como espaço intercultural na interação com o entorno regional". 

Desta forma, a noção de espaço de fronteira tem se mostrado uma importante 

ferramenta de análise da complexa realidade das escolas indígenas, pois, ao mesmo 

tempo em que chama a atenção para as possibilidades de diálogo entre culturas, 

reconhece as rupturas e os conflitos entre realidades culturais, na maioria das vezes, 

imensamente distintas.  

Com isso, o conceito de escola indígena enquanto fronteira, proposto por 

Antonella Tassinari é adequado, ao nosso ver, para se pensar a escola dos dias de 

hoje entre os Kalapalo, pois  

 

(...) a escola indígena, como todo processo de ensino, também 

constitui fonte intermitente de intercâmbio entre prática/ teoria. 

É também um espaço de encontro entre dois mundos, duas 

formas de saber ou, ainda, múltiplas formas de conhecer e 

pensar o mundo: as tradições de pensamento ocidentais, que 

geraram o próprio processo educativo nos moldes escolares, e as 

tradições indígenas, que atualmente demandam a escola. Por tais 

características, que colocam a escola indígena em situações 

intersticiais, sugiro ser fértil considerá-la, teoricamente, como 

“fronteira” o que poderá ser extremamente útil para 

compreender melhor seu funcionamento, suas dificuldades e os 

impasses provocados pelas propostas de educação diferenciada. 

(Tassinari, 2001)  

 

 

No entanto, o debate que se instaura sobre o lugar da escola nas comunidades 

indígenas envolve opiniões diversas, às vezes paradoxais, às vezes convergentes. Há 

quem descreva a escola como um “espaço ocidental” que ameaça a sobrevivência 
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indígena, outros a vêem como espaço ressignificado de acordo com a cultura indígena e 

há ainda uma terceira alternativa, que a vê como “espaço de contatos, onde as diferenças 

interétnicas emergem e adquirem novos contornos onde técnicas e conhecimentos 

podem ser trocados e assim, reinventados”. (TASSINARI, 2001 p.56). 

Concordamos que  

 

 

“(...) não é possível definir a escola como uma instituição 

totalmente alheia. Por outro lado, também não se pode 

compreendê-la como completamente inserida na cultura e no 

modo de vida indígena. Ela é como uma porta aberta para outras 

tradições de conhecimentos, por onde entram novidades que são 

usadas e compreendidas de formas variadas. (...) É nesse contexto 

que considero muito adequado definir as escolas indígenas como 

espaços de fronteiras, entendidos como espaços de trânsito, 

articulação e troca de conhecimentos, assim como espaços de 

incompreensões e de redefinições identitárias dos grupos 

envolvidos nesse processo, índios e não-índios. (TASSINARI, 

2001. p. 50)  

 

 

De acordo com a exposição realizada até o momento, a Escola Indígena torna-

se, então, "... um instrumento para a interlocução entre os saberes da sociedade indígena 

e a aquisição de outros conhecimentos: pontilhão de dois caminhos, lado a lado, de 

conhecimentos indígenas e conhecimentos não-indígenas" (Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas, 1998).  

Com isso deve reconhecer e manter a diversidade sociocultural e lingüística, 

promovendo uma situação de comunicação entre culturas distintas, não considerando 

uma superior à outra. O estímulo ao entendimento e ao respeito entre diferentes 

identidades étnicas não pode, entretanto, mascarar que as relações entre índios e não 

índios no Brasil vêm ocorrendo historicamente em contextos assimétricos de 

distribuição de poder. Evidentemente, essa definição abre uma perspectiva importante 

para a compreensão do papel da escola na aldeia Aiha. 

Neste sentido, acreditamos que a noção de fronteira pode oferecer um suporte 

teórico para o desenvolvimento das análises dos dados deste trabalho, por conta da 

possibilidade de perceber os processos de escolarização na aldeia Aiha não enquanto 

uma “ameaça à sobrevivência da comunidade Kalapalo”, mas como um espaço de 

contato, onde as diferenças interétnicas emergem e adquirem novos contornos. 
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Foto 02: Escola Indígena Estadual Kalapalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: FRANCO NETO, 2006 

A escola foi implantada no ano de 1994, assim que os aspirantes a professor 

retornaram do curso de Formação de Professores Indígenas
4
. No início as aulas 

ocorriam na casa do pajé Nüma pai do professor indígena Jailson Kalapalo. Após muita 

insistência por parte dos professores recém formados, principalmente do professor 

Jailson, em pedir às lideranças da aldeia e à comunidade para construírem a escola. Ela 

foi construída pela família do professor Jailson Kalapalo em 1996. 

A escola da aldeia Aiha é uma subseção da escola Karib presente nas outras 

aldeias do sistema cultural alto-xinguano, falantes desta língua ela está em conexão com 

a escola central da aldeia Ipatse da etnia Kuikuro. A escola tem autonomia de gerenciar 

os recursos destinados à merenda escolar, bem como os materiais escolares. No entanto, 

os Kuikuro dizem que a escola da Aldeia não é escola, mas uma sala anexa da Escola 

Central Kuikuro. Já os professores Kalapalo dizem que a Escola central é uma diretoria 

de ensino e que na reunião para definir onde ficaria a escola central não havia cacique e 

pelo fato da etnia Kuikuro obter o maior número de professores formados ficou 

decidido que a diretoria ficaria na aldeia Ipatse. 

A estrutura dessa escola de Aiha é feita de madeira moldado num formato 

elíptico onde toda a parte superior é coberta por uma espécie de gramínea conhecido por 

sapé, a parte mediana da estrutura da escola é aberta (não possui revestimento de sapé, 

somente as colunas de madeira que sustentam a parte superior), favorecendo a claridade 

no interior entrada e de fundos da escola. Na parte interna da escola há mapas 

                                                 

4
 Segundo os relatos dos Kalapalo e pelos registros de campo a escola foi implantada na aldeia no ano de 

1994. 
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pendurados com barbantes, assim como desenhos feitos pelos alunos, duas lousas de 

dimensão média, e carteiras que se aglomeram de fronte a lousa.  

Foto 03: Alunos copiando lição da lousa na escola da aldeia Aiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Lima, 2006. 

 

Consideramos interessante ressaltar que na minha última estadia a campo, os 

Kalapalo informaram que com a demanda de professores formados na aldeia criou-se 

2008 outra “escola” na casa do professor João Kalapalo, entretanto, iremos discorrer 

sobre essas escolas mais adiante, por enquanto nos limitaremos a informar que a escola 

na casa do Professor João é reconhecida como tal, somente por algumas pessoas da 

comunidade já a primeira escola construída na aldeia em 1996 pela família do professor 

Jailson é considerada “escola de verdade” tanto pela comunidade como pela diretoria da 

Escola Central. Ficando a escola do João como “sala de aula”. 

As escolas de Aiha conta apenas com professores indígenas, que se 

responsabilizam pela alfabetização, bilíngüe ou apenas em português, e pelos cursos de 

primeira a quarta série. 

Com referência às etapas de aprendizados da escola indígena, elas 

correspondem às séries da escola não-indígena, ou seja, da primeira a quarta etapa 

correspondem a primeira a quarta série de escola não-indígena. Estas etapas variam com 

o nível de entendimento do aluno e do professor. Os alunos que se encontram na etapa 

de alfabetização (primeiro contato com a escrita) na língua materna têm aulas com o 

professor Junior Kalapalo. Os que se encontram com maior habilidade de copiar lições 

da lousa têm aula com o professor João Kalapalo. Após concluírem estas etapas eles 

têm aulas de português, ciências, matemática com os professores, Jailson e Gildo.  
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Estes professores indígenas lecionam sozinhos na escola e têm de optar entre 

alfabetizar nas duas línguas, simultaneamente, ou fazer uma separação e depois decidir 

em qual delas os alunos aprendem a escrever em primeiro lugar.  

A escola também acompanha o ritmo da aldeia, ou seja, ela deve permitir que 

às crianças acompanhem os pais quando estes se afastem da aldeia. Aos alunos, em 

geral, é necessário um tempo para o plantio e a colheita das roças, e para a participação 

em festas e rituais. 

O calendário oficial da Escola Estadual Indígena Kalapalo da aldeia Aiha, 

respeitam os períodos festivos, entre outras atividades tradicionais da comunidade como 

os dias que ocorrem à preparação para os rituais intertribais. Em nossa última visita a 

campo a escola tinha parado de funcionar por conta de a comunidade estar se ocupando 

com os preparativos do ritual funerário Kwarup.  

Com isso, podemos constatar a força que tem a cultura nativa na determinação 

dos rumos da escola. Direito assegurado pelas leis brasileiras que, em Portaria 

Interministerial sobre Educação Escolar para as Populações Indígenas, em seu 8º artigo 

diz: “no processo de reconhecimento das escolas destinadas às comunidades indígenas, 

sejam consideradas, na sua normatização, as características específicas da educação 

indígena no que se refere à (...) conteúdo curriculares, calendário (...) adequado à 

realidade sócio cultural de cada grupo étnico.” 

O calendário oficial estabelece o início do ano letivo em janeiro, estendendo 

até abril. Em maio há Curso de Formação de Professores, e as aulas são suspensas. Em 

junho é época de colheita das roças de mandioca, tempo de acumular o máximo possível 

de provisões antes das chuvas, ocupando os rapazes e as meninas, que passam o dia no 

trabalho de preparar o polvilho. Julho e agosto são dedicados à plantação das roças e à 

preparação para os rituais intertribais, quando os meninos treinam para as lutas, kindene 

e a comunidade se dedicam à preparação de adornos e alimentos. 

Durante estes quatro meses, então, as aulas estão novamente suspensas. 

Retornam em setembro e param em outubro, quando os professores vãos para o Curso 

de Formação. Vale informar que mesmo se houver, na aldeia, professores que não estão 

participando do curso a escola pára. Novembro e dezembro são os meses de aula que 

encerram o ano letivo. Este calendário pode ainda ser alterado por ocasiões festivas 

esporádicas, por necessidades de pessoal para pescarias, caçadas, mutirão para 

construção de casas, entre outras atividades. 
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Os conteúdos transmitidos nas aulas, idealmente, equivalem ao ensino 

fundamental das escolas não indígenas. No entanto, este conteúdo é diferenciado e 

muito se introduz questões regionais e locais, principalmente no caso da geografia e 

geopolítica regional. Aprofundaremos sobre esta questão, mais adiante na análise dos 

conteúdos. Os conteúdos também abarcam as questões ligadas à saúde, principalmente 

higiene bucal e prevenção de doenças venéreas (devido o aumento em escala acentuada 

de visitas dos xinguanos às cidades ao entorno do TIX). 

Foto 04: Área externa da Escola Central Karib na aldeia Kuikuro 

 

                                   Fonte: Jairo Kuikuro, 2010. 

Passamos no próximo capítulo a compreender a função e as finalidades da 

escola na aldeia Aiha.  

 

3- SER PROFESSOR INDÍGENA: “A COMUNIDADE ME INDICOU” 

 

Ser professor de uma escola diferenciada e ao mesmo tempo ser funcionário do 

Estado são eventos recentes na história da educação escolar indígena. Na aldeia Aihá 

quatro professores tem sido os responsáveis pela implementação da escola, assumindo 

funções que se tornam em um desafio: dialogar os conhecimentos aprendidos no curso 

de formação de professores indígenas com os conhecimentos a serem ensinados na 

escola diferenciada. Nesta dimensão, os professores indígenas são, neste capítulo, as 

figuras centrais para se compreender as diferentes formas de participação desses novos 

“profissionais no que se refere ao processo de escolarização na aldeia Aiha, situando os 

problemas que enfrentam. Como se tornaram professores e qual sua posição social e 

política na aldeia? Como atendem aos interesses da comunidade em relação à escola e, 

por um lado como respondem às demandas dos profissionais não indígenas daquilo que 
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consideram como representativos de uma escola diferenciada indígenas? Quais as 

relações que estabelecem tanto na comunidade quanto junto aos órgãos educacionais e 

com a burocracia estatal aos quais estão submetidos? 

Para apreender a atuação dos professores indígenas em seu percurso tornou-se, 

então, fundamental identificar a posição dos professores indígenas diante dos problemas 

de constituição dos currículos e como situam o conhecimento escolar e concebem o 

lugar a ser ocupado pela escola e as  suas finalidades na vida da aldeia. Assim, o 

objetivo principal deste capítulo é problematizar a autonomia da comunidade em 

relação à escola e, nesta perspectiva, compreender o que é ser professor indígena e 

como a comunidade interfere na seleção destes novos agentes.  

Para apreender esse problema, nesta parte da pesquisa, recorri às fontes orais, 

tendo sido elaboradas questões apresentadas aos professores da aldeia, com destaques 

para a história da implantação da escola, sua estrutura, seu funcionamento e os seus 

significados sociais e político dentro da aldeia Aiha. Os protagonistas são os próprios 

professores cujas entrevistas foram fundamentais para compreensão da relação entre 

professores e comunidade, sendo que as respostas dos entrevistados foram se 

transformando em depoimentos.  

Os entrevistados tiveram os seus nomes alterados com nomes fictícios com 

intuito de preservar os sujeitos das entrevistas e seus depoimentos
5
. Os protagonistas 

são os Professores Jailson Kalapalo, Gildo Kalapalo, João Kalapalo e o professor Junior 

Kalapalo.  

 

3.1- Professores Indígenas Kalapalo e as lideranças da Aldeia Aiha 

 

A aldeia Aiha Kalapalo, atualmente, conta com 04 professores indígenas que 

tiveram orientações diversas quanto ao seu papel de educador escolar. É importante 

apresentar as trajetórias dos jovens indígenas que se tornaram professores para que seja 

possível perceber de que maneira eles próprios percebem suas relações com a 

comunidade e com as lideranças
6
 de quem precisam do apoio para assumir e, em certa 

medida, permanecer no cargo.  

                                                 

5
 Esta opção foi acordada pelos participantes da pesquisa. 

6
 

 
O conceito de “liderança” é tomado neste trabalho como um termo amplamente utilizado no discurso 

indigenista. Estes “líderes” não são necessariamente aqueles que ocupam a posição de chefia em suas aldeias. 
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O professor Jailson foi o primeiro a ser indicado pelo cacique principal,  net  

hekugu
7
, para participar do curso do programa de formação de professores do 

magistério indígena pelo ISA. Ele desenvolve diferentes e importantes funções na 

aldeia, tais como tesoureiro da Associação Aulukumã do Alto Xingu, segundo principal 

tradutor de Aiha; além de sua ligação com o processo de implantação da escola na 

aldeia. Jailson Kalapalo é filho de Numü
8
 (em memória) o “pajé de verdade”, aquele 

consegue ver o espírito durante o processo de cura. E filho de Itsapü (em memória) da 

irmã do cacique principal. Jailson passou por um longo período na reclusão pubertária 

devido aos interesses de seus pais em construir um chefe (anetü, singular de anetaõ na 

língua kalapalo). Jailson pode ser considerado uma pessoa de prestígio dentro da aldeia 

e no alto Xingu, não somente por ter sido um lutador campeão de Kindene e casado com 

filha de chefe Yawalapití. 

O professor Gildo Kalapalo foi formado no magistério indígena, juntamente com 

o seu primo materno Jailson e ajudou a implantar a escola na aldeia. Gildo é filho do 

irmão de Tafukumã. Atualmente, faz o curso de Administração de Empresa na UFSCar 

de Sorocaba-SP. É casado com a filha do primeiro cacique da aldeia Nafukua. 

Junior Kalapalo, atual professor de alfabetização, porém não possui curso de 

capacitação para tal ofício e não é reconhecido pela diretoria da Escola Central Karib, 

mas é reconhecido pela aldeia como cacique por estar no rol dos jovens futuros chefes. 

Filho de Itu (falecido em 2009) que também ocupava posição de chefia, além de ter sido 

pajé (não dos poderosos, mas o era). O professor Junior Kalapalo apresenta ter pouco 

domínio da língua portuguesa, em relação aos outros professores, por fala poucas frases 

em português. 

O professor João Kalapalo, diferentemente dos demais, apresenta uma posição 

“delicada” na aldeia. Sua autorização para participar do curso de Formação de 

Professores Indígenas para o Magistério Intercultural do Projeto Haiyô
9
 ocorreu por 

                                                                                                                                               

Esta categoria parece está muito mais ligada às relações estabelecidas com a sociedade envolvente, em 

particular o mundo dos “brancos”, o que por vezes é ignorado pelos indigenistas que os tomam por “chefes” em 

um sentido mais amplo, gerando assim, certos constrangimentos e desequilíbrios nas relações sociais locais.  
7
 Cacique principal,  net  hekugu, que no português do contato é chamado de “primeiro cacique”. Mais 

adiante discutiremos sobre esta classificação. 
8
 O pajé Nüma faleceu em 2009 por motivo feitiçaria, segundo os Kalapalo. Ele era considerado um 

Hüati-hekugu, um “pajé de verdade”, visto que somente ele que consegue ver os itsekeko durante o 

processo de cura (Jailson em conversa informal. Ver Também: Guerrero Junior (2009) e Franco Neto 

(2010)). 
9
 Haiyô: é uma palavra de origem da etnia Nambikwara que significa: “bom”, “muito bom”, “quero 

aprender” (Professor Mané Manduca - Nambikwara) 
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meio da indicação do antigo segundo cacique
10

. O professor em questão é filho do Luiz 

Kalapalo
11

 um homem que tem muitos filhos, porém nenhum deles tem destaque em 

relação à chefia 
12

. 

O processo de indicação dos professores mostra uma relação significativa de 

dependência dentro das condições políticas da aldeia. A atuação das lideranças na 

comunidade explica a dependência dos professores em todo o percurso de sua trajetória 

profissional.  

Pelos depoimentos dos professores foi possível identificar que, na aldeia Aiha, 

estes dependem das lideranças para participarem do curso de magistério indígena e para 

assumir o cargo de professor e serem indicados pela própria comunidade. De modo 

geral, deve existir o consentimento das chefias para que os professores assumam o 

cargo, com exceção de alguns que se oferecem para o trabalho e existem ainda outros 

que são nomeados ou mesmo “convocados” a assumirem o cargo. Desta forma, para 

compreender o lugar da escola na aldeia, torna-se necessário situar a organização de 

Aiha no que se refere aos seus chefes e aos candidatos a chefia
13

.  

A chefia, em Aiha, é um cargo transmitido hereditariamente, preferencialmente 

ao filho e sobrinhos pela linhagem paterna de um chefe. Este cargo depende não apenas 

da hereditariedade, mas também das qualificações pessoais do herdeiro, cuja 

personalidade deve ser adequada para a chefia: “que não fomente conflitos, que instrua 

seu pessoal através da „fala verdadeira‟, ou „fala bonita‟ e que seja epítome da pessoa 

generosa” (GUERREIRO, 2009, p.50). Além, de ser um exímio campeão de luta. 

De acordo com Guerreiro (2009), a chefia Kalapalo se organiza de forma a ter 

um único chefe principal,  net  hekugu. Esse chefe é auxiliado por outro dois chefes 

(anetaõ) de menor prestígio na hierarquia da aldeia, além de outros chefes de que não 

são considerados “verdadeiros” representantes da aldeia. 

                                                 

10
 Ele vem representando, por muito tempo, a segunda chefia da aldeia, ou seja, aquela que é voltada para 

o mundo do “branco”, K g ih  na língua Kalapalo. Porém, em 2008 saiu da aldeia Aiha para formar 

outra aldeia em terras antigas Kalapalo.   
11

 Luiz Kalapalo é um homem de aproximadamente 54 anos de idade que se considera cacique. Porém, 

esta posição não é legitimada pela comunidade, por possuir, entre outros motivos, uma postura de 

transeunte. A família de Luiz é considerada um tanto complexa e inusitada, casamentos desfeitos, vários 

casamentos, "convidados" a se retirar de várias aldeias, tanto dos Kalapalo quanto dos Kuikuro.  
12

 Essas informações foram obtidas em conversas informais com João Veridiano Franco Neto e por meio 

de observação de campo.  
13

 Para uma análise a respeito da chefia Kalapalo remetemos à dissertação de mestrado de Guerreiro 

Júnior, intitulada Parentesco e aliança entre os Kalapalo do Alto Xingu, 2008. 



63 

 

A chefia Kalapalo possui uma hierarquização bastante definida. Os chefes 

(anetaõ, no karib) desenvolvem cargos específicos entorno das classificações de 

“primeiro cacique”, “segundo cacique” e “terceiro cacique” 
14

. Sendo que estas posições 

estão sempre permeadas por dúvidas, conflitos e disputas. Consideramos importante 

informar que na língua Kalapalo não há termos específicos que indiquem essas 

classificações hierárquicas. No entanto, no português do contato, ocorrem algumas 

“traduções” da classificação da posição dos chefes. Isso se dá, segundo os Kalapalo, 

para uma melhor compreensão dos “brancos” entorno da divisão dos cargos entre as 

chefias Kalapalo.  

O “primeiro” cacique, o “cacique de verdade”, “cacique mesmo”, “dono de 

aldeia” (GUERREIRO, 2008; VERIDIANO, 2010.). Deve ser uma pessoa, sensata, 

calma, de poucas, mas boas palavras, hábil e generosa nas trocas, em sua casa e nos 

rituais que deve patrocinar. Além disso, o cacique principal deve ser conhecedor dos 

principais rituais, e também, quando jovem, ter sido campeão de luta kindene.  

Normalmente, o “segundo cacique” é aquele voltado para o mundo dos 

“brancos, ou seja, aquele que desenvolve a função de lidar, estabelecer relações 

políticas e econômicas com o “branco”. Sendo, necessariamente, conhecedor do 

português podendo assim, representar a comunidade junto aos não indígenas. 

Chefe com essa função de lidar com o branco, no alto Xingu, surgiu com a 

relação do contato com a sociedade Nacional. Este contato se intensificou, 

principalmente com o evento da expedição Roncador do Xingu liderada pelos 

sertanistas irmãos Villas Boas a partir da década de 1940 (MENEZES, 2001). Essas 

relações foram se tornando constantes, delicadas e inevitáveis. Sendo necessário, por 

parte dos Xinguanos, principalmente as chefias das aldeias que se viram obrigada a 

aprenderem o português para se comunicarem com o “branco”, ou seja, ter um domínio 

suficiente da língua e ter o “„jeito branco‟ de negociar e fazer acordos, trocas e 

pagamentos, para administrar as relações de contato” (Guerreiro, 2008, p. 52).  

O segundo cacique de Aiha, logrou certo prestígio tanto dentro quanto fora da 

aldeia. Estabelecendo contatos e alianças importantes com os “brancos” e com 

representantes do Estado. A sua capacidade de articulação propiciou a Aiha bens 

                                                 

14
 Segundo Guerreiro (2008), Aiha possui outros quatro chefes. São homens que descendem de antigos 

chefes e que possuem participações poucos expressivas em relação aos outros três chefes principais. Além 

de não serem candidatos a lugares específicos na hierarquia dos chefes. Todavia, são donos de algumas 

cerimônias e detém alguns conhecimentos específicos (canto, reza, história, entre outros).  
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materiais, recursos financeiros e humanos, centralizando na sua pessoa prestígios que 

em 2008 culminou com sua saída da aldeia. Desta forma, o terceiro cacique passou a ser 

o segundo, porém ele não desenvolve a função que o cargo exige, pelo menos por ora. 

Entretanto, o pai do professor João, o qual já discorremos acerca de sua delicada 

posição na aldeia, anseia por esse cargo, mas sua titulação de chefe não é reconhecida 

pela comunidade de Aiha. 

O “terceiro cacique” em Aiha ocupa uma posição estruturalmente inferior em 

função de sua afinidade com o primeiro cacique. Ele possui um modelo de pessoa 

xinguana (é um campeão de kindene) No entanto, ele possui uma representatividade 

relevante e respeitosa perante a comunidade, por sua capacidade de mobilizar as pessoas 

para os trabalhos comunitários e pelo fato de patrocinar diversas cerimônias e festas na 

aldeia. Um homem ativo e casado com duas sobrinhas do chefe principal. Por conta 

disso, ele deve muito respeito a esse chefe, não podendo ascender ao cargo de “primeiro 

cacique” enquanto o ocupante deste cargo estiver vivo. Esse chefe, atualmente, ocupa o 

cargo de “segundo cacique”.  

 

3.2- A comunidade me indicou 

 

Considerando a organização política da aldeia é assim possível, identificar as 

constantes falas dos entrevistados sobre o fato de terem sido indicados pela comunidade 

para se tornarem professores. Ser professor indígena Kalapalo está relacionado, em 

certa medida, com a “situação de chefia” na aldeia e com os interesses da comunidade 

como narra o professor Jailson Kalapalo sobre o procedimento realizado pela 

comunidade e chefia para indicá-lo para participar do curso de formação de professores 

indígenas:  

 

 

A comunidade reúne primeiro... Dentro da casa dos homens na 

aldeia, a comunidade perguntou para o Roji, que é o nosso 

primeiro professor. E a comunidade ficava perguntando dos 

alunos, tá lendo, falando bem, está conseguindo escrever 

algumas coisas. A comunidade ficou falando o nome das 

pessoas, daquelas pessoas que esta escrevendo, tá lendo bem 

(...).  Só que primeiro, o cacique escolheu eu, e o Gildo. Depois, 

a comunidade escolheu outros professores que estão 

trabalhando com a gente. (...) O cacique principal escolheu eu o 
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Gildo? Se der algumas coisas erradas, ele pode vir aqui pra 

falar sem vergonha, é... Como somos da família dele, o direito 

dele, né? De falar, de vir falar com a gente sem vergonha, isso é 

direito da família, né? Pra outra pessoa não dá pra reclamar. O 

c cique f lou desse jeito. Ele f lou: “Eu indiquei dois dos meus 

sobrinhos, eles tão trabalhando na escola na minha aldeia. Eu 

vejo que eles tão trabalhando na escola e não tá virando a 

cabeça dos alunos, eles continuando, segurando a cabeça dos 

 lunos”. 

 

 

Pelo depoimento podemos entender que a condição para ser professor em Aiha 

depende da concessão da chefia como forma de manutenção do equilíbrio das relações 

sociais na aldeia, porque, para além do cargo, existe o compromisso de manter o ethos 

Kalapalo. Desta forma, percebe-se na fala de Jailson que esquivar-se do conflito, da 

discussão, da agressão faz parte do modelo de conduta e formação da pessoa, do éthos 

Kalapalo pelo qual a moderação, a cordialidade, e a vergonha os aspectos devem ser 

centrais em sua conduta tanto na escola como na comunidade.  

Desta forma, pressupomos que a indicação para a ocupação do cargo de 

professor na aldeia Aiha não pode ser reduzida, somente, a condição de privilégio, mas 

no fato dos Kalapalo darem ênfase à consangüinidade, à descendência e, 

principalmente, à hereditariedade como base para aliança política e social. São tais 

elementos que garantem a continuidade do éthos Kalapalo.  

Os jovens quando são indicados para participarem do curso de formação, 

dificilmente rejeitam a indicação, primordialmente, os “convocados” a assumirem o 

cargo, por conta do compromisso ético e moral que esses novos profissionais assumem 

com a comunidade fazendo jus ao modelo de conduta Kalapalo que é traduzido pela 

colaboração e generosidade. Mesmo encontrando, para fazer o curso de formação, 

dificuldades e obstáculos, sobretudo, com relação ao idioma como relata o professor 

Jailson Kalapalo: 

 

Antes de eu participar do curso de formação de professores(...) 

Como o cacique, me indicou pra mim ir lá pra fazer esse curso, 

eu  não entendia o português não entendia o que o pessoal falava. 

Nada, nadinha, eu fui puro mesmo. Primeiro curso, eu fui puro 

mesmo, fiquei lá sem conversar com a pessoa, sem entender de 

nada, eu não entendia o que o pessoal falava, o pessoal pedia pra 

mim falar... Eu fui indicado pelo cacique... Depois, que ele me 

indicou, fiquei muito pensando... Com um pouco de medo, fiquei 
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com medo... Como é que eu vou falar... Depois, durante curso 

acontecia duas vezes por ano. Depois, devagar eu fiquei 

acostumado. Fiz amizade com outras pessoas, com outras 

palavras, com Trumai. O povo Trumai que participava, e pessoal 

da outra aldeia aqui no Alto Xingu, devagar eu fiquei ouvindo 

pra entender a língua do português. 

 

 

Pelo depoimento, podemos notar que os professores quando indicado não 

haviam passado por um processo de escolarização e tinham pouco domínio da língua 

portuguesa, encontrando desafios e dificuldades ao ser alfabetizado por uma língua que 

não conhecia. Como relata Jailson em que seu contato com a escrita foi no período da 

reclusão pubertária: 

 

Antes de curso, eu aprendi aqui antes... Não muito. Aqui na 

aldeia, era o Rojã que era meu professor, só que ele não me 

ensinou na escola. Ele vinha até a minha casa quando eu estava 

na reclusão... Vinha escrevia e depois, eu copiava. Só ele me 

ensinava os nomes animais, ele passava pra mim, no meu 

caderno, porque eu ficava pedindo, para o Tafukumã, toda vez 

que ele ia viajar pra cidade eu pedia pra ele trazer um caderno 

pra mim... Eu aprendi um pouquinho com ele. Era só saber 

algumas coisas, conseguia escrever o nome de algumas coisas, 

consegui ler, porque eu não entendia que a escrita era pra falar, 

aí depois, o Roji parou de me ensinar. Depois, foi o Loike veio da 

Aldeia Tanguro pra dar aula pro pessoal. Eu ficava interessado, 

que ele vinha, escrevia. Eu fui lá (na aldeia Tanguro), tinha três 

meses estudando com ele.  Só que eu não aguentei ficar na casa 

da outra pessoa, porque é diferente. Então, meu pai ficou com 

saudade, meu irmão. Meu pai foi me buscar, com saudade da 

minha mãe e do meu pai, e dos meus irmãos. Eu aprendi lá com 

eles também, né? O português um pouco mais, né? Passava 

alguns textos, eu conseguia ler, uns textos que ele passava no 

quadro pra nós.  

 

 

Todos os professores que atuam na aldeia Aiha receberam indicação da chefia 

para a ocupação do cargo. No entanto, nem todos passaram pelo curso de formação de 

professores, como no caso do professor Júnior Kalapalo que é aluno da turma dos 

adultos do professor Jailson Kalapalo e cursa a terceira série, do ensino fundamental da 

Escola Indígena Estadual Kalapalo da Aldeia Aiha. Uma situação diferente no processo 

de intervenção das lideranças: 
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O diretor da escola passou o rádio, para liderança, aí a 

liderança me chamou pra dar aula pra criança. A comunidade 

f lou: “Junior, você pode d r  ul  pr  cri nç ?” Aí, eu f lei 

que posso dar aula pra criança. Aí, eu comecei dar aula do dia 

sete de setembro, até dezembro. Sabe? Eu não passei pelo curso 

de formação, mas Eu tenho salário, a SEDUC paga meu 

salário. Eu dou aula para a primeira série e segunda série. Na 

língua Kalapalo, é eu assim, né? Eu trabalho assim, na sala de 

aula, né? Educação não indígena e educação. 

 

 

Os depoimentos transcritos apresentam outras questões que merecem relevância: 

ser professor na aldeia Kalapalo é vista como uma forma de angariar um status 

específico na comunidade que esta além de ganhar salário e das possibilidades de 

consumo que isso oferece, mas sim, pelo espaço social e político que ele pode ocupar. 

Espaço social e político possibilitado pelo seu conhecimento da língua 

portuguesa, da escrita e da capacidade de tradutor. Por conta disso, os professores são 

convocados, indicados para desenvolver funções representativas, participar de reuniões 

importantes que muitas vezes são deliberativas; acompanhar a chefia como tradutor em 

espaços importantes. 

Ser professor, no entanto, pode ser uma forma de se inserir na política local por 

permitir que assuma posições de relevantes na relação com entidades indígenas e não 

indígenas, preferencialmente, quando o cargo é legitimado pela chefia e comunidade, 

isto é, quando o professor é “convocado” parece-nos ser a forma mais legítima de 

ocupar o espaço político.  

 

3.3- Os cursos de formação de professores indígenas. 

 

Os professores Jailson Kalapalo e Gildo Kalapalo contam sobre suas 

experiências no curso de formação. O professor Gildo conta que  

 

A escola foi implantada no ano 1994. Aí teve formação de 

professores indígenas aqui no Xingu, aí quem fez isso foi ISA – 

Instituto Social Ambiental (...) este curso de formação de 

professores indígenas, é o curso de magistério, 2º grau. O 

primeiro curso, (...) no posto Pavuru – meio Xingu, aconteceu 

primeira vez o encontro (...) dos professores indígenas (...) Aí de 

lá foi um mês e fizemos depois e demos aula na comunidade. 

(...)”. “Os m teri is que   gente tá utiliz ndo n  escol , que nós 
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é que produzimos durante o curso. Foi publicado, tem de 

Português, tem de Ciências, tem de História também, e isso a 

gente escreveu, durante o curso, na formação. 

 

 

A formação dos professores indígenas está diretamente relacionada com a 

implantação da escola na aldeia. Conforme o professor participava do curso ele 

retornava à aldeia para aplicar os conhecimentos apreendidos no curso e para coletar os 

elementos peculiares da cultura de sua etnia para construir o material didático que foi 

publicado em livros para ser utilizado em aula. 

O professor indígena, Jailson Kalapalo possui o curso de formação do magistério 

incompleto, não demonstrando, nas nossas conversas, interesse em continuar o curso 

para chegar a realizar o curso de 3° grau indígena. Ele demonstrou outros interesses de 

atuação como chefia na aldeia, porém, a sua participação no curso desencadeou a 

construção da escola, como conta:  

 

(...) eu comecei a participar o curso no início do curso. Aí, 

depois, pedi pra comunidade pra fazer a escola pra eu e o Gildo 

podermos trabalhar na escol  (“...)”. O curso vai durante 30 

dias, todos todo o dia: de manhã, de tarde e à noite (...) à noite, 

tem dia que tem aula e outro dia tem tira dúvida (...) no curso, a 

gente estuda Antropologia, Português, História e coisa da vida 

do índio (...)”. 

 

 

O professor Gildo conta como foram construídos os materiais didáticos 

na língua materna de cada grupo lingüístico e o Projeto Político Pedagógico no curso de 

magistério do Projeto de Formação de Professores Indígena do ISA.  

 

 

No curso de formação os professores, do ISA junta por língua 

materna os grupo de alunos, para a gente fazer cada um os 

materiais pra ser usado na escola da aldeia. Depois eles vêm 

com a gente pra vê se agente tá dando aula bem, aí a gente faz o 

plano de aula, os diários de aulas leva pra eles fazerem o livro. 

Aí a gente dá aula com o livro. A gente também fez o Projeto 

Político Pedagógico no curso, pra como fazer os calendários, as 

aulas...  
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Foi possível, igualmente, identificar os conflitos entre os diferentes grupos da 

TIX nos cursos de professores:  

 

 

Tinha vários, povos. Aqui do Alto Xingu, tem 14 etnias que 

falam diferente. Do Meio Xingu tem Trumai, Ipeng, pessoal de 

Morená que falam Kamayurá, Kayabi, que ficam próximo do 

posto daqui... Mais Baixo Xingu: Kayabi, tem várias aldeias de 

Kayabi e Juruna, Suyá e o pessoal do Panará também. Durante 

o curso nós fomos todos amigos, ninguém brigou lá durante o 

curso. Só que lá no Baixo Xingu, eles tem caxiri que faz mal à 

pessoa... Ele fica doido como um alcoólatra da cidade... Eles 

têm esse mingau, só que eles ofereciam pra gente, pra nós do 

Alto Xingu, só que nós... Nós não queremos aceitar, né? Por 

que... É diferente o mingau deles do daqui é diferente, cada 

povo tem comida diferente. No posto Pavuru... Eu lembro que 

morreu o nosso cozinheiro, enquanto tava tendo o curso lá, daí 

sobrou pra nós... Nós, pro Alto Xingu. Aí, acusaram pra nós, 

para os professores. Aí parou o curso no meio do curso, por 

causa disso voltamos pra aldeia. O cozinheiro era Ipeng. Como 

ele morreu, a família pensou que nós do Alto Xingu, que 

enfeitiçamos ele, né? Assim, parou na metade o curso. Aí, cada 

povo voltaram pra sua aldeia. No outro ano deu uma 

continuação. Só que, foi no posto de Diaurum, mais longe. 

 

 

Assim, pelo depoimento do professor Jailson as diferenças históricas entre os 

povos xinguanos participantes do curso emergiram com a morte de um cozinheiro do 

baixo Xingu e como acontecimentos aparentemente sem ligação com o curso, provocam 

situações em que ficam expressas as diferenças e o significado político da escola para os 

diferentes grupos indígenas. 

Consideramos importante informar que o Jailson possui fortes indicações para 

ser um importante chefe, tanto pela condição sine quanon para se tornar um chefe, 

havendo grande interesse da comunidade em tê-lo como tal. Vale informar que esses 

professores assumem posições e vinculações institucionais distintas, de modo que um 

professor indígena dificilmente desempenha só esse papel, não sendo nada incomum 

que a grande maioria deles se veja ainda, em diversas situações como no papel de 

alunos como vimos anteriormente.  

 

 



70 

 

3.4- Implantação da escola na aldeia Aiha 

 

Neste item, não temos a intenção de avaliar os fins que são dados aos recursos 

humanos e financeiros destinados à escola da aldeia Aiha, pois não é esse o objetivo da 

pesquisa, o que pretendemos é a compreensão a respeito dos critérios utilizados pela 

comunidade, apreendidos por meio dos discursos dos professores, que possibilitam a 

observação das diferentes lógicas que estão em jogo quando se discute a escola 

diferenciada.   

A origem da instituição escolar na aldeia Aiha está intimamente ligada ao 

projeto de formação de professores indígenas do ISA. A escola na aldeia teve o seu 

início mais relacionado a incentivos externos de ONGs em parcerias com secretarias de 

educação regional e nacional, do que efetivamente por interesse da comunidade, já que 

as reivindicações por lideranças e chefias da aldeia eram muito tímidas, como narra o 

professor Jailson Kalapalo: 

 

No início do curso pedi pra comunidade pra fazer a escola pra 

eu e Gildo podemos trabalhar na escola, aí a comunidade não 

fez a escola, nós dávamos aula dentro da casa mesmo, como tem 

na aldeia Nafukua, aí dava assim a escola. As aulas acontecia 

na minha casa, era a casa do meu pai na aldeia velha. Éh..., 

porque pedimos, eu e Gildo pedimos pra comunidade pra 

comunidade fazer a escola. Aí, reunimos também no pátio da 

aldeia, falamos sobre isso, né, com a comunidade. Aí a 

comunidade concordou, eles falaram, um deles falou: – “A 

comunidade pode fazer essa escol  p r  nossos filhos.” Aí, eu e 

o Gildo concordamos. Depois a comunidade esqueceu?! Aí 

depois ficou não sei quantos meses, ficou sem construir a 

escola, aí cobramos mais uma vez a comunidade. Aí indicamos 

duas pessoas, pra fazer a escola, aí a comunidade não 

concordou, eles falaram que nós mesmos que ia fazer a escola 

ah..., pra escola terminar logo, né?! A comunidade falou assim. 

Tinha duas, duas pessoas que estavam querendo construir, aí 

depois que teve na escola... O diretor pagaria eles. Éh... Aí a 

comunidade não gostou e cancelou, Depois não sei quanto 

meses acho que depois disso foi dois meses, aí a comunidade 

não construiu. Aí eu ficava triste, né?! Porque eu queria..., que 

queria dar aula pra, pra criança, aí ficava triste, aí eu falava 

pra minha mãe, meu pai: - “Pux ! Aonde é que eu vou d r  ul  

 gor ?! Preciso tr b lh r  gor  com   cri nç .” Meu cunh do 

tava escutando na rede, aí meu cunhado pensou, outro também 

pensou, aí eles combinaram, meu cunhado, o outro e meu irmão 

também, eles combinaram, falaram sobre a construção da 
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escola. Aí, eles reuniram escondido, aí depois eles chegaram. O 

meu cunhado falou pra mim: - “Aí..., cunh do, será que nós três 

podemos f zer   escol ? Depois o diretor p g ri  nós.” Aí eu 

concordei, né?! Aí reunimos, decidimos com eles a fazer isso, aí 

depois eu fui falar pro Gildo. Eu pedi pra ele passar aqui, aí 

falei: - “Óh Gildo,  í tem meu cunh do, o outro e meu irmão, 

eles tão querendo construir a nossa escola pra podermos 

trabalhar logo. Meu cunhado preocupado porque eu sempre eu 

falo assim: - “Queri  d r  ul  pr  cri nç .” Aí por isso é que 

meu cunhado tava pensando pra fazer a escola. Aí, 

concordamos?! Aí depois..., três dias eles foram a buscar 

madeira no mato... aí, começou o trabalho deles. Aí eles 

construíram, até eles cobriram com sapé, aí terminou. Aí 

começamos a trabalhar na escola. Aí, o diretor da escola 

central pagou eles. Eu ajudei também o diretor. Deu sorte, 

porque eles fizeram a escola. 

 

 

Inicialmente, pode-se verificar que houve certo desinteresse da comunidade, 

em relação à implantação da escola, não sendo um evento consensual dentro da aldeia, 

aos poucos a comunidade foi assumindo a escola passando a atribuir a ela uma 

significativa importância, como narra o professor Gildo:  

 

 

A comunidade foi aceito da escola porque eles acharam muito 

importante pra escola né, na aldeia, pra gente aprender e conhecer 

português um pouco, também escrever a nossa idioma no papel pra 

não esquecer e escrever também as histórias antigas dos nossos 

antepassados também. E entender o português pra comunicar com 

branco e pra defender os nossos direitos pra outros brancos, pra 

gente explicar melhor a nossa cultura pra outros brancos, pra 

entenderem. Então, por isso que a comunidade acha muito 

importante a escola. Tem que ter escola na aldeia. Eles dizem que 

é melhor os alunos estudam aqui na aldeia, aí eles falam sempre 

que não adianta mandar tirar um menina e mandar na cidade pra 

estudar, depois ele não que voltar mais pra ajudar a comunidade. 

Porque a escola é o ponto de referência também, né, também por 

isso que ela é importante pra nós que... A educação, né, ela é 

importante porque através da escola conhecemos o que dizem, o 

outro mundo, entendemos português também e valorizamos e 

registramos conhecimentos dos antepassados, questionamos os 

velhos pra registrar, porque através da escola conhecemos um 

outro mundo, a escola trazendo outras informações pra nós, pra 

gente perceber a política de fora..., e isso é importante pra mim, a 

escola. Porque as crianças estão aprendendo, daqui 10 anos, 20 

anos, eles vão, vão adiantar, entender mais do que eu.  
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Na perspectiva dos professores entrevistados, a escola é vista pela comunidade 

como um espaço para o conhecimento do “mundo do branco”, ao mesmo tempo em que 

representa um meio para preservar a tradição indígena, já que antes era transmitida pela 

oralidade e agora surge outra possibilidade desta transmissão ocorrer também por meio 

da linguagem escrita. Assim, concordamos com Tassinari (2001), quando ela sugere que 

a escola pode ser considerada um espaço intercultural, um espaço de trânsito, de 

aprendizado, articulações e troca de conhecimento, isto é, um espaço de fronteira 

favorável para o aprendizado dos aspectos da cultura do “branco”, necessário para 

estabelecer um diálogo menos desigual entre esses dois mundos, como informa o 

professor Jailson Kalapalo na sua fala a seguir:  

 

 

(...) a escola é importante pra podermos falar a língua do branco, 

né?! Porque a escola ensina as coisas que não sabemos antes, né?! 

A escola traz coisas novas, a escola traz a educação pras crianças 

sobre respeitar a outras pessoas, respeitar os velhos, não sacanear 

outros, isso ah..., por isso que pra mim mesmo..., eu não..., eu não 

reclamo aqui com..., com outros povos, né?! Porque a escola é 

importante pra mim. O cacique mesmo que fala: - “A escol  ensin  

  cri nç  pr  f l r português” Sempre eu fic r escut ndo  ssim..., 

aí tem outras povos que...o cacique não gostava a escola, né, 

contra..., eles...ficavam contra a escola, né?! O Tafukumã mesmo, 

no início da escola, do curso, ele não foi contra da escola, né?! 

Porque, pra ele a escola é importante, a escola ensina as crianças. 

É por isso que o cacique daqui..., aqui fala sempre para as 

crianças: -“Vocês têm que estud r. Vocês são o futuro do nosso 

tr dutor.” A comunidade falou se eu vou ensinar eles com 

português primeiro, depois eu passo o língua pra eles e eles não 

querem mais a falar a língua, né? Aprender com a língua, por isso 

que a comunidade decidiu pra ensinar. Alfabetizar na língua 

mesmo, a língua indígena, depois o português. Antigamente, não 

tinha escola e... Eu não falava português, não entendia. Então, 

toda vez que o branco vinha aqui...  Eu ficava assim... Pedindo pra 

eles me ensinar, por causa da língua... Hoje em dia, com a escola 

dentro da aldeia me ajudou, né? Eu estudei pouquinho... Depois, 

eu consegui falar um pouquinho do português, né? Por isso, que a 

escola é importante pra mim. Através da escola eu estava 

conseguindo falar (português) e outros alunos também. Eles falam 

pouco através da escola.  Como hoje a viagem tá ficando mais 

difícil, né? Tem que ter preenchido a passagem. Alguns jovens 

estão viajando hoje em dia... e através da escola eles estão 

conseguindo, preenchendo algumas coisas, fazendo documentos da 

família. Antigamente, não! Antigamente ninguém entendia fazer 



73 

 

registro de nascimento, ninguém entendia né? Hoje em dia através 

da escola a pessoa. Orienta muito os jovens aqui, como eu falei 

ontem de manhã... Era porque povo antigo, eles faziam sacanagem 

né, pra menina, hoje em dia não. Hoje em dia a escola tá trazendo 

coisa séria, que educa mais os jovens. Hoje em dia os jovens estão 

respeitando os velhos, pais e outras pessoas... E, outros povos... Os 

velhos, ninguém tá sacaneando mais, os jovens tá respeitando 

eles... Como cada escola, cada aldeia ter escola e os jovens... tá 

respeitando bastante os povos. 

 

 

Os impasses relatados pelos professores para a implantação da escola na aldeia 

Aiha e em aldeias de outras etnias auto xinguanas, foram bastante relevantes como 

apontaram os professores nos depoimentos acima. Desta maneira, a partir do momento 

que foi “aceita” pelas lideranças, passou indiscutivelmente, a ser um espaço de fluxo e 

troca de saberes, inevitável à escola diferenciada, que passou então, a ser utilizada como 

uma ferramenta política de um povo que quer tomar a dianteira nas decisões 

importantes na aldeia e no Alto Xingu.      

Outra dificuldade que podemos mencionar com relação a essa nova instituição 

e ao cargo de professor na aldeia, é o fato da estadualização da escola e o salário dos 

professores como relata o Professor Jailson:  

 

Então, hoje em dia, é porque, como tem mais professores, eu 

ganhava, eu ganhava quinhentos e pouco, hoje em dia, a pessoa 

diretores disse que subiu, mas pra mim não subiu, né? (risos), é 

não sei se subiu ou não.  Quem paga nosso salário é o Estado. 

Primeiro foi em 2004, foi municipalizado, depois foi 

estadualizado. Veio uma mulher que trabalha no setor e durante 

o curso ele (ela) vinha né, vinha e ficava olhando as salas, aí 

lutava né pra, para falar com nós, os professores, pra 

estadualizar a escola, aí ela ajudou a gente. É...  Porque era 

muito difícil pra ir no município de Querência, transporte...É, 

porque lá no ano de 1990 era muito difícil, não tinha barco, não 

era fácil o lugar lá... 

 

 

A aquisição dos recursos financeiros enviados pelo Estado para a escola da 

aldeia é realizada mediante relatórios elaborados pelos professores para justificar as 

prestações de conta e mesmo as previsões de gastos para os próximos meses. Nesses 

relatórios são incluídos os planos de aulas e os diários de classes dos professores e 



74 

 

enviados para a diretoria da Escola Central que encaminha ao Estado, como narra o 

professor João Kalapalo:  

 

O Estado manda dinheiro na conta. Não é da prefeitura, direto..., 

tem uma associação, que tem a conta da escola, Estado manda 

dinheiro lá, em Canarana, aí o diretor mexe com o dinheiro, aí 

compra material com esse dinheiro, aí depois ele faz o gasto pra 

mandar pro Estado... Aí antes o diretor vai pra Canarana, passa 

rádio pra todas as aldeias que pertencem no Kuikuro, aí fazer a 

lista de materiais que tá faltando na escola, aí cada professor faz 

a sua lista, né, aí manda pra diretor, esse diretor leva essa lista 

pra, pra ele ficar mais fácil pra pegar esse material, né?! Aí ele 

traz e manda pra cá. É, porque foi 02 anos atrás, aí...mudou, né, 

mudou. Aí diretor compra todos os material, aí fica na aldeia, aí 

quando a escola precisa material, é só passar rádio e ele manda.  

Cada aldeia tem no papel, que assinar. É tipo um relatório, aí 

daqui nós vamos mandar pro diretor, diretor manda pro Estado 

(...). O dinheiro da merenda fica pra comunidade. O dinheiro vai 

ficar assim, a comunidade leva a merenda na escola, aí nós 

ficamos anotando lá, anotando quanto gastou hoje, quanto gastou 

ontem, aí calculando, né?! Aí quando acaba dinheiro, aí nós pede 

pra comunidade fazer reunião o que nós vamos comprar com esse 

dinheiro, quando acabou a valor do dinheiro. Nós compramos 

pra nós é anzol, né?! É importante pra pescar..., linha, gilete..., 

sós coisas barata do branco. Aí, o dinheiro fica na mão do 

tesoureiro. 

 

 

Este tipo de argumento é importante para mostrar a autonomia da comunidade 

em relação à forma de gerenciar os recursos destinados à escola da aldeia. Vale ressaltar 

que o direito a essa autonomia na gestão do processo escolar faz parte dos princípios 

básicos estabelecidos nos documentos
15

 do governo a partir da constituição de 1988. 

Este direito amparado pela Constituição foi o resultado de conquistas da organização 

dos indígenas e outros movimentos sociais, simultaneamente com a ênfase nos direitos 

humanos universais e com declarações importantes como o Plano Nacional dos Direitos 

Humanos de 1996 (MINDLIN, 2004). 

Importante ressaltar que o valor do recurso financeiro fornecido pelo Estado 

está diretamente relacionado com a quantidade de aluno matriculados na escola. Isto é  

                                                 

15
 Documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Indígena (PCNEI), Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (CNEI), Lei de Diretrizes e Bases - 9394, 

20/12/1996 (LDB). 
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O dinheiro que chega depende da quantidade de aluno. Às vezes 

entra aqui mil e seiscentos, dois mil, três mil, aí depende da 

parcelada do Estado. Aí..., depende da quantidade dos alunos 

na escola, quem tem mais alunos aí recebe mais, quem tem 

menos recebe menos. Assim, esse diretor da escola que divide o 

dinheiro, para cada escola (Professor Gildo Kalapalo). 

 

 

Nos depoimentos dos professores da Escola Estadual Indígena Kalapalo 

notamos certa divergência entre as comunidades indígenas alto xinguanas de língua 

Karib que possuem as escolas vinculadas a Escola Estadual Indígena Central Karib a 

qual situa na aldeia da etnia Kuikuro. Consideramos importante informar que todos os 

professores e diretores da Escola Central são Kuikuro, isso segundo os professores 

Kalapalo, se deve ao fato da etnia Kuikuro ter o maior número de professores formados 

no magistério indígena e no terceiro grau indígena, além de outros como menciona o 

professor Jailson: 

 

Os motivos da escola central ter ficado no Kuikuro Foi, foi..acho 

que..em 97, 98. É porque também não tinha cacique lá (na 

reunião para definir onde ficaria a Escola Central) só os 

professores que estavam lá, é que nós mesmos, professores 

aceitaram isso, sem lideranças, aí depois chegamos na aldeia  aí 

explicamos a proposta pra comunidade, cacique, aí eles 

aceitaram, aí agora tá... Porque aqui tem que mudar o 

professores, fazendo a política né, porque a escola é forte né, é 

fora da liderança.  Mas se for... Se for a liderança do governo 

fica mais forte... Como os professores estão recusando.  

 

 

Na fala do professor Jailson, descrita acima, podemos notar que a escola, 

mesmo que indiretamente, está tornando-se um poder paralelo ao das chefias das 

aldeias, isto vem ocorrendo por conta das novas lideranças que estão sendo criadas com 

o advento da instituição escolar nas aldeias favorecidas pelo contato com a sociedade 

nacional e as relações oriundas deste contato um real espaço de  

Desta forma, pensando a escola enquanto um espaço de fronteiras: um lugar de 

encontro entre dois mundos, e de múltiplas formas de conhecer e pensar o mundo entre 

as tradições do pensamento não indígena, que fomentaram a instituição escolar e as 

tradições indígenas, que atualmente demandam a escola (TASSINARI, 2001). Esse 
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espaço vem promovendo transformações nas relações sociais e políticas nas aldeias no 

alto Xingu, como a “produção de novas lideranças”, da qual é exemplar o caso dos 

jovens professores índios que representam as aldeias em instâncias burocráticas e 

institucionalizadas, que não os caciques responsáveis pelas relações do contato local e 

com a sociedade nacional.  

Estas novas lideranças possuem características bastante distintas da chefia 

tradicional aquela que possui cargo transmitido hereditariamente e que depende das 

qualificações pessoais do herdeiro, cuja personalidade deve fazer jus ao éthos de chefe. 

No alto Xingu, ao mesmo tempo em que essas novas lideranças ocupam um 

lugar específico nas relações políticas (de forma diferente da chefia tradicional),também 

pertencem  em sua maioria à linhagem de caciques, de suas respectivas aldeias, fazendo 

jus a ocupação do cargo de professor por indicação e/ou convocação da chefia, como no 

caso dos Kalapalo que já comentamos anteriormente.   

Essa nova liderança pode gerar descontentamento nas aldeias sendo motivo de 

disputa de poder paralelo ao poder legítimo das chefias como demonstra o “primeiro” 

cacique de Aiha ao relatar que dificilmente é convidado para as reuniões deliberativas 

sobre a escola:  

 

Eu nunca acompanhei pra reunião de escola, nunca vou. Só pro 

pessoal que vão da saúde, eu fui pra Cuiabá, Brasília, e 

Canarana, Goiânia, assim, eu participei, só professor que vai 

assim, de escola eu não participei.  Só os que vão, só professor 

que vai, só pra Cuiabá que vai, eu não participei não. Quando 

tem reunião eles não me chamam pra reunião , quando tem no 

Leonardo daí eu desço, aí as pessoas falam pra mim que tem 

reunião, daí eu falo que não sabia, eu não fui convidado, não 

sabia, aí eu não fui. quando tem reunião pra Brasília o avião vem 

buscar.Semana passada eu tava lá em Brasília em Cuiabá, 

reunião da Saúde, aí  me perguntaram se eu participei , aí eu 

menti pra vocês (kagaiha). Só nas da saúde que aí já me 

conhecem (Cacique Principal de Aiha.) 

 

 

3.5- O cotidiano escolar: o currículo e os processos educativos corporais. 

 

(...) Essa é aula da primeira turma. As crianças chegam aos poucos. 

Meninas sentam de um lado da sala de aula, meninos de outro. 

Algumas, menores, sentam-se mais próximas ao quadro verde. As 

carteiras estão todas voltadas para o quadro verde, onde estão 
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escritos nomes de animais na língua portuguesa. A sala está repleta: 

21 crianças sentadas. O professor pede para os alunos copiarem a 

lição do quadro verde. Algumas crianças debruçam sobre a carteira 

expressando dificuldade de copiar a lição. Outras balançam o lápis 

próximo a boca observando o professor. As crianças usam somente 

a página direita do caderno deixando a esquerda em branco. Nesse 

momento, na sala de aula, as idades variam de 6 a 12 anos (...). Há 

uma vivacidade em cada um, nos olhos, no corpo que não se anula 

entre as classes. Uma criança levanta-se e de pé pede recreio. Saiu 

sem pedir autorização, logo retornou. Da sala de aula ouve-se o 

gerador de energia sendo ligado, um sinal de que a televisão será 

ligada. Os alunos vão saindo sem autorização prévia do professor 

que fica de pé com um sorriso tímido e observa a saída paulatina 

das crianças que saem com passos imperceptíveis em direção a casa 

em que está a televisão. O professor senta e aguarda a volta dos 

alunos. O gerador desliga e os alunos não retornam á escola. O 

professor não “pressiona” e nem “briga”, diriam eles (...). A aula 

termina (Diário de Campo, 14 jul. 2010). 

 

 

Essa cena, registrada no diário de campo, retrata uma das inúmeras atividades 

escolares que acompanhei na escola da aldeia Aiha. Mostra a escola que está sendo 

construída pelos Kalapalo, desde sua cosmologia, desde suas concepções de mundo.  

É no dia-a-dia, marcado pela cosmologia Kalapalo, que a escola diferenciada 

surge nos pequenos, porém potentes indícios que apontam outro modo do fazer escolar. 

Nessa perspectiva, os sentidos da escola vão-se constituindo em atos, ao se apropriarem 

os Kalapalo de um aparelho educativo que não nasceu no interior de suas antigas 

tradições, mas que, ao ser trazido para dentro da aldeia, é atribuído de significados 

próprios. Assumindo, em certa medida, outra conotação, como já discutia Aracy Lopes 

da Silva (2001):  

 

Entre o significado da escola como produto histórico do Ocidente – 

como instituição destinada, entre outras coisas, também a “vigiar e 

punir”– e o interesse dos povos indígenas pela escrita, pela cultura 

universal, pela tecnologia e mesmo pela escola, deve ser o espaço 

para a criação de novos perfis e sentidos para essa instituição, 

gerados por seu processamento intelectual e social em contextos 

indígenas. 

 

 

São essas produções de sentidos e de representações que procuramos abordar 
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aqui, de modo a incorporar a visão dos próprios professores indígenas sobre o fazer 

escolar. Nesta perspectiva, os professores entrevistados contam no que consiste a 

especificidade e a diferenciação da educação escolar que lhes são garantidas pela 

Constituição de 1988, ou seja, o direito de dizer em que consiste essa diferença no 

regimento escolar. 

Os recursos obtidos pela escola, assim como a organização do calendário 

escolar, a entrada e permanência dos alunos e alunas na escola obedecem às formas 

substanciais de organização social e cultural da aldeia, principalmente no modo de 

utilização desses recursos como já mencionados anteriormente. 

                                 Foto 05: Escola do professor João Kalapalo, área interna 

 

                             Fonte: Lima, 2010. 

 

Portanto, a construção do planejamento escolar da aldeia Aiha está entrelaçada 

ao contexto social e a valorização cultural apreendida pela comunidade, ou seja, o 

planejamento global da escola, parte do processo de reflexão da tomada de decisão das 

lideranças da aldeia, juntamente com a comunidade, que de certa forma moldam a 

organização, o funcionamento e a proposta pedagógica do professor que por sua vez, 

articulam com as problemáticas do contexto social. 

O professor Gildo Kalapalo conta o que é valorizado no planejamento escolar:  

 

 

Na escola valorizamos as nossas culturas e registramos os nossos 

conhecimentos tradicionais. Escrevemos a história e registramos 

conhecimentos que hoje eles têm na memória pra perder, pra ficar 

sempre em ger ção em ger ção”. Ele faz uma ressalva sobre a 

aquisição dos materiais utilizados na escola: “Qu ndo   gente 

precisa (...) mesa, (...) lousa, a gente solicita pra escola central do 
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Kuikuro”. “(...) recurso s i do Est do pr  escol  centr l (...)   

gente faz a lista e até daqueles materiais que tá faltando (...) como 

giz, lousa, a gente manda pra eles ir comprar.  

 

 

Os professores indígenas Gildo e Jailson relatam que as alunas possuem 

freqüência escolar diferenciada (significativamente mais irregular) dos alunos, por 

diversos motivos dos quais destacaremos dois deles. 

O primeiro se deve ao processo de construção do corpo constituído pelo ritual 

de iniciação pubertária característico dos povos alto-xinguanos, em que tanto os 

meninos, quanto as meninas passam por esse longo e complexo processo de formação e 

construção do corpo e da pessoa, período em que os reclusos passam a receber os 

ensinamentos do pai e da família, no caso das reclusas, da mãe e da família. 

O ritual de passagem, também sugere o conceito de faixa etária para o povo 

Kalapalo. Nas falas dos entrevistados e nas nossas observações de campo. Percebemos 

que eles compreendem como criança as pessoas que ainda não passaram pelo ritual de 

passagem (reclusão). Neste processo de formação da pessoa, a criança se transforma em 

adulto. Isto é, pessoas que desempenham papéis sociais centrais, com responsabilidades 

no trabalho (pescaria, roça, confecção de artesanatos, etc.), na formação de uma família, 

na participação das discussões e decisões políticas da aldeia. Freqüentar e falar, ao 

entardecer, das reuniões informais dos homens no pátio central da aldeia, em frente à 

casa-dos-homens, é atitude fundamental do adulto Kalapalo.  

Os meninos também passam por esse processo educacional, porém o tempo de 

reclusão depende do interesse do pai para com sua formação, os que permanecem por 

mais tempo (entre 07 a 09 anos) alcançam uma maturidade moral ideal – condição sine 

qua non para a posição de cacique – e uma estrutura física, juntamente com intensos 

períodos de treinamento, para serem lutadores campeões de kindene; por conseqüência 

disso, adquirem um status significativo na aldeia. 

Como já salientado anteriormente, esses processos educativos corporais dos 

rituais de passagem que passam os alunos no ritual de iniciação pubertária estão 

interconectados com a escola, principalmente no caso das meninas que ao passarem por 

esse processo educacional, elas deixam de freqüentar a escola para receber a Educação 

Kalapalo que lhe servirá para sua formação como mulher Kalapalo. Sendo que após a 

reclusão somente voltam para escola aquelas que ainda não casaram.  
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Entretanto, da freqüência diferenciada das mulheres na escola, é atribuído ao 

casamento. Normalmente, quando uma mulher se casa ela também deixa de freqüentar a 

escola. Isso se deve ao fato de que os maridos não permitem que a suas esposas 

continuem a freqüentar as aulas. Antes de tudo, porque isso gera fofocas que afetam a 

imagem da mulher perante a comunidade, ocasionando crises conjugais. E também, o 

tempo dedicado à escola compromete os afazeres domésticos.  

 

                        Foto 06: Menina no quarto de reclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Lima (2006) 

Entretanto, as mulheres, em período escolar, possuem um limite diferente dos 

homens, como coloca o professor Gildo: “12  nos, cheg  pr  mim. Qu ndo   mulher, a 

mulher tem limite (...) quando mulher ganha primeira menstruação (...) sai da criança 

(...) fica reclusão (...) já é adulta (...) homem é diferente (...) tem que saber a idade (...). 

O T f rel já não é cri nç  já é  dulto”. 

O professor Jailson também comenta sobre essa diferença entre meninos e 

meninas e também sobre a noção de “faixa etária”.  

 

Se é criança..., eu tenho o Senso deles, né..., eu pego o Senso deles 

e o número..., o dia que..., que ano eles nasceram. Há crianças que 

entram na escola, não é a mesma idade... Tem algumas crianças 

que tem por falta de idade, tem menos, tem alguns mais pouco 

velhos, né..., idade mais alta..., a criança também que entrou mais 

cedo mesmo, que 7 anos..., aí eles aprendem na escola e outros 

entra depois, pouco mais velho, aí fica com dúvida... Pode ser 

adulta como a Aline, aí completou 12 anos, agora ela já tá adulta, 

né?! Não é a criança... Então, aqui, existe..., a pessoa fala que 

quando..., criança é menina, né, falar de menina..., completa a 
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primeira menstruação aí ela já mudou, já ficou adulta é pra nós. 

Quando a criança fica 8 anos, 9 anos, aí 11 anos ela completa a 

primeira menstruação, aí que já muda o corpo, aí ela já cresce 

rápido...Meninos, também é assim. Ah..., quando a pessoa..., tem 

muitas pessoas não cresce..., não crescem rápido, tem alguns que 

crescem rápido como o Tafarel, que tá crescendo rápido, tens 

outros que nasceu primeiro, antes dele, aí tá crescendo devagar, 

né?! Quando a pessoa menino completa 17 anos, já não é uma 

criança, já é adulta, já é velha, né, velho. Quando outros rapazes 

que crescem rápido e fica alto, né, já é adulta já, pra nós, já é 

rapaz. Quem cresce devagar fica assim um pouco difícil pra 

crescer, sabe?! E também há meninos que faz mais cedo o sexo 

com a menina, aí, já não cresce mais, aí a pessoa fala pra eles: - 

“Já é velho” Né?!  Eles são pequenos, não é m is um menino, já é 

velho já namorou mais cedo. Aí namora com a menina, não vai 

crescer mais. Quem não quer namorar mais cedo, aí cresce e fica 

alto. 

 

 

Podemos inferir que a prática da reclusão pubertária é um momento específico 

da Educação tradicional Kalapalo e está, em certa medida, interferindo na educação 

escolar como podemos perceber nos depoimentos dos professores no qual a menina no 

período da Reclusão deixam de freqüentar a escola para receber os ensinamentos 

tradicionais da etnia. Por outro lado, a escola também interfere neste momento da 

Educação tradicional Kalapalo, no que se refere especificamente aos meninos que 

deixam de passar pelo rito de iniciação pubertária para buscar o conhecimento escolar 

na cidade apoiados por sua família.  

Cavalcanti (1999) sugere que o ritual de iniciação pubertária, pode determinar, 

no futuro, a questão da presença dos gêneros na escola, visto que, as meninas na aldeia 

são preparadas para o casamento e para vida interna a aldeia e os meninos serão 

preparados para as relações sociais interna e extra aldeia.  

Este autor relaciona a questão da presença de meninos e meninas na escola 

com o rito de iniciação pubertária, sugerindo que as crianças pequenas são estimuladas 

pelos pais a freqüentarem a escola enquanto os mais velhos são os que consolidam uma 

relação específica com a escrita. Encontramos na escola, predominantemente, meninas 

mais novas e poucas meninas que já passaram pelo ritual da reclusão pubertária, 

justamente por conta dos papeis sociais que desenvolve depois do rito, abandonando 

assim a escola. Para os rapazes a reclusão é o rito de passagem que os transforma em 
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homens cujo atributo é lidar com as questões políticas internas a aldeia e, com o mundo 

dos brancos (CAVALCANTI, 1999).  

 

3.6- Disciplinas e conteúdos  

 

As disciplinas escolares e os conteúdos fazem parte de um complexo processo 

de criação na escola da aldeia Aiha. Para compreensão desta temática, partimos da 

proposta de analises elaborada por Chervel (1990) o qual desenvolve pesquisas a partir 

da história da educação e da cultura escolar. 

Segundo André Chervel (1990), a amplitude da noção de disciplinas escolares, 

que “comporta não somente as práticas docentes da aula, mas também as grandes 

finalidades que presidiram sua constituição e o fenômeno de aculturação de massa que 

ela determina” (1990, p.184). No entanto chamamos a atenção para a apropriação da 

noção de disciplinas escolares proposta por Chervel, não se deve a uma intenção de 

afirmar serem as disciplinas da escola indígena “uma aculturação de massa”. Ao 

contrário, nosso objetivo é mostrar que a contribuição deste autor, ao problematizar a 

origem, funcionamento e finalidade das disciplinas fornece-nos sugestões importantes 

para refletir sobre o papel da escola na aldeia.  

Desta forma, admitimos que a educação escolar para índios foi criada por uma 

tradição não indígena que historicamente assumiu uma postura dominante política e 

economicamente, não cremos que a presença da escola na aldeia se limite a este papel 

destruidor de outras culturas. Insistimos “que há outro lado em jogo: o lado da agência 

indígena, com suas formas de reorganizar a experiência escolar e reinterpretar os 

conhecimentos delas advindos (TASSINARI, 1998). 

Esclarecendo isso, Chervel (1990) sugere que prática escolar fornece 

informações sobre a produção do conhecimento os quais não são encontradas no nível 

de sua produção dentro da ciência ou em outras instâncias da sociedade.  

Essa constatação fez com que seus estudos se dirigissem para a investigação da 

história das disciplinas escolares que lida com fontes primárias, como, por exemplo, os 

manuais didáticos, os diários de classe, os cadernos escolares, entre outros materiais 

escritos que, segundo ele, pode desvelar uma história ainda não escrita nem analisada.  

Por outro lado, não podemos fazer uso unicamente dos documentos oficiais 

para revelar as finalidades do ensino. Conforme nos adverte Chervel (1990) 
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Mas as finalidades de ensino não estão todas forçosamente inscritas 

nos textos. Assim, novos ensinos às vezes se introduzem nas 

classes sem serem explicitamente formulados. Além disso, pode-se 

perguntar se todas as finalidades inscritas nos textos são de fato 

finalidades “reais” (p. 189).  

 

 

Chervel coloca inda que a definição das finalidades reais da escola pode ser 

submetida à resposta da seguinte questão “Porque a escola ensina o que ensina?” 

(p.190). Advertindo que “O estudo da finalidade não pode, pois, de forma alguma 

abstrair os ensinos reais. Deve ser conduzido simultaneamente sobre os dois planos, e 

utilizar uma dupla documentação, a dos objetivos fixados e a da realidade pedagógica 

(p.191).” 

Buscaremos nos depoimentos dos professores, algumas observações 

problemáticas levantadas por Chervel (1990). A primeira dessas problemáticas, diz 

respeito à gênese das disciplinas. Chervel considera fundamental investigar como a 

escola às produz. A segunda, diz respeito à função. Quais são as finalidades das 

disciplinas escolares? E, a terceira problemática, está relacionada com o funcionamento. 

Qual a distância e a diferença entre a disciplina escolar posta em ação na atividade 

pedagógica e os resultados reais obtidos, ou seja, como as disciplinas funcionam. 

Pressupomos, assim, que os professores indígenas tiveram um papel 

fundamental na construção das disciplinas escolares da Escola Estadual Indígena 

Kalapalo. 

A questão da gênese e da função das disciplinas escolares na TIX pode ser 

representada se relacionada à constituição do território xinguanos e sua continuidade. 

Um território conformado por incentivos de uma política Nacional liderada pelos irmãos 

Villas Bôas e mantida por conveniência da atual conjuntura da situação de contato com 

a sociedade envolvente, no qual a TIX se tornou uma ilha cercada por fazendas e 

cidades. 

No desencadear da conformação geopolítica da TIX, surgiu à necessidade de 

comunicação do homem branco com os índios e a questão das diferenças lingüísticas, 

por conta do pluralismo lingüístico dos povos que habitavam essa região, eram vistas 

como o grande obstáculo para tal comunicação. Porém não havia espaço para escola, 

ocorrendo neste contexto preservacionista o aprendizado do português do contato de 
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forma informal pelos indígenas que fatalmente travariam contato com agentes de nossa 

sociedade.  

A partir da década de 1970 houve uma maior abertura da TIX para o mundo 

externo em consonância à saída dos índios mais jovens para cidade favorecida por 

aquela relação do contato, na qual gerou por parte dos idealizadores da TIX a 

necessidade da implantação de uma escola. As primeiras aulas, ainda restritas ao 

ensino da língua portuguesa e de matemática, mas que foram evoluindo em 

consonância ao panorama nacional das lutas do movimento indígena por uma escola 

indígena diferenciada que advogasse o aprendizado da própria língua, considerando 

seus processos próprios de aprendizagem. Situação que se encontra hoje as escolas 

no alto Xingu. 

Visto isto, é possível considerarmos que a disciplina a serem ensinadas para os 

alunos na escola da aldeia Aiha teve sua gestação na relação de contato desde o período 

da conformação geopolítica da TIX, tomando corpo no curso de formação de 

professores, como salienta o Professor Gildo Kalapalo:  

 

No curso de formação os professores do ISA, junta por língua 

materna os grupo de alunos, para a gente fazer cada um os 

materiais pra ser usado na escola da aldeia. Depois eles vêm com 

a gente pra vê se agente tá dando aula bem, aí a gente faz o plano 

de aula, os diários de aulas leva pra eles fazerem o livro. Aí a 

gente dá aula com o livro. A gente também fez o Projeto Político 

Pedagógico no curso, pra como fazer os calendários, as aulas... 

Foi neste período também, que o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola da aldeia Aiha foi feito, No ano de 99 (...) junto 

com a equipe do ISA, do Estado, o SEDUC
16

 tava junto também.  

 

 

A questão função das disciplinas escolares pode ser observada no processo de 

implantação da escola diferenciada na aldeia Aiha, na qual os xinguanos elaboram seus 

próprios currículos valorizando sua cultura, conjuntamente com os conteúdos advindos 

das escolas não indígenas, também visto, como fundamentais para os xinguanos 

decodificarem o funcionamento de nossa estrutura como demandam as lideranças alto 

xinguana favorável a escola. O professor João discorre sobre o papel da escola em 

ensinar a língua portuguesa, atribuída pela comunidade. 

                                                 

16
 Secretaria Estadual de Educação (SEDUC). 
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É porque a comunidade... Pai de aluno, tá querendo né, falar o 

português... O pai do aluno não quer que ensina (a língua 

materna), porque que o pai dos alunos não querem... Os pais dos 

 lunos... Sempre f l m  ssim: “meu filho... s be   noss  língu ”... 

Por isso, Ele quer o português. Ele quer pra saber, o nome de 

algumas coisas do branco. Então, de vez em quando fico ouvindo o 

pessoal falando... Eles querem que eu passe pra eles o português... 

Sempre, porque os pais deles falam que aqui na aldeia precisa 

mais língua de português. A comunidade pede. (...) a comunidade 

foi aceito da escola porque eles acharam muito importante pra 

escola (...), na aldeia, pra gente aprender e conhecer português um 

pouco, também escrever o nosso idioma no papel pra não 

esquecer, e escrever também as histórias antigas dos nossos 

antepassados também. E entender o português pra comunicar com 

branco e pra defender os nossos direitos pra outros brancos, pra 

gente explicar melhor a nossa cultura pra outros brancos, pra 

entenderem. 

 

 

A questão da escrita da língua portuguesa e da transcrição da língua oral Karib 

merece algumas considerações, já que os Kalapalo percebem que a palavra oral não 

garante direitos perante o não indígena.  

Aprender e saber usar a língua portuguesa na escola é um dos meios de que os 

Kalapalo dispõem para interpretar e compreender as bases legais que orientam a vida no 

nosso país, sobretudo, aquelas que dizem respeito aos direitos dos povos indígenas. 

Todos os documentos que regulam a vida da sociedade brasileira são escritos em 

português: as leis, principalmente a Constituição, os regulamentos, os documentos 

pessoais, os contratos, os títulos, os registros e os estatutos. Como relata o professor 

afirma o professo João Kalapalo: “(...) Nós somos os professores que tá aqui... É muito 

importante, pra fazer os documentos,... Pra família, né? Fazer o ofício... É pra defender 

  cultur ...” 

A partir disso, inferimos que escrever é uma forma de participar de igual nas 

discussões entre índios e não índios. E ter uma língua materna transcrita, até certo 

ponto, é uma forma de valorizá-la. 

No que diz respeito às finalidades da “letra escrita”, do português no ensino 

escolar Kalapalo que se repete tanto nos discursos das entrevistas como nos escritos do 

PPP sobre o que a escola da aldeia Aiha tem que ensinar e porque ela ensina o que 
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ensina: “A escola é para saber a letra escrita e falar português. (PPP, 2002, p.31)” e 

ainda a função política da apropriação deste conhecimento: 

 

(...) a escola é o ponto de referência também, (...) por isso que ela é 

importante pra nós que..., (...), porque através da escola 

conhecemos o que dizem, o outro mundo, entendemos português e 

valorizamos e registramos conhecimentos dos antepassados, 

questionamos os velhos pra registrar, porque através da escola 

conhecemos um outro mundo, a escola trazendo outras 

informações pra nós, pra gente perceber a política de fora..., e isso 

é importante pra mim, a escola. Porque as crianças estão 

aprendendo, daqui 10 anos, 20 anos, eles vão, adiantar, entender 

mais do que eu. 

 

 

Chervel (1990) adverte que foi delegado à instituição escolar um conjunto de 

finalidades e as disciplinas escolares constituem o centro desse dispositivo, 

materializando essas finalidades, “já que sua função consiste em cada caso em colocar 

um conteúdo de instrução a serviço de uma finalidade educativa” (CHERVEL, 1990, p. 

188).  

No caso da escola Kalapalo os professores indígenas afirmam que o conteúdo 

das disciplinas necessita abarcar o que a comunidade espera da escola, ou seja, “a 

comunidade está esperando que os alunos vão ajudar mais para frente no futuro, apoiar 

o cacique da aldeia e conseguir alguma coisa para a comunidade, por isso ela quer 

ensinar os alunos na língua portuguesa (PPP, 2002, p.32). Os professores argumentam 

que “A escola de hoje e amanhã serve para ensinar as crianças e a comunidade, ela é 

importante para a comunidade entender o mundo do branco e do índio. A escola é 

importante para entender os antepassados, o presente e o futuro, a saúde” (PPP, 2002, 

p.31).  

Chervel (1990) considera que os estudos escolares correspondem a uma “parte 

da disciplina que põe em ação as finalidades impostas à escola (CHERVEL, 1990, p. 

192). No entanto, consideramos, aqui, que os conteúdos da disciplina escolar necessitam 

abarcar os interesses políticos da comunidade como adverte o professor Jailson 

Kalapalo:  

 

(...) pra mim a escola é importante pra podermos falar a língua do 

branco, porque a escola ensina as coisas que não sabemos antes 

(...). O c cique mesmo que f l : “A escol  ensin    cri nç  pr  
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f l r português” Sempre eu fic r escut ndo  ssim..., (...) tem 

outras povos que o cacique não gostava a escola, (...) contra a 

escola, (...). OPrimeiro cacique mesmo, no início da escola, do 

curso, ele não foi contra da escola, (...) porque, pra ele a escola é 

importante, a escola ensina as crianças. É por isso que o cacique 

d qui, f l  sempre pr s cri nç s: “Vocês têm que estud r. Vocês 

são o futuro do nosso tr dutor.” 

 

 

No entanto, Chervel (1990) considera que, (...) é ao mesmo tempo através de 

suas finalidades e através de seus alunos que elas [as disciplinas] participam da cultura e 

da vida de seu tempo (CHERVEL, 1990, p. 198). A partir dessa compreensão, as 

disciplinas escolares modificam a cultura da qual participam, e também são modificadas 

por ela.  

Podemos compreender que a construção do planejamento escolar da aldeia 

Aiha está entrelaçada ao contexto social e a valorização cultural apreendida pela 

comunidade, ou seja, as disciplinas escolares, parte do processo de reflexão da tomada 

de decisão das lideranças da aldeia, juntamente com a comunidade, que de certa forma 

moldam a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica do professor que por 

sua vez, possui a responsabilidade de articular com a problemática do contexto social. 

No entanto, como comentamos anteriormente, os Kalapalo estão inseridos em 

um contexto de interdependência cerimonial – alianças matrimoniais e trocas 

econômicas que ultrapassam a própria comunidade e que incluem, portanto, etnias do 

Alto Xingu. Isto vale para todas as outras etnias alto-xinguanas que se encontram na 

mesma situação, este fato, conseqüentemente, cria a necessidade de uma forma geral de 

entendimento. A comunicação entre estas etnias pertencentes ao mesmo sistema 

cultural, mas que possuem línguas maternas distintas é feita por meio da língua 

portuguesa. 

O terceiro ponto problematizado por Chervel refere-se ao funcionamento das 

disciplinas. Este autor considera que os estudos escolares correspondem a uma parte da 

disciplina que põe em ação as finalidades impostas à escola (CHERVEL, 1990, p. 192), 

por isso, esses estudos não deveriam limitar-se à apresentação dos conteúdos de ensino, 

os quais consideram que são apenas meios utilizados para alcançar um fim, mas 

deveriam contemplar a descrição detalhada do ensino em cada etapa, a evolução da 

didática, a pesquisa das razões da mudança e, ainda, o estabelecimento de ligações entre 

o ensino dispensado e as finalidades que o presidiram. Chervel considera que, é ao 
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mesmo tempo através de suas finalidades e através de seus alunos que elas [as 

disciplinas] participam da cultura e da vida de seu tempo (CHERVEL, 1990, p. 198). A 

partir dessa compreensão, as disciplinas escolares modificam a cultura da qual 

participam, e também são modificadas por ela. 

Dentre os conteúdos que são ensinados na escola a afirmação da cultura 

Kalapalo é um elemento fundamental e crucial manutenção dessa cultura como mostra 

Professor Jailson. 

 

Sempre eu ensino à criança... As duas coisas, na língua materna e 

no português, como dentro dessas duas coisas tá tendo a cultura... 

A cultura tem que tá batendo forte aqui, a cultura e o pessoal tá 

continuando... Fazendo a festa como era antes né, e, o papel do 

branco também, quer dizer, eu ensino eles o português e língua 

materna também na escola, sempre eu falo pra eles, que não pode 

deixar a nossa cultura, tem que ta mantendo as nossas. Eu sempre 

falo pra eles né, pra não cortar muito o cabelo, lá na festa tem que 

redondar, tem que ficar como era antes e, hoje em dia... De vez em 

quando, fico feliz... Quando eu vejo a festa, crianças, quando eu 

vejo a criança participando bastante a festa, quando tem a festa as 

crianças ficam junto com a gente. Então, porque aqui, aqui para 

nós, a escola não tá acabando a cultura pra eles, não sei né, falta... 

Falta de orientação do professor, o professor de lá da aldeia 

(Yawalapití). Aqui a escola não tá acabando a cultura, pra mim, 

né? Apesar de que a comunidade daqui fala, fala a mesma coisa, 

que eu tou falando dela: A escola não tá acabando a cultura, pra 

ele a escola tá acabando a cultura dele, aqui não! Aqui é normal a 

pessoa faz pesca, faz a festa, até crianças, mulheres, pra ele é a 

escola que tá acabando a cultura. O primeiro cacique já tava 

debatendo. Ele tava muito preocupado com a cultura com a cultura 

aqui, ele foi contra isso, a escola.  Ele falou desse jeito, né? Ele 

f lou: “Eu indiquei dois dos meus sobrinhos, eles tão tr b lh ndo 

na escola na minha aldeia. Eu vejo que eles tão trabalhando na 

escola e não tá virando a cabeça dos alunos, eles continuando , 

segur ndo   c beç  dos  lunos”. Ele f lou que: “o meu sobrinho 

fala dentro da escola, ele fala sempre pra seu aluno pra não 

acabar a cultura e crianças vai ter que ficar do mesmo jeito que o 

povo tava antes, tem que fazer a festa, quando a festa pára 

continu r   escol , isso que o professor tá f zendo lá”. O Primeiro 

cacique falou desse jeito. Porque, lá a escola não tá acabando com 

a cultura, ele falou bastante, né? Então, eles (yawalapití) não 

queriam a escola porque achavam que ia acabar a cultura. Eles 

fazem festa, sempre, né? De vez em quando eu fico lá com a minha 

esposa e a gente vê que tão fazendo a festa lá direto. Nem sei por 

que ele fala desse jeito. É no meio da reunião ele fala. Quem 

defendeu a última reunião que ele fez, sobre a escola, quem 

defendeu foi Jakaro Kuikuro, e Primeiro cacique. Fiquei lá quieto, 
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como ele é meu sogro (Aritana), não tem como eu responder, né? 

Mas, fiquei muito triste, aí o Jakaro veio pra cima dele pra 

defender   escol : “Ah   escol  é import nte, tá tr b lh ndo 

nosso futuro”, e f lou tudo... Não é   escol  que tá  qui, que t  

acabando com a cultura, são os jovens, que tá querendo, que tá 

imitando o branco. Não é que a cultura tá acabando. Não é que a 

escola tá acabando, são os jovens que tão querendo ficar como o 

branco... Aí, Takufumã entrou... e disse....precisamos da e escola 

quase acabou. 

 

 

Identificamos na fala do professor situação de contradição em que a escola esta 

imersa no alto Xingu. De um lado os defensores da escola nas aldeias como o professor 

Jailson e o seu tio materno, primeiro cacique de Aiha, os quais advogam que a escola 

não é uma ameaça a sobrevivência da cultura. 

Estas controvérsias - entre as lideranças tradicionais alto xinguana - que gira 

em torna da escola é ouvida em muitas aldeias. Talvez, essa resistência pode ser gerada 

pelo confronto de gerações, já que esses povos tinham, até algumas décadas atrás, uma 

dinâmica própria, cujas tradições e os costumes, os saberes necessários a manutenção da 

vida cotidiana eram transmitidos exclusivamente pelos mais velhos e respeitadas pelos 

mais jovens. As reuniões no centro da aldeia, as conversas no anoitecer dentro das 

casas, eram momentos de encontro entre a sabedoria dos mais velhos e as disposições 

de aprender dos mais jovens.  

Quando visitamos aldeia em 2010 notamos mudanças significativas em relação 

a nossa primeira visita no ano de 2006. Constatamos que as conversas do fim de tarde 

ocorrem com um menor público jovem e as conversas durante a noite vêm sendo 

significativamente substituída vídeos de rituais e cerimoniais interétnicos da área do 

Ulurí, produzidos, em sua maioria, pelos jovens alto xinguanos. 

Se levarmos em conta que os saberes necessários pra a manutenção da vida 

cotidiana se modificam com advento da escola, sendo incluído entre os requisitos 

básicos o ler e escrever, a participação mais ativa em reuniões, a busca de meios 

alternativos para suprir a demanda por produtos industrializados, então à adaptação dos 

jovens neste contexto pode ser justificado.  

Por outro lado, na prática escolar existem regras criadas pelos professores que 

talvez possamos chamar de estratégia para reelaboração de alguns aspectos da cultura 

Kalapalo tornando a escola singular se comparada à escola da cidade. 
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A dança é a nossa cultura. Só que o que eu vejo aqui, a criança 

que tá participando da festa, os jovens. Nas outras aldeias eu ouvi 

comentário, o Kuikuro, o Awurá os alunos de lá tá indo pra escola 

como da cidade, com a roupa bem bonita, de calça, aqui não.  Eles 

vêm só de calção, short, normal mesmo. No Kuikuro é a mesma 

coisa, os professores ficam bem bonitos, de terno, de roupas, de 

calça, bem bonitos, de óculos. Aqui, não, toda vez que eu trabalho 

eu venho, assim, normal, de vez em quando eu venho de pescador, 

só de calça e tal, porque é as ordens é o meu trabalho, né? Tem 

alguns alunos que vem aqui sem roupa só de calção.  Importante, 

né? Que eu f lo pr  eles que eu não posso f l r pr  vocês: “Ah, 

vocês não tem que vir com a roupa bonita porque, aqui não é 

cidade, lá na cidade é outra coisa, a gente não freqüenta a escola 

n  cid de tem que, ir com um  roup  bonit , né?” Então, isso  qui 

é aldeia, sempre eu falo pra eles, de vez em quando as crianças 

vêm aqui sem roupa, né? 

 

 

Segundo o professor João:   

 

Dentro da escola eu fico falando pra eles, né? Que os jovens têm 

que participar a festa, quando há festa , não pensa que faz, se a 

pessoa dança junto, coletivo.  Tem algumas festas que fazem só 

duas pessoas, só cinco pessoas, tem outras festas que fazem 

pessoas participar junto, tipo coletivo. Falo pra eles também que 

respeitar o velho, os pais e não pode brigar entre eles. 

Antigamente, se brigava entre eles, hoje em dia não está tendo 

mais isso.). Né, o meu tio, o cacique, costuma falar que não pode, 

aqui tem muita rapaziada né, ele fala assim né, não pode cortar o 

cabelo, tem que cortar bem redondo, tem que valorizar o nosso 

cabelo e a cultura. É por isso, que eu sempre falo com meus 

alunos... Quando acontece, acontece a festa... Daqui de dentro da 

aldeia. Aí eu falo que tem que participar mesmo, a nossa festa é 

muito forte, por isso que a nossa escola é diferenciada.  A nossa 

escola é diferenciada, assim, por que...  Quando é a festa que 

acontece aqui né, aí A comunidade pede para o professor tem que 

f l r  ssim, né: “O  luno tem que p rticip r fest  junto com m is 

velho né, que s be d nç r”. 

 

 

Estes depoimentos revelam a importância que os atribuem ao fato de que a 

escola na aldeia não está sucumbindo à cultura Kalapalo. Em outras palavras, a cultura 

na praticar escolar não é um objeto em vias de extinção, mas é uma cultura que 

constantemente é ressignificada e transformada, a partir de fatores que vão se somando 

à sua história. Nesse processo, vão se forjando novos modos de vida, que aparecem 

carregados de significados. Em outras palavras, as transformações da vida social, 
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econômica e política são inseridas no contínuo da cultura a partir do momento em que 

são ressignificadas pelo grupo, ou seja, são submetidas a uma reordenação simbólica do 

mundo que implica, contemporaneamente, na modernização das tradições e na 

“indigenização da modernidade” (Sahlins, 1997). 

Nessa perspectiva, as novas formas de vida que surgem entre os Kalapalo, 

principalmente, com o advento da escola só podem ser compreendidas como produção 

de cultura, e não como “perda de cultura”, avaliação de senso comum muito 

freqüentemente atribuída aos alto xinguanos, que os desqualifica como quem deixou ou 

que está deixando de ser índio. 

 

3.7- O método e a forma de avaliações escolar. 

 

Vimos até aqui, que os professores, as lideranças e a comunidade Kalapalo 

defendem a escrita, advogando o direito de grafar a sua língua com objetivo de 

preservar sua história e mitos. Aos velhos cabe o exercício da oralidade, os quais são 

“donos ”de histórias, mas os professores e os demais jovens da aldeia, a escrita é 

indicada para dar continuidade à dinâmica do universo cultural.  

Contudo faremos uma ressalva importante ao conceito “dono”, Oto. Os 

Kalapalo possuem como parte da educação tradicional personagens que são donos. 

Pessoas de certo prestígio por gozarem de um conhecimento especializado, como em 

canções, cerimônias, fabricação de utensílios, instrumentos rituais, de histórias, entre 

outros. Esses “donos” somente ensinam esses conhecimentos aos aprendizes mediante 

pagamento. Por conta disso, cabe aqui, um questionamento para se refletir: se a escola 

pode abarcar os registros dos conhecimentos tradicionais Kalapalo, com o intuito de 

preservar sua história e mitos para dar continuidade a dinâmica do universo cultural. Até 

que ponto a escola poderá interferir nesses saberes tradicionais que por sua vez, 

possuem uma forma peculiar de transmissão? 

Agora a prática pedagógica da escola diferenciada de Aiha, observando no que 

consiste essa diferença. Consideramos importante mencionar que há uma distinção entre 

a Escola Estadual Indígena da Aldeia Aiha (“escola” do professor Jailson) e a “escola” 

na casa do professor João, pois os professores e a comunidade se referem a escola desta 

forma.  
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O professor Gildo fala sobre seu ponto de vista em relação à escola 

diferenciada.  

 

Então, eu faço plano de aula, antes da aula, aí depois eu faço 

também o diário de classe, só que a gente registra o trabalho um 

pouco diferente, né?! Por isso que a gente se chama a Escola 

Diferenciada, aí professores indígenas também durante o curso..., 

aí então, por isso que chamamos a nossa escola: a Escola 

Diferenciada. Porque professor índio tem calendário indígena né, 

e diferente da escola da cidade, e a merenda da escola também..., é 

diferente também. Diferenciada aqui é o peixe que a gente compra 

o beju, perereba, mingau também, todos os alimentos que temos 

aqui na aldeia.   

 

 

Como os depoimentos expostos até aqui, notamos que os professores indígenas 

Kalapalo têm posto em prática, dos mais diversos modos, a educação escolar indígena. 

De certa forma, eles vêm se deparado com todas as questões decorrentes do direito à 

educação diferenciada, sendo levados a formular as próprias representações sobre o 

significado e as possibilidades do trabalho que realizam. 

Foto 07: Caderno de aluno do professor Junior Kalapalo. 

 

                              Fonte: Lima (2010) 

O professor Junior é aluno adiantado, ou seja, esta na quarta série do ensino 

fundamental e não passou pelo curso de formação, tornou-se professor por convocação 

da liderança e por conta disso, encontra muita dificuldade em lecionar na escola. Ele 

narra a sua prática pedagógica: 
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Aqui é a escola do Jailson. Ele tá dando pra mim também.  É aqui 

ele dá oito horas né, até dez. É, depois duas horas até quatro 

horas. Eu uso para dá aula. É, o livro, de Português do Kagaiha...  

O de português e o em caribe também.  Mas, quem manda é o 

diretor. O diretor manda o caderno, lápis, tudo. É... sulfite 

também, caderno... Sempre as crianças pediam um lápis, lápis 

novinho, eles pediam lápis, apontador... O aluno fala direto 

“sumiu, sumiu, sumiu...” Aí, um  vez r sgou c derno, depois eles 

pediram caderno, meu caderno tá molhado... Falei pra eles cuidar 

do lápis, caderno, apontador, borracha... Direto. Eu passo o meu 

aluno para o João através do conhecimento... Se sabe ler, quem 

termina primeiro, se sabe um pouco assim... Então, pode mandar 

pro João, aí ele vê que essa criança tá indo bem, né? Aí, depois dá 

material pra ele, aluno... português, e língua materna...Primeiro 

ensino o português e depois traduz pro Karib. Eu nunca dei a 

matemática, eles não conseguem fazer... Só numeração. Eu gosto 

só de alfabetizar. Só alfabetizar eles. Eu alfabetizo eles, depois eu 

dou aula no Karib. Eu dou nome de animais, do peixe, eu dou 

desenho, desenho de tracajá, de casa e de tudo. Mas, os alunos têm 

dúvida. Não consegue fazer. É, tem alunos que sabem até 

trezentos, seiscentos, setecentos... Primeiro eles tem aula de 

português, as crianças, o conhecimento pra eles falarem, né? Eles 

têm que aprender os nomes dos animais.  Acho que a gente não 

sabe é... Muito. Né? Palavra. Eu dar aula a pouquinho frase. Aí, é 

importante... O português pra nos índio é... Pra nós é muito 

especial, porque através do português nós falamos com o povo, 

entendemos coisas dos brancos, falamos... Falamos com os 

brancos, é por isso que é importante pra nós falar o português... 

Futuramente, nós vamos , acho que nós vamos ficar assim... é 

como é? Como estamos agora. Porque os jovens não vão... Os 

alunos... Não sei... Porque eu mesmo, eu aprendo bastante, aula de 

português, porque às vezes o branco chega aqui, as pessoas ficam 

assim... Querem tradutor, a comunidade não entende o português... 

Por isso, que é importante pra comunidade aprender português. A 

matemática também. Porque eu gosto um pouco de matemática, só 

que eu aprendo mais português. Matemática é só pra fazer as 

contas... Povo recebe as contas, e tem que pagar em dinheiro, né? 

(risos). A comunidade tá que é criança, não é criança, não. É 

adulto. Tem que estudar... Aprender, com isso, que eu tô 

preocupado, agora. Também pra defender as nossas terras, quem 

vai defender nós? Eu dou aula de português. Depois, karib. 

Português eu não entendo bem, não. Eu tenho dúvida de português, 

de dar aula pra criança... É muito difícil ensinar criança... É difícil 

ensinar criança, eles não sabem. Eles não entendem a letra, eles 

não entendem. Não sabem a letra.  Quando tem oito anos, segunda 

série.  Seis anos, sete anos primeira série. Quando eles vão entrar 

na primeira série, vou ensinar eles a escrever no papel. Quando 

eles já conseguem tirar cópia da lousa, ele já tá bom, né? Aí com 

oito anos consegue fazer isso, com seis anos não conseguem 
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copiar. Aí, eles escrevem no caderno, depois eles copiam a lição, 

devagar... Aí, depois devagar... é difícil, é difícil de 

ensinar.Algumas crianças que falam assim: “Queri  tom r 

ming u, v mos p r r    ul .” Aí, eles vão embor , s em d   ul . 

Quando eles saem da aula eu não falo nada, nada! Alguns ficam 

na sala de aula. Eu tenho quarenta e seis alunos. Aí ficam dez e 

vinte. Aí, quando liga o gerador, as crianças vão assistir 

televisão... Aí, ficam dez, cinco...Eu não falo para o pai quando 

elas sai da aula. Eles não vem a escola. Então, eu só dou ditado. 

Quando a criança não sabe fazer. Aí, fica assim mesmo. Quando a 

criança começa a copiar letra... Aí, ela está pronta pra ir pra outra 

série. É difícil, né? É difícil, porque cada letra tem um som... Um 

mesmo fonema. É muito difícil, né? Porque tem criança que não 

consegue copi r,  í   cri nç  f l : “Já terminei    ul . V mos 

f zer recreio, recreio”. Aí, eu dei recreio pr  eles. Depois, ele 

fugiu. A minha aula começa dez horas e termina onze e meia, meio 

dia em ponto. Eu dou recreio é dez, vinte, trinta minutos... Tem 

cri nç  que f l   ssim: “Recreio, vinte minutos, trint  minutos.” 

Aí, termina recreio. Aí, eu chamei criança e nada... Eles não 

voltam pra aula, elas ficam brincando e eu aqui só esperando eles. 

Aí, os  lunos vem e f l m: “v mos p r r    ul , vamos parar a 

 ul !” Aí, eu f lo não! Não. Aí eu escrevo   p l vr  n  lous ... O 

nome do peixe, tucunaré; arara, Aí, eu pergunto pra eles: Qual 

nome que está escrito  qui? Aí eles f l m: “O p to, o m c co”. 

Eles falam outra coisa... Eu não posso brigar com meus alunos, 

né? Se eu brigar... O pai vem e tira da escola. Aí, depois os pais 

reclamam, e é por isso que eu fico com medo. Fico com medo da 

comunidade.  

 

O professor Gildo nos conta sobre os métodos que utiliza na aplicação dos 

conteúdos escolar 

 

A gente utiliza os diálogos, o diálogo oral, né?Escrita, a frase, a 

gente pede pra eles produzir um texto pequeno e pedir pra eles 

também escrever na língua, aí eles tentam traduzir o português. A 

gente utiliza também duas línguas, o português e língua nossa. Às 

vezes eles escrevem história, o pedaço da história em língua, aí 

depois a gente pede pra eles tentar traduzir aquela história. 

Alfabetiza..., isso... Já avançado, o texto, a frase, o ditado, e eu faço 

é um..., um texto pequeno.  

 

 

O professor Jailson conta que o interesse pela matrícula do aluno na escola 

origina-se dos pais. 
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Então, eu não chamo aluno pra entrar na escola, são os pais, os 

meninos, né, os pais deles que interessa colocar o filho na escola. 

Aí, o pai chega pra mim: -“Óh, meu filho v i entr r o di  t l.” Aí 

eu aceito, aí pode entrar. Aí, eu não chamo eles pra ir na escola, 

né?! Os pais dele que interessa... É, que a comunidade manda na 

escola. Porque os pais não entendem ainda. Eles falam que é 

brincadeira...Assim, né? Brincadeira, né? Porque eles não tá 

sabendo nada, eles acham que o professor não tá sabendo nada... 

Aí, o professor não sabe de nada, por isso, que eles ficam assim... 

Quietos, né? Não falam para os filhos aprenderem mais... 

 

 

 

O professor João conta como funciona a sua aula e o que ensina: 

 

Eu ensino aos alunos, primeiramente, eu tento explicar pra eles na 

língua Kalapalo... Depois no português. Eu trabalho com... 

Primeira série e segunda série. Com a primeira série. Só que com 

os meninos, os grandes. Os meus alunos são vinte... Vinte e sete 

alunos... O do Junior são quarenta e cinco alunos. Eu ensino os 

alunos, primeiramente... Eu tento explicar pra eles na língua 

Kalapalo... Depois no português. 

 

 

O professor João dá aula de alfabetização para as crianças maiores e jovens 

conta como ensina e como usa o currículo.  

 

Então, eu gosto de ensinar a matemática, geografia e artes. Eu vou 

dar pra eles..., primeiro eu escrevo no quadro, depois vou contar 

com palito. Números, três mais oito...  Quatro vezes, arte né, aí eu 

levei os meus alunos na roça né pra, pra plantar mandioca... Mais 

eu levo pra coletar o lixo. Fora da sala de aula, aula de campo, eu 

levei os meus alunos pro campo, aí alunos né? se relaxarem. O 

português é muito... Difícil.  

 

Reparamos que não há currículos ou roteiros básicos na grande maioria das 

aulas. Com relação aos conteúdos, as posturas dos professores variam, parecendo 

polarizar entre abrigar na escola aqueles aprendizados “tradicionais”, que perderam 

espaço na vida cotidiana da aldeia, e a não utilização da escola para esse tipo de ensino. 

Esta polarização culmina num conflito entre os jovens que querem buscar o 

conhecimento escolar na cidade e os que reivindicam um professor branco para lecionar 

na aldeia.  
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Jailson conta sobre a demanda de alunos que saem da aldeia para buscar o 

conhecimento escolar na cidade. Segundo depoimentos e observações de campo os 

motivos da evasão são por conflitos internos na aldeia, a falta de professores 

capacitados a ministrar aulas nas etapas posteriores à quarta série, e por interesses de 

pais que aguçam uma posição política e social de respaldo na aldeia. Desta forma, a 

escola não consegue segurar os alunos na aldeia:  

 

Por que não dá é muito complicado, é muito difícil, a gente 

segura eles é como eles fizeram uma aldeia, e o cara da aldeia tá 

lá fora, o Arusave morreu o filho dele, por causa disso fez uma 

aldeia lá no Tangurinho e levaram toda a família  e foram lá 

abandonaram a escola e foram prá e lá eles foram conversa com 

o prefeito pra eles estudarem lá, e não querem voltar mais pra cá, 

ai eles tão lá né estudando,e por causa que eles fizeram aldeia,  

lá né?  Saíram daqui não voltam mais pra cá desde que eles 

mudaram pra lá não voltaram mais pra cá, saíram da escola. 

Porque, também... é que a lei fala 1ª até a 4ª série, aqui o 

professor dá aula de 1ª até a 4ª né, ai lá pra cima, acima da 

quarta, aí a lei falou que não permite que os professores daqui 

dêem aula. 

 

 

Os alunos e familiares que saem da aldeia para buscar o conhecimento na 

cidade, em sua maioria, não são indicados pela chefias, por conta disso, as lideranças 

das aldeias ficam preocupadas com essa evasão buscando estratégia para manter os 

jovens na aldeia. Esta estratégia está imbricada com a proposta de contratar um 

professor não indígena para lecionar na aldeia, como demanda uma boa parcela da 

comunidade como narra o professor João:  

 

É que o, o Jailson quer contratar um branco. Ele quer um branco 

né, um professor e a comunidade concordou. Nós queremos né, 

estudar muito com ele né, tirar duvida né, aí ele falou no ano que 

vem né, vou procurar um, professor, pra dar aula. Nós não 

queremos o índio, né. Os rapazes querem o branco né, eles querem 

conversar com ele, treinar com ele, é por isso, que eu gosto de 

conversar com o branco quando ele vem aqui. 

 

 

 



97 

 

Os professores reclamam da ausência de apoio pedagógico das autoridades 

educacionais que dificulta o trabalho pedagógico na escola. Como narra o professor 

Jailson Kalapalo.  

 

Então, Eu, faço diário de classe e plano de aula, também. Só que 

agora não tem mais a pessoa..., a pessoa que dá orientação pra 

nós..., só que cortou o curso pra nós. A minha orientadora..., era a 

Adriana da ISA [Instituição Social Ambiental]. Adriana de São 

Paulo e Rosana também. É que elas passavam aqui, ficavam 08 

dias pra orientado a gente aqui... Aí depois, a cortou..., a 

comunidade..., não é a comunidade, a liderança, principalmente a 

Cacique Geral... É o Aritana, aí cortou o curso e não vieram mais 

aquelas orientadoras. É. Porque ele era contra a escola. Aí, 

mudaram para o Hayô. Antes , quando o pessoal do ISA e suas 

orientadoras, passavam aqui, aí tiravam foto pra por no projeto. E 

enquanto eles estavam aqui testando a gente, aí eles faziam... um 

relatório pra por no projeto.(...)aí ele separou esses alunos, né, 

eles podem ficar alunos do Gildo, eles podem ficar aluno do 

Jailson assim..., aí ele dividiu. Aí, começamos o trabalho assim 

separado. Aí, nós aprendemos separar os alunos 

 

 

Foto 08: Caderno de aluno 

 

                            Fonte: Lima, 2010 

Notamos nesta imagem e nos depoimentos que os professores chamam atenção 

para o significado da expressão “ensinar na língua”, que pode querer dizer alfabetizar 

em português, mas utilizava a língua indígena para explicar o conteúdo, porque as 

palavras em português não eram conhecidas dos alunos. 
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Podemos fechar este capítulo constatando que o grande interesse dos Kalapalo, 

sobretudo dos mais jovens, pelo conhecimento das coisas do mundo branco, a 

fascinação pelo conhecimento de outras culturas transcende o espaço escolar, pois 

outros meios de aprendizagem estão presentes em toda aldeia Aiha, que tenta conciliar 

as novidades dos dois mundos: o do branco e do Kalapalo, emergindo desta conciliação 

um modo peculiar de se mostrar como índio, como Kalapalo, como povo diferente. 

Fazer esta conciliação entre estes dois mundos, cheios de contradições parece 

ser o maior desafio tanto para os Kalapalo quanto para sociedade envolvente. O 

resultado ainda não se mensura, mas o caminho que se há de trilhar é conhecido pelos 

dois mundos e deve ser percorrido por todos para se chegarem a uma direção comum.  

 

4- Considerações Finais  

 

A instituição escolar no alto Xingu, ainda que dentro dos preceitos da educação 

escolar indígena diferenciada e específica, foi implantada em um contexto interétnico 

que está relacionado com a composição geopolítica das Terras Indígenas do Xingu. Foi 

por via de interesses externos que a TIX se configurou em um território para os povos 

indígenas, onde seus antigos padrões de relacionamento foram modificados para se 

ajustarem a uma nova realidade geopolítica. 

A escola xinguana, frente a essa nova composição geopolítica, foi implantada 

neste contexto que tem como base a interdependência ritual, tensões, alianças políticas e 

matrimoniais, e permutas econômicas que vão além de suas próprias comunidades. 

Assim, analogicamente, os Cursos de Formação de Professores Indígenas sob a gestão 

das ONGs, associadas ao poder público e aos índios, juntaram num mesmo espaço 

aspirantes a professores integrantes de diferentes etnias propondo um discurso com 

sentido de unicidade entre professores em formação se distanciando, de certa forma, 

deste contexto interétnicos e multilíngüe.  

Apesar dos problemas ocasionados por esta tentativa de unicidade dos 

professores em formação, a criação destes Cursos de Formação de Professores 

Indígenas, deu um caráter oficial às escolas indígenas, construídas em cada aldeia, com 

a presença de professores Índios, que ensinavam em sua língua com auxílio de livros 

didáticos produzidos durante os Cursos.  

A implantação da escola na aldeia Aiha passou por uma recusa das chefias a 

uma aceitação, que resultou no surgimento de uma forma peculiar de indicação dos 
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professores, mostrando que a comunidade controla efetivamente a escola e seus novos 

“profissionais‟ que não deixaram de pertencer à linhagem de chefia, mesmo com a 

criação das novas lideranças indígenas. 

A posição desse novo “profissional” indígena, em certa medida, implica numa 

negociação política complexa e conflituosa que geram status dentro da organização 

social da aldeia. Uma posição de ambiguidade e contradição gerada, por um lado, pela 

necessidade de atender aos interesses da comunidade em relação à escola: o que deve 

ser ensinado e o porquê ensinam o que ensinam. Por outro lado, existe o problema sobre 

o conhecimento que os profissionais não indígenas consideram representativos da 

“cultura indígena” e que deve estar presente na escola. 

Ainda é cedo para avaliar as alterações ocorridas no cotidiano da aldeia em 

decorrência da implantação da escola. Podemos citar, entretanto, alguns eventos 

presenciados: a busca do conhecimento escolar na cidade por alguns jovens que deixam 

de passar pela reclusão pubertária para morar na cidade ou próximo dela, por acharem 

que o ensino do português na escola de Aiha não é suficiente para angariar o status de 

tradutor na aldeia, ou de um novo “profissional indígena”. A criação de estratégias pelos 

professores e chefias para conter essa evasão dos jovens da aldeia com a proposta de 

contratação de professor não indígena.   

A preservação da memória ancestral e da cultura são funções que esperam que 

a escola e a alfabetização cumpram. É discurso comum que a transcrição de sua língua 

ajudará na conservação dos mitos, da história e das tradições ancestrais.   

A escola indígena de Aiha é diferenciada por possuir um caráter mediador 

como posição de fronteira por articular o conhecimento e saberes do mundo indígena, 

mas também por articular os conhecimento e saberes escolares do mundo não indígena. 

É uma instituição que nunca deixará de corresponder em alguma medida ao modelo 

escolar que lhe deu origem, mas que já foi transformado por sua presença num meio 

indígena. 

Essas são as funções e finalidades que os Kalapalo atribuem à escola indígena 

diferenciada: fazer da escola um instrumento para manterem a unidade social e cultural, 

enquanto índios diferenciados não só dos brancos, como também dos outros habitantes 

da TIX. 
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