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As sociedades indígenas brasileiras, como, aliás, muitas outras 

sociedades em o mundo, se dedicaram perfeitamente durante séculos 

sem recorrer à alfabetização, conseguindo, com meios quase que 

exclusivamente orais, criar e transmitir uma rica herança cultural. 

(MELIÁ, 1979, p.7) 
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RESUMO 

Esta dissertação de mestrado consiste estudar a relação do povo indígena Kayapó e a escola 

Municipal de Ensino fundamental Beca, localizada na Aldeia Piokrôtikõ no município de 

Ourilândia no Estado do Pará. Trata-se de compreender como a escola formal se utiliza da 

relação entre educação indígena e educação escolar indígena e como ambas se interpenetram, 

já que a educação escolar indígena deveria trazer, em sua proposta, um tratamento 

diferenciado e intercultural que respeite a língua nativa. Contribuindo para que a educação 

escolar indígena não passe a ser utilizada como forma de dominação de um povo. Para 

entender o significado da escolarização, elucida-se a seguinte reflexão: a escola traz consigo a 

ameaça de empobrecer a língua materna, uma vez que enfatiza a escrita em português em 

detrimento da tradição oral. A pesquisa teve em numa primeira etapa, a coleta de dados 

centrada no material de exercício pedagógico utilizado na escola Beca e entrevistas pré-

fixadas com o atual professor da aldeia. A seguir serão coletadas informações sobre o modo 

de vida atual nesta mesma aldeia. A serem posteriormente cortejadas com dados obtidos na 

pesquisa bibliográfica sobre a cultura Kayapó. Nesse sentido, para o norteamento de análise 

de resultado obtido será realizada os estudos de Meliá (1979) que enfatiza a respeito da 

educação indígena, na qual o índio já tem um sistema de educação próprio, Raimundo 

Nascimento (2017) toma como ponto de partida a reivindicações dos movimentos indígenas e 

indigenistas dos anos 1970 e a constituição Federal de 1998 a qual reconhece o Brasil como 

Estado pluricultural passando assim, a estatuí a educação escolar indígenas como uma  

educação intercultural, diferenciada especifica, que é um caminho possível na construção de 

uma escola, que reconheça o direito e às diferenças dos povos indígenas, Adir Nascimento 

(2004), fomenta o diálogo, que auxilia a mediação reflexiva para que a escola seja reinventada 

as populações indígenas resinificando as práticas  pedagógicas e educativas de acordo com a 

diferença de cada comunidade indígena, Freire (1996) discute ambientado escolar em um 

universo pedagógico procurando deixar claro que o educador não pode transformar a 

experiência educativa em algo mecanicista, mas ensinar levando em consideração o 

conhecimento de mundo do educando.  

Palavras-chave: educação indígena Kayapó, educação escolar indígena, povo indígena 

Kayapó da aldeia Piokrôtikõ.  



 
 

ABSTRACT 

This research aims to study the relationship between the Kayapó indigenous people and the 

Municipal School of Primary Education Beca, located in the indigenous village Piokrôtikõ in 

Ourilândia, a town located in the state of Pará. In this way, the aim of this study is to 

understand how the formal school uses the relationship between indigenous education and the 

indigenous school education, and how both of them interrelate, considering that the 

indigenous school education should bring, in this proposal, a differentiated and intercultural 

treatment which respected the native language with the objective of contributing so that the 

indigenous school education does not begin to be used as a manner of domination of those 

people. In order to understand the meaning of schooling, we elucidate the following question: 

does the formal school carry the threat of impoverishing of the mother tongue, since it 

emphasizes the writing in portuguese at the expense of oral tradition? This research had, in its 

first stage, the collection of data centered on the material of pedagogical exercises used in the 

Beca school and on scheduled interviews with the current teacher of the indigenous village.  

After that, we collected information about the lifestyle in this village, which were compared 

with the data obtained through the bibliographic review on Kayapó culture. In this sense, the 

analysis of the obtained result was based on studies of authors as Meliá (1979), who 

emphasizes, concerning indigenous education, that indians has already an education system of 

their own; Raimundo Nascimento (2017), who considers the claims of indigenous movements 

which took place in the 1970s and the Federal Constitution of 1988 as a start point, because 

the Constitution states Brazil as a multicultural State and establishes the indigenous school 

education as an intercultural, differentiated, specific and bilingual education, which is a 

possible direction in the construction of a school that consider the rights and the differences of 

the indigenous people; Adir Nascimento (2004), who stimulates the dialogue that helps the 

reflective mediation so that the school is reinvented by giving a new meaning to the 

pedagogical and educational practices according to the specificity of each indigenous 

community; and Freire (1996), who discuss the school environment in a pedagogical universe, 

trying to clarify that the educator can not transform the educational experience into something 

mechanistic, but to teach considering the worldly wisdom of the students.  

Keywords: Indigenous education Kayapó. Indigenous school education. Indigenous people of 

the Piokrôtikõ.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação de mestrado surgiu do anseio por conhecer como o povo indígena 

Kayapó, da aldeia Piokrôtikõ, localizada em Ourilândia do Norte no Estado do Pará, se 

relaciona com a educação escolar indígena e educação indígena Kayapó. 

Constatei que para conhecer aquele povo eu precisaria despir-me da mentalidade e 

valores da cultura branca, pensar como povos da floresta, e consequentemente realizando um 

trabalho de cognição e interpretação passível de adaptações entre a minha cultura e a cultura 

do povo indígena Kayapó da aldeia Piokrôtikõ.  

Apreendi que durante meu percurso, as diferenças não foram poucas, já que o trabalho 

de pesquisa era focado em um povo que tinha como visão de mundo, um viver e um pensar 

moldado por uma tradição que naquele momento era enigmático para mim.  

As indagações ainda eram silenciosas, voltadas para uma educação institucional e o 

papel da escola. Nesse caso, o problema dessa dissertação de mestrado trata da minha relação 

com a aldeia Piokrôtikõ, a qual tive que me envolver com afinco no cotidiano da mesma e sua 

relação com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Beca, para então vislumbrar uma 

pesquisa de campo que me levasse a entender o significado da escolarização, que permitisse 

elucidar certas indagações referentes às questões e verificar se esta escola traz consigo a 

ameaça de empobrecer a língua materna, uma vez que enfatizava a escrita em português, em 

detrimento da tradição oral.  

O objetivo dessa dissertação de mestrado tem como tema estudar a relação do povo 

indígena Kayapó da aldeia Piokrôtikõ e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Beca, 

localizada nessa aldeia, no Município de Ourilândia do Norte no Estado do Pará. Trata-se de 

compreender como a escola formal se utiliza da relação entre educação indígena e educação 

escolar indígena e como ambas se integram, já que a educação escolar indígena deveria traçar, 

em sua proposta, uma escola diferenciada, específica, intercultural e bilíngue no respeito a 

cultura desse povo indígena.  

Além disso, a dissertação tem como suporte metodológico conceitual, as obras dos 

seguintes autores:  

Bartomeu Melià (1979), esclarece que a educação indígena é um processo amplo 

continuo, que acontece ao longo da vida de cada pessoa e não se restringe a experiência de 

escolarização. A cultura é aprendida em termos de socialização que não é genérica e apoia-se 

em aspectos e fases que requerem mais tempo. Nesse sentido, o fato da educação indígena não 

ser realizada por profissionais da educação, não significa que ela se faça por uma coletividade 
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abstrata. Os educadores do índio têm estratégias, têm dias e momentos para realizar o 

processo educacional. Eles têm todo uma séries de recursos bem definidos para educar um 

indivíduo com a personalidade própria e particular de cada um. Assim, o índio já possui uma 

estrutura de educação, vivida na aldeia que deve ser respeitada, pois é associada à educação 

nacional e jamais ser substituída.  

Adir Nascimento (2004), permeia a proposta de interculturalidade na qual surge como 

um caminho possível na construção de uma escola diferenciada, específica, intercultural e 

bilíngue que vise a adaptação dos saberes da educação indígena a educação formal, e promova 

um diálogo entre essas, na medida que a educação formal deve conceber sua contribuição sem 

que haja a dissolução étnica. 

Raimundo Nascimento (2017), ressalta que os movimentos indígenas e indigenistas 

dos anos de 1970, começaram a questionar modelos educativos homogeneizantes, que lhes 

eram impostos e passam a pleitear uma educação pautado no respeito e direitos de valorização 

de diversidade étnica e cultural, seguida da constituição brasileira de1988. Esta reconhece o 

Brasil como nação pluricultural de garantia aos povos indígenas e a manutenção de suas 

culturas, assegurando uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue. 

Nesse sentido, Nascimento afirma que a interculturalidade está em processo e talvez seja sua 

natureza.  

Paulo Freire (1996), como um pensador libertário, ressalta que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidade para a sua produção ou a sua construção. O autor deixa 

claro que o educador deve aproveitar a experiência dos educandos e associar ao conteúdo 

dado, desenvolvendo o pensar junto aos alunos nas melhorias a respeito da prática do ensino e 

aprendizagem. 

A partir da definição do loco da investigação, iniciei o trabalho de campo na 

comunidade Kayapó Mebêngôkre, que significa homens do buraco d’agua, na aldeia 

Piokrôtikõ. A pesquisa foi dividida em duas fases. A primeira foi realizada em julho de 2015. 

Durante esse período, conheci a aldeia e todos seus moradores, entrei em contato com a 

professora não indígena e o professor indígena da aldeia, conhecendo assim a realidade da 

escola de ensino municipal e fundamental Beca.  

Nessa primeira fase de investigação, observei e participei ativamente das atividades 

desenvolvidas na aldeia, foram realizadas entrevista com roteiro pré-fixado em conversas 

informais com os professores da escola Beca e conversas descontraídas com a comunidade 

Kayapó, sempre considerando aqueles que se dispunham a conversar, além da reprodução dos 

materiais coletados presentes no diário de campo, citado ao longo dessa dissertação de 
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mestrado. Dos diálogos realizados com moradores indígenas da comunidade Kayapó, foram 

visados com maiores detalhes, a cosmovisão do povo dessa comunidade. O uso dessa técnica 

auxiliou a reconstruir a memória histórica da respectiva comunidade, assim como seu sistema 

educativo, pois as conversas foram utilizavas como ponto central a construção pessoal de seu 

passado. Foi a partir dessas narrativas pessoais, enquanto conversas de cada um que consegui 

realiza a reconstrução da memória histórica dessa comunidade Kayapó. Cabe ressaltar que a 

cidade de Ourilândia foi visitada, uma vez que abriga uma rede de comércio atraente para os 

moradores da aldeia Piokrôtikõ.  

Na segunda etapa da pesquisa julho de 2016, retornei a campo e mais uma vez 

participei de todas as atividades na aldeia, conversei com os alunos e professores. Verifiquei o 

material didático utilizado na escola, a professora Sônia esteve na aldeia durante todo o mês 

de julho, explicando como funcionavam as atividades participativas dos alunos com a 

educação não indígena. Realizei reuniões com os alunos e professor indígena da escola Beca, 

refletindo junto à comunidade questões a respeito da interculturalidade e escola diferenciada, 

e o que essas representavam para o povo Kayapó da aldeia Piokrôtikõ. Sempre a relacionando 

a interculturalidade e escola diferenciada, específica e bilíngue a cultura Kayapó. Em seguida, 

foram coletados dados centrados no material de exercício pedagógico, que está em anexo 

nessa dissertação de mestrado, organizados da seguinte maneira: modelo de plano de aula–a 

(Anexo 1) e recurso avaliativo prova–b (Anexo 2). Esses que são utilizados como recursos 

pedagógicos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Beca, na aldeia Piokrôtikõ. Além 

disso, foram coletadas informações sobre o modo de vida atual nesta mesma aldeia, 

observadas cortejadas como dados obtidos na pesquisa bibliográfica sobre a cultura Kayapó.  

A dissertação constitui-se, basicamente, do primeiro, segundo e terceiro capítulos e 

considerações finais. O primeiro capítulo, expõe toda a jornada de percurso até a chegada a 

aldeia Piokrôtikõ, conhecida como Juari no Município de Ourilândia do Norte no Estado do 

Pará. Esse mesmo capítulo aborda, um pouco da história de Ourilândia e o percurso histórico 

do povo indígena Kayapó, no Estado do Pará, bem como sua trajetória e organização. Em 

seguida lança-se um olhar na mesma aldeia e a composição das casas e seus moradores.  

O segundo capítulo, explicita como se organiza a educação do índio Kayapó na 

referida aldeia, através de suas estratégias e recursos bem definidos para educar um indivíduo 

com a personalidade própria e particular de cada um, que acontece todos os dias a partir de 

seus afazeres na aldeia, tendo como aprendizado a roça, a técnica de plantio, a pesca com 

Timbó e pinturas. Todas essas atividades desenvolvidas pelo povo Kayapó, compõem a 

estrutura da educação indígena desse povo.  
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O terceiro capítulo trata da apresentação da escola Municipal de Ensino Fundamental 

beca e o significado da educação escolar para comunidade Kayapó da aldeia Piokrôtikõ, em 

seguida analisa-se o material didático tais como a prova e o plano de aula que se encontram 

em anexo nessa dissertação. Desse modo, procura-se entender como a educação escolar para 

essa comunidade Kayapó se relaciona com a educação indígena, partindo da conjectura de 

que as populações indígenas brasileiras, de acordo com Raimundo Nascimento (2017), 

dispõem, hoje, de um modelo educacional diferenciado específica, bilíngue e intercultural e 

que na relação pedagógica, diariamente, procuram levar em consideração as especificidades 

de cada comunidade indígena.  

Nas considerações finais, retoma-se a relação da educação indígena Kayapó e a 

educação escolar indígena. Ambas educações se pautam nos limites e as possibilidades dos 

seguintes adjetivos: interculturalidade da educação escolar indígena e seu caráter 

diferenciado, especifico e bilíngue, dentro e fora da sala de aula no universo indígena, que, 

por sua vez, se relacionam as políticas públicas de Estado e que configuram uma escola para 

índio e não do índio Kayapó.  

Nesse sentido, na sua pratica institucional e educacional, a escola Beca da aldeia 

Piokrôtikõ está carregada de lastros de inoperância no que diz respeito ao ensino que tenha os 

adjetivos para construção de uma escola do índio Kayapó.  

Tal como todas as instituições de ensino, a escola Beca está submetida a determinados 

procedimentos burocráticos de ensino e aprendizado, que opera em uma ampla e vasta rotina, 

na medida em que a liberdade pedagógica para o excluído é excluída ou nada elucidativa, 

efetivando uma profusão inócua do ensino, sem inovação e possibilidades de criação da 

educação indígena.  

O primeiro contato: quando tudo começou. Esboçarei aqui o começo de tudo, como 

surgiu a minha admiração e curiosidade em conhecer os povos indígenas, e a minha intensa 

amizade com o cacique Miki e o cacique Pangrã, ambos Kayapó Mebêngôkre, povo com o 

qual mantenho contato até hoje.  

O primeiro momento dessa jornada, inicia-se quando ministrei aula na Universidade 

Vale do Acaraú - Ceará, que atuava estritamente nos interiores do Pará. A universidade, em 

parceria com as prefeituras dos interiores paraenses, funcionaria cerca de quatro anos, e tendo 

como projeto licenciar professores atuantes em sala de aulas sem graduação. Estes, na sua 

maioria, tinham apenas o magistério a nível médio. Eu não conseguia conceber a relação do 

governo do Estado do Ceará com as prefeituras municipais do Estado do Pará, mas enfim, não 

tinha o que cogitar, afinal as parcerias políticas, no que diz respeito ao Estado do Pará ao meu 
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ver, foram e serão muito incomuns, mas não discutirei a situação caótica da política 

educacional brasileira.  

A Universidade Vale do Acaraú convocou uma reunião no colégio Ipiranga1, e 

designou-me para ir ao Município do Estado do Pará, chamado de Limoeiro do Ajuru2. O 

deslocamento para este município era somente de transporte fluvial, barco. O transporte era 

desconfortável. Resolvi enfrentar a jornada, com um ticket de passagem destinado ao 

camarote. Logo achei que tal acomodação seria uma maravilha, ao adentrá-lo, tive a sensação 

de ser enterrada viva, pois tal camarote parecia uma caixa de sapato de tamanho grande.  

Convencida de que o tamanho seria o problema, me dirigi a até um dos funcionários 

do barco, todos com aparência maltratada e surrados pelo trabalho. Pedi-lhe uma trena e 

gentilmente o funcionário, por nome de Jerônimo, me cedeu uma trena. Comecei a medir a 

espessura da caixa, onde iria dormir, descobrir que a caixa, ou melhor o camarote que media: 

1.50 m, de largura por 1.30m de altura e eu tinha então um total de 2.80m. Dos problemas este 

era o menor. Para completar os objetos internos que compunham tal “camarote” ocupavam 

todo o espaço possível da caixa. Ao deitar-me na cama, descobri que o ventilador amarrado a 

um pedaço de madeira, pendurado na tábua do barco, alcançava meus pés, eu só tinha duas 

opções: continuar com meus dedos ou dormir encolhida.  

O barco partiu rumo ao Município de Limoeiro do Ajuru. Eu implorava a todos os 

espíritos possíveis para me manterem viva, caso o barco afundasse. Fui à procura de uma boia 

que, coloquei ao meu corpo. Entre um cochilo e outro, a sensação à qual meu corpo respondia 

era de um papel que acabara de ser amassado. 

Aos poucos fui me acomodando na tal caixa não consegui dormir absolutamente nada. 

Foram três dias de viagem regados a muito calor e chuva para acalentar os ânimos. Não sei o 

que era pior se o calor ou chuva, pois quando chovia o barco parecia um “ioiô” na Baia do 

Guajará3. Nesse entremeio, depois do medo de dormir em uma caixa e morrer afogada, vieram 

os prazeres. Foi servido um prato delicioso que faz parte da gastronomia paraense: o peixe 

frito, o filhote com arroz, feijão e farinha. Para mim esse era o único consolo, pelo menos uma 

comida gostosa. Dona Marieta, a cozinheira do barco, era uma mulher caprichosa. 

Parabenizei-a pela deliciosa comida, que ela havia me proporcionado, tudo pago pela 

Universidade Vale do Acaraú.  

                                                           
1Localizado na Av. Alm. Barroso, 777 - São Brás, Belém - PA, 66093-020. 
2Limoeiro do Ajuru é um município brasileiro do Estado do Pará.  
3 A Baía do Guajará banha diversas cidades do Estado do Pará, inclusive sua capital Belém. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
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Em pouco tempo, todos já sabiam até o comandante do barco da chegada da 

professorinha na cidade de Limoeiro do Ajuru. Depois da notícia, conheci todos que estavam 

em viagem, pois eles vinham me congratular por ser a futura professora de seus filhos e netos. 

Fiquei agradecida e maravilhada com a consideração que aquelas pessoas tiveram comigo. E 

logo fiquei sabendo da vida de cada um deles.  

O barco sairia do Porto da Palha, localizado no bairro da cidade velha em Belém às, 

21:00 horas, sendo essa uma viagem que dependia dos ventos e da disponibilidade da 

natureza. Em meus cálculos, iriamos chegar em Limoeiro em três dias e meio, isso sem parar 

a viagem. Essa constatação foi confirmada pelo comandante do barco.  

Com a gentileza de todos e uma prosa adorável com a tripulação e funcionários do 

barco, o tempo de viagem passou rápido e logo chegamos a Limoeiro do Ajuru, por volta das 

três da manhã. Hospedei-me no hotel e no dia seguinte me dirigi à escola de Escola de Ensino 

Estadual e Fundamental e Médio Prof. João Ludovico4, onde se realizariam as aulas. Ao 

chegar à escola não havia aluno, somente a secretária. Apresentei-me a ela e a mesma me 

ofereceu um cafezinho, com folha de canela, que mais parecia um manjar dos deuses.  

Começamos a prosear, foi quando ela me informou o seguinte: como o barco atrasou, 

os alunos não compareceram, estavam aguardando a direção da escola se pronunciar a 

respeito do início das aulas, e assim foi feito.  

O comunicado foi realizado pela rádio local da cidade. A comunicação era intensa, 

observei que nos postes de energia do Município de Limoeiro do Ajuru no Estado do Pará, os 

microfones conhecidos pela população como “boca de ferro” avisavam a notícia a cada hora 

do dia. O anúncio deu certo, no dia seguinte pela manhã, todos estavam em sala de aula, então 

dirigi-me à escola e apresentei-me como professora da disciplina de Introdução a Fonética. 

Uma parte dos alunos eram índios, hospedados em casas de amigos, na cidade de 

Limoeiro do Ajuru, para poder estudar. Ali foi onde começou todo o meu interesse em 

conhecer os povos indígenas. As mulheres indígenas participavam das aulas, todas 

acompanhadas de filhos em idade de dois a três meses, num total de oito índios. A maioria 

das mulheres assistiam aulas com seus cônjuges que também eram professores. Percebi que os 

homens ficavam com as crianças maiores já desmamadas. No intervalo das aulas, as mulheres 

que não tinham cônjuges, traziam as irmãs ou mães para ajudar. Era comum ver a família na 

escola. Fiquei encantada com o esforço que aqueles índios faziam para estudar, pois as aulas 

                                                           
4 Endereço: Rua Marechal Rondo Matinha 
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se realizavam nos períodos da manhã, tarde e noite, todos os dias, inclusive aos sábados, e 

parávamos somente aos domingos. 

As crianças não choravam e não ficavam correndo pela escola. Durante as aulas, elas 

ficavam sentadas, quando cansadas pediam aos pais que as acompanhassem até algum lugar 

para caminhar um pouco e brincar de areia, que havia nos arredores da escola. Passei a criar 

horários para poder oferecer a essas crianças quatro intervalos por dia. As pausas aconteciam 

em: dois intervalos de vinte minutos pela manhã e pela tarde. Comecei então indagar a vida 

desses índios durante os intervalos, percebi que falavam muito bem o português apesar de 

algumas orações saírem truncadas. Outra curiosidade era de saber como eles concebiam a 

língua portuguesa escrita, sendo povos indígenas de tradição ágrafa.  

Sabia que para isso, deveria percorrer outros caminhos. Perguntei a que povo indígena 

eles pertenciam? Disseram-me que eram da terra indígena Trocará e pertenciam ao povo 

Assuruní, mas que eles viviam em outra aldeia chamada Pikiá, em grupos de cinco famílias 

indígenas, sendo três de Assurini e duas de índios Tembé, localizada no km 18 da 

TransCametá no Estado do Pará.  

Desse modo, comecei a entender a opção deles em estudar em Limoeiro do Ajuru, pois 

além do projeto conceber parceria com as prefeituras e o governo do Estado do Pará, o curso 

era oferecido gratuitamente a todos os alunos e Limoeiro do Ajuru era a cidade mais próxima. 

Essas pessoas careciam de dinheiro para se manter na cidade, foi então que eles me fizeram 

um pedido de ir conversar com a diretora e o prefeito para autorizá-los a vender seus 

artesanatos dentro da escola durante as aulas. 

Fiquei sensibilizada, fui então até a diretora pedi para que ela comunicasse ao prefeito 

que os alunos, em particular alunos indígenas, queriam conversar com ele. No dia seguinte, o 

prefeito Amarildo Pinheiro foi atendê-los. Depois de muita conversa, o prefeito aceitou a 

proposta e os índios iniciaram imediatamente a venda de artesanato no pátio da escola e com a 

venda, eles conseguiram angariar dinheiro para se manterem em Limoeiro de Ajuru. A minha 

estada nesse local foi um tanto longa. Infelizmente a disciplina finalizou-se, sugeri a eles que 

realizassem um circuito acadêmico, utilizando como discussão as principais festas tradicionais 

do local. Eles então se propuseram a expor o material escrito e a exposição dos pratos típicos 

para vender, angariar fundos para formatura. A proposta foi acordada e os alunos se 

dedicaram aos preparativos do trabalho acadêmico.  

Mas como pensar nos índios que não possuíam condições econômicas para participar 

do preparo de comidas típicas ou ao menos participar da angariação de dinheiro para 

formatura. Sugeri a eles, que continuassem com a venda de artesanato e que utilizassem 
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rituais típicos, explicando o significado dos mesmos. Eles assim o fizeram demostrando 

criatividade inspirada em suas tradições. Eles me convidaram a visitar sua aldeia, mas em 

virtude do andamento da vida, aquele momento seria o único dia que eu os veria, e isso 

aguçava mais o meu interesse em manter contato como o povo indígena. Após minha jornada 

na Universidade Vale do Acaraú, fui em 2014 convidada a ministrar aula na Escola de Ensino 

Superior da Amazônia - ESAMAZ5, localizada em Belém do Pará.  

Com essa contratação, inicia-se o segundo Momento da jornada, a qual nomeie de 

amizade com o cacique Miki e o cacique Pangrã ambos Kayapó. Estava então como 

professora efetiva, ministrando aula na ESAMAZ. Já era sabido que em toda instituição de 

ensino é obrigatório fazer um plano de curso, esse deve seguir o calendário da instituição, e 

como pauta havia no calendário a Semana Acadêmica com o título: “A relação do homem e a 

natureza”. Pensei em trazer para os ciclos de palestras a discussão sobre os povos indígenas. 

Eu não tinha conhecimento sobre o tema, sabia que tinha um semestre para preparar tudo. Fui 

ao mercado do Ver-o-Peso6 e na barraca de cultura indígena, conversei com o administrador 

João, um moço jovem que vendia artesanato para os índios Assurini e Kayapó. Indaguei ao 

João sobre os índios e perguntei se havia algum índio que ele conhecia em Belém-PA. Ele 

respondeu que se encontrava na FUNAI7, no bairro de Batista Campos, um cacique e seus 

familiares da etnia Kayapó, por nome Pangrã, que é muito meu amigo”. O vendedor ligou 

para o cacique, agendando minha visita a Funai. 

No dia seguinte, na Fundação Nacional do Índio (Funai), me identifiquei como 

professora, a secretária me apresentou ao cacique Pangrã que me recebeu. A princípio os 

semblantes eram de desconfiança, Pangrã estava com dez índios hospedados na Funai, 

encontrei-o bastante debilitado. Ele e o guerreiro, seu parente, ambos com febre e tosse 

intensa. Diante do quadro de saúde dos índios, fiquei sensibilizada e resolvi marcar uma 

consulta com um pneumologista no Hospital8 Maternidade do Povo. Feito isto seguimos no 

dia seguinte às 9:00h para consulta. O médico gentilmente nos recebeu e feita a consulta e 

exames, o diagnóstico foi pneumonia, ele prescreveu a receita e aviei a mesma para eles 

iniciarem o tratamento. Dois dias após a medicação, estavam bem.  

                                                           
5 Situada na Rua Municipalidade, 546 - Reduto, Belém - PA, 66053-180. 
6 Mercado Municipal Bolonha de Peixe ou Mercado de Ferro ou somente Ver-o-Peso. Feira popular a céu aberto, 

onde se reúnem diariamente vendedores e compradores. Encontra-se nesta feira o peixe frito e os sabores da 

Amazônia. Localizado na cidade de Belém capital do Estado do Pará. Situado na Avenida Boulevard Castilhos 

França, no bairro da Campina, às margens da Baía do Guajará. 
7 Situado em Belém no Estado do Pará. Localizado na Travessa Padre Eutíquio, 2315 Batista Campos. CEP: 

66033-726. 
8 FUNAI Localizada: na rua Major Eliezer Levy, 266. Belém Estado do Pará. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Castilhos_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Castilhos_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_(Bel%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_do_Guajar%C3%A1
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Retornei à FUNAI e dessa vez eles me olhavam com um olhar de agradecimento, me 

deram presentes feitos por eles como: pulseiras colares, e veio então a pergunta do cacique: 

“Por que você veio nos conhecer”? Falei que gostaria de estudar o modo de vida Kayapó. Eles 

ficaram lisonjeados e agradeceram meu interesse, ofereceram-me imediatamente abertura na 

aldeia Kranh-Apare9 em Redenção para eu conhecer o povo deles. Mas antes fiz um pedido 

ao cacique João Pangrã, que ele se dispusesse de seu tempo para ministrar uma palestra na 

faculdade onde eu trabalhava. Eu sabia que Pangrã estava muito debilitado e precisava 

retornar à aldeia imediatamente, pois o clima da cidade de Belém do Pará não fazia bem a ele. 

Pangrã me sugeriu o cacique Miki, seu primo, para realizar a palestra. Miki viria a uma 

consulta e chegaria a Belém dez dias após a partida de Pangrã. Ele imediatamente me 

colocou em contato com o cacique Miki Kayapó, para acertamos a palestra. Tudo aconteceu 

no final do mês de maio de 2014. A semana acadêmica se iniciaria na primeira semana do 

mês de junho. No dia seguinte, Pangrã seguiu seu itinerário rumo a aldeia Kranh-Apare. 

Como previsto o Cacique Miki foi ministrar a palestra cujo assunto era a invasão de 

Belo Monte- Xingu a mesa foi composta por mim: Sâmara Mendes, o professor e sociólogo 

Marcelho Mendes e os indígenas Miki e Mayni. O auditório lotou, os alunos olhavam 

abismados e perguntavam se Miki, Mayni e Ireipioty10, eram índios. As perguntas vindas dos 

alunos não me indignavam, eles estavam iniciando o primeiro semestre. A palestra foi um 

sucesso. Os alunos fizeram perguntas, os palestrantes foram ouvidos.  

Em julho de 2015 eu e meu irmão Marcelho Cunha Mendes viajamos para conhecer a 

aldeia Piokrôtikõ em Ourilândia do Norte no Estado do Pará.  Desse ano em diante, os meses 

de julho e janeiro a aldeia se tornou nosso itinerário como um refúgio da urbanização. Sempre 

ao viajarmos rumo à aldeia, usámos a seguinte frase “Partiu aldeia”. E é com esta frase, que 

convido os leitores a compartilhar o capítulo seguinte.  

  

                                                           
9 Kranh-Apare Fundada em fevereiro de 2007, significa “a serra que tem escada”. Tal nome faz referência às 

aberturas das matas na serra com aspecto montanhoso. João Pangrã é cacique geral da aldeia. Localizado nas 

terras Bajjondore. Apesar da aldeia estar localizada no Município de Cumaru do Norte, o acesso à ela se faz pelo 

Município de Redenção. Ambos são Municípios brasileiros do Estado do Pará.  
10 Neta de Miki. Idade: quatro anos. 
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1. A CAMINHO DO DESCONHECIDO  

 

 

O primeiro trajeto rumo à aldeia Piokrôtikó era sair da cidade de Belém, onde resido, 

seguindo em direção ao Município de Ourilândia do Norte. O transporte de acesso a este 

Município é somente de ônibus, no terminal11 rodoviário de Belém do Pará. Em média são 

nove horas de viagem, isso quando o ônibus não dava pane na estrada. O horário do ônibus 

era meia noite, saindo de Belém, em direção a Ourilândia, as condições do ônibus eram 

péssimas, a viagem segue, e eu implorava aos deuses que o motorista não adormecesse e não 

houvesse assalto na estrada. Em uma viagem como essa não se dorme se mantém acordado. 

Nessa viagem de Belém ao Município de Ourilândia, tem- se em todos os pontos da 

estrada buracos que causam trepidações no veículo, e que requerem habilidade do motorista 

que ao volante parece ser contorcionista. Ele contorce para cá, para lá, levanta do seu acento, 

olha e estuda o ângulo, e segue com o transporte, caso a erosão seja funda e não permita que 

se siga viagem, fica-se à mercê de ajuda na estrada. Mas não poderia deixar de ressaltar, que 

em quase todo o percurso da viagem, não havia sinal de telefone celular, assim tínhamos que 

solicitar aos deuses, que o ônibus caso desse pane que fosse em uma comunidade próxima. 

Estávamos confinados por nove horas, dentro de um ônibus que não possuía ar condicionado 

e o calor nos solapava de fadiga. Durante a viagem fazíamos três paradas: café da manhã, 

almoço e jantar. O lanche da maioria dos viajantes ficava por conta de um punhado de 

farinha. Eu e meu irmão viajávamos com água mineral biscoitos, o qual dividíamos no ônibus 

com alguns passageiros.  

Ao amanhecer observávamos através da janela do Ônibus, em melhor amplitude, os 

interiores do Estado do Pará, rico de uma natureza exuberante, que está sendo aniquilada pelo 

agronegócio, que manchavam a paisagem de fumaça, pois as queimadas eram intensas, 

anunciando uma versão agressiva do capitalismo ruralista nas estradas. As pessoas que por lá 

caminhavam aparentavam semblantes sofridos e carência em demasia. A imagem que chega 

aos nossos olhos é de um regime brutal. Aqui vê-se apenas deveres. Diante desse cenário, nós 

já tínhamos na frente a antítese nítida do que virá. Enfim, depois de nove horas de viagem, 

chegamos ao Município de Ourilândia. Retiramos nossas bagagens do Ônibus. E nos 

conduzimos rumo à próxima viagem, que ainda fazia parte do percurso.  

Seguimos a caminho da aldeia Piokrôtikõ, cuja distância é de 5 km de Ourilândia. O 

percurso é de quatro horas de viagem de carro, a estrada nada ajuda, cheia de truncadeiras, 

                                                           
11Terminal Rodoviário de Belém. Praça do Operário, São Brás – Belém – PA. 



21 
 

pedregulhos e poeiras o que a torna mais longa. Porém foi concedido a mim e meu irmão, um 

clima de agradável além da beleza da paisagem, observada de traz da vidraça do carro. 

Tamanha era a beleza, à primeira vista, parecia que os morros estavam tumultuados, pois 

dividiam o espaço com árvores de galhos indecisos, que se alteavam em momentos e 

descaiam para todos os rumos Norte, Sul, Leste e Oeste até se desvendar o salto prodigioso de 

seus caimentos, que descambavam para as corredeiras do Rio Branco. Rio que aparece em 

alguns pontos da estrada.  

O carro alugado era dirigido pelo seu Anastácio, o veículo saltava intensamente ao 

fazer contato com os penedos da estrada, durante o trajeto podíamos sentir o calor de 

Ourilândia, encharcando as nossas roupas, além da neblina açucarada de poeira que pouco a 

pouco empanava nossos corpos, causando a sensação de estarmos à milanesa. Diante disso, o 

cuidado para apalpar a pele era sutil, pois o farelo de poeira em contato com a pele poderia 

causar lesões.  

A ventania que soprava do rebento da natureza parecia chicotadas de areia, que ao 

mesmo tempo vinha acompanhada de uma solapada quentura, apesar de estarmos protegido 

em um carro que não possuía ar condicionado. A temperatura da região nos insolava e a cada 

ribeira que o carro passava pedíamos para que seu Anastácio parasse, para nos refrescar e 

sentíamos na pele o motivo pelo qual a natureza demostra sua sentença brutal, pois a cada 

quilômetro do trajeto em direção a aldeia Piockôrtikõn era comum observar as queimadas sem 

restrições. A floresta era desnudada sem dó ou piedade, parecia uma ação demolidora 

vinculado a violência máxima do agente exterior, o capitalismo.12 

Vez por outra na estrada, despontavam os majestosos boiadeiros, tocando seu gado 

magro e bravo com costelas à mostra, chifres pontudos, todas crias de curral. O boiadeiro, 

chefe da tropa entoava sua música ladeado pelo berranteiro, levando a boiada amontoada, que 

ora obedecia, recuava, sempre obedecendo a toada do chefe, acompanhado pelo culateiro, o 

ajudante que ficava na retaguarda. Nessa toada, não podia faltar o personagem principal, o 

ponteiro que prosseguia na frente da boiada, tocando o berrante, que sinalizava a direção para 

os bovinos seguirem. Os vaqueiros não esmoreciam, pois a boiada andava devagar e 

demorava para passar. Os bois mais magros (cadavéricos) rolam para os lados e os mais 

pesados tardavam nesta procissão. Os boiadeiros farfalhavam um canto: Eh, boi lá, vai!...Eh-

ê-ê-eh, boi Tou! Tou! Vai boi. Neste maravilhoso cenário, ficamos parado vinte minutos, 

esperando o rebanho passar. O sol torrava nossas carnes e a sede ressecava nossos lábios. 

                                                           
12 Ver. MÉSZÁROS, I. A Crise Estrutural do Capital. São Paulo: Boitempo, 2009. 
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O cenário do local nos coloca em um jogo de antítese, pois nos proporciona a visão de 

uma boiada que mais parecia uma pintura que lembrava a uma obra de arte e o sol queimava 

com um calor insuportável. Mas sei bem que não é a natureza que cria o deserto, ao contrário 

combate-o, repulsa-o, mas infelizmente as destruições devem ser remetidas ao modo de 

produção capitalista13. Ao penetrar mais e mais o itinerário, era possível notar o tumultuar dos 

garimpos. As pontes dividiam os espaços de um lado a outro do solo. A força d’água do rio 

Branco rasga a terra com a fúria viva da correnteza, deixando um espaço de sedimentação, 

causando uma erosão que divide o solo, sendo necessárias adaptações de pontes rústicas, 

troncos de árvores cortados grosseiramente. Passamos por dez pontes, a maioria em estado de 

má conservação, como se pode observar na figura 01, que se refere a oitava ponte a caminho 

da aldeia: 

 

Figura 1 - Ponte sobre o rio branco, KM – 90 (Ourilândia do Norte/PA) 

 
Fonte: Foto Própria 

Nesta figura de número um, nota-se que a ponte construída sobre o rio Branco de 

madeira em estado bruto apresenta em sua estrutura colapso de deterioração. A determinação 

do elemento geométrico de concordância vertical, horizontal e o centro da ponte, encontram-

se corroídos pela intensa abrasão do tempo. Essa penosa situação de Ourilândia e as 

protuberâncias das cavidades existentes na ponte atenua a trafegabilidade de veículos, 

oferecendo risco de vida para quem precisa utilizar a ponte Rio Branco. Visualiza-se nesse 

cenário, a precariedade que caracterizam a situação de vulnerabilidade de uma região, que 

                                                           
13 Trata-se do conceito de modo de produção capitalista em MARX, K. O Capital. Crítica da economia política. 

São Paulo: abril Cultural, 1984, Tomo I, v.2. 
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ainda hoje é oriunda da garimpagem ostentada por uma elite de fazendeiros e empresários 

talvez, agro negocista. Nesta região, as leis são ainda mal definidas e sujeitas a perturbações 

de pistoleiros, que parecem ambientados ao contexto local.  

Ao longo da viagem, a sensação era de que estávamos em “terra de ninguém”. A 

viagem prosseguia e a natureza, majestosamente, continua a reaparecer como um decalque. O 

desequilíbrio causado pelas queimadas afrontava-nos, o solo parecia esgarçado de uma tênue 

capa de areia acinzentada e a fumaça e o calor irritavam os olhos, e embaçava o tráfego de 

poucos carros e caminhões que por ali passavam.  

Ao logo da viagem, a paisagem é varada de cerrados que perlongam o campo agreste, 

os quais são irrompidos por todo o ambiente expressando a aparência desértica que vai se 

esboçando, lenta e solitária. No trajeto, era comum ver moradores despossuídos de qualquer 

possibilidade de transporte. Povo destemido, compostos por negros e índios que caminhavam 

ao longo da estrada o dia inteiro, cansados e famintos, tentando retornar para suas famílias. 

Segundo Bremaeker (2010), em sua pesquisa sobre os Municípios brasileiros. São 

considerados como Municípios de intensa pobreza, aqueles onde metade ou mais da metade 

da sua população se encontra abaixo da linha de pobreza extrema. O Estado com o maior 

número de caso de população em pobreza extrema é do Pará, onde o Munícipio de Ourilândia 

do Norte é constituído por uma população estimada, em 2009, de 21.327 habitantes e o IDH-

R (Índice de Desenvolvimento Humano e Renda) de 0,645 e 7.562 da população em pobreza 

extrema.  

Observando os dados acima, a pobreza pode ser definida de diversas maneiras, em 

sentido lato sensu, como privação em termos materiais na forma de fome, baixa qualidade de 

moradia ou privações de conforto. Vindo ao encontro do assunto, nesse sentido em leitura 

anterior feita sobre as políticas sociais, tomo como paráfrase o pensamento de Silva (2010), a 

respeito do desenvolvimento da política social brasileira que possui um conjunto vasto, 

variado, e insubsistente de programas sociais encaminhados para segmentos empobrecidos da 

população e preconizam o mínimo vital para existência das famílias pobres. 

Voltando a observar os vários trechos da viagem, notava-se que as pessoas que 

caminhavam no perímetro da estrada, procuravam uma sombra para se proteger do sol. A 

vegetação em sua maioria, nesse perímetro, era de folhagens rala e galhos pelados e em nada 

ajudavam. Como pode ser expresso nas figuras de números dois e três abaixo: 
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Figura 2 - KM-90 (Curva sinuosa), Trajeto para aldeia Piokrôtikõ (Ourilândia do Norte/PA) 

 
Fonte: Foto Própria 

Figura 3 - KM-90, Trajeto estreito chamado de “Gogó da onça” (Ourilândia do Norte/PA) 

 
Fonte: Foto Própria 

Deste lugar em diante, observado nas figuras acima, as encostas reaparecem e o 

cenário é aterrador, além de monótono e desolador. Os terrenos são compostos por rochas, 

predominando um formato de serra. Os morros aprumam-se, de maneira disforme, em formas 

de blocos arredondados, lisos cobertos por mato, um e outro lado da estrada copiam-lhes os 

mesmos contornos das encostas por todo o percurso.  

É possível ver no caminho lugares que vão se tornando crescentemente áridos. Na foto 

de número três, o nome dado pelos moradores do trajeto é de “Gogó de onça”. Esse nome, 

surgiu em virtude das encostas serem erguidas em forma de toscas e altas pedras secas, os 

habitantes que passavam pelo trajeto caminhando, vez ou outra avistavam a onça que ficava 

em cima das encostas e pulavam em cima da presa, devorando com apetite a caça humana. 

Mas enfim, após essa interessante estória lúdica apelidado por nós de “mentiras e verdades do 

seu Anastácio da estrada-KM 90”, já conseguíamos avistar a placa da aldeia, como uma 

miragem, pois o sol e a sede já nos cegavam e para termos a lembrança de nossa chegada na 
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comunidade indígena, desci do carro e utilizei a máquina fotográfica. A figura 4 mostra a foto 

que marca a entrada da aldeia, Piokrôtokõ, em Ourilândia do Norte no Estado do Pará. 

Figura 4 – Placa que demarca terras indígenas do povo Kayapó (Aldeia Piokrôtikõ) 

 
Fonte: Foto Própria 

Ao chegarmos na aldeia Piokrôtikõ, fomos bem recebidos pelo cacique Miki Kayapó e 

sua família, que imediatamente nos alimentaram e nos deram água para beber, e um chão para 

descansarmos. Eles foram realmente acolhedores. Nunca havia bebido água tão gostosa 

retirada da cacimba, diretamente, para nossos copos.  

Após um curto descanso, que na realidade, não conseguimos descansar, queríamos o 

mais rápido possível, conhecer a aldeia. Miki (2015) que nos avistou de pé, comentou a 

respeito da placa na entrada da aldeia que faz referência às terras indígenas, que não podem 

ser invadidas por fazendeiros, pois: “são terras nossa, dos Kayapó”14. Durante nossas 

conversas eu não conseguia parar de me encantar com o canto dos pássaros que mais 

pareciam uma orquestra sinfônica bem estruturada melodicamente. Para completar, toda a 

acústica melódica. As músicas dos pássaros traziam paz a meu corpo, minha audição 

conseguiu captar um canto que aos meus ouvidos parecia produzir o suficiente para minha 

carência. O canto de beleza peculiar pertencia a um pássaro chamado Uirapuru, que estava 

aplumado próximo o galho de uma árvore, que nos abrigava do sol escaldante da Amazônia. 

Desse modo abrigado do calor, proseávamos eu e Miki. Mas não tinha como deixar de 

perceber que entre nossa prosa, o canto “do passarinho” se intercalava nascendo no ar e 

perdendo-se em algum canto da floresta. Ressoando um canto suave e tranquilo. Entre o 

                                                           
14 Registrado em diário de campo. 
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êxtase diante da natureza, com a melódica cantoria dos pássaros. Nesse entremeio, Miki 

reuniu toda comunidade indígena e fez uma apresentação breve para seu povo e explicou 

como havíamos nos conhecidos, em língua Kayapó. Em seguida Miki retomou a sua tarefa na 

aldeia e pediu para que continuássemos a conversa. Foi então, quando pude observar a 

primeira aprendizagem e ensinamento de um povo indígena. O Cacique Miki, durante nossa 

conversa, se ocupava com sua atividade e podemos vislumbrar um pouco do cenário diário 

indígena Kayapó na aldeia. Pude observar com grande leveza o conhecimento indígena, e a 

sofisticação com o qual, Miki fazia o cesto, percebi que eles possuem uma filosofia de vida 

em relação ao significado de: o que é, e para que é o trabalho. No decorrer da minha estada na 

aldeia pude perceber que o trabalho para os Kayapó é a garantia de subsistência, solidariedade 

alimentar, hospitalidade residencial e a realização dos rituais. Deste modo, só se trabalha o 

suficiente para suprir necessidades diárias. Em geral, o índio Kayapó segundo Miki, pode 

trabalhar de quatro a seis horas por dia dependendo de sua necessidade. O restante do dia 

pode ser aproveitado para convívio familiar, refeições comunitárias. Percebe-se que o trabalho 

para esse povo indígena não é para acumular bens e riqueza, mas para manter sua 

sobrevivência e autossuficiência. O trabalho realizado na aldeia não priva esse povo da 

coletividade de práticas sociais da vida na aldeia, conforme observa-se na figura 5: 

Figura 5 - Cacique Miki confeccionando cesto (Aldeia Piokrôtikõ) 

 

Fonte: Foto Própria. 

Moradora da aldeia seu nome: 

Ngerenhrêr e seu filho de colo Bepnõ 
Pesquisador Marcelho Mendes 

irmão e companheiro de viagem 
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A foto acima tem como cenário os fundos da casa do cacique Miki, esse estava 

compondo o cesto faziam dezoito dias. Pude observá-lo durante a construção desse artefato. 

As técnicas, o modo como ensinava fazendo, desfazendo e refazendo, era de uma habilidade 

que fiquei curiosa em aprender.  

O cesto pode ser fabricado pela matéria prima de folha de palmeira ou cipó de ambé. 

O cipó é encontrado envolto de uma casca com espinho, que é raspada e coletada pelo cacique 

com antecedência, pois é preciso longa caminhada mata adentro para encontrar tanto o ambé, 

quanto as folhas de palmeiras, que precisam estar em tamanho de maturidade adequadas para 

confecção de cestaria.  

A confecção do cesto na foto acima, foi confeccionada com folhas de árvores de 

palmeiras. Tal composição necessitou de três a quatro galhos. Porém houve uma observação 

essencial feita pelo cacique: as folhas teriam que ser novas, e expostas ao sol para secar. As 

técnicas dos traçados são cruzadas na vertical, mas devido à composição em sentido reto ou 

oblíquo, o trançado forma um efeito diagonal. A leitura que ele fazia de cada traçado era 

impressionante, (eu nada entendia). O cesto poderá ser usado em afazeres domésticos ou 

rituais. Todavia a principal função do cesto era depositar instrumento para ir à roça, coletar 

castanha, lenha ou ir ao mato. Para o embelezamento do cesto pinta-se com a coloração 

vermelha, retirada do urucum. Parafraseando Miki, o aprendizado de cestaria acompanha 

técnicas e elaborações nada fáceis de realizar e é permitido para ambos os sexos. Nesse 

sentido, é notório na aldeia Kayapó que a divisão do sexual do trabalho coloca a mulher em 

uma esfera doméstica, (como preparos diários de alimentos, coleta de madeira para fazer o 

fogo, cuidado com as crianças pequenas); o papel masculino é voltado para o mundo exterior 

como a caça, pesca e assuntos políticos dentro e fora da aldeia. Para Carmem Junqueira 

(2002, p. 32): “A divisão do trabalho, independentemente de suas funções convencionais, é 

uma expressão clara de como se produz e reproduz homens e mulheres”. As mulheres Kayapó 

garantem o alimento diário não só para si e para seus filhos, mas também para os homens, 

caso este não tenha tido sorte em suas expedições de caça, e pesca.  

Desse modo, havendo na aldeia Piokrôtikõ a divisão sexual do trabalho em grande 

parte das atividades, homens e mulheres assumem papeis importantes na produção de 

alimentos. Do ponto de vista da disponibilidade alimentar para consumo doméstico, o bem-

estar dos seus familiares depende do desempenho dessa função, por ambos os gêneros e caso 

isso não aconteça pode instituir-se uma situação de escassez que poderia não garantir as 

condições favoráveis de existência para seus familiares. A esse respeito o cacique Miki 

mencionou, que os afazeres pertinentes a aldeia: “para meu povo é através da educação como 
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a roça que é o sustento; todos têm que participa.” Em algumas atividades fica claro que tanto 

homens e mulheres Kayapó atuam nos mesmos afazeres. Nesse ambiente pude observar que a 

composição do cesto se realiza através de um processo de ensino-aprendizagem longo e 

sistemático. O cacique é considerado pelo seu povo um especialista em cestaria, mas isso não 

é uma regra. Segundo Miki (2015) “qualquer um pode ser especialista; tem que aprender”. 

Nota-se que as palavras de Miki pode ser interpretada, com base em Paulo Freire (2017, p.26): 

 
É verdade: nem a cultura iletrada é negação do homem, nem a cultura letrada chegou 

a ser sua plenitude. Não há homem absolutamente inculto: o homem hominiza-se 

expressando e dizendo seu mundo. Aí começa a história e a cultura. 

 

E é nessa história que percebi como o conhecimento é transmitido face a face pela 

rotina diária, aprender observando e fazendo. O espaço do aprendizado indígena é tal qual a 

do uirapuru, a natureza. Preso em uma gaiola, ele desaprenderá a arte do voo e talvez até 

deixe de ser pássaro. Porque a essência de um pássaro é voar. Nesse sentido a essência de um 

índio é ser índio, estar vivendo sua cultura, estar com seu povo. Cultura é assim (KEESING, 

1958, p.16, 427 apud BRANDÃO, 2015, p.144): “[...] ‘a totalidade de comportamento 

aprendido e transmitido socialmente’”. Desse modo, podemos observar que entre esses 

Kayapó a transmissão passa pela prática do fazer e observar sem a obrigação de aprender. O 

aprendizado tem um passado muito rico, que é ensinado no presente e não precisou ser 

aprendido na escola. Mas é preciso lembrar que a educação escolar indígena deve se igualar à 

cultura indígena para assim o índio não perder a essência do pássaro uirapuru e permanecer 

com o que lhe é de direito e continuar a ser índio. Foi nesse cenário de muito aprendizado e 

observação que iniciei a minha trajetória de pesquisa, e a amizade com este povo. E é nessa 

continuidade que acanhadamente os convido para conhecer a trajetória do povo indígena 

Kayapó, situados em Ourilândia do Norte, onde localiza-se a aldeia Piokrôtikõ.  

 

1.1 SOBRE O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA  

 

 

O Município de Ourilândia do Norte Estado do Pará, carrega consigo as cicatrizes do 

passado, tal como foi concebida no período de sua fundação. A cidade retrata em sua 

arquitetura os garimpos angustiantes e sombrios. Ourilândia possui um ar arenoso, e 

escasseiam-se o trato de saneamento nesse território. 

O município de Ourilândia surge do Projeto Tucumã, cujo nome é em homenagem a 

cidade, onde o projeto foi instaurado. O projeto era liderado pela Construtora Andrade 
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Gutierrez que tinha a proposta de vender lotes de terras para compradores interessados. Os 

preços não eram acessíveis a todos, somente a um público remediado. Para o avanço do 

projeto, a construtora selecionava pessoas para trabalhar. Mas nem todos os trabalhadores 

disponíveis foram contratados, causando assim insatisfação. 

Com a escassez de atividade remunerada os trabalhadores e garimpeiros, sem 

condições socioeconômicas e não tendo para onde ir, se alojavam próximo das instalações do 

projeto na cidade de Tucumã e construíam acampamentos provisórias que nada tinham de 

confortáveis. Os investimentos destinados ao projeto diminuíram. Segundo o IBGE. História 

de Ourilândia do Norte (s.d.: n.p), a construtora resolveu agir por questões econômicas e 

sociais, assim: “[...] em 1983 o Getat15 implantou nesse local uma colônia, agora Ourilândia 

do Norte, nome dado em razão dos muitos garimpos existentes na região”. Antes de ser 

chamada de Ourilândia do Norte, a cidade era uma colônia conhecida como Guarita nome 

dado ao portão de segurança do projeto Tucumã, onde as pessoas que não conseguiam 

comprar lotes da construtora se aglomeravam no acampamento já existente; em seguida foi 

subdividida em Guarita I e Guarita II. A construtora Andrade Gutierrez, que já recuava seus 

investimentos, foi invadida por muitas famílias. A partir daí a empresa suspendeu os 

investimentos e finalizou o projeto. A cidade continuava a ser povoada e crescia em número 

maior que Tucumã.  

Em 1986, Ourilândia emancipa-se de Tucumã. Os moradores de Ourilândia exigiram 

que o povoado passasse à categoria de distrito, com a presença de uma subprefeitura para a 

representação pública. O nome Ourilândia, foi uma homenagem referente ao ouriço da 

castanha e a extração do ouro que movimentava não só a economia da região, mas contribuiu 

com uma série de eventos que mudou para sempre a geografia da cidade, dando-lhe aparência 

exata de um tabuleiro boleados a furos num prolongamento indefinido de terras. 

Nos anos 70, a garimpagem neste local se desenvolveu a partir do fluxo de migração 

interna de pessoas com poucas alternativas em outros Estados brasileiros, que chegavam em 

todo Estado do Pará, influenciados pelo ouro e o Plano de Integração Nacional viabilizado 

pelo governo federal, que promovia crédito e incentivos fiscais, cuja intenção era de 

colonização agrícola, que teve início por pequenos produtores. Tinha ainda como proposta 

distribuir alguns lotes de terra gratuitamente na intenção de criar uma próspera classe de 

pequenos produtores e agricultores, provendo credito e incentivos fiscais, para que eles 

pudessem povoar e trazer lucros à região.  

                                                           
15 Diga-se Grupo Executivo de terras do Araguaia, Tocantins. 
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Como na região do Estado do Pará não reinava e nem reina só bonança, alguns 

investidores oriundos do Centro-sul do Brasil foram atraídos por linhas de créditos e 

favorecimentos fiscais, e converteram a floresta em pastagem ou as mantinham sob sua posse, 

especulando futuros investimentos. Schimink e Wood (2012, p.36) ressaltam que: “A 

violência tornou-se lugar-comum quando pecuaristas, grileiros e camponeses agricultores 

entraram em disputa pelo controle dos territórios então acessíveis”. Os ferozes confrontos por 

disputas de terra que segmentavam não só em Ourilândia, mas em toda Amazônia, 

arrebataram vidas de muitas pessoas, o que conferia ao Pará o nome de “faroeste da 

Amazônia”. Nessa relação se entendia também a proliferação dos garimpos de pequena 

escala, que levou à região mais violência. 

Os confrontos ocorriam entre os garimpeiros e índios, pois os invasores oriundos da 

garimpagem queriam acessar as terras indígenas para exploração do ouro. Os índios por sua 

vez, resistiam de diversas formas do confronto direto até aceitação tácita da dominação.  

Até nos dias presentes, alguns povos indígenas permanecem em fuga dos grandes 

projetos perpetrados pelas frentes colonizadoras, principalmente no Estado do Pará. A 

violência é silenciosa. Os meios de comunicação não oferecem espaço a esses povos para 

denunciarem as injustiças, a proteção que lhes é devida pelo Estado nem sempre se 

concretiza. Impossível é negar os frequentes crimes de violência contra as etnias indígenas 

que já configuram um verdadeiro genocídio, ainda presente nos diversos Municípios 

paraenses. 

 

1.2 PERCURSO HISTÓRICO 

 

 
O povo indígena de origem milenar que habita a faixa de terra ao sudeste do Pará 

constitui um grupo étnico formado por descendentes dos históricos grupos de origens 

diversos, guardiões de um vasto patrimônio imemorial, os quais podem ser vistos nas línguas, 

comidas, danças, músicas e rituais pertencentes a cada povo. Diferentes partes da Amazônia 

já era ocupada Segundo Neves (1996, p.9):  

 
Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a bacia Amazônica era densamente 

ocupada por diferentes povos indígenas no final do século XV, época do início da 

colonização europeia nas Américas [...]. Em segundo, é também é fundamental 

perceber que os povos que viviam na Amazônia antes do início da colonização 

europeia eram ancestrais dos povos indígenas que ainda ocupam a região, apesar do 

grande processo de redução demográfica, deslocamento geográfico e mudança 

cultural ocorrido nos últimos 500 anos.   
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A presença dos povos indígenas, secularmente foi marginalizada e inclusive 

inviabilizada nas ações governamentais do Estado, consolidando desrespeito aos direitos com 

os povos originários desta terra. Para Santos (2011, p.41): “O Estado do Pará ocupa o segundo 

lugar como o Estado da federação brasileira que mais concentra terras indígenas em seu 

território”16. É importante acentuar que a terra para o povo indígena representa vida, 

liberdade, morada, onde se constroem aprendizados, e cosmologias próprias elaboradas. 

Sobrevivem com recursos pertencentes à natureza. Assim, é importante que cada povo 

indígena tenha sua terra protegida e demarcada. 

Nesse aspecto, os dados referentes ao mapa abaixo têm como propósito evidenciar a 

região e seus aspectos cartográficos-demográficos referentes ao povo indígena Kayapó. O 

Município de Ourilândia, segundo Guedes (2012, p.14) tem uma área total de “14.339,42 

km²”, sendo que 85% desse total pertence as comunidades indígenas Kayapó, com a dimensão 

territorial de “12.188,15 km², restando 15%”. O que resta é área agrícola ocupada pela 

população de Ourilândia. Observe essa divisão a seguir:  

 

Figura 6 - Mapa 

 
Fonte: Lucilei Martins Guedes (2012, p.13) 

                                                           
16 Santos (2011, p.41) ainda ressalta que: “De acordo com os dados da Fundação Nacional do Índio a situação 

fundiária das terras indígenas no Estado do Pará, aponta a seguinte realidade: 77 (setenta e sete) terras 

oficialmente registradas.” 

O contorno preto Área 

total do Município 

Área Agricultável 

Área Indígena 
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Parafraseando Schkmink e Wood (2012) no final do século XIX, os primeiros 

habitantes da bacia hidrográfica dos médios rios Araguaia, Tocantins e Xingu, que formam o 

sul do Pará, eram basicamente de tribos pertencentes ao tronco linguístico jê. Turner (1992, 

n/p) calcula que as línguas do tronco jê, que se supõem aparentadas são da separação dos: 

“Apinayé e Suyá”, e esses são parentes próximos dos Kayapó setentrional (Norte). A família 

Jê é figurada pelos povos que se adaptaram a ambientes ecologicamente de cerrados, florestas 

de galerias do planalto central brasileiro, embora ao longo do tempo alguns desses povos 

sobrevivam exclusivamente nas florestas e se diferenciem dos povos indígenas do norte do 

brasil. Segundo Pequeno (2004, p.254) as diferenças se dão “[...], por um padrão cultural de 

divisões e segmentações internas, por aldeias circulares ou semicirculares localizadas quase 

sempre nas regiões de cerrado próximas de um curso d’água [...]”. Esses povos sempre 

optaram em construir suas moradas próximo de um caudaloso rio que não seja muito distante 

da área de floresta, onde realizam as plantações, próximas de cursos de água. E assim 

prosseguiam suas ocupações territoriais.  

A luta pela terra e recursos naturais na região de Ourilândia teve início antes da 

chegada das pistas de pouso e rodovias à região nas décadas de 70 e 80, e o povo Kayapó já 

habitava a região do Município de Ourilândia.  Segundo Schmink e Wood (2012, p. 329), os 

grandes duelos, “[...] tinham acontecido cem anos antes, entre colonizadores e um 

extraordinário grupo de índio chamado Kayapó [...]”. Após o duelo com os colonizadores esse 

povo ficou conhecido na região como uma “tribo guerreira” que sobreviveu e embora muitos 

tenham sidos extintos. Os Kayapó ocuparam a área sul e norte (Mato Grosso e Pará), e 

inevitavelmente entraram em contato com a sociedade não indígena. Essas transformações 

foram trazidas pela crescente integração da sociedade nacional que os envolveu e dela 

passaram a depender. 

Nesse processo de reordenamento territorial, os Kayapó foram vítimas de perdas de 

território, de populações, autonomia social e política. Tutelados17, a situação se agravava 

fomentada pela dependência de bens essenciais, como armas e ferramentas para defenderem 

as fronteiras do seu território.  

Etnograficamente, a primeira informação confiável sobre os Kayapó provém do 

explorador francês Coudreau que em 1896 e 1897 “visitou os Pau d’Arco-Irãamrayre”.  

(TURNER, 1992, p.315). A menção histórica aos Kayapó data do começo em 1800 com a 

                                                           
17 Para LIMA, A. (1992, p.155): O “Serviço de Proteção ao Índio (SPI): primeiro aparelho de poder 

governamentalizado instituído para gerir a relação entre os povos indígenas, distintos grupos sociais e demais 

aparelhos de poder”. 
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formação de outro grupo Kayapó, os Xikrín, que até hoje habitam os vales do Cateté18 e 

Bacaja.19 

Os Kayapó segundo Turner (1992), foi o nome aplicado a um grupo indígena que 

dividiu em Kayapó meridional (Sul) e Kayapó setentrional (Norte). A distinção entre os 

grupos do Sul e do Norte foi inicialmente proposta pelo filosofo Paul Ehrenreich (1891 apud 

ARYON RODRIGUES 2012, p.280), que dedicou-se também aos estudos de etnologia 

deixando claro que os povos de língua jê se dividiram: “No ramo Kayapó incluiu tanto os 

Kayapó do norte (Mebêngôkre, Xikrím, etc.), como os Kayapó do sul (Panará), Suyá, Apinajé 

e Krikatí.”. As referências bibliográficas e documentais sobre os Kayapó Meridionais ou 

Kayapó do Sul, datam de meados do século XVI, segundo Eliane da Silva Souza Pequeno 

(2004). Esses podem ser considerados os únicos descendentes do Panará conhecidos 

inicialmente por Kreen-Akarõre, Krenacore ou ainda “índios gigantes”, que ocupavam o 

extenso território no sul do Estado de Goiás, sudeste de Mato Grosso, e eram tidos como um 

grupo demasiado aguerrido, pois atacavam expedições durante os descobrimentos das 

minas20. Ainda nessa região, ocorreram inúmeros confrontos entre índios e colonos, levando 

os Kayapó a recuar cada vez mais para norte e oeste, área situada entre os rios Tocantins, 

Araguaia e Xingu. 

Com base em Turner (1992) na década 70, os Kreen-Akore conhecidos como Panará 

da Serra do Cachimbo foram pacificados e transferidos para o Parque do Xingu, enquanto 

grupos remanescentes dos Kayapó Meridional (Sul), diferentes dos Kayapó Setentrionais 

(Norte). A respeito dessas diferenças Nimuendaju (1952 apud GIRALDIN, 2000, p.163) faz a 

seguinte afirmação: “[...], de um exame da cultura, da língua e da história dos dois grupos, 

poder-se-ia perceber que, embora aparentadas, seriam claramente diferentes e não poderiam 

ser consideradas como derivadas uma da outra [...]”. Os Kayapó Setentrional ou Kayapó do 

Norte viviam em numerosas aldeias no Brasil central; habitavam a região que é atualmente 

marcada pelo limite entre o norte do Mato Grosso e Sul do Pará. Parafraseando Coudreau 

(1897 apud ARNAUD 1989), os Kayapó no Mato Grosso eram chamados de Kradahu e no 

                                                           
18 GORAYEB, A; LOMBARDO, M, A; PEREIRA, L.C.C (2008, p:61): “A bacia hidrográfica do rio Caeté 

possui uma área de 2.195 km2 e extensão do rio principal de 149 km, das nascentes (Município de Bonito) à foz 

(Municípios de Bragança e Augusto Corrêa), desaguando na baía Caeté-Urumajó, dominada por regime 

macromarés semidiurnas, [...]”. 
19 Na concepção de Mantovanelli (2016, p.163): “A Terra Indígena Trincheira-Bacajá é situada ao longo do rio 

Bacajá e conta com oito aldeias em seu curso. O rio Bacajá é afluente da margem direita do rio Xingu em sua 

Volta Grande.” 
20 Segundo Pequeno (2004, p.259), ainda na época do descobrimento dessas minas que estavam: “[...] localizadas 

nas nascentes do rio Vermelho, um dos afluentes do Araguaia, o confronto com os índios da região tornou-se 

uma verdadeira guerra de extermínio.” 
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Pará de Carajás. Os Kayapó estavam assim divididos em: Cayapó do Pau d’Arco, Chicão, 

Pururucarus, Chicris e Gorotiré. Todavia em 1850, os Kayapó setentrionais estavam 

compreendidos em três divisões: “[...] Xicrín (Pore-kru, Kokorekre-Dior e Put-Karot), Ira-

amkãire (Gradaús ou Kayapó do Araguaia) e Gorotíre (Gorotirés)”. (COUDREAU, 1897 

apud ARNAUD, 1989, p. 436). Porém, nem sempre entre eles reinava a paz. Era comum 

cisões relativas às questões de sobrevivência. As disputas eram conduzidas pelos líderes que 

assim ampliavam seu poder. 

Os primeiros a aderirem as cisões foram os Xicrín21, emigrando para Itacaúnas22 onde 

se dividiram em duas facções Kokokre e Put-Karo, os Xirín-Djore, extintos por epidemias, os 

Ira-amrãire Kayapó do Pau d’Arco e do Chicão se separam dos Gorotire. Esses grupos de 

origem comum habitavam desde tempos imemoriais as regiões do Pará, inclusive a região do 

curso inferior do rio Tocantins. As aldeias não eram construídas longe da cobertura florestal, 

eram próximas de rios, pois assim podiam, melhor aproveitar os recursos naturais para sua 

sobrevivência. Mas esse modo de vida foi comprometido com o aparecimento, no início do 

século XIX, dos primeiros colonizadores e exploradores23. 

O nome Kayapó foi utilizado pela primeira vez no século XIX. Segundo Turner (1992, 

n/p): “O nome Kayapó é de origem (Tupi significa literalmente ‘aquele que se assemelham ao 

macaco’)”. O nome que esse povo dá a si mesmo é Mebêngôkre “homens do poço-d’água” e 

eram divididos em três grandes grupos, segundo Verswijer (2002, n/p): “[...] os Irã’ãmranh-

re (‘os que passeiam nas planícies’), os Gorotire Kumrenhtx (‘os homens do verdadeiro 

grande grupo’), os Porekry (‘homens dos pequenos bambus’)”. Seus descendentes se 

dividiram em sete grupos: Gorotire24, Kuben-Krân-Krên25, Kokraimôrô, Mekrãnoti, Mtykktire 

                                                           
21 Consultar Vidal, Lux Boelitz. Morte e Vida de uma Sociedade Indígena do Rio Cateté. São Paulo, 

HUCITEC/EDUSP, 1977.  
22 Para Mérona, Bernard de et, al. (2010, p.17): “O rio Itacaúnas é afluente do sistema Tocantins-Araguaia que 

drena ambientes tipicamente da Amazônia. Ele nasce na serra do Carajás, a 700m e flui sobre gradiente íngreme 

até sua foz, próximo à sua confluência dos rios Tocantins e Araguaia.”   
23  Gustaaf, Verswijver na Enciclopédia dos Povos Indígena no Brasil Instituto Sócio Ambiental (ISA) (2002, 

n/p), diz que: “As consequências dos primeiros contatos diretos entre Kayapó e os ‘brancos’ podem ser 

caracterizadas no mínimo, desastrosa. Bandos de conquistadores atacaram a aldeia Kayapó fazendo vítimas. 

Muitas mulheres e crianças foram levadas e vendidas como escravas na cidade e aglomerados situados ao Norte. 

”. Disponível em < https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3)> 

Acesso em 15.08.2017. 
24  Segundo Arnaud (1989), os índios Kayapó da aldeia Gorotire foram pacificados, em 1974, e as terras que 

habitam lhes foram concedidas, em 1945, pelo governo do Pará, Município de São Felix do Xingu. Distrito: São 

Felix do Xingu.  
25 Reinterpretando Arnaud (1989), os Kuben-Krân-Krên conhecido como Ka-ka, que significa “cabeça operada”, 

foram definitivamente pacificados, em 1937. Os Kuben-Krân-Krên há cerca de 20 anos, sofreram uma série de 

crises alimentares por que deixaram de abrir roçado para se dedicar a extração de castanha. Localidade da aldeia 

Cachoeira da Fumaça, Riozinho (afluente rio Fresco), S. Felix do Xingu.  

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3)
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e Xicrín. A língua26 falada pertence à família linguística Jê tronco linguístico Macro-jê. O 

primeiro contato Interétnico27 com os Mebêngôkre só foi possível por que eles estavam 

acometidos por doenças e enfraquecidos para resistirem ao contato com os brancos.  

Mesmo assim, os Kayapó ganharam a fama de serem agressivos por atacarem todos 

que adentravam seus territórios. Durante o século XX, tiveram um relacionamento variável 

com a sociedade nacional. Hoje a violência interna continua viva e atinge as comunidades 

indígenas por inteiro. Mas, o clamor dos povos indígenas Kayapó eleva-se em variados 

movimentos de resistência e em mobilizações que exteriorizam, por um lado, a tensão e 

anseio que os amedrontam, mas, por outro lado, para esses povos a esperança, é sempre 

nutrida, num futuro humano, justo e pacífico. 

E ainda, os Mebêngôkre têm um cacique presente em cada casa o õtõi e me pã’ãkadjat 

(homens nas suas metades); homens mais velhos que possuem famílias e que podem atuar 

como lideranças na ausência do cacique. É claro que para decidir problemas da aldeia todos 

opinam e quem organiza é o cacique. A cultura das danças, das tradições e das músicas deve, 

por meio do cacique e com ajuda dos índios mais velhos, serem repassadas a todos os 

integrantes da aldeia, fazendo com que os seus costumes não fiquem perdidos e esquecidos 

com o tempo. De uma forma mais clara, cabe ao cacique a função da organicidade do grupo 

para permanecerem juntos, enquanto seus membros e seus líderes mantêm confiança nas 

relações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 No caso, “[...] o Macro-Jê tem línguas distribuídas desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, [...] Mato 

Grosso e em Mato Grosso do Sul”. (ARYON, D. R, 1999, n/p apud Oliveira. M, 2013, p.3).  
27 Segundo, Verswijver (1985 apud PEQUENO. 2004, p.265): “Os primeiros ‘brancos’ a visitarem os 

Mebêngôkre encontrou-os de posse de vestimenta, adornos europeus, armas contas de vidro (miçangas), 

machado, panelas e, provavelmente, de doenças europeias”. 
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1.3 UM OLHAR NA ALDEIA PIOKRÔTIKÕ: SITUANDO O CONTEXTO DA 

PESQUISA 

 

Figura 7 - Mapa das atuais Terras Indígenas no Médio e Alto Xingu. 

 

Fonte: Lea (2012 apud URUETA, 2014, p.17). 



37 
 

Os Kayapó são povos relativamente numerosos, somam hoje aproximadamente de 

acordo com o (SISAI/SESAI, 2014 apud ISA, 2017 s/p)28, cerca de “11.675” indivíduos 

localizados no Mato Grosso e Pará e são distribuídos em aldeias.  Os nomes dados a esses 

povos segundo David J Phillips29 são: “Mebêngôkre e os Xicrín”. Os nomes dados a esses 

índios são: “Kayapó, Caiapó, Gorotire, Mekrâgnoti, Kuben-kra-kren, Kôkraiomôrô, 

Metyktire, Xicrín, Kararaô”. Destes, os Kayapó Mebêngôkre, localizados a sudoeste do Pará 

no município de Ourilândia do Norte, na aldeia Piokrôtikõ, são o objeto de pesquisa para 

composição desse trabalho.  

O Município de Ourilândia30 abrange seis aldeias31 algumas delas podem ser 

localizadas na figura de número dois. Segundo Yobal Kayapó (2015) em uma conversa a 

caminho da aldeia Piokrôtikõ, as aldeias32 de seus parentes que circundam o Município são as 

seguintes: Piokrôtikõ, com cerca de 40 moradores, Krãkrô, com aproximadamente 200 

moradores; Mõjdjam, 100 moradores; Turedjam, 500 moradores; Kôkôkuedj, 

aproximadamente 70/80 moradores; Kriny 400 moradores; e Gorotire, que hoje comporta 

aproximadamente 2000 moradores.  

Antes da fundação da aldeia Piokrôtikõ, o cacique Miki (2015), lembra: “eu e meus 

parentes moravam na aldeia Kôkôkuedj33, e aí rompeu34, e resolveu mudar e abrir a 

Piokrôtikõ”. Hoje ambas as terras indígenas pertencentes aos Kayapó são demarcadas. Antes 

de serem demarcadas, o cacique Miki ressalta o conflito que os Kayapó tiveram com os 

colonizadores, chamados por eles de Kuben-Punure (estrangeiro ruim, branco ruim) no médio 

e alto Xingu, onde suas aldeias foram invadidas e devastadas. Os mais velhos relembram do 

confronto, porém não gostam de conversar sobre o assunto relativo ao fato de hoje o povo 

indígena Kayapó da aldeia Piokrôtikõ se contraporem à outra aldeia. 

                                                           
28 Cf. ISTITUTO SOCIO AMBIENTAL (2017, n/p) ainda afirma que: “Os Kayapó vivem em aldeias dispersas 

ao longo do curso superior dos rios iriri, Bacajá, Fresco e de outros afluentes do caudaloso rio Xingu, 

desenhando no Brasil central seu território”. Ver ISTITUTO SOCIO AMBIENTAL. Disponível em: 

<https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo > em 22.març.2017. 
29Cf. Ver PHILLPS, J D. Indígenas do Brasil. Kayapó-Mebêngôkre. Disponível em < 

https://brasil.antropos.org.uk/ethnic-profiles/profiles-k/82-155-kayapo.html>. Acesso em: 23.mar.2017. 
30 As aldeias são localizadas a cerca de 5 horas de viagem do município de Ourilândia  
31 Ver o mapa 7 acima. 
32 Por ausência de dados acerca das demais aldeias Kayapó em Ourilândia do Norte, utilizei informações 

próprias de Yobal Kayapó, a respeito das mesmas.  
33 Beikuai Kayapó, morador da Kôkôkuedj diz que: aldeia foi fundada em 7 de junho de 2004, no município de 

Ourilândia pelos índios Kayapó, o Cacique da aldeia é Takakdjam-Tepoi, irmão do cacique Miki da Kôkôkuedj. 

A distância entre as duas aldeias é de 5km. (Informação concebida em 11 de julho de 2016). 
34 De acordo com a citação acima, ainda no texto, MIKI não quis falar a respeito da cisão com a aldeia 

Kôkôkuedj, porém ressalta que o cacique dessa aldeia é seu irmão. 

https://brasil.antropos.org.uk/ethnic-profiles/profiles-k/82-155-kayapo.html
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Em uma conversa35 com Miki, indaguei: “você pretende construir a aldeia em outro 

lugar?”; Ele respondeu: “Sai da Piokrôtikõ, construir aldeia nova não, só se rio secar, se o 

povo abandonar a aldeia, e, se invadirem, nos luta”. 

Vê-se que a mudança não é uma solução para os Kayapó, já que a comunidade 

costuma ser numerosa. Deslocar-se continuamente pela floresta com uma população extensa 

não seria possível, a não ser que a vida comunitária fosse abandonada. 

Os Kayapó da aldeia Piokrôtikõ lembram hoje que houve mudanças no que se entende 

por construir uma outra aldeia. Mayni Kayapó (2015) uma das índias mais velhas, relatou que: 

“os parentes da nossa aldeia não abria roça, quando a caça diminuiu nos começa a abrir roça, 

mas nois trocava de aldeia nois, não ficava muito tempo na aldeia e fazia roça, e agora tem o 

campinho36”.  

Pelas palavras de Mayni, os Kayapó assumiram em seu passado, formas seminômades. 

Segundo Verswijver (2002, n/p) esclarece que eles: “[...] chegaram na metade do século XIX, 

em seus territórios atuais, fazendo residência por muito tempo em um só lugar e a caça foi se 

tornando menos abundante”. Ao mesmo tempo era necessário abrir a roça longe da aldeia, 

tornando as mulheres vulneráveis aos ataques inimigos, já que a colheita de alimentos da roça 

era feita por elas. O descontentamento das mulheres, fizeram com que os homens iniciassem a 

construção de moradas temporárias próximas das roças constituídas por pequenas famílias 

nucleares ou composta por parentes próximos das aldeias rotativas, de acordo com Verswijver 

(2002, s/p): “A vantagem dessa circulação constante era o fato de os Kayapó retornarem à 

aldeia em que as roças existentes eram ainda parcialmente produtiva”.  

Essa forma seminômade, consistia de início em dois trajetos: eles migravam em 

direção a outras aldeias e faziam uma longa expedição de caça. Os Kayapó haviam 

desenvolvido um modo de vida de subsistência agrícola de modo que esses produtos estavam 

sempre à sua disposição, mas não deixavam de caçar conseguindo, assim, manter suas 

grandes aldeias nas regiões. 

Essa forma seminômade, tornou-se difícil de ser mantido, pois a partir do contato com 

os funcionários do governo, que construíram postos de atendimento médico, os Kayapó pouco 

a pouco, foram se estabelecendo no perímetro desses postos. O que acarretou uma mudança 

no sistema econômico e, diante disso, os habitantes da aldeia pararam sua atividade de 

migração.  

                                                           
35 Conversa com Miki Kayapó na aldeia Piokrôtikõ, em 22/ 07/2015. 
36 É um distrito de Ourilândia do Norte, que fica a 40 minutos de moto ou carro da aldeia Piokrôtikõ, Rua 

Unnamed Road, 68390-000, Ourilândia do Norte – PA. 
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Nos últimos anos os Kayapó se estabeleceram permanentemente na aldeia Piokrôtikõ 

conhecida como Juari, localizada em Ourilândia do Norte Estado do Pará. A respeito da 

criação da aldeia Miki (2015), lembra: “eu e meus parentes moravam na aldeia Kôkôkuedj37, e 

aí rompeu38, resolveu mudar e abrir a nova aldeia”. Essa aldeia foi fundada em 12 de 

setembro de 2009.  

A maioria dos moradores da aldeia Juari provêm do grupo, Xicrín39, o número de 

habitantes por aldeia varia muito no caso da Juari, vivem 40 índios, o que corresponde um 

total de seis casas. O substantivo comum “casa”, na língua Kayapó Mebêngôkre é 

denominada de Kikre. Esta palavra segundo Yobal é traduzida da seguinte maneira: Ki (fogo 

de pedra) onde os alimentos são assados, Kre (buraco). Tal palavra pode assumir o significado 

a grosso modo de buraco de fogo. Dessa forma, ao ser indagado sob a possibilidade de 

tradução da palavra Kikre, Yobal me disse que pode ser traduzido da forma etimológica 

buraco de fogo, mas que não o fazem porque não seria interessante, pois ficaria estranho aos 

ouvidos de quem quer entender a palavra. Eis o motivo desse povo da aldeia Juari optaram 

por simplificar o termo casa. Nas casas, o número de moradores varia muito. Em uma casa 

pode habitar uma família extensa40, de residência matrilocal, pois as mulheres quando se 

casam trazem para casa de seus pais o seu marido, mas fica a critério do casal construir sua 

casa ou morar como os pais. 

Observando a figura oito pode-se ampliar a visão da organização das casas na aldeia 

Juari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Beikuai Kayapó, morador da aldeia Kôkôkuedj diz que a mesma foi fundada, em 7 de junho de 2004, no 

município de Ourilândia pelos índios Kayapó. O Cacique da aldeia é Takakdjam-Tepoi, irmão do cacique Miki. 

A distância entre as duas aldeias é de 5km. Informaçao concebida, em 11 de julho de 2016. 
38 De acordo com a citação acima, ainda no texto, Miki não quis falar a respeito da cisão com a aldeia Kôkôkuedj, 

porém ressalta que o cacique dessa aldeia é seu irmão. 
39 Segundo Miki, seus parentes os xicrín vivem nas terras indígenas do Cateté e Trincheira do Bacajá, Estado do 

Pará. O Xicrín do Cateté, vivem em Parauapebas e suas terras são banhadas pelos rios: Itacaiúnas e Bacajá. Os 

Xicrín do Bacajá, vivem as margens do rio Bacajá no Município de José Porfírio.  
40 As famílias extensas são compostas pelo casal, filhos, genros, netos, tios, irmãos e agregados. 
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Figura 8 - Aldeia Piokrôtokõ conhecida como Juari 

 

Fonte: Foto Própria 

 

A aldeia Juari é composta por casas dispostas em círculos, como observado na figura 

acima (figura 08) os nomes das casas correspondem aos donos, os anciões da aldeia. As casas 

são construídas no estilo regional, com parede de Pîn (madeira) subdivididas em tábuas ou 

troncos. O chão é de terra batida, as casas são cobertas de folha de Bô (palha seca)41, e 

amarradas com Akrô (cipó) que são retirados da árvore de palmeira. As edificações das casas 

são realizadas pelos os homens, as mulheres ajudam a coletar e transportar a folhagem da 

floresta para cobrir o teto. As mulheres que residem em habitações sem nenhum morador 

masculino, dependem dos parentes ou de seus filhos para realizar o trabalho de construção. As 

casas podem ter duas portas uma porta se abrirá para praça da aldeia e a outra para o chamado 

Kubekájanhôrdjâ (quintal ou fundo da casa). As moradias não possuem janelas, a iluminação 

é feita pelas frestas espaçosas entre os paus da parede. Segundo Vanessa Lea (2012, p.105) 

“No caso Mebêngôkre, a condição física de habitação não dá nenhuma indicação de seu status 

cosmológico”. Tanto que a identificação das casas não denota nenhum emblema e as pessoas 

identificam as casas pelo o nome do morador de mais idade, e ficam distribuídas em torno de 

uma grande praça descampada. Os moradores da aldeia limpam toda a praça da vegetação. 

                                                           
41 SALM (2005, p.13) ressalta que: “O gênero Attallea compreende as palmeiras Inajá, indaiá, babaçu, piaçava, 

bacuri, palheiras, [...]. Suas folhas são usadas para cobertura de casas e a confecção de cesto”. Disponível em< 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/1870/TeseRAS.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 de jan. 

2018. 
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Uma vez limpo, o chão fica enrijecido petrificado pelo sol escaldante, embora na estação 

chuvosa torne-se barrento.  

A aldeia Juari foi construída próximo ao rio que tem o mesmo nome. O terreno que 

segue em direção ao rio inclina-se para baixo na direção da água. Atrás da casa, a faixa que 

circunda Kubenkàjanhôidjà (quintal ou fundo da casa) é mantida limpa da vegetação. Neste 

cenário ao lado da casa do Cacique Miki, está a Ngà (casa dos homens), lugar onde se reúnem 

cotidianamente. Nas reuniões podem abordar questões internas ou externas referentes a tudo 

que diz respeito ao dia a dia da aldeia. Ngà é um local de entretenimento, ensinamentos aos 

jovens, nos quais os valores e saberes da vida coletiva são transmitidas ao lado dos mitos, 

crenças, pescarias e orientações sociais da conduta interativa entre eles. As reuniões reforçam 

a educação entre eles que é: 

 

[...], gradativa, permanente e acompanha o amadurecimento da pessoa nestas fases: - 

desde o momento da gravidez e do parto (os rituais envolvidos); - a primeira 

infância (quando a criança ainda não é objeto de especificação sexual e está 

desenvolvendo seus hábitos motores, num estreito relacionamento com a mãe);  

 - a segunda infância (quando ela já participa de atividades rotineiras, de acordo com 

a divisão sexual do trabalho); 

 - a puberdade (fase de educação mais intensiva e alguma de iniciação);  

- a adolescência (quando participa mais ativamente do trabalho e dos rituais);   

- a maturidade (quando torna-se chefe de uma família e continua a aprender o 

domínio da linguagem simbólica e eventualmente, alguns são orientados para a 

chefia); - a velhice (respeitada por seus conhecimentos da tradição e orientação para 

a inovação). (MELIÁ 1979, apud CAPACLA, 1995, p.51). 

É comum observar que a educação na aldeia Piokrôtikõ está por toda a parte, em cada 

momento da vida cotidiana com infinitos saberes, cujo significado não é nada efêmero e 

muito menos é dotado de um caráter impositivo, repleto de preceitos e regras, mas compõem-

se de gestos e atos de uma cultura ancestral, uma pedagogia que percorre um aprendizado de 

acordo com o seu modo de vida em aldeia, pois no dia a dia estão se educando. A educação é 

permanente, acompanhando o amadurecimento do índio, não é baseada em adestramento e, 

sim, na vontade do aprendiz que se dispõe a aprender observando e fazendo.   

A dinâmica do plantio e da colheita no espaço da roça e a destreza na pesca trazem 

uma sapiência ancestral que se exprime em um ininterrupto aprendizado, compondo a mais 

eficiente pedagogia que perpassa dos mais antigos saberes dos anciãos para os recém-

chegados à vida tribal. É na prática do cultivo da roça e na pesca dos alimentos que tal 

pedagogia será esmiuçada a seguir. 
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2. ROÇA COMO ESPAÇO DE APRENDIZADO  

 

 

Na aldeia Piokrôtikõ somente os homens caçam42. Para tal atividade eles costumam 

classificar os animais fortes que podem ser: Angrô (porco do mato), krapãn (jabuti), Angrôre 

(catitu), onça e anta entre outros, mas além da caça os homens abrem Puru (roças). A maior 

parte de suas atividades é realizada do lado de fora da casa como caça, pesca, fabricação de 

objetos (cesto, arco, flecha, borduna, etc), ou até mesmo conversa no pátio da aldeia. A coleta, 

o cultivo dos alimentos e a educação das crianças são destinados às mulheres. Os homens não 

se sentem obrigados a realizar deveres domésticos e podem passar a maior parte do seu dia 

caçando quando necessário. A subsistência, depende sobretudo das roças cultivadas pelas 

famílias. Nestas roças plantam-se Môp (inhamé), Kwýrý (mandioca), Bày (milho), jàt (batata) 

e tyrti, (banana). 

A roça é um lugar de encantamento no processo de constituição territorial; um 

marcador da história do povo e sua organização. É a inscrição temporal e espacial na floresta, 

que narra sua fonte de alimentação organizada como arranjos produtivos. Os Kayapó 

Mebêngôkre, principalmente as mulheres, compartilham uma verdadeira admiração pela 

diversidade agrícola. Porém, as atividades agrícolas e extrativistas são complementadas com a 

renda monetária, que não se estende a todos, provenientes de aposentadorias, bolsa família e 

de salários dos agentes de saúde, professores e funcionários públicos, além da venda do 

cumaru43 e artesanato nas cidades, do Estado do Pará.  

Os complementos econômicos não impedem o povo Kayapó do trabalho na roça, a 

procura exigente na escolha de terra potencialmente fértil é um critério dos Kayapó, pois para 

eles abrirem uma roça, é como comprar um imóvel para moradia em nossa sociedade não 

indígena. A escolha de um lugar conveniente para o estabelecimento de uma nova aldeia ou 

de uma nova roça não se faz de modo precipitado. Esse povo circula dentro de suas áreas 

examinando cuidadosamente a terra, a cor e sua composição. Para eles, a terra tem que ter a 

cor escura, pois é um sinônimo de fertilidade. 

As roças do povo indígena Kayapó na aldeia Piokrôtikõ contém uma grande 

diversidade de plantas, que podem ser cultivadas nos seguintes espaços: Kikrem bunu (área de 

plantação) ou nas Puru ny (roças novas), espalhadas próximas das casas. Ainda que a maioria 

                                                           
42 Na aldeia Piokrôtikõ, as mulheres não caçam e nem pescam. 
43 Para Araújo, Echeverria e Paratore Jr: (2004, p.2): “As sementes do cumaru são coletadas no chão durante a 

época de amadurecimento dos frutos. Cada fruto contém uma semente, onde é separada manualmente do 

mesocarpo e endocarpo. Um quilo de sementes corresponde a aproximadamente 137 sementes”. 
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das plantas esteja crescendo nessas duas categorias de lugares, também são cultivadas no 

restante da aldeia como: purutum (roças velhas) os caminhos, florestas e campos são 

elementos de sistemas de cultivos, manejo ou cuidados com as plantas.  

Os Kayapó são compreendidos como dotados de uma organização circular, as trilhas 

de caça são caminhos circulares, os locais de caças são concebidos em torno de áreas 

circulares, incluindo as roças. Há uma relação entre as atividades agrícolas e astronomia, 

desse modo: 

 
As principais manifestações naturais do círculo são o sol e a lua. O sol é circular e 

acredita-se que ele viaje a um caminho circular pela terra, então para cima e em 

volta da camada circular do céu acima para reaparecer no dia seguinte. A lua viaja 

no mesmo caminho e as fases da lua são imagens das forças abstratas que compõem 

o tempo e o espaço, pois a lua, ela mesma muda e até mesmo parece desaparece, 

mas mesmo assim ainda é lua. (Foi mantida a coloquialidade da linguagem presente 

na narrativa original). (POSEY 1982, p.92 apud LEOLPODI 1990, p. 7, tradução 

nossa da língua inglês para a língua portuguesa). 

 

Observa-se que os Kayapó expressam a organização de suas roças como espaço de 

representação do cosmo, como explicação para fonte de energia do território. De acordo com 

Santos (1999, p. 8): 

 
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o 

território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertences. O território é o fundamento do 

trabalho, é o lugar de residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 

vida. (grifo do autor). 

 

Este autor ressalta que a categoria de território está entrelaçada com aquilo que nos 

pertence, que se compreende enquanto dinâmica, um conjunto de objetos e ações. O território 

não é extensão delimitada e organizada pelas relações de Estado, assim estaríamos envoltos 

em uma análise que nos levaria a considerar inúmeros atores e muitas relações sociais. Dessa 

forma, o território ainda na concepção de Santos (2014) é um tablado no qual se realizam os 

afazeres difundidos, através de uma herança cultural dos habitantes que o ocupa. 

Nesse cenário, a roça para o povo indígena Kayapó é o lugar de solidariedade 

organizado socialmente com funções e formas definidas tradicionalmente, pois se trata da 

morada dos Kayapó que precisa ser constantemente cuidada. Eles aprendem desde cedo a 

preservar a terra, à qual chamam de Irwua pyka (Mãe terra). Abandonar as roças antigas com 

sementes, que ainda têm vida para eles é um insumo enquanto a terra está em pousio, pois 

estas servem de banco de sementes e continuam sendo visitadas, além de servir de área de 



44 
 

caça. Com o passar do tempo, as roças antigas voltam a fazer parte da floresta. Em uma 

conversa informal com Bepkatyx (2015), ele disse que para se abrir uma roça é preciso:  

 

Roçar a terra, queimar o solo, limpar o solo, plantar eu já fiz muita Puru ny (roça 

nova), dá trabalho, é bonita e grande. Demora um pouco, bà kambrek, bá tyk, (roçar, 

derrubar, tocar fogo, plantar), tudo de novo. Purutum (roça velha) tem alimento 

também. Aí vai ficando velha e mato cresce de novo. 

 

Durante a conversa com mulheres e homens da aldeia, que se dispuseram explicar o 

manejo das roças e suas plantações. Esses (a) esclareceram que as roças são individuais, nas 

quais cada família possui sua própria. Os jovens enfatizaram também ter um importante papel 

no manejo da diversidade, Bepkatyx (2015) explicou que eles consideram e tratam a floresta 

com respeito, pois esta é uma extensão de sua casa, sendo que determinadas plantas da mata 

são cuidadas com atenção habitual tal qual às plantas da roça. 

 

Figura 9 - Bepkatyx 44representou a organização da roça (2015). 

 
Fonte: Foto Própria 

 

A roça desenhada acima ainda está em fase inicial de plantação. No primeiro olhar 

pode parecer desordenada em relação a quantidades de vegetais, mas encontra-se de acordo 

com qualquer plantação da comunidade Piockrôtikõ.  

                                                           
44 Bepkatyx é um morador da aldeia Piokrôtikõ, idade 23 anos, solteiro e é um dos jovens que gosta de 

descortinar as curiosidades da aldeia. Na falta de Yobal, Bepkatyx (conhecido como Bep) me ajudou muito, a 

entender o movimento da aldeia e a organização da roça. 
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Em síntese será abordado apenas o centro do desenho acima como lugar mais 

ensolarado e plantado, para Bepkatyx (2015) apesar desse lugar sofrer algumas variações 

climáticas no cultivo de seis meses considera que a jàt, (batata doce), bày (milho), kwýrý 

(mandioca) e a katetamkurus (melancia) são plantados de forma alternada no centro da roça e 

ao redor da roça. O py (urucum), mop (inhame) que fazem parte da composição da roça, além 

de servirem como uma espécie de “guarda sol” para as sementes pequenas, que são utilizadas 

como marcadores externos, representando uma espécie de “muro” natural. Depois vêm as 

plantações altas como: tyrti (banana) okatembore (mamão) que favorecem a sombra para o 

centro da roça e sementes menores, do tempo quente e rígido da região norte da Amazônia. 

A organização da roça no desenho acima chama atenção pelos círculos, cujos centros 

são iguais e a disposição em que os recursos são aproveitados em cada ambiente. É preciso 

considerar que as plantas mais altas se encontram na borda favorecendo o crescimento 

saudável das sementes e a recuperação das formações florestais depois do período de cultivo. 

Como foi reiterado pelos índios mais velhos: “roça bonita é roça redonda”.  

Os Kayapó dedicam parte do seu tempo no cultivo e plantação da roça que 

esteticamente tem que ser redonda, pois a roça é: “[...] uma réplica, em miniatura, do universo 

Mebêngôkre, que vários autores já tentaram descrever, insistindo sobre a importância do 

círculo em vários níveis da cosmologia [...].” (VIDAL, 1977; POSEY, 2002a, p. 36-40 apud 

ROBERT, et, al .2012, p.349). 

Na cosmologia Kayapó, de acordo como foi abordada a roça acima, a dimensão 

concêntrica do espaço representa a força do ciclo da vida, união e vitalidade, ligado ao ciclo 

da natureza, onde a energia natural transforma as sementes em alimento. 

Em um diálogo com o cacique Miki (2015) que ressaltou: “o círculo representar para 

nós: terra, lua, sol, energia, vida e alimentação do povo Kayapó, o círculo é difícil de romper 

porque tem energia”. Compreende-se que a roça depende do ciclo anual da chuva, do sol 

seguindo um tempo que, na compreensão de Ricoeur, et al (1975, p:265) é: “[...] uma força 

poderosa e misteriosa que rege todas coisas, a vida dos homens e a dos deuses”; que não é 

artificializado pelo “tic-tac” do relógio das metrópoles, mas sim um “tempo ecológico”, que 

serve como calendário agrícola como uma espécie de relógio da natureza que estão associado 

aos ciclos dos dias e das noites, fases lunares estações seca e chuvosa da Amazônia que 

ocorrem a cada ano. Os Kayapó têm acesso a um rico e variado ecossistema do qual sempre 

se consideram parte, para eles não basta saber onde e como obter alimentos, é preciso definir 

também a época adequada para cada atividade de subsistência. Esse calendário é obtido pela 

leitura do céu. 
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Para complementar a abordagem do tempo e populações tribais, toma-se o exemplo do 

aprendizado do povo Nuer45 como inspiração e referência ao tempo ecológico abordado por 

Evans-Pritchard (1978, p.108) que ressalta: “Parece ser, e é, cíclico [...]” tal tempo. Mas como 

poderia se constituir esse tempo ecológico entre os Kayapó? A resposta é simples e está na 

dicotomia climática, que é distribuída de maneira a caracterizar duas épocas distintas: a seca e 

a chuvosa, a primeira que tem início nos meses de junho a setembro chamado por eles de 

Amei (estiagem ou verão). A segunda seria nos meses de janeiro a março: Namokrai (época de 

chuva ou inverno).  

O tempo ecológico é circular dos ciclos diários, articula-se ao modo de vida Kayapó, 

quando as atividades do ciclo social se entrelaçam com o ritmo natural. O conhecimento 

reside exatamente nesses saberes acerca da natureza. Pode-se tomar como exemplo, a abertura 

de nova roça que é realizada preferencialmente em bà tyk (florestas fechadas). A limpeza do 

terreno inicia-se por volta de dois meses antes do período de chuva (junho e julho), 

derrubando primeiramente as árvores mais altas localizadas no centro do terreno. Sua queda é 

orientada de forma atingir as árvores menores. Efetuada a derrubada, deixa-se secar por dois 

ou três meses. O plantio e a queimada acontecem em meados de setembro a outubro. 

 

Figura 10 - Roça de Mayni Kayapó na Aldeia Piokrôtikõ 

 

Fonte: Foto Própria. 

 

                                                           
45 Os Nuer são (tribo) indígenas que ocupam uma vasta área da África oriental. Segundo Evans-Pritchard (1978, 

p:7): “São altos, de membros longos e cabeças estreitas, [...]”. 
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Para se ter um solo saudável e fértil, como pode ser visualizado na figura de número 

dez, é necessário utilizar o conhecimento tradicional, a técnica da queimada, técnica repassada 

pelos mais velhos, com o cuidado extremo na manipulação do fogo. Parafraseando a pesquisa 

intitulada, A ciência dos Mebêngôkre alternativas contra a destruição (1987), ressalta que o 

fogo era a única forma de manejo aplicada por grupos indígenas nas extensas áreas de campo-

cerrado brasileiras, até a chegada dos europeus.  

A roça Kayapó é preparada a partir da abertura de clareiras, ateando fogo controlado e 

evitando o intenso calor e danos às raízes, previamente plantadas. O uso do fogo 

desgovernado, destruiria o próprio esforço de plantar e roçar. Segundo Mayni (2015) me 

explicou que: “a queima espanta o caititu e a cutia que podem atacar o broto. A roça deve ser 

bem queimada para o solo responder bem”. O esclarecimento dos índios Kayapó é de que o 

fogo é ateado apenas em faixas cuidadosamente selecionadas, e servem como recurso de 

proteção, pois elimina animais peçonhentos. A queimada é essencial: 

[...] ao manejo para fins humanos nos trópicos e que o problema não está nele, mas 

no seu uso abusivo e extensivo que, inibindo a regeneração, compromete a 

biodiversidade. O manejo indígena, ao contrário, estimula a diversidade, permite a 

recaptura de nutrientes e estimula a regeneração. O fogo indígena é combinado por 

atividades que compensam o seu potencial destrutivo, para fazer frente ao processo 

de lixiviação, à exposição ao calor e à chuva, que tendem a empobrecer os nutrientes 

do solo, carente de fósforo, nitrogênio, potássio, cálcio e magnésio. (HECHT 1989, 

p. 34 apud LEONEL 2000, p.244). 

 

Mesmo assim para os Kayapó da aldeia Piokrôtikõ, as cinzas fortalecem o solo para o 

plantio crescer saudável como técnica privilegiada a queima da madeira de modo mais eficaz, 

pois as árvores derrubadas são queimadas por inteiro e não deixam troncos pela metade. As 

cinzas devolvem nutrientes que irão beneficiar os brotos das árvores no futuro.  

Após a labuta da abertura de nova roça, chega o momento do plantio quando ocorre a 

participação das pessoas mais experientes e detentoras dos saberes para interpretar os sinais 

da natureza. Estes são os mais velhos que determinam o dia exato para iniciar o plantio, com a 

garantia de boa produção. Os sinais que contribuem como resposta da natureza, segundo os 

Kayapó, são a posição do vento que traz a chuva e a cor do céu, garantia de que irá chover 

intensamente ou fará sol ao plantio, que deve acontecer com a terra úmida e não encharcada. 
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2.1 O PRIMEIRO PLANTIO DA ROÇA 

Na roça do povo indígena Kayapó é essencial a perfuração do solo, que se inicia com a 

maioria dos homens utilizando uma espécie de estaca, uma tora cuja altura seja um pouco 

abaixo do peito e outros a enxada. Diante dessa ação, os buracos são escavados em um 

diâmetro que comporte cada muda. Para realizar a perfuração do solo os Kayapó usam os 

seguintes instrumentos de trabalho: 

[...] estaca de cavar para a semeadura é preferível ao da enxada, do arado ou do 

trator. Estes, revolvendo profundamente o terreno, aumentam o oxigênio, acelerando 

a decomposição da matéria orgânica e danificando a estrutura do solo. (MEGGER 

1977, p.42-44; POSEY 1983, p.8 apud RIBEIRO 2013, p.16).  

 

Após a perfuração do solo, os Kayapó tecnicamente depositam na parede da cova 

pedaços de cupinzeiro, que vem acompanhado de uma espécie de suco pastoso, que se mistura 

à terra. Em seguida, utilizam o adubo de fina camada feito com a queima das árvores que são 

reaproveitadas e com ninhos de passarinhos abandonados. Para Anderson e Posey (1985, p. 

82, grifo do autor): “Após encher essas depressões com adubo composto, os índios adicionam 

material orgânico de diversos montículo de uma espécie de cupim chamado rorote 

(Nasutiterme sp) [...]”. Trata-se de reciclagem de matéria orgânica que eleva o teor de 

fecundidade do solo, gerando o equilíbrio ecológico necessário para o sucesso da produção e 

conservação do mesmo. Em uma conversa com Miki (2016), ele revelou que pode ser 

acrescentado nas covas Murũm (formiga), pois essas servem para repelir as saúvas que 

desfolham o plantio. 

Nesse sentido, Posey (1984, p.38) afirma que:  

Os índios vivem há muitos séculos na Amazônia sem causar dano ao meio ambiente. 

Seu conhecimento sobre flora, a fauna e a própria ecologia é extremamente variada. 

Se a Amazônia é a porta que dá acesso ao futuro que dá acesso ao futuro do país, os 

índios é quem têm a chave: seus conhecimentos poderiam apontar caminho para o 

desenvolvimento da região que não prejudicassem as riquezas e as culturas locais. 

Observa-se que o manejo da roça e a fertilização do solo pelos Kayapó, apoia-se numa 

filosofia ética ambiental totalmente distinta da sociedade ocidental. Ao invés de um manejo 

que requer custeios caros, os Kayapó da aldeia Piokrôtikõ utilizam tecnologia simples e barata 

preservando o ambiente. Esta forma racional (eficiente) de manejo utilizados por eles visa à 

manutenção de comunidades diversificadas, de plantas e alimentos para servi necessidades 

múltiplas durante gerações. 
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Para que a fertilização do solo seja completa, as me prĩre (crianças) ou as mulheres 

Kayapó moradoras da aldeia Piokrôtikõ são responsáveis pelo primeiro plantio. Para o povo 

as crianças têm energia do crescimento para agricultura. Na medida que as crianças (sexo 

feminino) crescem, suas energias fortalecem as sementes. As crianças são possuidoras de 

energia da vida, purificam as sementes e estão sempre presentes na maioria dos afazeres 

diários da aldeia. O plantio e o cuidado são de exclusividade das mulheres. Segundo os 

Kayapó a mulher dá a vida, é portadora da fertilidade e dos frutos da roça. Mas esse povo 

também sabe a origem do surgimento do milho e da importância alimentar desse grão.  

O mito Kayapó fornece a explicação para o aparecimento de novas descobertas, 

expressa valores e conhecimentos ancestrais. Todavia, o mito é um estágio de reflexão e só 

será entendido a partir de analogias, desenvolvimento e representatividade nas quais os 

Kayapó podem explicar, tais como as palavras de Pangrã46: “um dia era todos um só povo, 

viviam todos os índios Kayapó em uma só aldeia, falavam todos a língua única e depois 

iniciou tudo de novo”. 

Sendo assim, o povo Kayapó consegue aclarar a organização e operacionalidade de 

seu universo através do mito, na relação entre seu passado e o presente do viver em 

comunidade, origem de suas descobertas, que se esclarecem na mitologia possuidora de uma 

riqueza de conhecimentos, aprendendo renovando e resinificando constantemente o vivido 

social na comunidade Piokrôtikõ. 

Com efeito enfeitiçador veiculados pela oralidade e pela composição do modus 

operandi mitológico, esse povo Kayapó conseguia explicar o seu modo viver e de se 

alimentar. Ao anoitecer Yobal, informante e amigo pessoal, foi a escola da aldeia 

acompanhado de um índio mais velho, onde eu e meu irmão47, companheiro de viagem, 

estávamos alojados. Aproveitando a visita indaguei Yobal (2016), a respeito do surgimento do 

milho. Ele gentilmente sentou-se e contou-nos, sob a orientação do velho índio, como o milho 

emergiu da terra:  

Um dia uma velhinha estava fazendo o Berarubu 48 quando ela terminou o Berarubu 

ela deu a seu netinho pra levar pra casa dos guerreiros, um rapaz perguntou: O meu 

filho o que é isso? Ele disse Berarubu de milho, mas que alimento é esse? Ele disse 

                                                           
46 Cacique Joao Pangra: Aldeia Kranh-Apare fundada em fevereiro de 2007 em Cumaru do Norte. Pangrã fez-

me inúmeras visitas em minha residência em Belém-Pará acompanhado de sua esposa netos e filhos. Ele esteve 

hospedado na Funai Belém na rua: Tv Padre Eutíquio, 2315 - Batista Campos - Belém, PA - CEP: 66033-726 / 

(91)3225-3765/ (91) 3212-0090/ (91) 3223-637 
47 Marcelho Cunha Mende. Professor de Sociologia. 
48 Berarubu é o principal prato dos Kayapó que tem como ingrediente o peixe de água doce, por nome Tainha. É 

assado no fogo de pedra enrolados em folha de bananeira  
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experimenta toma. Aí ele experimentou e gostou vá lá e traga mais para nós, aí o 

menino foi lá e disse pra avó: eu quero mais avó ela disse: por que? O menino 

respondeu: estão gostando lá na casa do guerreiro. E todo pergunta pra ela onde ela 

tinha conseguido o milho? Ela disse que tinha um rato que apareceu quando ela 

estava fazendo comida no pilão ele subiu e subiu de novo e joguei ele fora aí ele 

disse eu quero te contar uma coisa vocês tão jogando o melhor alimento fora, fácil 

de plantar, que pode deixar vocês forte, nessa época eles não sabiam o que era milho 

o rato mostrou , e levou a vozinha até o milho, ai ela chamou os outros índios daí um 

velho disse um bora lá ver o que é esses alimento ai, quando chegaram lá  a árvore 

estava próximo de um rio, tinha muitos grãos de milho flutuando e eles se deparam 

com mais de quarenta  pé de milho em um só pé de milho a árvore tinha cinquenta 

metros, ai falaram vamos cortar é só cortando que nos consegui pega o alimento, 

mas cuidado ela é grande. Aí eles cortaram. Quando eles dormia o milho crescia de 

novo então eles disseram não vamos dormi a noite, então eles foram chamar todo 

mundo para ajudar, vamos anoitecer e amanhece cortando e assim fizeram até 

conseguir cortar o milho para plantar (YOBAL, Kayapó,2016)49.  

 

O mito Kayapó revela o aproveitamento dos recursos naturais, sua significância de 

fartura e prosperidade elencada pela forma especial de como esse povo tomou conhecimento 

do milho. Para os Kayapó, como esclarecido na citação acima, o milho para obter energia 

precisa do solo, água e luz solar. Todos esses atributos fortalecem o grão para transformar em 

um alimento primordial na alimentação dos Kayapó, seja na cosmologia, ou através da mãe 

terra que os alimenta com a gentileza de aceitá-los como mais um filho seu.  

No mito Kayapó existe uma determinada árvore que desempenha um papel 

preponderante. Os homens deparam-se com essa árvore gigante difícil de derrubar, cujos 

ramos estão dependurados e compostos por mais de quarenta espécie de espigas milhos, das 

quais haviam alguns grãos flutuando no rio. Percebe-se aqui o estreitamento de duas fontes de 

fecundidade mítica: a árvore como gestora da vida e o rio como elemento da energia para 

manutenção da mesma. Todavia, os Kayapó precisavam derrubar a árvore a fim de obter a 

posse de todas as espigas, pois somente assim os homens conseguem o seu fruto para 

sobreviver. Contudo, a árvore resiste à morte mostrando força para manter sua existência. 

Trata-se da árvore da vida originária de fertilidade inacabável e inesgotável. Após muito 

esforço, trabalhando o dia inteiro e em grupo é que os homens conseguem derrubá-la, mas ela 

revive durante a noite. Observa-se que somente no momento em que toda comunidade 

colabora, faz-se possível derrubar a árvore, essa união da comunidade Kayapó ilustra a luta 

pela vida.  

Conforme o mito que me foi contado, perguntei aos mais velhos, se os animais 

falavam e responderam-me: “o rato foi a mando de algum espírito de algum dos parentes para 

                                                           
49 Caderno de campo.  
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transmitir a mensagem”. Na perspectiva de Lévy-Bruhl (2015, p.67): “Um animal que fala 

não é prodígio. Ele simplesmente conservou o privilégio do qual gozavam seus ancestrais e do 

qual seus congêneres são agora privados”. Os Kayapó não consideram o rato como um ser 

dotado de potência superior ou inferior e nem o único detentor de uma inteligência suprema, 

apesar da aparência e da leitura que eles fazem a respeito desse animal. É sabido entre eles 

que existe uma relação com espíritos bons de seus antepassados que se personificam no rato, e 

se constitui em um inesgotável combustível inspirador de certos mitos; emoção que se 

manifesta quando se retoma o passado. Pois os termos relativos ao mundo mítico, no caso do 

milho, faz-se evidenciar e pulsar a vida na aldeia. Tal reminiscência diz respeito a todos na 

aldeia, todas as vezes que eles se remetem ao passado, no caso do mito Kayapó, utilizam as 

seguintes sentenças: Ibãm nhõ amaexkam (tempo dos meus pais), Amre bê, (há muito tempo), 

ary atum (tempo atrás). Segundo Lukesch (1976, p.2) “[...], o primeiro relator, de acordo com 

todos os mitos, era sempre um indivíduo que presenciou e viu com seus próprios olhos os 

acontecimentos relatados”. 

Os mitos são sempre contados por parentes próximos. O que fica claro na narrativa do 

cacique Miki (2016): “Nós aprendemos com os velhos que viveu todos os mitos; o mito é real 

para nós como a borduna, que usa para pegar porcão do mato”. O mito do milho Kayapó faz 

reverência aos anciões, cujos segredos são guardados e repassados aos mais novos, 

zelosamente, dada a relevância de seu sentido e aprendizado, valor educacional e sua 

sapiência intrínseca. Esse conhecimento gerontocrático é uma herança cultural para as 

gerações seguintes, inclui um vasto e inesgotável aprendizado para seus membros, cujas 

informações são compartilhadas entre as mesmas como fontes naturais do cultivo na roça, 

alimentação de cozinha50, e o cultivo de plantas que dizem respeito a uma genealogia das 

técnicas. Nesse aspecto, o ensinamento aos jovens nem sempre é transmitido oralmente, mas 

por observação e imitação, o povo Kayapó sabe que os elementos mais significativos no que 

refere aos seus ensinamentos regem-se pela palavra. 

Segundo os Kayapó, Kaben-mari significa conhecer o idioma, falar bem. Luckesch 

(1976, p.16) ressalta que para esse povo a sua língua: “é a única língua verdadeiramente 

humana. Quem falar seu idioma, torna-se um deles”. É por meio dela que as palavras fazem 

parte de um conjunto particular de sentido, expressões que se somam ao símbolo verbal e 

integram os membros da comunidade Kayapó. É na linguagem estabelecida pelos mitos que 

os povos indígenas têm uso livre de uma riqueza simbólica incomparável, e assim inclui sua 

                                                           
50 Os Kayapó referem-se aos alimentos que se realizam no fogão a gás.  



52 
 

visão de mundo. É a linguagem através do tempo que assegura a continuidade da uma 

compreensão do mito e perpassa gerações. A natureza da comunicação oral entre os Kayapó 

gera prestigio no conteúdo do repertório cultural, e se manifesta através das narrativas 

mitológicas. Cada palavra é validada junto aos mais velhos da aldeia, que se utilizam de 

mudanças vocais e movimentos corporais caso haja dúvida. 

 

 

2.2 O SONO DOS PEIXES E O APRENDIZADO DA PESCA  

 

 

Desde o surgimento da humanidade, múltiplos conhecimentos a respeito do domínio 

sobre a natureza se compuseram para manutenção e reprodução da espécie humana na terra. A 

natureza que dá a vida à espécie humana desde, as formas mais essenciais de adaptação ao 

meio ambiente, sempre esteve ligada à obtenção de alimento, seja eles oriundos da caça, 

pesca, coleta de frutos ou tubérculos. 

Os Kayapó da aldeia Piokrôtikõ (2016) conhecem bem o que é e como sobreviver da 

Irwua pyka (mãe terra) e da Ngô (água do rio), e não se cansam de repetir tudo que o nosso 

povo tem é nossa terra, povo precisa do rio, mato. É caçando e pescando que a gente vive. 

Nesta frase, as palavras reúnem o dizer de tudo aquilo que nutre a vida indígena para sua 

sobrevivência a pesca com o Timbó ou ô owabi (pegar peixe), como pode ser observado na 

foto abaixo o cipó retirado da arvore Timbó: 

Figura 11 - Timbó 

 

Fonte: Foto Própria. 
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O Timbó51, na figura acima é um cipó trepador que pode ser encontrado em diversas 

regiões brasileiras, em especial na amazônica. Este cipó é um flexível caule que faz parte do 

repertório cultural do povo Kayapó, e tanto sua utilidade quanto sua importância são advindos 

da ancestralidade que nunca dependeu de escola para aprender. É um aprendizado e faz parte 

da identidade do povo Kayapó, que possuem formas próprias de educar, que se produz em 

íntima consonância com os seus princípios e formas de conceber e entender o mundo. 

Os Kayapó são povos caçadores, e seus aprendizados estão intimamente ligados com o 

meio natural e com a água. É magnifica a relação de carinho que as crianças Kayapó mantêm 

com a natureza. Elas são educadas para lidar como os rios, florestas e tudo que a natureza 

representa para eles. Com base em Meliá (1979), a educação indígena não é parcelada, mas 

construída no calor da relação direta com os moradores em comunidade, e é no dia-a-dia que 

ela se constrói. 

Os Kayapó da aldeia Piokrôtikõ, usam práticas de aprendizados com seus 

antepassados para pescar. A pesca se inicia nos meses de junho a setembro, período de Amên 

(estiagem ou verão). Ao amanhecer, os homens saiam da aldeia para a coleta de cipós da 

árvore que denominam de Akrore, de onde retiram o Timbó. O passo seguinte é a definição do 

lugar que geralmente é um lago. Corta-se o cipó em pedaços, organiza-se em formas de feixes 

e amarram. Em seguida macera-se o Timbó que é colocado sobre a água e golpeado por 

diversas vezes com pedaço de madeira. O processo se repete inúmeras vezes.  A espuma do 

cipó se espalha pelo lago, diminuindo o oxigênio da água. Os peixes emergem atonitamente e 

são coletados pelas mulheres. 

Também as crianças participam dessa pesca e coleta de peixes geralmente na 

puberdade, fase de educação mais intensiva que se inicia com a observação e participação. 

Neste aspecto, a educação indígena deve ser pensada como uma educação, que socializa a 

herança cultural com as novas gerações, objetivando a continuidade dos valores considerados 

fundamentais. Toma-se como exemplo, a pescaria com o Timbó que foi aprendido através das 

histórias. Nas palavras de Yobal Kayapó: 

Antigamente tinha um rapaz e toda vez que ele dizia que ia pescar, ele ia no rio e 

mergulhava, quando ele mergulhava o cabelo dele não sei explicar como, soltava 

uma espuma que adormecia os peixes toda vez que ele ia pescar fazia isso ele 

voltava como grande quantidade de pesca; houve um dia que os pais dele 

desconfiaram  por que toda vez  ele trazia um monte; enquanto os outros iam pescar 

e traziam pouco, ai um dia quando ele falou que ia pescar de  novo os pais dele falou 

                                                           
51C.f. Ver Instituto Brasileiro de florestas. Espécies Nativa brasileira. Timbó, [s/d, s/p]. Disponível em: 

<https://www.ibflorestas.org.br/lista-de-especies-nativas/382.html>. 
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assim: a gente vai lá para vê como você pesca , se você tem outra estratégia que 

consegue pegar muito peixe. Toda vez que ele saia para pescar falava para o pai dele 

e para mãe. Quando eu for pescar ninguém vem atrás, o pai dele perguntou, daí ele 

falava por que não gosto eu vou sozinho eu quero ir sozinho quero pescar sozinho, aí 

quando ele foi lá os pais desrespeitaram ele e acabou indo atrás dele. Quando 

chegaram lá ele tava no rio nadando quando ele tava mergulhando, assim saia um 

espuma do cabelo dele. Aí ele subia quando passava uns três ou quatro minutos os 

peixes começavam adormecer, e ai acaba, na hora em que os pais dele viu falou 

assim: então é desse jeito que você consegue pescar. Na hora que ele olhou para traz 

falou assim: é falei pra vocês não vêm atrás de mim quando ele falou isso ele subiu 

para cima como uma arvore, os pês dele começou a sair a raiz o cabelo dele também 

ele se transformou foi encantado e virou cipó Timbó (2016).52  

 

Esse mito narrado por Yobal levou uma semana para ser contado. Yobal não se 

lembrava muito bem. Depois de consultar índios mais velhos ele deu início à narrativa. 

Naquele momento desprendi-me de tudo que estava ao meu redor. Procurei ouvi-lo não 

somente com a mente, mas sim com todo o corpo. Pois desta forma, não correria o risco de 

me afastar do que podia ser ouvido. Criei em mim um espaço de serenidade quase mudo no 

intento de realmente compreende, dada a complexidade da mitologia Kayapó da aldeia 

Piockôtikõn.  

Esse foi o melhor modo encontrado para captar o significado do mito, que através de 

gerações esclarece o mundo natural e o transforma em explicação, desde a origem de seus 

alimentos até aprendizados e práticas, que atribuem sentido aos seus afazeres diários 

mantendo um forte elo com o meio habitado. As experiências dos saberes indígenas 

consideram o universo dos seres naturais e sobrenaturais, integrados à vida na aldeia.  

O mito ressalta a relação com a água fonte de vida, pois foi o contato com ela que 

surgiram tanto a fauna quanto a flora que os alimentam. A água desempenha papel elementar 

da vida na terra. Em todas as formas de vida que há no planeta, a existência de água. Significa 

que: 

A vida é um fungo que se formou nas águas e na superfície da Terra. Nosso planeta 

gerou a vida que se desenvolveu de forma líquida no mundo vegetal e animal; nós 

somos uma ramificação da ramificação dessa evolução dos vertebrados, dos 

mamíferos, dos primatas, portadores em nós das herdeiras, filhas, irmãs das 

primeiras células vivas [...] (MORIN 2003, p.36, grifo do autor). 

 

Observa-se tanto no mito do Timbó quanto no mito do milho que a água é vital para a 

alimentação. As narrativas desses dois mitos contados anteriormente contêm esclarecimentos 

acerca da evolução e a multiplicação de vidas, possibilitando a difusão das espécies na Terra. 

                                                           
52 Caderno de campo.  
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Tal explicação se materializa através das narrativas que fornecem elementos culturais de 

reflexão e explicam o significado do universo da aldeia, dando aos Kayapó aprendizados que 

dialogam com sua história. As narrativas são referências vivas do passado, atuam no presente, 

no futuro das sociedades indígenas e emitem sinais de como pode ser regida a vida em 

sociedade. Os modos de inovação e tradição interpenetram-se, podendo sustentar:  

 

1 [...] toda a inovação, por mais radical que seja, lança raízes no passado e se 

alimenta de potencialidades dinâmicas;  

2. que a inovação já nasce, culturalmente, como tradição, como “experiência 

sagrada” de um saber que transcende o indivíduo e ao imediatismo do momento. 

(FENANDEZ, Florestan, 1975, p 36 apud MELIÁ, 1979 p.14):  

 

Os Kayapó transmitem seu modo de vida fazendo uso das mitologias, recriando-as e, 

preservando sua identidade cultural. Ao mesmo tempo em que o mito vai se transformando, 

adquirindo novas características. Para, Morin: 

 

Se a cultura contém um saber coletivo acumulado em memoria social, se é portadora 

de princípios, modelos, esquemas de conhecimento, se gera visão de mundo, se a 

linguagem e o mito são partes constitutivas da cultura, então a cultura não comporta 

somente uma dimensão cognitiva: é uma máquina cognitiva cuja práxis é cognitiva. 

Nesse sentido, poder-se-ia dizer metaforicamente que a cultura de uma sociedade é 

como uma espécie de megacomputador complexo que memoriza todos os dados 

cognitivos e, portadora de quase-programas, prescreve as normas práticas, éticas 

políticas dessa sociedade [..]. (1998, p.23-24, grifo do autor). 

 

Nas sociedades dos povos da floresta, esse “megacomputador” da citação acima 

reconfigura o tempo todo nas reciprocidades com os espíritos, presentes na memória 

individual e coletiva, e tem poder de transitar tanto no mundo dos homens, quanto no da 

natureza. Com a experiência do viver, em aldeia, os povos são ensinados no dia a dia a 

conhecer a importância mitológica, adquirindo assim, sua memória pessoal. 

 

 

2.3 OS AFAZERES E A PINTURA 

 

 

Os homens Kayapó quando não estão pescando ou caçando estão proseando na Ngà 

(casa dos homens) ou se atém ao rádio de comunicação, para conversar com seus parentes. As 

mulheres também se fazem presentes na Ngà para confeccionar artesanato e pinturas 
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corporais. O restante do tempo é passado no interior ou em torno das casas, onde as mulheres 

preparam comida, cuidam das crianças ou simplesmente conversam com seus parentes. Pode-

se afirmar com base nas observações feitas a campo em 2016 na aldeia Piokrôtikõ localizada 

no Munícipio de Ourilândia do Norte no Estado do Pará, que os afazeres das mulheres se 

estendem o dia todo e cabe a elas caminhadas longas às áreas de coletas de alimentos, que 

ficam geralmente na floresta como castanha e açaí. A foto abaixo mostra um pequeno cenário 

e a destreza com que as mulheres escalam a árvore de Açaí. Assim, as Kayapó dessa aldeia 

Piokrôtikõ demostram tal habilidade. 

 

Figura 12 - Mayni53 coleta açaí 

 

Fonte: Foto Própria.  

Na aldeia Piokrôtikõ, os afazeres são divididos entre homens e mulheres. Após a 

coleta do açaí, as mulheres levam cerca de um dia debulhando o fruto54  para o consumo de 

suas famílias. Essa atividade de coleta do açaí é estritamente manual. As mulheres se reúnem 

em grupo compostos de Mekrapyjne (mulheres com filhos) e as Mebêngêe (mulheres com 

netos). Elas caminham cerca de uma hora e meia, saindo da aldeia pela manhã em direção às 

áreas de fruto do açaí para a escolha de uma palmeira de onde é retirado tal fruto.  

                                                           
53 Mayni na língua Mebenkôkre significa caranguejo. 
54 Para os Kayapó: a palavra açaí e de origem tupi yà-çai- e significa fruto que chora ou fruto que expele água. 

Açaí é um fruto do açaizeiro pertence à família Arecaceae e a sua árvore pode chegar aproximadamente a 30m 

de altura, cada tronco da mesma produz quatro cachos de açaí. 
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Segundo os Kayapó, o açaí encontrado na região amazônica chama-se açaí-açu. Açu 

significa (grande). É um tipo de fruto de cor roxa, cujos cachos são bem pesados por conter 

um maior número de frutos. Para coletá-los as mulheres Kayapó utilizam os seguintes 

instrumentos de trabalho: peconha, é um típico cipó trançado que elas envolvem nos 

tornozelos para escalar a palmeira, no intento de chegar à copa do açaizeiro. A faca ou terçado 

também soma-se aos instrumentos cortantes para extrair os robustos galhos de frutos desde a 

sua base. São tarefas pelas quais as mulheres são responsáveis. Elas assumem o papel de 

apanhadoras e coletoras dos frutos. Se houver um segundo ou um terceiro galho maduro, elas 

continuam na copa da árvore de açaizeiro, para então coletar os demais cachos, que ficam 

organizados em tufos espessos constituídos pelo eixo da mesma árvore. Após a coleta, as 

Kayapó organizam os cachos amarrando uns aos outros com a folha da palmeira, colocando-

os nas costas para retornarem à aldeia.  

Terminado essa parte dos afazeres, as mulheres retornam às suas casas, para então 

preparar o almoço ou debulhar o açaí. Para algumas famílias Kayapó, o açaí é o único 

alimento do dia. Para que o fruto seja degustado, é necessário imergi-lo em água quente por 

um tempo para que se trinque e se torne maleável. Em seguida, são amassados com as mãos 

em uma grande peneira de ferro de forma quadrada, utilizada para extrair a polpa que é então 

misturada em água até ganhar uma densidade suficiente para todos se alimentarem. O 

alimento de cor roxa é servido em copos, tigelas ou em panelas, acrescentando-se farinha, que 

vez por outra é adquirida na cidade.  

Os afazeres das mulheres Kayapó não param, na maioria das vezes são estendidos no 

período da noite. É comum no período noturno elas prosearem, junto a seus parentes em volta 

da fogueira e prosseguirem seus afazeres com a confecção de artesanato e pinturas para 

vender quando houver oportunidade. A pintura é tarefa exclusivamente feminina. O hábito de 

pintar é equivalente a qualquer outra atividade básica, como coletar açaí, cuidar dos filhos, 

cozinhar ou cortar lenha. Todas as mulheres na aldeia Piokrôtikõ chamada também de aldeia 

Juari, pintam. Essa maestria da pintura se circunscreve tão somente ao universo feminino. 

Após a primeira menstruação, a mulher Kayapó já pode ser considerada uma iniciante a 

pintora. Segundo eles, não há uma idade para se aprender a pintar, esse sinal emite-se 

exclusivamente à aprendiz. Dessa forma, o ensinar é desprovido de erros e a aprendiz tem que 

se disponibilizar a aprender por si mesma. 
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Semelhante análise faz Paulo Freire (2001) a respeito do ensino e aprendizado em sua 

correspondência intitulada: Carta aos Professores. Esta ratifica-se com o parágrafo acima e 

esclarece que o aprendizado tem que ser espontâneo, pois a ensinante55 indígena ao realizar a 

pintura está reaprendendo o que aprendeu. Desnudada de imposições, sem utilizar as normas 

da burocracia do aprendizado, faz aguçar a criatividade e a curiosidade da aprendiz. Ela 

minuciosamente observa a criação dos traçados que são desenhados geometricamente, sem 

ajuda de réguas, polígonos, retângulos ou escalímetros. Trata-se, portanto, de desenhos 

variados que podem assumir formas cuboides, quadradas, retangulares ou circulares.  

Tais figuras que virão a seguir no decorrer da leitura neste capitulo, são alvo dos 

atentos olhos da futura pintora. A mulher Kayapó revela que a pintura surge com inspiração 

através da observação e contato com a fauna, tomando assim formas abstracionistas tais 

como: peixe, onça, cobra, anta, plantas, dentre outros. A fauna e a flora são lidas sob uma 

forma precisamente gramatical na qual a compreensão que os Kayapó têm da cosmologia, 

faz-se presente em seus detalhes pelos olhos atentos da aprendiz, que mais tarde fará com 

destreza a prática da pintura corporal.  

Sendo a pintura uma atividade inerente à mulher, os homens Kayapó não possuem 

habilidade para pintar, eles se utilizam da tintura de urucum e carvão para passarem na face 

ou no corpo. Às mulheres cabe a tarefa de pintar os homens; jovens iniciados filhos, maridos, 

irmãos ou viúvos. Sendo uma atividade regular, as mulheres sempre se apresentam com uma 

de suas mãos pretas, que ao olhar minucioso e de certa licença poética, faz-se ver uma paleta e 

a outra mão branca, que por sua vez segura o pincel, espécie de tala, à qual eles chamam pau 

de miriti. Eles ressaltaram que um Kayapó sem pintura é um Kayapó despido, pois os 

desenhos representam beleza; uma vestimenta belíssima que enfeita seus corpos.  

A sessão de pinturas não tem hora para acontecer, surge de acordo com a vontade e/ou 

inspiração e respectivamente pela disposição das mulheres Kayapó para com o ato de pintar. 

As mulheres possuem uma sensibilidade visual incrível com, o nível de raciocínio sobre as 

formas que permitem a ornamentação direta de cada pintura geométrica, reconhecidas dentro 

da aldeia Juari. Embora, inicialmente tenha sido difícil reconhecer em nossa pesquisa de 

campo nessa aldeia a relação das pinturas com os animais, foi necessário um esforço para 

desvendar as peculiaridades das pinturas, e o que elas representavam. Uma tarefa 

                                                           
55 C.f. PAULO, Freire. Carta de Paulo Freire aos professores. Disponível e: < 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142001000200013> Acesso em: 22 março.2015. 
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Figura 13 - Jabuti-tinga Figura 14 - Jabuti-tinga 

hermenêutica, na qual nós lançamos para encontrar os lastros da floresta, sua fauna e sua 

flora, que se exprimem em cada traço.  

Para verificação dessa tarefa, se fez necessário entrar em contato com o animal, com o 

intuito de buscar nele elementos que pudessem sugerir a relação com o padrão representado 

da imagem e observar a semelhança, que o traçado do desenho mantém com a forma 

geométrica da couraça do quelônio. Por meio do desenho, o branco do papel transforma-se em 

luz contrastando com a cor preta, retirada do fruto do jenipapo e do carvão, que é 

reaproveitado após as cinzas da Pingrã (lenha), coletada pelas mulheres Kayapó no mato, que 

servem também como combustível da fogueira. As figuras56 abaixo mostram o que se 

explicou: 

 

 

 

 

 

Pode-se observar acima, que a figura de número 13 e 14 estão representadas na figura 

de número 15 desenhada por Irarãty Kayapó da aldeia Piokrôtikõ. Neste desenho observa-se, 

as escamas ósseas da carapaça (lado das costas) do jabuti da figura 13, que encontram-se 

semelhante ao plastrão lado do ventre (parte inferior do jabuti) da figura 14, em forma de 

ângulos hexagonais encontrados na figura 15, que se mostra a partir de um recurso de 

repetição, onde é possível identificar uma unidade em forma de linhas que aparentemente são 

simétricas, as suas imagens sugerem um grau de semelhança com as figuras reais 13 e 14. A 

geometria dos desenhos assume formas abstratas, pautadas nas referências cosmológicas do 

espaço que os cercam, oferecendo a esse povo uma percepção visual particular que se faz ler 

por meio de suas linhas, retas, traçados e curvilíneos manifestados na grafia. 

                                                           
56 Fonte: Fotos Próprias. 

Figura 15 - Desenhos Kayapó 

Em destaque: escamas 

ósseas da carapaça (parte 

superior do jabuti, lado das 

costas). 

Grafismo desenhado em 

folha sulfite (594x420 mm) 

com pincel tinta de jenipapo, 

por Irarãty Kayapó da aldeia 

Piokrôtikõ. 

Em destaque: Plastrão 

lado do ventre (parte 

inferior do jabuti). 



60 
 

No que corresponde à leitura que eles fazem do seu próprio mundo, está possui 

correspondência com sua cosmologia. Tal inspiração, está presente no espaço natural distinto. 

Pode-se observar que a geometrização das figuras associa domínios cósmicos, através das 

abstrações visuais de conteúdo simbólico com referenciais ao mundo que os cercam. É como 

se os espíritos da floresta e seu habitat fossem vistos como seres sobrenaturais. A floresta é a 

morada de diferentes espíritos bons e maus. Ela é um dos principais espaços da caça que visa 

o alimento, como no caso do jabuti, do tatu, da anta e do porco do mato. Não obstante, não 

pode haver apropriação indevida, sem regras, do mundo animal, pois tais regras causaria a 

fúria sem precedentes nas entidades sobrenaturais, cuja consequência seria o feitiço, para 

regular a ação predatória do homem Kayapó.  

Observa-se que por meio da cosmologia, os Kayapó conseguem expressar seu modo 

de viver, prova disso é que eles se propuseram a relatar o mito do jabuti tal qual um 

repositório verdadeiro do passado que explica o respeito por esse animal. A apreciação desse 

povo Kayapó pelo jabuti é explicada através de um mito. O animal é intensamente ágil e forte, 

nem a onça conseguiu vencê-lo. O mito explica sua resistência: 

 

Antigamente atrás o Bemp (jabuti) desafiou onça. Onça achava o jabuti lento. O 

jabuti falou pra onça que trancasse ele num Kre(buraco) e deixasse ele lá por dia, 

esse buraco não ter saída. A onça fez prendeu o jabuti lá no buraco por dia. Quando 

ela voltou a admirar o Bemp que tava vivo! O jabuti falou que a onça fizesse o 

mesmu desafiu, a onça fez. O Bemp prender a onça no buraco no mesmo tempo que 

ficar trancado. Buraco não ter saída. Quando voltar ao buraco a onça morta. Isso 

mostra a força de homem Kayapó e mulher Kayapó. O jabuti ele sobreviveu na 

couraça dele (MIKI 2015)57. 

 

No mito do jabuti, relatado na citação acima, preserva a força da mulher e do homem 

Kayapó. Nesse sentido, o animal demostrou que a resistência não depende da velocidade e 

sim da astúcia. O mito representa a relação de afinidade humana para com a caça.  

É visível dentre os Kayapó na aldeia Piokrôtikõ, seu respeito para com a captura do 

jabuti. Animal este que segundo me foi revelado não pode olhar para seu caçador, se o animal 

visualizar o seu algoz, o caçador corre sério risco de retornar à aldeia de mãos vazias. Após a 

captura do jabuti, no retorno para a aldeia, faz-se ouvir diversos cantos denominados de 

Mrykarõ jarẽ, (cantos de respeito), que exprimem uma forma de agradecimento ao animal. 

Sendo o jabuti um animal forte e astuto, cabe ao Kayapó desenvolver habilidade com a caça. 

                                                           
57 Cadernos de campo. 
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Desse modo, para caçar um jabuti, o caçador tem que ter no mej (bons olhos), para assim 

facilitar a caçada.  

A educação indígena, no que corresponde a caça, pesca e artesanato, é uma autêntica 

representante de sua própria cultura. Dona de uma tradição secular, a cultura comporta 

tradições que não exigem aprendizado escolar sistemático.  

No plano da prática escolar indígena, a escola indígena continuará sendo um 

instrumento de colonização, que atende os interesses do colonizador. Aos povos nativos cabe 

a árdua tarefa de aceitar o injusto sistema educacional, adequando-se a um sistema didático-

pedagógico sumamente adverso ao índio e seu habitat.  
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3. A ESCOLA BECA O RETRATO: DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA ALDEIA 

Piokrôtikõ  

 

 

A escola Municipal Indígena de ensino fundamental Beca construída na aldeia 

Piokrôtikõ, no ano de 2012, encontra-se localizada na zona rural no Município de Ourilândia 

do Norte, e atende aos alunos da 1º à 6º série do ensino Fundamental, no período matutino 

modalidade de ensino regular. Segundo Yobal Kayapó (2016) e os professores da aldeia, 

teriam mais doze alunos entre jovens e adultos a espera de vagas para estudarem nessa escola. 

Sendo assim, a prefeitura deveria abrir um turno no período da tarde, porém se recusa a fazer, 

alegando insuficiência de verba Pública.  

Em 2016 os treze alunos que frequentavam a escola eram moradores da aldeia 

Piokrôtikõ. As crianças podem frequentar a escola a partir de cinco anos. Os alunos ao 

ingressarem com essa idade, têm que dominar primeiramente a língua Kayapó. Os nomes de 

alguns alunos, que estudaram em 2016 na escola Beca e seus respectivos anos do ensino 

fundamental, podem ser visualizados na figura abaixo: 

 

Figura 16 - Parede da escola Beca - quadro de orientações 

 

Fonte: Foto Própria. 
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A escola tal qual, a aldeia possui energia elétrica, por meio do programa luz para 

todos, operacionalizada pela Eletrobrás em parceria com os governos Estaduais. A instituição 

de ensino Beca desde de sua fundação teve dificuldades de acesso regular aos alimentos de 

merenda escolar, distribuídos pela prefeitura de Ourilândia no Estado do Pará, por conta das 

possíveis irregularidades e fica por conta do cacique Miki conversar com a prefeitura.  

A escola Beca se divide internamente em dois espaços, a copa e a sala de aula. Na 

copa, se realiza preparo da merenda escolar, cujo cardápio alimentar se baseia em produtos de 

origem urbana, e diverge da dieta indígena Kayapó. A condição básica da sala de aula pode 

ser comparada, a quaisquer outras escolas de 1º a 6º séries. Entre as condições básicas estão: 

materiais didáticos-pedagógicos, recursos metodológicos, corpo docentes que se constitui de: 

professor (a) indígena e não indígena e uma funcionária que prepara a merenda escolar e 

limpa a escola.   

Em 2016, conheci a professora não indígena Sonia Teixeira Pimenta. Ela fez algumas 

reflexões interessantes sobre sua relação profissional e esclareceu suas dificuldades, para 

ministrar aula na escola Beca:  

 

Ministro aulas todos os dias de segunda a sexta das oito da manhã às 11:00. O 

contrato dos professores não-indígena ocorre pela secretaria do município de 

Ourilândia para ensinar “português, ciências, geografia, matemática, educação física, 

educação artística e ensino religiosa58”. As idades dos alunos variam de 5 a 22 anos. 

A minha dificuldade para ministrar aula foi a língua Kayapó, essa foi a primeira 

barreira, eu não sabia nem o “a”. Então, você não é compreendida e você não se faz 

compreender, porque só algumas mulheres falam o português eles (as) são arredios 

como você. O contato é mínimo, e os índios vão aparecendo aos poucos na escola. A 

Segunda barreira, foi a cultura porque você quer que eles sejam como você. Eles não 

são como você, eles não têm horário certo para acordar e comer. Quanto a adaptação 

do material didático eu fui na secretaria de educação, localizada em Ourilândia e 

eles me deram livros didáticos. Eu fui pensando com cabeça de branco em ministrar 

aula para branco, peguei material didático para todos os alunos Kayapó, entreguei a 

eles, mas de repente você vê que aqueles livros não servem para nada, não tem 

sentido. Os índios não compreendem o que está escrito, os desenhos nada têm a ver 

com a realidade deles. Eles precisam de livros que falem a língua deles. Os livros 

que tem, contam história que não foram ensinadas para eles. As histórias contadas 

nos livros paradidáticos e didáticos não tem compreensão com a cultura deles. Eu 

comecei a percebe que eu os estava alfabetizando em português, comecei a utilizar 

as palavras deles, consegui um dicionário feito na outra aldeia pela professora não -

indígena de oito páginas e comecei a escrever palavras em português e Kayapó. Para 

conseguir chamar atenção deles, introduzir o inglês. Escrevia as palavras em 

português, Kayapó e inglês era uma forma de prender atenção deles na aula. 

(Conversa registrada em meu diário 2016).   

 

                                                           
58 Segundo a professora Sonia Teixeira Pimenta, o ensino religioso era adaptado de acordo com a cultura 

Kayapó. A respeito dessa adaptação, a professora não me forneceu maiores informações, porém esclareceu que a 

escola não possuía material didático, que incluísse educação indígena.  
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No início de julho 2017, em Belém do Pará, entrei em contato com o professor não 

indígena Carlos Alberto de Souza59. O professor ocupava o cargo que estava sob vacância, 

depois da transferência da professora Sônia para outro polo escolar. Em conversa com o 

professor Carlos, ele esclareceu que a coordenação pedagógica da prefeitura de Ourilândia, o 

designou para ministrar as seguintes disciplinas: Matemática, português, ciências, geografia, 

história, educação física, educação artística e língua indígena. A escola Beca, não possui 

material didático em língua Kayapó. Com base em Gersem (2015), no Brasil 51% das escolas 

indígenas não possuem material específico. 

O professor Carlos Alberto de Souza designado, para desenvolver o ensino da língua 

indígena na escola Beca sentiu-se inábil, diante da falta de material didático em língua 

Kayapó e pouco contato com esse povo indígena e o desconhecimento do domínio da língua. 

Diante de tal dificuldade, o professor Carlos pediu auxílio ao professor indígena Bay60 para 

utilizar como única saída, a gramática61 pedagógica Kayapó de autoria de Kathleen Jefferson 

(2013), que estava sendo utilizada em algumas aulas ministradas na escola Beca pelo 

professor Bay.  

Vale aqui ressaltar, com base em Barros e Goeldi (2004), que o SIL (Summer Institute 

of Linguistics Internacional), foi uma missão evangélica que esteve no Brasil, especialista na 

tradução do novo testamento, para língua ágrafa. Segundo Faustino (2011, p.9): “A linguística 

surgiu na missão como estratégia política para facilitar sua entrada na América latina”. A 

principal tarefa dos missionários era catequisar e traduzir a bíblia. Essa tarefa tinha 

estrategicamente a função de tradução do livro sagrado, uma modalidade de evangelizar e 

assumir o caráter não religioso. Técnica que significou iniciar a evangelização sem culto e 

sem igreja estruturada com pastores ou crentes; uma evangelização que tinha a função de 

formar agentes evangélicos nas comunidades, que conservassem o predomínio da linguagem 

evangélica, face a face. 

                                                           
59Morador da capital de Belém no Estado do Pará. Residente a Passagem, Comendador Pinho. Bairro: 

Sacramenta, nº. 69. CEP. 66083200. Nacionalidade brasileira, natural de Belém. Contato: (91) 984020021. E-

mail: ateliessaojose@gmail.com.  
60 O professor indígena Bay, me disse verbalmente que foi eleito pela comunidade Kayapó para atuar como 

professor de língua indígena da escola Beca. Ele está na expectativa, de que o seu curso de pedagogia (nível 

superior), seja financiado pela prefeitura de Ourilândia do Norte. Bay entra na sala de aula, para ministra 

conteúdo voltado a língua materna Kayapó, somente quando solicitado com antecedência pelos, professor (a) 

não indígena.  
61  C.f. Ver Gramatica Pedagógica Kayapó. Disponível em < 

https://www.sil.org/system/files/reapdata/16/97/79/169779642128044893970973 

538392795695462/txu_Gramatica.pdf >. 
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Em uma conversa com o professor Carlos (2017)62, pedi ao mesmo que falasse as 

principais dificuldades encontrada por ele, para ministrar aula na escola Beca. O professor 

ressaltou o seguinte:  

 

Sei bem, que esta gramática foi escrita pelo SIL e sei bem o que essa missão 

significou, mas não posso deixar de usa-la. Pois, não sei falar a língua Kayapó e sei 

que não conseguirei aprender a falar de uma hora para outra. Metodologicamente, a 

gramática me ajudou. Eu sei que aqui, em Ourilândia, não existe educação indígena, 

nós somos simplesmente mandados para aldeia, sem absolutamente nenhuma 

formação, lá quem puder aprenda. Há um descaso com a educação indígena, temos 

muitos professores bons, que já estão um tempo na estrada, mas aprenderam por 

profissão mesmo, mas a secretaria do município não se incomoda, com a educação 

indígena, isso eu constatei. O ideal, seria construir material didático em parceria 

com eles, mas não aconteceu, não se produziu material didático especifico para 

aldeias. A prefeitura, não ajuda não articula, não querem ser incomodados. A 

gramática era, o que eu tinha para trabalhar. Eu pegava as palavras, que eu podia 

entender dessa gramática, as vezes o professor indígena, também tinha dificuldades 

de ler, o que estava escrito na gramatica. É difícil, eu me virei como pude com esse 

material. Além disso, eu tinha que alfabetizar os alunos, em língua portuguesa, eles 

não sabiam. 

 

Observa-se que nos relatos de ambos os professores citados acima Sônia63e Carlos, a 

educação escolar para os povos indígenas fica subordinada ao sistema nacional de educação, 

segmentada entre Estados e Municípios Brasileiros em uma dinâmica intra-esferas municipais 

e estaduais, incluindo o Estado do Pará. Nesse caso, a relação política educacional ofertada à 

sociedade indígena pelos Estados e Municípios Brasileiros corrobora o mesmo sistema de 

dominação, por legislar uma educação, pouco voltada à extensão dos direitos escolares 

indígenas no que diz respeito ao tratamento diferenciado. Mesmo assim, os Estados e 

Municípios assumem a responsabilidade da educação junto às escolas indígenas. Também 

cabe ressaltar que as leis e a educação escolar indígena são arquitetadas através do Programas 

de Parâmetros em Ação de Educação Escolar Indígena (2001, p.30), que esclarece que: “A 

estadualização das escolas indígenas e, em alguns casos, sua municipalização ocorrem sem 

criação de mecanismos que assegurassem uma certa uniformidade de ações que garantissem a 

especificidades destas escolas.” 

Nesse sentido, Tragtenberg (2012, p.15), afirma que: “A organização da hegemonia 

pelo Estado, através de seu estamento burocrático-militar e seus respectivos ideólogos, tinha 

que logicamente contar com o apoio da escola, enquanto ‘aparelho ideológico’”. Dessa forma, 

                                                           
62 A citação trata da fala concebido, pelo professor Carlos Aberto de Souza. Belém-Pará, 2017. Arquivo 1c. mp3. 

120 min. 
63 Moradora da rua da rua Piauí, setor-Novo Horizonte, Cep:68390-000, Ourilândia do Norte-PA. Nacionalidade 

brasileira, natural do Paraná. TELEFONE (94) 93055983. 
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a disseminação da ideologia dominante, ocorre pela escola e Estado que tem como modelo 

uma educação não-indígena, sem diferenciação da educação branca. O Estado representa os 

interesses da classe dominante, e não do índio. A educação não-indígena, na concepção de 

Mélia (1979), é a educação escolar introduzida nas comunidades indígenas, desde o período 

jesuítico, com o propósito de integrar os povos nativos ao costume eurocêntrico, bem como os 

processos de transmissão de valores, costumes, e os conhecimentos ensinados do colonizador. 

Esse tipo de educação proporciona calar ou apagar a identidade indígena, imergindo os povos 

nativos no sistema social branco, onde todos passem a falar a mesma língua, sigam o mesmo 

sistema econômico, social e cultural, numa rede de homogeneidade de valores e de condutas. 

Todavia, deve-se levar em consideração a educação do índio e sua organização nas 

aldeias. Com base, em Carmem Junqueira64, é certo que cada povo, tem sua organização e sua 

cultura, que exprimem sua maneira de ser e de viver, conhecimentos peculiares e específicos, 

modos de adaptações referentes a seus ambientes naturais, configurando-se cada um deles, em 

suas tradições, aprendizados, secularmente transmitidos. 

Também é necessário salientar, como deve ser a escola do índio e não para o índio. 

Em uma conversa, com o cacique Miki (2016), a respeito da escola Beca, foi enfatizado o 

seguinte: A escola Beca é uma escola para os Kayapó. Transcrevo a seguir, as palavras de 

Miki, que durante a conversa65, fazia um cocar: “A escola pra nós precisa ser nossa, foi muita 

luta para conseguir essa escola na aldeia, mas não foi construída com cores nossa, não e como 

nos pensava, mas nós tá lutando, e não tem biblioteca, livros na nossa língua”.  O cacique 

revelou-me que antes da implantação da escola Beca na aldeia as mulheres, homens e 

adolescentes Kayapó, que estudavam precisavam caminhar uma hora e meia para chegar a 

escola, que ficava na cidade mais próxima (Campinho), após muitas reuniões entre os Kayapó 

e a prefeitura de Ourilândia, o transporte para leva-los foi disponibilizado. Cabe aqui ressaltar 

que, segundo os Kayapó, as cores utilizadas para pintar a escola, estão em desfoque e em nada 

coadunam com as cores utilizadas por esse povo Kayapó. Observe a figura abaixo:  

 

 

 

 

 

                                                           
64 Observações feitas pela professora Carmem, em uma conversa descontraída comigo Sâmara, na instituição de 

ensino Pontifícia Universidade Católica-PUC, 2017.  
65 Caderno de campo. 
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Figura 17 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Beca 

 

Fonte: Foto Própria 

 

Parafraseando Miki (2016), as cores utilizadas por esse povo é o que também os difere 

dos Kuben (homens brancos), e representa a beleza das mulheres e dos homens Kayapó. A cor 

que se reproduz através da pintura é um construtor da identidade. As cores para os Kayapó, é 

muito mais do que um simples valor estético, é muitas vezes um dos maiores criadores de 

estímulos, e tem um grande poder de penetração no campo dos significados.  

A esse respeito, em visita ao cacique Miki e Mayni (sua esposa), em janeiro de 2016, 

os quais se encontravam na Casa de Saúde Indígena - Casai66. Mayni, estava realizando 

consultas de rotina, após a recuperação de um câncer. Eles ficaram contentes em nos ver. 

Como pode ser observado na foto abaixo: ao lado direito Murilo Mendes, meu filho, estudante 

de direito, engajado a favor dos direitos indígenas, está sendo pintado por Mayni Kayapó, na 

cor preta, que faz parte do repertorio tradicional do povo Kayapó. Como observado na figura 

abaixo:  

 

 

 

                                                           
66  Localizada na Passagem Brasília, 135 - Maracacuera, Belém - PA, Cep: 66815-190. 
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Figura 18 - Conversa e pintura no CASAI (Casa de saúde indígena) 

 

Fonte: Foto Própria: 

Fomos muito bem recebidos, por eles no Casai. Mayni, gentilmente pediu para nos 

pintar, retribuindo as lembranças que havíamos levado. Entre conversas e pinturas, Miki 

explicou a representatividade da cor preta para os Kayapó. Ele ressaltou que: “Essa cor, é a 

cor que cobre o corpo nosso, protege os Kayapó das almas dos mortos”67. Assim, 

parafraseando o cacique Miki, os Kayapó utilizam basicamente três cores: vermelho, preto e 

branco. A cor vermelha é retirada do urucum. A pigmentação dessa é de cor forte e bastante 

expressiva, representa a vitalidade e a pulsão de coragem, energia de todos guerreiros 

Kayapó. A cor preta é extraída do fruto do jenipapo em fusão com o carvão utilizada 

diariamente pelos Kayapó como uma segunda pele, vestimenta que representa beleza proteção 

e sorte. A cor branca é retirada da tabatinga utilizada somente em rituais e sinaliza a 

purificação do corpo.  

Percebe-se que a escolha das cores é importante, porque o gosto pela pintura corporal 

está associado ao esforço de transmitir ao corpo a alegria contida nas cores vivas e intensas. 

                                                           
67 Caderno de campo. Título: visita ao Casai. 
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As cores representam, uma forma silenciosa de ensino, símbolos que significam elos com o 

modo de ser Kayapó. Segundo Rodrigues e Jankauskas (2015, p.98):  

 

Toda essa busca nos faz entender que o aluno que vive em um ambiente construído 

para ele e por ele, vivência emoções que farão expressar sua maneira de pensar e sua 

relação com o mundo. Todas as aprendizagens que ocorrem dentro dos espaços 

disponíveis e são acessíveis aos educandos, são fundamentais na construção de sua 

autonomia.  

 

 

Há de se considerar, que não é nada fácil para os povos indígenas fortalecerem suas 

identidades, pois a escola não poderá simplesmente transpor-se para uma aldeia indígena a 

partir de um modelo de aprendizagem ocidentalizada. Como ressalta Marx (apud 

ALTHUSSER, 1979, p. 31), o Estado burguês “é uma máquina de repressão”. E nesse caso o 

Estado, contribui para assegurar a submissão das sociedades indígenas. É claro que sendo a 

educação escolar indígena, de uma forma ou de outra, mediada pelo Estado, este resguarda a 

política do poder de decisão aos projetos educacionais indígenas, de um estágio de afirmação 

acessível e manipulável. 

O Estado burguês representante da classe dominante, dita as regras e as normas de 

convivência, através da escola como comportamento de um padrão ocidentalizado, como pode 

ser observado na Escola Beca, a mecanização do tempo. Em uma conversa com a professora 

Sônia (2016), que ressaltou a sua difícil adaptação de horários como trabalhadora da 

educação, ela mencionou que: “Eu estava em sala de aula dando uma atividade e o aluno 

Kayapó da escola Beca, dirigiu-se a mim dizendo, professora vou embora com o caderno de 

baixo do braço”.  

Na escola Beca, os alunos têm hora para o lanche, entrar na escola e para finalizar suas 

atividades. Assim, à ordem temporal se une, a do espaço escola para regular a organização e 

para pautar as horas básicas de aprendizagem. 

Considera- se que a contagem de tempo cronológico na aldeia Piokrôtikõ, para iniciar 

qualquer atividade, entre os Kayapó, não depende do uso de relógio, pois eles têm uma 

maneira própria de verificar a passagem do tempo. As reuniões ou quaisquer outras 

atividades, ocorrem sempre depois do almoço, após o descanso, ou ainda, durante a noite 

depois do jantar. Os Kayapó têm maneira própria para verificar a passagem do tempo pela 

posição do sol, que se diferencia no período da estação do inverno e verão. 

Ir a roça, caçar ou fazer comida, pode demorar uma manhã toda ou, quem sabe, o dia 

inteiro, mas essas atividades serão cumpridas. É possível chegar às quinze horas, em uma casa 

Kayapó e estarem preparando ou servindo a comida, ou até mesmo visitar alguém a qualquer 
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hora do dia sem ser inconveniente, pois poderia ser a hora da refeição ou do descanso 

indígena. 

As celebrações dos rituais, não possuem data fixa. Em uma conversa com Bay (2016), 

ele contou-me, que entre os Kayapó não tem calendário de festas, para marcar a data. Logo:  

 

Quando um parente resolve fazer festa, ele vai na casa dos outros parentes e avisa, 

ele é o dono da festa. Nos festeja o dia das crianças na data certa por que o amigo 

branco e a prefeitura em Ourilândia, manda presente, aí nos festeja, mas é difícil nos 

ter data e hora para nossa festa, quando um parente faz festa não tem hora pode ser 

uns dois dias ou mais dias.  

 

Nesse sentido, o tempo reflete o próprio o modo de vida da sociedade Kayapó, a forma 

de interagir com o tempo retrata essencialmente a personalidade coletiva de um povo. Na 

sociedade ocidental, o tempo é dividido em dia, para labutar, e a noite para repousar, passou a 

ter subdivisões. Inicialmente aboliu-se, a variação sazonal da duração do dia. Essa variação 

passou a ser utilizada em cômputo de horas, que também mede duração da noite. O tempo da 

sociedade ocidental seria agora o do trabalho, onde a vida vai se aprisionando pelo sistema 

cronológico e físico através do tempo do cotidiano, tempo de minutos, ditado pelo tempo de 

hora certa e tempo do trabalho, que também é medido. Um tempo que não pertence mais aos 

homens e mulheres da sociedade nacional, pois estes estão voltados ao trabalho assalariado na 

sociedade capitalista.  

Segundo, Adir Nascimento (2004, p.165), a escola:  

 

[...], enquanto instituição ideologizada, ela tem sido a mais resistente à presença e ao 

trabalho objetivo das condições que caracterizam a formação social, pautando as 

suas políticas e ações, em que pese o discurso inovador (o que não significa 

transformador), em um ideário conservador. 

 

Assim, existem duas escolas, entre elas: a escola do índio (escola para-si) e escola para 

o índio (escola em-si). A primeira, é a escola que ainda não foi realizada como desejo dos 

Kayapó, como já foi explanado, ao longo dessa dissertação de mestrado. A segunda é a escola 

tradicional, fabricada com mecanismos que mascaram a contradição de sua existência, e não 

leva em consideração a história de cada povo indígena, incluindo suas relações sociais para 

que essas possam ser um eixo norteador da organização das escolas nas comunidades 

indígenas. Em uma conversa com Yobal (2016), a respeito da escola, ele ressaltou que:  
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Ter nossos saberes na escola é importante pra nós, faz parte da nossa educação. Eu 

estudava na escola de branco em Redenção68. Sabe, fiz meu ensino médio na escola 

Engenheiro Palma Muniz e o professor dizia que a ciência não tem mito, só quem 

tem mito é o índio. Eu acabei achando que o mito que era contado para nós na aldeia 

era uma ilusão. Sei que a escola do branco para nós é importante, mas se não for 

nossa dos Kayapó, nós têm problemas.  

 

Observa-se na fala de Yobal, o “peso” que ele carrega consigo, ainda como cidadão de 

uma mesma sociedade branca, com a qual, sempre os Kayapó tiveram que negociar, a fim de 

garantirem seus espaços e, concomitantemente, preservarem seus valores culturais e 

conhecimento indígenas.  

 

 

3.1 A RELEVÂNCIA DOS SABERES  

 

Ao retornar para a aldeia em julho de (2016), atentei às características da educação 

indígena Kayapó, a partir de tudo que está no seu cotidiano, juntamente com sua cosmologia, 

como marcas que se destacam ao olhar, e que devem ser consideradas ao se pensar, praticar a 

cosmologia na escola Beca. Nesse intuito, optei em realizar excursões pelo cerrado na 

companhia das crianças e mulheres Kayapó, no curso de atividade de caça ao tatu, agricultura 

e coletas de sementes; as excursões me proporcionaram verdadeiras aulas, que fizeram 

relembrar Paulo freire e seu propósito pedagógico, que era levar as experiências e vivências 

de seus alunos para sala de aula, um ato indispensável para relação dialógica entre o educador 

e o educando como a problematização da realidade. Desse modo, a leitura de mundo dever ser 

feita criticamente, partindo daí a curiosidade metódica; dividir e partilhar experiências do 

mundo lido, em sala de aula. 

As excursões possibilitaram observar que as crianças Kayapó, diariamente em seus 

fazeres, esbanjam curiosidade, através de seus belos semblantes e olhos negros, buscam 

compreender o mundo e desvendá-lo para si: desde a forma de plantar, pintar e sentar-se no 

chão e brincar sobre ele, imitando as mães, até os passos equalizados da dança e o canto Ina-

Ina, que podem ser realizados tanto pelo homem ou mulher Kayapó.  

Para os Kayapó da aldeia Piockôtikõn, o aprender é acionado pela curiosidade que 

alimenta a observação, o que representa um traço que se sobressai e busca no fazer e ouvir, 

muito mais do que no dizer, possibilidades concretas para aprendizagem. Os Kayapó desde 

cedo aprendem com a natureza, essa que para eles é fonte inspiradora de vida e educação.  

                                                           
68 Segundo IBGE Brasil – Pará Redenção (s.d.: n.p.) afirma que: “A população de Redenção em 2018 no Estado 

do Pará está estimada em 83.997. Todos que nascem no Município de Redenção são redencenses.”     
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Para refletir sobre a educação indígena, na aldeia Piokrôtikõ, com leveza e 

sensibilidade, conduzirei o leitor de acordo com o diário de campo, referente à terceira 

semana do mês de julho de 2016, período em que encontrava-me nessa aldeia. Estávamos 

tomando café, quando o cacique Miki fez-nos um convite para conhecermos sua mãe 

Bekwynhti Xicrín, que morava no Município de Ourilândia. Saiamos da aldeia às nove da 

manhã, na companhia de Mayni esposa do cacique e Ireyphoty, neta do casal e meu irmão 

Marcelho.  

Chegamos às treze horas da tarde, na casa da mãe do cacique Miki. Nessa residência, 

Ireyphoty conseguiu observar um passarinho entre os arbustos com a asa machucada, e 

imediatamente levou a Mayni que gentilmente explicou que o animal precisaria descansar e 

ensinou a Ireyphoty formas de cuidar do passarinho, mas a menina não estava de acordo, 

queria brincar com o animal, porém sua avó já havia ensinado a mesma, que o pássaro 

precisava ser curado e provavelmente estaria com dor e não poderia brincar. Ireyphoty chorou 

e o animal continuava, em suas mãozinhas tão pequeninas. Em seguida, a avó ensinou a 

menina a alimentar o animal com arroz e água.  

O passarinho foi levado para aldeia, e a menina o apresentou a todos os outros 

Kayapó. Entre uma brincadeira e outra, a menina retornava a gaiola improvisada para 

alimentar o animal, que lentamente foi ficando forte e curado, e passou a fazer parte de 

algumas das brincadeiras da menina, mas sob a orientação da avó. Como se observa na figura 

abaixo: 

Figura 19 - Ireyphoty Brincando no carro de seu avô Miki Kayapó 

 

Fonte: Foto Própria 
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O passarinho, na figura acima, parece exercer um fascínio ao olhar observador de 

Ireyphoty, o de uma educanda da educação ambiental Kayapó, e logo transformou animal em 

seu companheiro de brincadeiras itinerantes, que aconteciam também dentro do carro do avô 

cacique Miki, estacionado na aldeia Piockôtikõn. É comum entre os Kayapó, as crianças 

capturarem animais pequenos. Os adultos em caçadas, capturam arara, jabuti ou tucano e os 

levam para aldeia, esses animais se tornam animais de estimação do caçador e de sua família. 

As crianças ao entrarem em contato com esses animais aprendem os nomes e a classificação 

dos animais, seu habitat e seu comportamento. Desde de cedo, os meninos caçam passarinho 

com estilingue ou flechinhas, aprendem a pescar e caçar. A educação Kayapó prepara o 

menino para ser provedor de sua vida ou de sua própria família, o que exige dele observação 

atenta das espécies de animais. 

Dessa forma, observa-se que uma educação ambiental Kayapó praticada na aldeia 

Piokrôtikõ pode ser sistematizada como interdisciplinar, pois em seus outros aspectos, de 

acordo com sua concepção no que tange à geografia, biologia, a física e outras disciplinas tão 

conhecidas pelas escolas tradicionais, a educação ambiental Kayapó difere da 

interdisciplinaridade da educação branca, como foi explanado na relação de Ireyphoty como o 

pássaro, nos parágrafos acima. 

Para os Kayapó, a natureza é um elemento essencial na elaboração dos conhecimentos, 

bem como a posse de seus territórios, e os recursos existentes neles, onde o povo indígena 

Kayapó constrói seu modo de ser indígena. Sendo assim, as crianças ao entrarem em contato 

com os mitos produto da oralidade e gestualidade, que dão sentido aos fatos e expressam 

novas articulações e ressignificações de sentidos, esses pequeninos renovam, criam seu modo 

de apreender o mundo e assim, o próprio mundo social de que fazem parte.  

Em uma conversa, com o cacique Miki (2016), a respeito da importância dos saberes e 

aprendizados na escola Beca, ele ressaltou que: “É preciso que os Kuben (branco), escute a 

voz do índio Kayapó e entenda a nossa educação de índio, mas ele escuta, mas faz do jeito 

que eles querem, e não do nosso, e nós reivindica sempre.” 

Segundo Tragtenberg (2004, p.48): “A escola conduz a um condicionamento mais 

longo num quadro uniforme e máxima divisão do saber, que não visa à formação de algo, mas 

sim a uma acumulação mecânica de noções ou informações mal digeridas”. Mesmo assim, o 

Estado burguês tem jogado aos Kayapó a responsabilidade de resolver o caminho da educação 

escolar indígena e educação indígena, como peças integrantes do sistema de ensino. E ainda, 

tenta fazer dialogar a educação escolar indígena e a educação indígena, contraditórias no 

mesmo ambiente, de modo falsamente igualitário. Mas, não há dúvida de que serão os 
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professores indígenas, aqueles que dominam sua língua e cultura, os que melhor terão 

possibilidades de, na prática, fazerem dialogar essas mesmas educações. 

No caso, a escola Beca possui apenas a educação escolar indígena sem incluir a 

educação indígena. O que vincula a educação escolar indígena ao Estado burguês, que vem 

com aspecto de não admitir o conhecimento dos índios. 

De um ponto de vista mais amplo, a educação não é um modelo único, a escola não é o 

único lugar onde se pratica saberes e o professor, como profissional da educação, não é o 

único que ensina. Desta maneira, o Estado ao integrar a educação escolar indígena à educação 

indígena deverá levar em consideração os saberes indígenas Kayapó, sem limitá-lo à 

perspectiva particular do conhecimento do Estado.  

A educação escolar opera de forma burocrática, dificultando a constituição de uma 

escola indígena autônoma de qualidade, que busque cada vez mais a construção e a 

preservação da cultura Kayapó. Na visão de Weber (2003), a organização burocrática é 

instituída racionalmente pela norma da burocracia. Esta é a forma mais pura de dominação 

legal e exerce seu poder através das leis e regras estatuídas, nos quadros administrativos 

hierarquicamente articulados em documentos como estatutos aprovados e legitimados. Estes 

quadros pertencem a grandes corporações empresariais, Estados ou Municípios e outros, nos 

quais os dirigentes eleitos são nomeados para o exercício específico de um cargo, que por sua 

vez estão sujeitos as regras e limites do poder instituído.   

As regras estabelecidas de dominação legal assumem duas caraterísticas: a heterônoma 

e a heterocéfala. A primeira, no que condiz a sua ordenação, encontra-se parcialmente 

prescrita pelo Estado na ordem pública, cujas regras são estabelecidas para definir a ocupação 

dos cargos investidos e suas funções e divisões técnicas hierárquicas do trabalho na sociedade 

moderna. As regras estão prescritas em leis, estatutos elaborados por força da necessidade da 

máquina administrativa pública. A segunda, ordena para que as regras possam ser obedecidas, 

de forma legal, é necessário a presença dos quadros de coerção judiciais e policiais para as 

executarem.  

Desse modo, as mencionadas regras estatuídas de dominação legal são racionais, 

segundo o seu funcionamento heterônoma e heterocéfala, que pertencentes a ordem 

burocrática é referente a fins (diga-se lógica, eficiência), preserva o patrimônio, o cargo e 

outras características da administração burocrática como, por exemplo, privilégios 

coorporativos de funcionários e executivos de altos escalões, sejam das empresas públicas ou 

privadas.  
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Assim, de maneira imperativa que a racionalidade da burocracia serve para comandar 

o superior em relação ao subalterno, pois quem manda também obedece ao que é ou foi 

estatuído fazendo reconhecer o autêntico poder do mando burocrático.  

Observa-se que os Kayapó, ao pensar em uma escola do índio acabam se contrapondo 

e sendo alijados pela dominação burocrática, que através de seu poder influencia as práticas 

escolares. 

 

 

3.2 O SIGNIFICADO DA ESCOLA NA COMUNIDADE KAYAPÓ 

 

Voltemos à compreensão para o significado de escola na aldeia Piokrôtikõ, pois em 

busca pela relação entre a educação indígena Kayapó e educação escolar indígena, acabei 

observando que seria necessário trazer para essa dissertação de mestrado, as vozes dos alunos 

e dos mais velhos Kayapó. A respeito do significado da educação escolar para eles, e a 

relação que essa tem com educação indígena Kayapó.  

Ao entrar em contato com aluno Bepkatyx Kayapó (2016), pertencente ao corpo 

discente da escola Beca, quinta série do ensino fundamental e morador da aldeia Piokrôtik, 

perguntei-lhe como estava indo na escola? Sua resposta foi a seguinte: “bem mas acho que me 

dei mal na atividade de geografia, a professora me ensinar, só que não entendi muito bem a 

matéria essa atividade contar para minha aprovação, tirei nota baixa”. Levando em 

consideração as palavras de Bepkatyx Kayapó, uma das premissas do modelo de escola 

ocidental é a individualização, cada estudante em sua trajetória escolar, vai sendo avaliado 

pelo professor, com medidas de desempenho através de provas, atividades participativas que 

permitem sua reprovação ou aprovação e sua progressão, nos níveis de ensino. Nas palavras 

de Bepkatyx Kayapó se observa que a escola, tal qual em nossa sociedade não índia, nos 

proporciona ensinamentos de sermos indivíduos capazes de avaliar a nós mesmos, e o nosso 

desempenho em relação aos dos demais. Esses aspectos contribuem para ajustar cada pessoa a 

um mundo individualizado e competitivo, em busca da possibilidade de ascensão na 

hierarquia de prestigio. 

Em diversos momentos de reflexão e conversas com alunos indígenas Kayapó e os 

mais velhos, que afirmaram sempre ter sido um desafio assumir a educação escolar na aldeia 

Piokrôtikõ, principalmente por serem logicas diferentes, de um lado a educação indígena 

prima pela produção do índio, para viver sua cultura na aldeia, do outro a educação escolar 

não reproduz a educação indígena Kayapó, mas somente o sistema de instrução pertencente a 

escola do Kuben (homem branco). Nas palavras de Miki (2016): “Isso não é educação para 
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nosso povo”, mas a escola tem se apresentado aos índios contraditoriamente, ora como escola 

“democrática” e ora como “burocrática”. Porém, do ponto de vista de Tragtenberg (2004), que 

define o conceito de, pedagogia burocrática, como uma pedagogia dominante, na qual se 

funda nos cumprimentos de provas e conteúdos programáticos, e que nessa teia envolve o 

professor, com tais normas à medida em que eles são obrigados a cumprir com todo o 

conteúdo ritualístico da estrutura escolar. Essa, que através do saber, aprimora os meios de 

controle sem o recurso da força, pois a própria prática de ensino da pedagogia burocrática, 

contribui na mesma proporção que resume o aluno ao papel de receptáculo de conhecimentos, 

argolando o discente em uma hierarquia tensa e burocrática.  

Nesse sentido, alunos e professores encontram-se em uma posição vulnerável e 

submissa. Essa pedagogia amplia meios para manter o aluno sob vigilância constante através 

de plano de aula, provas e relatórios de frequências diárias. Assim, em nome do 

conhecimento, os alunos são apenas parte acessórias de sua atividade, as vezes aspiráveis, 

outras vezes suportáveis. 

E ainda, os Kayapó disponibilizaram copias de recursos pedagógicos utilizados na 

escola Beca, como: plano de aula e prova de avaliação escolar. Os recursos, encontram-se em 

anexo nessa dissertação de mestrado, organizados da seguinte maneira: modelo de plano de 

aula–a (Anexo 1) e recurso avaliativo prova–b (Anexo 2), os quais serão analisados abaixo.  

No modelo de plano de aula–a (Anexo 1). É possível observar que, no topo da lauda, 

há um brasão da prefeitura de Ourilândia, seguido do cabeçalho, que descreve o seguinte: 

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, 

localizado a Rua Piauí, s/n - SEMEC-CEP.68.390 - Ourilândia do Norte, Pará. CNPJ 

22.980.643/001-81 – Fone/fax: (94) 343-11 86 e o E-mail -

seceeducacaooorilandia@amat.org.br.  

O modelo de plano de aula–a está dividido em caixas de textos, enumerados em seis 

partes. Digitados em lauda de papel (A 4) e os registrados escritos com caneta estereográfica 

de cor preta. 

A primeira parte, contém informações de: data, dia, mês e ano 07 /03/2016 e as turmas 

do ensino fundamental do 4º, 5º e 6º anos. A segunda parte do modelo de plano de aula–a, 

organiza-se da seguinte maneira: objetivos gerais propõem, ampliar leitura; objetivos 

específicos se destinam a verificar os conhecimentos em adição a diversas formas e avaliar a 

leitura individual. Esses objetivos estão integrados ao sistema educacional brasileiro que não 

inclui, a educação indígena Kayapó, e tão pouco suas cosmologias, que não são estáticas. 

Mesmo assim, o sistema educacional brasileiro tem ofertado apenas o direito de acesso a 
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elementos curriculares próprios do ensino fundamental, contempladas por diretrizes de leis 

educacionais.  

Observa-se que o modelo de plano de aula–a em sua terceira parte contempla 

conteúdos em: adição e leitura. Quarta parte metodologia: atividade no quadro e leitura 

individual e na quinta parte, avaliação: individual com anotações. Todas as partes desse plano 

de aula–a são acompanhada por regras formais, de escritas, interpretação, leitura e avaliação 

de provas escolares. O que é contrário a educação indígena Kayapó. Pois na educação 

indígena, o conhecimento não é determinado por regras ou espaços de ensino, mas pela 

iniciativa e disposição em querer aprender com sua geração, sem perder de vista a totalidade 

educacional realizada pelo povo Kayapó. 

Desse modo, os conteúdos referentes ao modelo de plano de aula–a fornece um 

panorama que não aborda a temática indígena Kayapó. Os conteúdos aplicados nesse modelo 

de plano são compartilhados apenas na modalidade do sistema educacional brasileiro, sem 

incluir a educação indígena vivida na aldeia Piokrôtikõn. 

Em uma conversa69 descontraída na escola Beca em companhia dos alunos Berabô, 

Bepkatyx Kayapó, eles gentilmente se dispuseram a apresenta-me os livros didáticos 

utilizados na escola, disponibilizados pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC.  

Bepkatyx Kayapó (2016) ao folhear os livros ressaltou que: “o livro didático, as 

provas, plano de aula, e as aulas ministradas na escola Beca para nosso povo, poderia trazer 

atividades nossas, mitos, a nossa festa do guerreiro, que geralmente é no mês de agosto”. 

Bepkatyx Kayapó Berabô juntamente com Yobal Kayapó relembraram imediatamente mitos e 

as festas de seu povo. Nesse sentido, existe a preocupação dos Kayapó com a perpetuação de 

sua cultura e com a continuidade de sua transmissão para os mais jovens. Segundo Yobal 

(2016) os conhecimentos devem ser Iukre iaren (aprendidos e passados adiante,) e para as 

Kukradjà (continuar a conta às novas gerações), “cada povo tem sua história e cultura, não 

somos iguais. Ficar trazendo professor branco que não conhece nossa cultura não dá certo. 

Assim vamos trabalhar a história de outro povo e não a nossa”.    

Observa-se que os Kayapó da aldeia Piokrôtikõ, estão sem oportunidades de propor 

ideias como a defendida por Berabô Bepkatyx e Yobal Kayapó. Os conteúdos didáticos da 

educação escolar indígena, até o momento, não estão sendo articulados de acordo com os 

anseios dos alunos Kayapó. Esses conteúdos foram deixados de lado pelos professores ao 

longo da vida desses alunos. As redes de parentesco, rituais, a educação, a organização 

                                                           
69 Conversa registrada em diário de campo. 
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familiar, e tantos outros aspectos não podem ser negligenciados numa evidente simplificação 

do assunto.  

Cabe ressaltar que o modelo de plano de aula–a, na sua sexta parte chamado de 

relatório diário, descreve o seguinte: veio 3 alunos – Bep, Ireranti e Gonhere, os demais 

alunos foram à cidade comprar as matérias e Bay foi para cidade. Tal relatório diário 

construído como modelo didático, permite registrar a presença e ausência dos alunos Kayapó, 

a fim de controlá-los e vigiá-los.  

Passaremos aos comentários referente ao recurso avaliativo prova–b, que encontra-se 

no (Anexo 2) dessa dissertação de mestrado. O recurso avaliativo prova–b aborda a 

interpretação textual da disciplina língua portuguesa. No topo da lauda, do mesmo recurso 

avaliativo prova–b, pode-se observa o nome da aluna: Ireranti Kayapó escrita a lápis. Do lado 

direito, visualiza-se, o seguinte: leitura boa, acompanhada da nota de 6,5 pontos escrito a 

caneta estereográfica azul claro. O método de avaliação e pontuação de cada questão não foi 

informado na prova pertencente ao recurso avaliativo prova–b, cuja primeira atividade é um 

texto de título Talita, escrito pela autora Tatiana Belinky no livro A operação do tio Onofre: 

uma história policial. São Paulo: Ática, 1985.  

O Texto que está contido no recurso avaliativo prova–b, tem como personagem 

principal Talita, uma menina que atribuía nomes de pessoas aos objetos utilitários de seu lar. 

O texto compõe-se de quatro parágrafos, nove personagens, os quais alguns deles se fazem 

presentes no imaginário da personagem Talita e assumem o papel de objetos, exemplo: dona 

Teresa que assume o papel de mesa, vó gordona o papel de poltrona, doutor Mario o armário, 

dona Ada a escada, tia sinhazinha a escrivaninha e a prima Dora a lavadora de roupas. Os pais 

decidem entrar na brincadeira de Talita, pedindo favores à menina e referindo-se às pessoas 

com os nomes dos objetos já mencionados. O texto satiriza os personagens colocando-os em 

uma subcategoria de objetos domésticos. O recurso avaliativo prova–b dispõem de quatro 

questões objetivas: 1º, 2º, 3º e 4º. Organizadas com as seguintes alternativas: (A), (B), (C), 

(D) contextualizadas de fragmentos do texto Talita. 

A primeira questão do recurso avaliativo prova–b, contém a seguinte pergunta70: A 

mania de Talita de dar nomes de gente aos objetos da casa demostra que ela é. As alternativas 

para responde a pergunta são: (A) Curiosa, (B) Exagerada, (C) Estudiosa e (D) Criativa.  

                                                           
70 Ver a ausência do ponto de interrogação na primeira questão, que encontra-se no recurso avaliativo prova–b 

(anexo 2).  
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Das alternativas acima, a letra (A) que foi escolhida pela aluna Ireranti Kayapó é 

considerada incorreta. Nesse caso, a alternativa correta seria a letra (D) corrigida no recurso 

avaliativo prova–b. Em conversa71, a respeito dessa primeira questão do recurso avaliativo 

prova–b mencionado acima, foi perguntado o seguinte ao aluno Ireranti Kayapó72 (2016): 

porque ela havia marcado a alternativa letra (A)?  

Parafraseando a resposta de Ireranti Kayapó, a respeito da alternativa letra (A). Esta 

foi marcada como correta por ela, porque nunca havia imaginado que as pessoas pudessem 

assumir nomes de objetos no mundo do branco. Uma vez, que a personagem Talita no texto 

não pediu permissão aos personagens mais velhos. Desse modo, a alternativa (D) Criativa, 

não poderia ser correta. Visto que, entre os Kayapó cada coisa tem seu nome. Os nomes das 

pessoas precisam ser respeitados. Somente durante o ritual de nominação é que o nome da 

pessoa é revelado. Pois, os avós maternos e paternos recebem o aviso a respeito do nome, 

através de um canto do pássaro ou sonho. Às vezes, os parentes mais velhos inventam nomes 

de brincadeira que geralmente são atribuídos quando os homens saem em caçadas cerimonial 

ou estão reunidos, e as mulheres quando estão concentradas na roça ou coletando alimentos, 

mas esse povo de acordo com Ireranti Kayapó não gosta de nomes de brincadeira, pois a 

pessoa cresce sem sorte. 

A segunda questão do recurso avaliativo prova–b, compõe-se da seguinte pergunta73: 

A mania de Talita era. Para responder essa pergunta foram dispostas questões de múltipla 

escolha e tem como proposta as seguintes alternativas: (A) Brincar com os objetos da casa; 

(B) colocar nomes nos objetos da casa; (C) esconder os objetos da casa; (D) quebrar os 

objetos da casa. Assim, a aluna Ireranti Kayapó conseguiu interpretar o texto de maneira 

correta marcando a letra (B) dessas alternativas.  

Para tanto, é relevante comentar que essa segunda questão do recurso avaliativo 

prova–b conduz a um aprendizado ao nível de uma educação escolar indígena ocultando a 

educação indígena. Pois, não basta saber qual é “A mania de Talita era” como disposta na 

segunda questão do recurso avaliativo prova–b. É preciso compreender qual a relação do texto 

Talita com a cultura Kayapó e como pode ser adaptado à experiência cotidiana dos alunos da 

escola Beca, as questões e alternativas do recurso avaliativo prova–b.  

                                                           
71 Conversa registrada no diário de campo.  
72 Ireranti Kayapó estudante da escola Beca e moradora da aldeia Piokrôtikõ.  
73 Ver a ausência do ponto de interrogação no recurso avaliativo prova–b (anexo 2).  
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Desse modo, a aluna Ireranti Kayapó assume o papel de reprodutora de frases do texto 

Talita impedindo essa aluna de exercitar sua capacidade de criação, levando-a apenas ao 

significado que emerge do próprio texto lido como única e verdadeira resposta.  

A terceira questão do recurso avaliativo prova–b é um fragmento retirado do texto 

Talita, em forma de pergunta organizada da seguinte maneira: Na frase “ainda bem que tem 

roupas limpa dentro do doutor Mario, né mamãe?”. Esta frase é uma. Para responder essa 

pergunta, referente a terceira questão são necessárias as seguintes alternativas: (A) Afirmação; 

(B) Negação; (C) Interrogação; (D) Exclamação. Entre essas alternativas, a resposta correta 

seria letra (C) Interrogação e não a letra (A). No tocante, a terceira questão referente ao 

recurso avaliativo prova–b exige do aluno conhecimento de pontuação gramatical. Nesse 

sentido, toda teoria gramatical é sistematizada e estruturada na gramatica normativa para que 

a aluna Ireranti Kayapó domine o processo de escolarização, que são complementadas ao 

longo do ano letivo com exercícios de fixação, regras e conceitos a serem aprendidos de 

forma mecânica e monótona.  

Assim, é necessário adequar as práticas pedagógicas escolares às práticas 

contextualizadas e significativas da cultura indígena Kayapó, uma vez que o aluno não está 

preparado para trabalhar com a diferença linguística, devendo o docente criar condições para 

tal. O que possibilitaria a interação com o texto Talita, pelo qual o leitor teria possibilidade de 

retratar o mundo circundante filtrado pelo simbólico, como prática de reflexão sobre a 

estrutura da língua portuguesa e seus usos.  

Voltaremos a atenção para quarta questão do recurso avaliativo prova–b, que traz a 

seguinte pergunta74: Esperar sentado na vó gordona quer dizer. A opção para resposta dessa 

quarta questão divide-se na seguinte alternativas: (A) Sentar em cima da vó de Talita; (B) 

Sentar na poltrona chamada vó gordona; (C) Sentar no colo da vó gordona; (D) Sentar ao lado 

da vó de Talita. A aluna Ireranti Kayapó de acordo com o texto marcou corretamente a letra 

(B). Observa-se que a leitura e a interpretação do texto Talita são calcadas na reprodução, 

oferecendo a essa aluna uma leitura de mão única que assim, recebe passivamente as 

informações, sem voz para interagir ou dialogar com o texto, uma vez que apenas reproduz o 

conteúdo desse texto.   

Ainda assim, as 1º, 2º, 3º e 4º questões do texto Talita que constituem o recurso 

avaliativo prova–b (Anexo 2), privilegiam apenas a capacidade de tarefa escolar chamada de 

                                                           
74 Ver a ausência do ponto de interrogação na quarta questão, que encontra-se no recurso avaliativo da prova–b 

(anexo 2). 
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prova avaliativa. Excluindo toda a riqueza que podia surgi da experiência e criatividade da 

aluna Ireranti Kayapó. Pois, o texto Talita não vislumbra subsídios que estabeleça ligações 

com a educação indígena Kayapó. A esse respeito, em uma conversa com alguns alunos 

Kayapó do 4º e 5º ano em idade de 12 a 19 anos, perguntei-lhes se já haviam lido o texto de 

Talita. Todos disseram que sim, mas solicitei a esses alunos uma nova leitura a respeito do 

texto e os esclarecimentos de certos objetos domésticos que fazem parte do repertório do 

texto, os quais foram relembrados. Logo, após a leitura começamos a fazer inferências e 

descobrir que os mesmos alunos não tiveram oportunidade de contato físico com tais objetos 

domésticos como: escrivaninha, poltrona, ou lavadouro. As interpretações eram inúmeras.  

Segundo os referidos alunos acima, a poltrona seria a terra do fundo do rio, a 

lavadouro o jirau de suas casas e a escrivaninha, nenhum deles souberam me explicar. Os 

Kayapó são autônomos na sua cultura, capazes de construir sentidos e imprimir suas marcas 

interpretativas, que se abrem em uma infindável possibilidade de interpretação.  

Os objetos interpretados por esses alunos Kayapó não se configuram apenas como 

uma reprodução, ou um reflexo de acontecimentos sociais vividos na aldeia, que 

possibilitaram suas significações. São antes, uma construção formada pela combinação social, 

cultural e coletiva que, a partir de sua existência milenar, desempenha um papel ativo na 

produção das possíveis interpretação. 

Mas o texto Talita, para além do uso de ludicidade, leitura e interpretação textual, não 

contribui para formação de uma educação escolar indígena, na qual os alunos possam se 

tornarem críticos e pensantes, no sentido de uma educação escolar que disponibilize um 

ensino de qualidade, intercultural, bilíngue, diferenciada e especifica, que contemple seus 

direitos culturais, Como forma de resistência e afirmação, de sua cultura. Desse modo, a 

educação escolar indígena precisa ultrapassar determinações metodológicas cristalizadas e 

compreender, qual educação faz-se necessária na comunidade indígena Kayapó da aldeia 

Piokrôtikõ. 

 

3.2.1 Educação Escolar Indígena: um olhar diferenciado  

 

Apesar do estreitamento político para com os povos indígenas, pode-se mencionar 

alguns avanços. Um deles é a constituição federal de 1988, que concedeu aos índios o direito 

à manutenção e a reprodução de sua cultura, bem como sua organização social, costumes, 

tradição e a línguas que vem sendo regulamentada pela constituição brasileira.  
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Nesse sentido, à lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu 

novos rumos a educação indígena no Brasil e que foi aprovada pelo congresso nacional em 

1996 e promulgada no dia 20 de dezembro, a qual faz menção aos artigos 78 e 79 referentes a 

educação escolar indígena.  

Desse modo, cabe verificar algumas determinações constituídos nesses artigos que 

estão na lei nº 9.394 disposta na LDB- Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. O 

artigo 78, determina que a união deverá ofertar aos povos indígenas uma educação escolar 

bilíngue e intercultural, que fortaleça a valorização de suas línguas maternas, recuperação de 

suas memorias históricas, proporcione oportunidade de reafirmar suas identidades étnicas, 

ainda dando-lhes acesso ao conhecimento técnico e cientifico. O artigo 79, estabelece que a 

união apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino municipais e estaduais no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas.  

De acordo com o regime de colaboração, posto pela constituição Federal de 1988 e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); a coordenação nacional das políticas 

de Educação Escolar Indígena75 é de competência do Ministério da Educação (MEC), em 

parceria com Estados e Municípios desenvolverem programas integrados de ensino e pesquisa 

articulados juntamente com as comunidades indígenas, com objetivo de fortalecer suas 

práticas socioculturais e a língua materna, desenvolver currículo e programas específicos, nos 

quais sejam incluídos conteúdos culturais que correspondam às respectivas comunidades, e 

assim elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.   

São expressivos, nesses artigos, 78 e 79 mencionados acima, as determinações 

demarcadas a respeito da interculturalidade que trafega do plano conceitual para o plano 

político. Contudo, os mesmos artigos não aclaram e nem elucidam o que se entende por 

educação escolar bilíngue e intercultural. Mesmo assim, a Lei de Diretrizes e Bases-LDB 

ressalta que educação escolar indígena deverá ter um tratamento diferenciado das demais 

escolas dos sistemas de ensino, enfatizada pela prática do bilinguismo e interculturalidade. 

Na busca de compreensão pela educação escolar indígena intercultural, bilíngue 

diferenciada e específica: interpretar a palavra interculturalidade. O sentido a que se remete, é 

que são duas ou mais culturas que estão se relacionando de alguma forma. Para Urquiza e 

Adir Nascimento (2010), a escola indígena ao levar em consideração a interculturalidade, 

deve reconhecer a inserção da cultura indígena no espaço escolar, Pois, essa especificidade 

                                                           
75 Segundo Alves (2001, p.22): “a Coordenação das ações de Educação Escolar Indígena é responsabilidade do 

Ministério da Educação, cabendo aos Estados e Municípios a sua execução.” 
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tem de ser tratada e abordada com a mesma acuidade no que designa os valores culturais da 

cultura indígena e a cultura não indígena.  

Os mesmos autores Urquiza e Adir Nascimento (2010), dão importância em considerar 

os saberes tradicionais e desterritorializar o atlas da cultura dominante, que historicamente 

sempre foi assimilado como imagem refletida do colonizador a ser transmitida.  

Assim é necessário, considerar os saberes tradicionais de cada povo indígena em um 

contexto historicamente dinâmico e contínuo de tradução e ressignificação. Nessa perspectiva, 

interculturalidade pode ser compreendida como interação e respeito às culturas diferentes, 

com a possibilidade de ser integrada e administrada no processo educativo de cada povo 

indígena. 

A respeito da interculturalidade, cabe deixar claro que segundo Adir Nascimento 

(2004), não se tem uma prática histórica no Brasil. Pois, os projetos pedagógicos da história 

referentes à educação brasileira sempre foram elitistas ou tem a marca da restrição e exclusão, 

ou tem uma estada de pouca duração, por falta de capacitação dos executores de avaliação e 

amadurecimento. 

A respeito da educação bilíngue em comunidade indígena, baseado em Raimundo 

Nascimento (2017), essa educação tem como forma de promover um melhor desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, uma vez que sendo estes falantes da língua indígena, não teriam 

dificuldade em apreender as pautas culturais, dado que o ensino seria ministrado em sua 

própria língua. Nesse caso a língua indígena deveria ser utilizada como meio de instrução e 

alfabetização em todo processo educativo, e a língua portuguesa, seria ensinada como uma 

disciplina. 

Ainda de acordo com Raimundo Nascimento (2017, p.114), no Brasil exatamente na 

passagem dos: “[...] anos de 1980 para os anos de 1990 [...]” constrói-se socialmente um 

discurso a respeito de uma educação diferenciada para os povos indígenas, na finalidade de 

manter uma educação assistencialista direta e/ou indiretamente paliativa, por meio de uma 

educação missionária. O que havia de atuação preponderante dos órgãos indigenistas a favor 

da educação. Mas, é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 que 

vem consagrar o direito dos povos indígenas de terem uma educação diferenciada.  

No Brasil, entre os anos de 80 e 90 o movimento de professores indígenas teve 

participação importante em estabelecer uma ressignificação a respeito da educação escolar 

indígena, em que se pode identificar novas ideias de uma educação específica e diferenciada. 
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A esse respeito em uma conversa76 com o professor indígena Bay (2016), que fez a seguinte 

reflexão: “Nunca explicaram pra nós, o que é essa educação escolar especifica e diferenciada. 

Mas parece que é, nossa educação Kaypó na escola. Acho que deve ser assim”.  

Além disso, a relação que a educação indígena estabelece com a educação 

diferenciada e especifica parece não haver por parte dos professores e alunos Kayapó uma 

compreensão do que seja educação diferenciada e especifica para o povo indígena Kayapó. 

Essa relação parece sombria, tendo em conta que não há por parte da legislação educacional 

uma definição ou uma conceituação do que seja ou deveria ser esse modelo de educação 

diferenciada específica. 

Com base no Referencial Curricular para as Escolas Indígenas-RCNEI (1998 apud 

Raimundo Nascimento, 2017), a educação escolar indígena deve ser específica e diferenciada 

porque é compreendida e planejada de acordo com as aspirações de cada povo indígena. Pois, 

este povo possui autonomia a determinados aspectos que regem a orientação e o 

funcionamento da comunidade indígena. 

Mesmo que o Referencial Curricular para as Escolas Indígenas-RCNEI (1998 apud 

Raimundo Nascimento, 2017), seja oficial e regulamentado, ainda há indefinições com uma 

series de dúvidas. Tais como: Qual o sentido de educação especifica? Quais seriam os 

conteúdos e as diferenças a serem trabalhados?   

Tratando-se do processo de construção de propostas pedagógicas, uma das maiores 

dificuldades para a escola indígena, está na definição e na compreensão do que seria uma 

educação diferenciada e especifica, para os povos indígenas. 

Sendo assim, em uma conversa com Miki (2016) que está registrada em meu caderno 

de campo. Ele ressaltou: “A educação diferenciada! Nós, não é diferente. Caçamos, pescamos, 

pensamos, fazemos tudo como vocês Kuben (branco). O menino Kayapó desde de pequeno 

vai aprendendo a caçar, aprende a educação nossa e com isso, aprende também a ter 

compromisso”. Participando da mesma conversa, Yobal (2016), também ressaltou o seguinte:  

 

Nós não temos educação diferenciada e especifica o ensino aqui na aldeia é fraco 

diferente da escola pública eu já estudei na escola pública, o aluno que estuda na 

escola Beca não sabe de nada a esse respeito. Nossa cultura é no rio e no mato, mas 

essa não é comentada na escola da aldeia e nem em outras escolas pelos professores 

Kuben (branco). Eles sabem pouco de nós. 

 

                                                           
76 Conversa registrada no caderno de campo.  
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De acordo com o exposto acima, a educação diferenciada e específica é enfatizada 

pela ênfase na diferença cultural, contrária às intenções homogeneizantes das políticas 

educacionais do Estado. De um modo mais amplo, nas palavras de Miki e Yobal Kayapó, o 

que se analisa é que a escola precisa se indianizar ao modo próprio do povo Kayapó, 

adequando-se às necessidades de quem se apropria da escola, mesmo que na sua origem essa 

escola nunca tenha pertencido a esse povo.  

Ao observar as práticas cotidiana da Escola de Ensino Municipal Beca, a primeira 

ideia vinda à cabeça foi que essa escola em nada se diferenciava da escola não indígena, nos 

aspectos pedagógicos, no cotidiano de sala de aula, na ação pedagógica dos professores. Não 

consegui visualizar qualquer diferença em relação a escola não indígena, os alunos são 

alfabetizados em língua portuguesa e o material didático utilizado tanto pelos alunos, quanto 

pelos professores são o mesmo das escolas não indígenas e nada a ver com a cultura Kayapó.  

Em uma conversa com Bay Kayapó (2016), foi ressaltado o seguinte: 

 

 

Nos fazer várias vezes, os projetos pedagógicos indígenas nosso, para uma escola do 

índio Kayapó, mas não são aceitos não passa na secretaria de educação. Fizemos 

outras propostas, mas nada. As leis, estão mortas pra nós, índios. Estamos 

elaborando outro, mas sei que não terá sucesso77. Agora nós não temos mais 

modelos antigos e nem modelos de novos projetos pedagógico indígena, estão todos 

com a secretaria de educação. Mas vamos continuar lutando.    

 

 

Analisa-se nas palavras de Bay que, os Kayapó vêm insistentemente tentando repensar 

o papel da escola na educação indígena e os processos de formação de professores não 

indígenas. No entanto, a Escola Municipal de ensino fundamental Beca ainda não possui uma 

proposta pedagógica definida, pois o projeto político pedagógico está em construção e, assim 

que estiver pronto, caberá sua aprovação às políticas públicas de educação de Estado. Para os 

Kayapó o entendimento é que a educação é um direito. Porém, esse povo ainda não conseguiu 

ter do Estado a garantia de que esse direito seja diferenciado, especifico, intercultural e 

bilíngue do jeito que os Kayapó entendem como certo para suas próprias vidas.   

Diante disso, caberá refletir sobre a seguinte questão: haverá possibilidade de uma 

educação escolar intercultural específica bilíngue e diferenciada, que permita a igualdade de 

direitos sem destruir a cultura indígena Kayapó e o direito a autonomia de uma educação 

escolar do índio. 

 

                                                           
77 Essa informação é referente a julho de 2015, momento em que estive na comunidade Kayapó por ocasião da 

segunda fase do trabalho de campo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aproximadamente há quinhentos anos, o povo indígena Kayapó da aldeia Piokrôtikõ 

em Ourilândia do norte no Estado do Pará, vivia espalhado no território brasileiro de forma 

variada. Esse povo partilhava um sistema político, econômico, cultural e religioso, que quase 

sempre a divisão, o acolhimento, se faziam presentes. Os Kayapó foram atormentados e 

perseguidos, por parte dos supostos homens civilizados.  

A educação sempre foi o mecanismo encontrado, por parte dos colonizadores e 

opressores das culturas indígenas, com a intenção de se apossarem de suas terras e, para isso, 

utilizaram-se das mais diversas estratégias, entre elas: do primeiro contato e sua oferta de 

produtos da catequização, da instrução ao trabalho, visando o extermínio da cultura indígena 

e, eventualmente, do próprio indígena. 

Assim, considerando o que confirmou Darcy Ribeiro (1989), no Prefácio a Mércio 

Pereira Gomes no livro Os índios e o Brasil: apesar do continuado processo de extermínio, os 

povos indígenas que sobreviveram provaram uma resistência espantosa.  

Foi observado durante a pesquisa a campo na aldeia Piokrôtikõ, que a comunidade 

indígena Kayapó para se preservar tem a sua educação como estratégia de resistência ao forte 

impacto da civilização, representada pelo descaso do poder público e seus aparelhos 

reguladores da educação brasileira. 

Nesse sentido, mais recentemente os Kayapó atentaram que a educação que antes 

serviu aos interesses da sociedade eurocêntrica, agora serve como instrumento na luta de suas 

reivindicações, e assim favoreceram-se de uma educação que respeita sua diversidade, voltada 

à valorização de suas práticas culturais e o uso de suas formas próprias de fazer educação, 

como instrumento e fortalecimento de sua identidade. 

Como a educação escolar não é uma invenção do mundo indígena, a maneira de 

conceber a educação se deu a partir da mentalidade do homem não indígena, branco, que 

desconhece a cosmovisão e todo repertório ritualístico e mitológico da população indígena. 

Desse modo, os povos indígenas não são protagonistas de seu fazer pedagógico no ambiente 

do ensino escolar não indígena.  

Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil se reconheceu como uma nação 

pluricultural, abandonando o modelo integracionista que pesava sobre os povos indígenas. A 

partir do estabelecimento dessa Constituição, um dos pontos normativos a serem legitimados 

foram: a garantia de uma educação escolar bilíngue, especifica, diferenciada e intercultural 

para os povos indígenas. 
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Os índios Kayapó, hoje mais do que no passado, são autores e proclamam ideias, 

discursos articulados e consistentes sobre a escola Beca na aldeia Piokrôtikõ, e expressam o 

que desejam para suas comunidades. O empasse, no entanto, tem sido concretizar a escola 

específica, diferenciada e intercultural pretendida por essa comunidade indígena e instituída 

por lei. Mas, há algumas inoperâncias que levam a esse impasse e que se iniciou nessa 

incerteza da letra semimorta da legislação entre índios e a educação, compostas pelas mais 

profundas fendas, pois o poder público, ao mesmo tempo que abre expectativas legais, esbarra 

em sua própria regulamentação criando entraves burocráticos para a construção de uma escola 

do índio Kayapó.  

O Estado tem adotado para si a tarefa de decidir quais os rumos que as escolas 

indígenas devem tomar, centralizando seu poder de decisão quando deveria facilitar e 

possibilitar a capacitação de professores e gestores indígenas e não indígenas, sem forjar uma 

educação escolar para o índio e aceitando a definição de escola que cada comunidade 

indígena adotou. 
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(Anexo 1) 

MODELO DE PLANO DE AULA–A 
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(Anexo 2) 

RECURSO AVALIATIVO PROVA– B 

 


