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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar como é a vivência entre à etnia KAYAPÓ 
junto à etnia TERENA de MATO GROSSO onde podemos observar a educação 
escolar repassada aos indígenas que foram inseridos na Escola Estadual Indígena 
Terena Komomoyea Kovo’ero localizada na Gleba Iriri Município de Matupá na 
aldeia Kuxonety Poke’é. A pesquisa esta embasada na interculturalidade da escola 
da etnia TERENA. O procedimento metodológico iniciou-se na pesquisa bibliográfica 
seguidas de observações ocorridos na escola e logo mais através de questionários 
repassados aos alunos, professores e também a Srª Cícera Chagas da Silva a 
pessoa responsável pelos estudantes KAYAPÓ. O presente projeto aborda a relação 
entre o estudante KAYAPÓ e o professor indígena que atua na escola, onde os 
mesmos convivem diariamente junto a escola e a comunidade da aldeia Kuxonety 
Poke’é pertencente à etnia TERENA de MATO GROSSO, ou seja o ensino 
repassados aos alunos e o estilo de aprendizagem do mesmo. Lança também a 
importância de uma educação intercultural onde a partir da convivência aprendem a 
se respeitar. Os professores atuantes na área da educação escolar indígenas da 
Escola Estadual Indígena Terena Komomoyea Kovo’ero são todos professores da 
etnia TERENA e relatam as dificuldades e o que aprendem diariamente com os 
alunos inseridos na escola em pesquisa. A SRª Cícera Chagas da Silva responsável 
relata o que passa diariamente com os estudantes e como vai o andamento escolar. 
Os alunos também relatam sua opinião sobre o ensino/aprendizagem repassado a 
eles pelos professores atuantes da escola. Como resultado posso dizer que ambos 
se relacionam muito bem e o ensino/aprendizagem esta excelente para alguns mais 
outros mesmos mais faz parte de too processo de ensino em todas as escolas. 

 
Palavras-chave: KAIAPÓ. TERENA. Estudantes. Educação Escolar Indígena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo identificar cómo es la vivencia entre la etnia 
KAYAPÓ junto a la etnia TERENA de MATO GROSSO donde podemos observar la 
educación escolar repasada a los indígenas que fueron insertados en la Escuela 
Estadual Indígena Terena Komomoyea Kovo'ero ubicada en la Gleba Iriri Municipio 
de Matupá na pueblo Kuxonety Poke'é. La investigación esta fundamentada en la 
interculturalidad de la escuela de la etnia TERENA. El procedimiento metodológico 
se inició en la investigación bibliográfica seguidas de observaciones ocurridas en la 
escuela y luego más a través de cuestionarios repasados a los alumnos, profesores 
y también la Sra. Cícera Chagas da Silva la persona responsable por los estudiantes 
KAYAPÓ. El presente proyecto aborda la relación entre el estudiante KAYAPÓ y el 
profesor indígena que actúa en la escuela, donde los mismos conviven diariamente 
junto a la escuela y la comunidad de la aldea Kuxonety Poke'é perteneciente a la 
etnia TERENA de MATO GROSSO, o sea la enseñanza traspasados a los escolares 
los alumnos y el estilo de aprendizaje del mismo. También lanza la importancia de 
una educación intercultural donde a partir de la convivencia aprenden a respetarse. 
Los profesores actuantes en el área de la educación escolar indígenas de la Escuela 
Estadual Indígena Terena Komomoyea Kovo'ero son todos profesores de la etnia 
TERENA y relatan las dificultades y lo que aprenden diariamente con los alumnos 
insertados en la escuela en investigación. La SRª Cícera Chagas da Silva 
responsable relata lo que pasa diariamente con los estudiantes y cómo va el curso 
escolar. Los alumnos también relatan su opinión sobre la enseñanza / aprendizaje 
transferidos a ellos por los profesores actuantes de la escuela. Como resultado 
puedo decir que ambos se relacionan muy bien y la enseñanza / aprendizaje esta 
excelente para algunos más otros, más forma parte de demasiado proceso de 
enseñanza en todas las escuelas. 
 
Palabras clave: KAIAPÓ. TERENA. Estudiantes. Educación Escolar Indígena. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida para a defesa 

monografica à FACULDADE UNIFAMA (União das faculdades Mato-grossenses) a 

pesquisa foi realizada na ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TERENA KOMOMOYEA 

KOVO’ERO que se localiza na BR080 a 200 km do município de MATUPÁ, onde se 

localiza a aldeia KUXONETY POKE’E, aldeia do povo TERENA.  

 A aldeia possui apenas uma escola, ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA 

TERENA KOMOMOYEA KOVO’ERO, mantida pelo estado, e atende a alunos 

indígenas de duas etnias diferentes desde a pré-escola, ensino fundamental e 

ensino médio.  

 Investigou-se, portanto a rotina dos alunos KAYAPÓ no ambiente escolar e 

também no alojamento que no caso a casa da professora Cícera Chagas e de seu 

esposo Cirenio Reginaldo. 

  A partir da escola buscou se entender as diferenças das duas etnias 

TERENA e KAYAPÓ e entender o porquê de os estudantes KAYAPÓ preferirem 

estudar em uma escola longe de sua aldeia e de seu ambiente familiar. E relatar as 

dificuldades enfrentadas pelos professores TERENA na inserção de alunos KAYAPÓ 

na escola TERENA. 

 A metodologia esta fundamentada na abordagem qualitativa, buscando 

construir uma etnografia dos estudantes KAYAPÓ em relação à educação escolar 

indígena em uma aldeia de outra etnia. 

A problemática norteou essa pesquisa foi: Como ocorre a inclusão de alunos 

KAYAPÓ em uma escola do povo indígena TERENA? Qual a visão dos professores 

a respeito da inclusão do aluno KAYAPÓ com os TERENAS? De que forma ocorre a 

convivência dos KAYAPÓ com os TERENA na comunidade escolar? 

A Hipótese anual desta pesquisa foi de que: os pais dos estudantes procuram 

por uma educação diferente para seus filhos, porque na maioria das aldeias onde 

tem escola não oferecem ensino de boa qualidade ou apenas oferecem o ensino 

básico onde para que os alunos não percam o ano escolar os pais manda-os para 

uma escola que é diferente de sua cultura. Para a inclusão dos alunos os 

professores usam muito dinâmicas e veem isso como forma de ajudar outras etnias 

que necessitam de seu serviço. Os indígenas KAYAPÓ moram em um alojamento 
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que é na casa da professora aposentada Cícera Chagas da Silva, onde são 

bancados pela própria professora lá os mesmos ajudam nas tarefas domesticas e 

aprendem a cozinhar. Os estudantes gostam muito de jogar futebol esse é o 

momento em que mais se interagem junto a comunidade. 

 Para melhor compreensão do tema proposto além de pesquisa bibliográficas 

e documental, o procedimentos de produção de dados basearam se em conversas 

com os estudantes KAYAPÓ, a dona da casa onde os estudantes moram e os 

professores atuantes da escola em pesquisa. 

 A pesquisa teve como objetivo identificar as dificuldades vivenciadas pelos 

alunos quanto à interação dos mesmos em uma escola que tem uma cultura própria 

diferente da sua. 

Este trabalho aborda a questão da união de duas etnias em uma mesma 

escola que no caso a ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TERENA KOMOMOYEA 

KOVO’ERRO 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1 kayapó 
A partir do século XIX grupos vizinhos dos indígenas deram o nome de 

KAYAPO aos mebengokrê devido aos rituais, onde os índios usam uma mascara de 

macaco, e assim sendo o significado da palavra kayapó venha a ser “parecido com 

macaco”, já mebengokrê tem o significado de "os homens a partir do furo de água”. 

O povo da etnia kayapo tem uma cultura que é coletiva e ao mesmo tempo separa 

os gêneros, as casas onde vivem são ocas e em eles crê muito no universo cíclico, 

os homens são responsáveis pela plantação e as mulheres pela colheita dos 

alimentos 

A sociedade Kayapó se considera parte integrante de um mundo 
circular e vêem o processo do universo e da vida como cíclico, os 
ciclos do tempo ecológico e estrutural que determinam e 
acompanham a vida e as atividades humanas. Os Kayapó, homens e 
mulheres desempenham suas atividades, independentes enquanto 
grupos, e espacialmente separados. (SAMPAIO, TARDIVO, 2010, 
v.3 p.14) 

 

Quando relacionado à pintura corporal os Mebengokrê (como gostam de 

serem chamados) usam muito a cor vermelha e a cor preta. A cor vermelha é 

retirada do urucuzeiro e a cor preta vem do fruto de jenipapo onde passa por um 

processo antes de ser utilizado como tinta. Os adornos utilizados pelos povos 

indígenas tem uma grande importância, devido  aos significados simbólicos de cada 

um desses adereços.  

 

Os adornos plumários não servem apenas para enfeitar o corpo, e o 
elemento plumário aplicado a outras superfícies, como armas, 
instrumentos, musicais, máscara, não podem ser vistos apenas como 
atributo meramente decorativo. São considerados verdadeiros 
códigos que transmitem, numa linguagem não verbal, mensagens 
sobre sexo, idade, filiação clânica, posição social, importância 
cerimonial, cargo político e grau de prestígio de seus portadores. 
(SAMPAIO, 2010 v.3 p.10) 
 

 

A diversidade de rituais na cultura kayapo é muito grande e variam conforme 

a necessidade momentânea subdividindo á em três partes que são: escolhas de 

nomes, ritos agrícolas, caça e pesca e passagem de algumas pessoas por 

mudanças de idades. 
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Tais cerimônias constituem atividades grupais cuja finalidade é 
socializar valores "selvagens" ou anti-sociais. É assim em relação à 
atribuição do nome, tema central da maior parte das cerimônias 
Kayapó; com efeito, os nomes pessoais são emprestados da 
natureza. São os xamãs que entram em contato com os espíritos 
naturais e aprendem com eles novos cantos e nomes. Esses nomes, 
ao lado dos cantos aos quais eles se referem, são elementos 
emprestados do mundo "natural", devendo, então, ser introduzidos 
na cultura no momento das grandes cerimônias de nominação. 
(SAMPAIO, 2010 v.3 p.10) 

 

A culinária kayapo ate os dias atuais funcionam de forma rustica, onde as 

mulheres preparam o alimento em fornos assando-os. Porem é muito comum ver 

alimentos industrializados e utensílios domésticos no lugar onde as mulheres 

preparam os alimentos “cozinha”. 

 
2.2 Terena 

O povo da etnia terena oriundos do estado de Mato Grosso do Sul vieram 

para mato grosso no ano de 1998, nesse ano de 2018 comemoram 20 anos de luta 

e conquistas, pois saíram de Sidrolândia Mato Grosso do Sul em buscas de espaço 

e condições melhores para sobrevivência, pois em Mato Grosso do Sul viviam em 

situações precárias muitas das vezes chegavam a passar fome. 

 

A condição de índios com pouca terra, confinados em pequenas 
reservas, levou-os à constatação de que o espaço físico onde viviam 
era demasiadamente reduzido para a sobrevivência do grupo, e este 
foi um dos principais motivos que fizeram com que essas famílias se 
submetessem à migração definitiva para longe de suas terras e de 
seus parentes, em busca de melhores condições objetivas para se 
reproduzirem enquanto uma nação, enquanto um povo. (ZOIA, 
Pasuch, 2015, p.94). 
 

 

Quando minoria do povo terena resolveu mudar de estado o ministério da 

republica segundo relatos de Cirenio Reginaldo (Na época cacique que liderou o 

povo terena para o estado de Mato Grosso) disseram que se fosse pra mudar dali 

eles davam o jeito bem rápido, e assim foi arrumaram 6 ônibus e mais 5 ônibus 

caminhão para transportar aquele povo. Depois da vinda ficaram mais ou menos 5 

anos na estrada trancando a BR 163 para que algum representante do governo 

cedessem um pedaço de terra para que eles pudessem plantar colher e viver bem 

com seus familiares. 
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Em meados de janeiro de 2003, o grupo Terena, liderado pelos 
caciques Milton Rondon e Cirenio Reginaldo, após passar anos 
acampados e realizando diversos protestos na região de 
Rondonópolis, chegou ao norte de Mato Grosso e criou a aldeia 
Kopenoty, no município de Peixoto de Azevedo e, posteriormente, 
foram criadas as aldeias Turipoku, KoxonetyPoke´é e Imanaty. Essas 
três últimas na Terra Indígena Terena do Iriri, que abrange os 
municípios de Peixoto de Azevedo e Matupá. A partir daí inicia-se um 
novo capítulo na história deste povo. (ZOIA, PASUCH, 2015, p.96). 

 

 O povo terena lutou muito, brigou ate conseguir conquistar seu espaço, tanto 

é que nas aldeias tem duas escolas indígena, uma na aldeia Kopenoty que tem por 

nome “Élio Turi Rondon” Terena no município de Peixoto de Azevedo e outra na 

Aldeia Kuxonety Poke’e que tem por nome “Komomoyea kovo’ero” município de 

Matupá.  

 

A luta que os Terena se propuseram a enfrentar era para conseguir o 
básico, ter um pedaço de chão para tentar garantir em primeiro lugar 
a sobrevivência, garantir o mínimo para só então poder almejar 
melhores condições de vida e de produção de cultura. Nas pesquisas 
que realizamos, a questão econômica é colocada a todo o momento 
como uma das principais causas para a saída deste grupo do Mato 
Grosso do Sul e percebemos que hoje, com a possibilidade de 
produção de uma agricultura básica e produzindo inclusive 
excedentes, essa preocupação cede espaço para outras 
necessidades, como podemos perceber nas conversas com alguns 
membros do grupo realizadas neste ano de 2013, quando completa-
se 10 anos da conquista deste território. (ZOIA, Pasuch, 2015, P.98). 
 

 

O povo terena que reside em Mato Grosso nessa longa temporada envolvidos 

muito em protestos e lutas para alcançar o tão sonhado lugar para morar e viver bem 

com seus parentes e famílias esqueceram muito de praticar sua cultura, e 

principalmente em questão do contato direto com os não índios ( branco) acabaram 

perdendo parte do seu dialeto. Hoje nas escolas indígenas nas aldeia terena 

juntamente com a colaboração dos anciões que são fluente na língua das aldeia os 

professores lutam diariamente para conseguir resgatar esse dialeto que é muito 

importante devido a identidade do índio ser a língua materna. 
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2.3 Educação Escolar Indígena 

 A constituição de 1988 assegurou que os indígenas tivessem uma educação 

diferenciada defendendo para que o indígena não deixe de ser índio. 

 

À Constituição que tratam da educação, como a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação, têm 
abordado o direito dos povos indígenas a uma educação 
diferenciada, pautada pelo uso das línguas indígenas, pela 
valorização dos conhecimentos e saberes milenares desses povos e 
pela formação dos próprios índios para atuarem como docentes em 
suas comunidades. Comparativamente a algumas décadas atrás, 
trata-se de uma verdadeira transformação em curso, que tem gerado 
novas práticas a partir do desenho de uma nova função social para a 
escola em terras indígenas.(GRUPIONI Luís, 2002, p.9) 
 

Podemos dizer que educação escolar indígena teve em sua historia  três 

períodos, o período colonial, e os períodos  antes e pós-constituição de 1988. A 

educação escolar indígena surgiu a partir da chegada dos europeus ao território 

brasileiro que buscaram na escolarização dos povos indígenas um meio de 

catequese e internatos para obter sucesso na exploração das terras de e de mão de 

obra local e até mesmo para facilitarem o dialogo.  

 
A educação escolar indígena tem uma longa história, tão longa 
quanto é o contato entre índios e europeus. Desde sempre, a 
alfabetização e a educação escolar tiveram um papel importante 
nessas relações. Jesuítas se esmeravam na catequese dos índios, 
preparando gramáticas da língua do “gentio” e encerrando crianças 
em seminários; em seu rastro, diversas ordens religiosas católicas, 
como os salesianos e os capuchinhos, montaram suas escolas para 
alunos indígenas. (COHN,2005, p.486) 

 

Ordens religiosas como os freis capuchinhos e os salesianos buscaram por 

meio de gramaticas e na alfabetização através da catequização a salvação de si 

mesmo e a integração dos povos indígenas a civilização, na maioria das vezes os 

povos indígenas eram forçados a participarem de programas voltados para mudar 

sua cultura, levando a uma enorme perca cultural. 

A educação escolar indígena só começa a obter o formato de escola 

diferenciada a partir da década de 1970, quando um grupo formado por pedagogos, 

linguistas e antropólogos buscaram por meio de reivindicações a criação de leis que 

buscassem o respaldo e a criação de educação de qualidade.  

 

 



17 
 

Se a educação escolar voltada para os índios é antiga, secular, a 
discussão sobre sua adequação às realidades indígenas toma forma 
a partir da década de 1970, quando especialistas em diversas áreas, 
especialmente antropólogos, linguistas e pedagogos, começam a 
assessorar na construção de projetos escolares alternativos em 
algumas escolas indígenas. (COHN,2005, p.487) 

 

Podemos dizer então que a partir de 1970, iniciam-se no Brasil debates para 

a criação do novo modelo de educação escolar indígena que passaria a ser 

diferenciada e teria como finalidade atender a demandas das comunidades 

indígenas bem como assegurar através de matérias especificas a preservação de 

sua cultura língua bem como suas tecnologias. 

  Mas isso só foi promulgado como lei em 1988 na nova constituição federal 

onde se criou artigos a fim de assegurar como leia a utilização por parte da unidade 

escolar indígena a língua materna, que ganhou, mas força na LDB de 1997 que 

criou em suas diretrizes dois artigos citados a seguir: 

 

  No Artigo 78 do Título VIII, que: O Sistema de Ensino da União, 
com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de 
assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino 
e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural 
aos povos indígenas, com os seguintes objetivos. 
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 
recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas 
identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 
 II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 
nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. (LDB, 1997) 

 

   Com a criação dessas diretrizes as escolas indígenas passam a ser 

diferenciada, bilíngue e intercultural, porem essas devem ser adaptadas conforme a 

demanda de cada comunidade pois o Brasil possui uma pluralidade étnica cultural 

muito grande com cerca de 200 etnias diferentes que não possuem nem uma 

relação cultural e linguística. 

 

2.4 A inserção dos alunos kayapo na escola indígena terena komomoyea 
kovo’erro 
 

A inclusão de alunos da etnia kayapo é uma grande honra para o povo terena, 

pois os mesmos acreditam que a única diferença entre as etnias é a língua Materna 

pois o sonho de alcançar algo a mais na vida escolar são os mesmos. Eles 



18 
 

participam das festas brincam juntos sempre respeitando o espaço do outro, a 

cultura e as crenças. 

 

A diferença linguística não é, geralmente, impedimento para que os 
povos indígenas se relacionem e casem entre si, troquem coisas, 
façam festas ou tenham aula juntos. Esses sistemas multilíngües são 
um exemplo de que as pessoas podem viver lado a lado, em paz, 
sem terem que falar, todas, a mesma língua. (BRASIL, 2005, p.116) 

 

O indígena ao se incluir em qualquer escola sendo diferente da sua cultura é 

muito difícil, mais se torna mais ameno quando é bem recepcionado, principalmente 

quando relacionado a uma cultura que ambos se respeitam por mais que seja 

diferente. 

Esse contato, que deveria ser positivo e proporcionar troca de 
conhecimentos entre os alunos de diferentes etnias e também entre 
os educadores e seus alunos, criando um ambiente educacional 
propicio para a crítica à história oficial e para o desenvolvimento de 
um diálogo produtivo, em geral acentua o preconceito e o 
distanciamento entre os indivíduos, fazendo com que a diferença não 
seja positiva e sim desagregadora. Isso acontece porque faltam 
elementos na escola não-indígena que proporcionem esse diálogo. 
As práticas pedagógicas em geral continuam acentuando o 
estereótipo criado sobre o indígena, fazendo-o parecer primitivo, 
selvagem e incapaz, e esse estereótipo é inclusive acentuado pela 
própria instituição de ensino e seus educadores, que, não sabendo 
lidar com a diferença, negligenciam seus alunos índios, colocando-os 
em situação de inferioridade ante os outros alunos não-índios. 
(BARÃO Vanderlise, 2008, p.87) 

 

Segundo Cavalcanti (1999, p.389) “o universo indígena no Brasil hoje é 

pequeno, porém, extremamente rico e diverso no que concerne aos aspectos 

sociolingüísticos, sociohistóricos e socioculturais” Cada povo, cada etnia, cada 

pessoa tem uma historia ou algo a contar ninguém vive a mesma historia , mitos, 

contos, cânticos em comum  com o grupo de pessoas que habitam no mesmo lugar 

desde que nasceram, sendo assim a escola é interligada a cultura. 

A partir do momento em que o indígena entra na escola o mesmo só tem 

conhecimento da sua cultura e seus costumes. Por isso a importância de um 

professor ser indígena da mesma etnia, pois só quem vive no cotidiano da aldeia e 

conhece a cultura sabe o que precisam para alcançar êxito. O que não esta sendo o 

caso dos kayapo que estão estudando na aldeia Kuxonety poke’e os mesmo vem 

estudar estuda a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua terena mais 
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infelizmente pelo fato de a tribo terena querer preservar e recuperar a sua língua 

deixam claro para os alunos de que não tem condições de inserir a língua kayapo 

pelo fato de não ter professor adequado e de a escola ser inserido a aldeia terena. 

 
Usar o termo educação indígena significa deixar de lado o fato de 
que o índio tem um sistema próprio de educação, baseado na 
transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada indivíduo. 
A educação que a sociedade envolvente tem oferecido para estas 
populações deveria lhe ser complementar e não substituta. O termo 
mais adequado é educação escolar para o indígena, pois assim não 
deixamos de aceitar que cada sociedade tem sua própria maneira de 
educar e fazer história. (BARÃO, 2008, p.84) 

 

O povo KAYAPO tem uma cultura própria onde cada gênero tem sua função. 

Os mesmos sabem quais são e cada um executa-o com muita rigorosidade. Sendo 

assim cada gênero quando nascem sabem exatamente qual seu papel perante a 

sociedade vivente, as mulheres sempre muito submissas e os homens muito alto 

confiantes. 

 

A sociedade kayapó se considera parte integrante de um mundo 
circular e veem o processo do universo e da vida como cíclico, os 
ciclos do tempo ecológico e estrutural que determinam e 
acompanham a vida e as atividades humanas. Os Kayapó, homens e 
mulheres desempenham suas atividades, independentes enquanto 
grupos, e espacialmente separados. (SAMPAIO, TARDIVO, 2010, 
p.5) 
 

A educação indígena é muito discutida pelo fato de ser uma educação 

diferenciada sendo assim são pouco indígenas que se formam infelizmente devidos 

algumas tradições os mesmo acabam acomodando e não levando os estudos pra 

frente. 

Se a educação escolar voltada para os índios é antiga, secular, a 
discussão sobre sua adequação às realidades indígenas toma forma 
a partir da década de 1970, quando especialistas em diversas áreas, 
especialmente antropólogos, lingüistas e pedagogos, começam a 
assessorar na construção de projetos escolares alternativos em 
algumas escolas indígenas e os movimentos indígenas passam a 
reivindicar, mais amplamente, o reconhecimento de seus direitos, 
inclusive o de uma educação formal de qualidade. (COHN, 2005, 
p.488) 

 

Pois bem sendo assim os indígenas independentemente da cultura tem por 

direito serem alfabetizados em sua língua materna. Mesmo que os indígenas kayapo 

tenham esse direito quando estão em uma aldeia que tem por finalidade a 
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recuperação da língua esse direto passa despercebido por eles serem fluentes na 

língua. 

 

Entre inúmeros direitos assegurados aos povos originários previstos 
em documentos de organismos internacionais, os Estados passaram 
a prever, tácita ou expressamente, o direito ao uso das línguas 
maternas e dos processos próprios de aprendizagem, bem como o 
respeito, a valorização e a preservação de suas culturas. Dessa 
forma, passou a ser assegurada aos povos indígenas a prerrogativa 
de uma educação escolar intercultural, bilíngüe, específica e 
diferenciada. (MARFAN, 2002, p.20) 

 

Para que cada povo se mantenha sempre bem informado saber ler e escrever 

é muito necessário. Antes de o aluno ir para a escola o mesmo já tem muitas 

informações, principalmente a do dialogo das palavras informais. Quando o mesmo 

é inserido a grade escolar ele passa a estudar a linguagem formal, onde o mesmo 

pode descobrir as sua historia, mitos, cânticos em base de pesquisas desvendar 

mais expressões sobre sua cultura e até mesmo seus descendentes. 

 
A capacidade de usar a linguagem se concretiza nas milhares de 
línguas utilizadas pelas sociedades humanas. E as escolas indígenas 
são o espaço onde algumas dessas diferentes línguas estão, hoje, 
presentes, ou poderão, no futuro, se encontrar. (BRASIL, 2005, 
p.113) 
 

A escola para ter um êxito no conhecimento mais a fundo dos estudantes 

prioriza muito o conhecimento que os alunos trazem de casa, aquela historia que 

seus pais, avós, tios e ate mesmo primos contam. Essas histórias são usadas para 

recuperação da cultura muitas das vezes esquecida ou passadas despercebidas. 

 

 Enquanto geradora de novas informações, a escola indígena 
disponibiliza conhecimentos externos, dá-lhe significado e os 
disponibiliza para a utilização no cotidiano das comunidades. Mas, se 
por um lado traz para a sociedade as informações necessárias para 
enfrentar novas realidades, por outro exige que ela aprenda a lidar 
com um conhecimento estranho ao sistema tradicional. (BARÃO, 
2008, p. 87) 

 

Quando o professor vivência e sabe as histórias de vida do aluno é tudo mais 

simples ele pode criar várias metodologias em cima das memórias que os alunos 

conhecem imitando, dando um exemplo de algo que é parecido, quando a 
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convivência é boa fica tudo mais simples para ambos, pois o aluno se sente mais a 

vontade e confiante no professor. 

 

Nos processos educativos tradicionais há muito pouca instrução. Não 
é próprio das sociedades indígenas o discurso pedagógico como o 
conhecemos: “Preste atenção: é assim que faz. Primeiro, é 
preciso...”. Não. O modelo de aprendizagem indígena passa pela 
demonstração, pela observação, pela imitação, pela tentativa e erro. 
(GRUPIONI, 2006, p.18) 
 

Para os indígenas ter uma escola que defenda e ajuda na preservação da 

cultura e ainda empregue os indígenas é muito importante, pois desde que houve a 

catequização nas aldeias os indígenas entenderam que há uma necessidade em 

conhecer o mundo em que vivem seus semelhantes, então assim sendo muitos dos 

indígenas kayapó procuram nas escolas indígenas terenas as informações já 

absorvidas nas faculdades estudadas por alguns acadêmicos que apesar de muitas 

dificuldades conseguiram terminar e hoje atuam em área na escola estadual 

indígena terena komomoyea kovo’ero. 

 
Mas por que, no limite, construir escolas indígenas e para os índios? 
Ao contrário dos períodos anteriores, em que o projeto educacional 
era da Igreja e do Estado, atualmente a escola indígena é, antes de 
tudo, um projeto dos índios. Não um projeto uniforme e consensual, 
mas que pode ser valorizado diferentemente por cada etnia e 
população indígena, tendo em comum apenas a certeza adquirida 
por eles de que, para melhor viver no Brasil, devem dominar alguns 
dos conhecimentos que embasam grande parte de nossas relações, 
especialmente as jurídicas. (COHN Clarice, 2005, P.487) 
 

Para o povo kayapo ter uma pessoa que os defenda é mais que essencial 

pois a maioria do seu povo, principalmente as mulheres são inferiores a tudo e 

todos, os mesmos nem conseguem se defender judicialmente somente pela força 

devido os mesmo serem muitos espalhados pelo país. Então é ai que os jovens 

estudantes kayapo querem ser diferente porque não querem mais perder seus entes 

queridos em alguma briga que na maioria das vezes é em vão, eles estão estudando 

para conhecerem seus direitos para brigarem frente a frente pelo que julgam certo. É 

nesse aspecto que entra os terena que sempre incentiva os a brigarem mais pelo 

que é certo e pela necessidade vivenciadas per eles. 
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2.5 A etnia terena e suas prioridades 

A tribo terena de Mato Grosso lutou muito para conseguir um espaço uma 

terra para plantar, abrigar seus filhos e poderem ter uma velhice mais tranquila e por 

isso lutou tanto teve tanto contato com o não indígena que não conseguiu manter 

totalmente sua língua materna e por isso as disciplinas complementares que são 

inseridas na grade escolar diferenciada ajuda muito a revitalização da língua e 

cultura. 

 

As escolas indígenas diferenciadas pautam suas ações e estratégias 
de transmissão, produção e reprodução de conhecimentos na 
proposta de possibilitar às coletividades indígenas a recuperação de 
suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, 
a valorização de suas línguas, tradições e ciências, a defesa de seus 
territórios e outros direitos básicos, além de lhes dar acesso 
adequado às informações e aos conhecimentos técnicos e científicos 
da sociedade global, necessários à garantia e à melhoria da vida 
pós-contato. As experiências levam em conta a necessidade da 
autogestão de todo o processo escolar a ser conduzida pelos 
próprios povos indígenas. (BANIWA, 2006, p.159) 

 
 
  

Para os povos indígenas ter uma escola que valorize a cultura é muito 

importante, os mesmos estão cada vez mais atualizados do mundo atual, para eles 

segundo pesquisas feitas com alguns indígenas por Brasil (2008, 2009, 2010, pag. 

248) “a escola adequada seria a que informa, defende, prepara, respeita e 

reconstrói”. Assim também é o lema do povo terena eles se informam da noticias do 

mundo repassam aos alunos para que os mesmo estejam sempre aptos a concorrer 

com os “Brancos” (Não indígenas), os preparam pra sempre acima de tudo 

respeitem a todos por igual e assim procurando sempre métodos a reconstrução de 

sua cultura.  

 

A escola indígena atualmente ocupa um lugar de destaque nas 
relações interculturais, uma vez que é percebida como um espaço 
privilegiado para produção da cultura e intercambio de 
conhecimentos entre as sociedades. (BRASIL, 2008,2009,2010, 
p.247) 

 

A escola komomoyea kovo’ero é uma escola que visa muito o futuro dos 

alunos que ali estudam independentemente se ele é terena ou não. Os professores 

sempre fazem seminários pra que os alunos adaptem a falar em publico, pois os 
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mesmos não todos mais a grande maioria são muito tímidos, e ao se inserirem em 

uma faculdade tem muitas dificuldades de se expressarem. 

 
A educação escolar oferecida aos povos indígenas durante séculos 
sempre teve como objetivo a integração do índio à sociedade 
nacional, sem respeito às diferenças culturais e lingüísticas. Era uma 
educação de branco, da cultura do branco para os índios. Em outras 
palavras, a escola servia para o branco ensinar ao índio a ser e a 
viver como ele. A educação escolar em todos os níveis e 
modalidades é uma necessidade e um desejo atual dos povos 
indígenas. Essa busca cada vez mais ampla pela escolarização e por 
novas oportunidades de vida melhor tem promovido, em várias terras 
e comunidades indígenas do Brasil, o êxodo para as cidades, o que 
gera problemas sociais de toda ordem, além de reforçar o 
esquecimento da língua materna e de outros aspectos da cultura 
dígena por parte dos jovens estudantes. (BANIWA, 2006, p.148) 
 
 

A escola indígena é um projeto para preservação da natureza e da cultura 

nativa, pois sabem que os indígenas são os mais interessados na preservação pois 

é dela que tiram sustento de sua família.  

 
A grande importância inicial da proposta de educação escolar 
indígena diferenciada, com suas educação intercultural e educação 
bilíngue ou plurilíngue, foi ter trazido ideias e propostas concretas 
que alimentaram o ânimo, a motivação e a esperança dos 
professores e das lideranças indígenas emergentes. As idéias 
serviram como valioso argumento para marcar posição política e uma 
razão necessária para capitanear o apoio dos povos e das 
comunidades indígenas em favor das lutas mais amplas do que 
aquelas que as emergentes organizações indígenas estavam 
desenhando e implementando, como a defesa da terra e a 
valorização cultural. A proposta, portanto, ao lado de outras 
bandeiras de luta, como a defesa e a garantia da terra, a defesa do 
meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e a saúde indígena 
diferenciada, alimentaram o repertório da agenda política interna e 
externa do movimento indígena contemporâneo. Os discursos foram 
bem-aceitos, principalmente pelo público externo preocupado com o 
futuro da humanidade ameaçado pelo desequilíbrio ecológico – os 
povos indígenas poderiam ser importantes aliados nessa luta. 
(BANIWA, 2006, p.156) 

 
 

As escolas indígenas incluem disciplinas mais não exclui nenhuma, todas as 

disciplinas lecionadas na escola não indígena são exatamente as mesmas nas 

escolas indígenas, então os professores que atuam na escola tem mais dificuldade 

em repassar o conhecimento dos livros didáticos baseando sempre no que os alunos 

vivenciam e conhecem.  
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Mas a escola diferenciada deve também produzir a interculturalidade 
e o diálogo entre as culturas. De novo, nada claro, tudo a definir. 
Colocando em contato duas culturas diversas, a escola não 
simplesmente faz dialogar conhecimentos diferenciados sobre o 
mundo, como conteúdos – ela se vê entre duas formas de 
conhecimento diferentes, que partem de outros preceitos, definições 
e modalidades de formulação. (COHN, 2005, p.491,492) 

 

Deve se destacar que a escola indígena terena komomoyea kovo’ero tem 

professores bilíngues que diariamente lutam para preservar a língua terena tendo 

em contato diariamente com o povo da etnia kayapo que são todos fluentes na sua 

língua materna. O papel do professor indígena além de preservar a cultura o mesmo 

prepara o aluno para lidar com o mundo fora da aldeia. 

 

Deve-se observar também que as escolas em contexto indígena são 
um caso à parte. São oficialmente reconhecidas como escolas 
bilíngües e seus professores se autodenominam bilíngües. Nas 
etnias focalizadas no Acre, considerando o ponto de vista dos 
professores índios, a escola, que veio de fora, da sociedade 
dominante, é um conceito em construção. Mesmo considerando que 
nesse pequeno universo indígena no Brasil existe diversidade 
lingüística e diversidade de contato/conflito, o conceito de escola em 
construção não se aplica a todas as comunidades indígenas. 
(CAVALCANTI, 1999, p. 395) 

 

Segundo Cohn (2005, p.490) “O ensino bilíngüe, por exemplo, visa respeitar o 

preceito constitucional de respeito às línguas indígenas e garantir sua manutenção”. 

A língua materna é uma identidade para todos os povos, más, infelizmente no 

mundo a fora não acrescenta em nada ao currículo de emprego.  

Mesmo sabendo da importância da língua materna para sua identidade os 

pais indígenas sempre recorrem aos professores para a exigência de um 

aprendizado a mais da língua portuguesa. Os mesmos priorizam muito o português, 

pois sabem que para a inclusão no “Mundo” dos “Brancos” precisam entender 

conhecer, e dominar a língua portuguesa.  

 

O uso da escrita nas línguas indígenas ainda é bastante incipiente, 
restringindo-se ao âmbito escolar, e a maioria das comunidades 
ainda não valoriza essa prática, concentrando sua expectativa em 
que a escola ensine a falar e escrever a Língua Portuguesa. 
(MARFAN, 2002, p.164) 
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Os pais tem o papel mais importante na vida dos alunos, pois é em casa que 

ele passa a maior parte do tempo. Os pais repassam aos filhos as crenças os 

valores e respeitos onde os mesmos aprendem e levam consigo para a vida toda a 

realidade vivida. Na escola os filhos passam a ser alunos que ali vão conservar o 

que aprendem em casa e aprimorar mais a cultura e principalmente o conhecimento. 

 

A escola não deve ser vista como o único lugar de aprendizado. 
Também a comunidade possui sua sabedoria para ser comunicada, 
transmitida e distribuída por seus membros; são valores e 
mecanismo da educação tradicional dos povos indígenas. (BRASIL, 
2005, p.23) 

 

O professor de língua materna é responsável em ensinar a criança indígena a 

ler e a escrever corretamente conforme as normas padrões. Na Aldeia Kuxonety 

poke’e o resgate da língua materna esta muito difícil devido a falta de material 

didático o professor de idioma da escola usa metodologias muito interessantes para 

que a criança aprenda a língua. 

 

O processo de ensino/aprendizagem, na Educação Indígena, é uma 
empreitada social. Isso signifi ca que ele está calcado na cooperação 
e na função utilitária do conhecimento. Não podemos nos esquecer 
que as sociedades indígenas são sociedades numericamente 
pequenas. (GRUPIONI, 2006, p.18) 
 

Segundo Brasil (1998, p.33) “Daquilo que a LDB estabelece com relação ao 

calendário escolar, cabe ressaltar que o mesmo deve adequar-se às peculiaridades 

locais, inclusive climáticas e econômicas”. O calendário escolar indígena é adaptado 

conforme as necessidades da comunidade. O conselho da escola é formado por 

integrantes da comunidade pais de alunos e juntos fazem um calendário que 

beneficia a ambos. 

 A escola ESTADUAL INDÍGENA KOMOMOYEA KOVO’ERO não tem 

uma estrutura boa para abrigar os alunos, infelizmente o estado deixa muito a 

desejar nesse aspecto, pois os professores e alunos sofrem em uma sala 

improvisada de palha e outra de madeira que é muito quente. 

Atualmente as escolas indígenas já são fato consumado, e vêm 
aumentando em número e qualificação, de acordo com a demanda 
de cada sociedade indígena que as incorpora. No entanto, a 
qualidade do ensino ainda deixa muito a desejar, pois essas escolas 
não têm a estrutura necessária para preparar as pessoas que a elas 
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estão ligadas para a participação real e positiva dentro da sociedade 
nacional. Basta ver a ínfima parte de indígenas que ocupam os 
bancos escolares no ensino médio de nossas escolas, assim como a 
minoria que consegue chegar ao ensino superior. Isso não é 
característica apenas da escola indígena – sabemos que a educação 
escolar ainda é um privilégio de poucos neste país e não um direito 
de todos. Mas essas populações ainda se encontram à margem da 
sociedade, mesmo depois de 500 anos de ocupação de seus 
territórios pelas colônias européias. Ainda se tem um caráter de 
conquista sobre esses povos que a sociedade brasileira não 
consegue romper. Cabe à escola e aos educadores mudarem esse 
quadro e começarem a pensar numa outra história. (BARÃO, 2008, 
p.88) 

 

Através da colaboração de parcerias de não indígenas os terena conseguiram 

elaborar alguns livros para a recuperação da língua assim sendo obteve êxito pelo 

fato de conseguir um material didático para as aulas que são inseridas a mais nas 

escolas indígenas e através desses matérias que são pesquisados para serem 

elaborados os livros, os indígenas acabam enriquecendo ainda mais seu 

conhecimento pois através das informações arrecadadas os indígenas descobrem 

muitas coisas sobre seus antepassados. 

 

2.6 A importância da língua portuguesa para os indígenas 
 

A escrita evoluiu na forma de estar presente entre varias sociedades. A língua 

foi imposta aos indígenas e hoje os indígenas se adaptam a essa língua que é 

importantíssima, pois é conhecendo-a que os indígenas se defendem. Umas das 

prioridades que os pais deixam seus filhos estudarem muitas das vezes (que no 

caso dos kayapo) muito longe de casa, do aconchego familiar é a visão dos dois 

lados do mundo, querem que seus filhos tenham uma visão de mundo diferente da 

sua que possam entender e muitas das vezes competir de igual com os nãos 

indígenas, que através da língua portuguesa possam conhecer mundos diferentes 

do seu, mas sempre levando consigo a importância de ter uma cultura e sempre 

valorizando os conhecimentos impostos a eles desde crianças. 

 

Como vivem em contato direto com a sociedade não-índia, é 
necessário saber como ela funciona, para não serem “enganados”. E 
também, eles querem deixar registrada sua história, seus 
conhecimentos, sua maneira de ser, sua filosofia, para as próximas 
gerações. Eles sabem que, para que o branco os conheça melhor e 
possa respeitar sua cultura, eles têm de compreendê-la, e a melhor 
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maneira de fazer isso é escrevendo sobre ela, em português. 
(BARÃO, 2008, p.91) 

O papel que professor tem na escola é o mais importante de todos pois ele 

deve intermediar tudo sobre os não indígenas e ao mesmo tempo estar ligado em 

tudo que acontece sobre a cultura do seu povo, sempre deixando claro a 

importância do português e da íngua Materna. 

 

O fato de termos uma educação bilíngue, ou seja, na língua indígena 
e em português, cria a necessidade de construção de dois sistemas 
cognitivos interligados. É necessário que o aluno índio compreenda 
os símbolos da língua portuguesa com a mesma relação afetiva que 
tem com a língua materna, que é mais falada, porém há a 
necessidade de criar uma gramática das diferentes línguas 
indígenas, e esse trabalho requer essa mesma ligação afetiva, para 
que produza o mesmo efeito psicológico da passagem do 
conhecimento por via oral. (BARÃO, 2008, p.90) 
 

A escola deve se adaptar aos costumes de sua comunidade, fornecendo 

sempre prioridades a cultura, más por outro lado sempre visando a importância do 

português para que cada uma de suas exigência seja sempre vista de modo correto 

por todos. 

A Escola Indígena deve ser parte do sistema de educação de cada 
povo, o qual, ao mesmo tempo em que assegure e fortaleça a 
tradição e o modo de ser indígena, deve fornecer os elementos para 
uma relação positiva com outras sociedades, pois deve existir, e se 
pressupõe que exista, por parte das sociedades indígenas, o pleno 
domínio da sua realidade: a compreensão do processo histórico em 
que estão envolvidas, a percepção crítica dos valores e contravalores 
da sociedade envolvente, e a prática da autodeterminação. (BARÃO, 
2008, p.92). 

 

O povo indígena na maioria das aldeias tem como primeira língua a língua 

materna, desde bem pequenos os pais ensinam para seus filhos somente o que 

aprenderam com seus antepassados, sendo assim a criança já nasce com um 

conhecimento somente na sua língua materna. A escola tem por prioridade 

alfabetizar, no ponto de vista dos pedagogos, as crianças devem ser alfabetizados 

primeiro na sua língua materna, depois a partir de um conhecimento prévio na sua 

língua materna, ensinar o aluno o português. 

 

Há dois lados nessa moeda, como sempre. Do ponto de vista 
pedagógico, argumenta-se que a alfabetização na língua materna é 
mais eficaz e menos penosa às crianças – o que parece óbvio, 
quando se pensa em crianças monolíngües e que não falam o 
português, mas que não o é quando se pensa nas condições de 
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grafia e estruturação das línguas indígenas. As línguas indígenas 
brasileiras são ágrafas e sua inclusão na escola implica na criação 
de uma grafia e no estabelecimento de um registro escrito para 
conhecimentos que, originalmente, não são congelados em forma de 
texto, mas, ao contrário, recriados continuamente na produção oral. 
(COHN, 2005, p.490). 

 

As prioridades da escola sempre irá ser a língua materna, mais a 

interculturalidade é essencial pois é a partir daí que se nasce o respeito, o dialogo 

entre qualquer língua é importante principalmente onde se há em uma escoa mais 

que uma cultura. 

Mas a escola diferenciada deve também produzir a interculturalidade 
e o diálogo entre as culturas. De novo, nada claro, tudo a definir. 
Colocando em contato duas culturas diversas, a escola não 
simplesmente faz dialogar conhecimentos diferenciados sobre o 
mundo, como conteúdos – ela se vê entre duas formas de 
conhecimento diferentes, que partem de outros preceitos, definições 
e modalidades de formulação. (COHN, 2005, p.491). 

 

Então como já dito o professor deve ser o sujeito que há de ser o equilíbrio 

entre ambas as culturas.  

Os professores indígenas passam a assumir a responsabilidade de 
ser o sujeito que transita em dois mundos: o do indígena e o do não 
indígena; desafiando-se a encontrar e manter o equilíbrio deste 
complexo processo de inter-relação entre as diferentes culturas e 
interesses. Mediar às bases dos mecanismos da educação indígena 
como: o tratamento que dedicam às crianças, como as corrigem e o 
valor da oralidade e do aprender fazendo com a rotina da escola e os 
seus conteúdos é o grande desafio destes professores. 
(BROSTOLIN, p.38) 

 

Faltam materiais para que seja ministradas as aulas de língua materna, 

praticas culturais e tecnologias indígenas. Mais para que sejam ministrados as aulas 

de português os professores sendo eles indígenas ou não tem variedades de 

materiais, assim sendo há um variedade para que os indígenas se integrem a 

sociedade não indígena e também há uma diversidade de maneiras onde todos que 

são interessados aprendam o que quiserem aprender. 

 

Um professor não-índio tem, à sua disposição (em livrarias, em 
bibliotecas, em jornais, na Internet) toda uma variedade de materiais 
e recursos para servir de suporte pedagógico, um professor indígena 
não tem muito em que se apoiar para desenvolver seu trabalho: a 
maior parte dos materiais que lhe poderiam ser úteis ainda estão 
“por-fazer”. Assim, é característica marcante dos cursos de formação 
para o magistério indígena o investimento feito na formação do 
professor-elaborador de material didático, o que implica, 
necessariamente, no desenvolvimento da capacidade de atuar como 
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pesquisador em diferentes áreas de investigação. (GRUPIONI, 2006 
p.26) 

Os professores para atuarem na escola basta terem na maioria da vezes um 

conhecimento prévio sobre sua cultura, normalmente os indígenas aprendem muito 

com o que os professores não indígenas repassam a eles sobre o conhecimento 

sobre a cultura não indígena, por isso quando não tem professores formados para 

atarem no ensino médio a comunidade opta em trazer um professor não indígena 

porque sabem a necessidade de compreender o português. 

Os professores índios, em sua quase totalidade, não passaram pela 
formação convencional em magistério. Uma grande parte deles 
domina conhecimentos próprios da sua cultura e tem precário 
conhecimento da língua portuguesa e das demais áreas dos 
conteúdos considerados escolares. Enquanto isso, os professores 
não-índios que atuam nas escolas indígenas, mesmo quando têm o 
curso de magistério, não possuem conhecimentos sobre os povos 
indígenas, provocando, portanto, distorções no processo ou 
impedindo o desenvolvimento da proposta de educação intercultural. 
(BRASIL ,1998,p.40) 
 

O domínio sobre a língua materna e a língua portuguesa é o grande interesse 

dos indígenas, sendo que os mesmo tiveram por obrigação lá no inicio da 

colonização em aprender, hoje para que todos vivam em paz é mais que necessário 

que ambos se conheçam, sendo assim é mais fácil um indígena aprender e repassar 

a sua aldeia que um não indígena entrar em uma aldeia e tentar repassar seus 

conhecimentos, pois mesmo que duvidem há indígenas que não permitem o acesso 

do não indígena na aldeia. 

 

2.7 Professores atuantes na Escola Indígena Terena 

 

Os professores que atuam na ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TERENA 

KOMOMOYEA KOVO’ERO são todos da etnia terena, sendo eles a maioria formada 

na Faculdade Intercultural UNEMAT, alguns magistrados e outros inseridos na 

faculdade. 

O professor indígena assim como o professor não indígena tem como meta 

atender as necessidades de sua comunidade de seus alunos que estão matriculados 

sempre levando em consideração sua cultura, mas também atendendo as 

prioridades do mundo a fora de sua aldeia. Na escola komomoyea não tem 

problemas com falta de entendimento da língua portuguesa pois a maioria dos 
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professores são estudados e desde crianças sabem e dominam muito bem a língua 

portuguesa, e através desde conhecimento adquirido na faculdade repassam com 

facilidade aos alunos terena, más temos também inseridos na escola os alunos 

kayapo que possuem poucos conhecimentos sobre a língua portuguesa, então 

assim sendo os professores armam estratégias para poderem incluírem os mesmos 

aos conteúdos para que ambas partes sejam beneficiadas. 

 

A grande maioria dos professores indígenas atua em comunidades 
bilíngües e, por isso mesmo, esses professores freqüentemente se 
vêem envolvidos em atividades de tradução no seu cotidiano escolar, 
o que demanda o domínio de uma habilidade muito específi ca. Uma 
outra competência necessária para esses docentes é a capacidade 
de tomar decisões informadas sobre o modo adequado de grafar seu 
próprio idioma, já que os sistemas de escrita de muitas línguas 
indígenas encontram-se em processo de defi nição. É por isso que 
muitos dos programas de formação para o Magistério Indígena 
incluem, em seus currículos, Cursos de Introdução à Lingüística. 
(GRUPIONI, 2006 p.26) 

 
Os alunos indígenas são totalmente calmos é muito raro uma criança 

“bagunceira”, os indiozinhos sabem lidar muito bem com a espera, pois se o 

professor passa uma atividade e quando entendida o mesmo senta na sua cadeira 

enquanto o professor explica aos demais. Os alunos kayapo são pessoas muito 

tímidos quando comparados aos alunos terena. 

Os professores indígenas parecem saber lidar melhor com isso. Eles 
dão uma atividade para os pequenininhos e aí vão trabalhar um 
pouco com os alunos mais adiantados; o aluno que já acabou a 
tarefa espera, pacientemente, sua vez de ter a atenção do professor, 
na maior parte das vezes desenhando. Impressiona ver como tudo é 
feito com muita calma, muito vagar, sem estresse. Aliás, se há uma 
coisa que parece caracterizar o cotidiano das escolas indígenas – 
pelo menos as com as quais estou familiarizada – é que nele há 
muito menos estresse do que nas nossas. (GRUPIONI, 2006 p.28) 

 

Os professores de língua materna se deparam todos os dias com a falta de 

material para poderem ministrar as aulas mais sempre se esforçam procurando 

metodologias diferenciadas para poderem incentivar os alunos a gostarem de 

estudar e aprender mais sobre a sua cultura, sua origem e assim sempre 

preservando o que viveu e o que vivem. 

 

Resta ainda salientar a importância da produção de livros didáticos 
para uso nas escolas indígenas do país, produzidos pelos 
professores indígenas e seus assessores. Uma formação de 
qualidade deve estar associada à produção e à publicação de 
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material didático que reflita e respeite a visão de mundo de cada 
povo indígena envolvido no processo de escolarização. Na 
elaboração desses materiais, os docentes estarão expressando e 
registrando as diferentes formas de linguagem, partindo de seus 
conhecimentos étnicos e contando com a colaboração de 
especialistas com experiência nesta atividade.A escola é muito 
preocupada com a questão da língua materna do povo terena, assim 
sendo os professores todos atendem mais pelo resgate da íngua 
materna terena, quanto aos alunos aluno kayapo, os mesmos tem 
muita dificuldade em aprender o português, que atualmente na 
escola são a sua prioridade. Todos os professores atuantes em área 
sabem da tamanha responsabilidade que é atender a duas culturas 
diferentes. MARFAN Marilda (2002, p.23) 
 

2.8 Realidade dos alunos kayapó junto a comunidade terena 

Os estudantes kayapo (Como são conhecidos na aldeia) moram em um 

alojamento que é na casa da professora aposentada Cicera Chagas da Silva 

Reginaldo e do seu esposo que é indígena terena Cirenio Reginaldo, o casal abriga 

os estudantes e os incentiva para que no futuro tenham uma formação para que 

possam lutar para defender o direito do seu povo. 

Na aldeia Kuxonety poke’e 90% dos indígenas são evangélicos e assim 

sendo os kayapo aprendem também a questão de respeito a fé.  

Os estudantes kayapo buscam nas escolas indígenas terena um 

conhecimento a mais na língua portuguesa pelo fato de quererem se integrar mais 

no mundo do não índio, outro fato que leva os estudantes kayapo a procurarem a 

escola terena é a hospitalidade e a igualdade com que o povo terena trata-os 

sempre integrando os nas atividades diárias da aldeia. 

 

O fato de termos uma educação bilíngüe, ou seja, na língua indígena 
e em português, cria a necessidade de construção de dois sistemas 
cognitivos interligados. É necessário que o aluno índio compreenda 
os símbolos da língua portuguesa com a mesma relação afetiva que 
tem com a língua materna, que é mais falada, porém há a 
necessidade de criar uma gramática das diferentes línguas 
indígenas, e esse trabalho requer essa mesma ligação afetiva, para 
que produza o mesmo efeito psicológico da passagem do 
conhecimento por via oral. (BARÃO, 2008, p.90) 

 

Quando relacionada a uma boa educação os pais dos estudantes kayapo Não 

hesitam em deixar seus filhos irem para longe, ainda mais quando sabem que são 

bem tratados. 

Também tem alguns alunos da aldeia mopkrore que são da etnia kayapo e 

residem próximo a aldeia Kuxonety. Na aldeia mopkrore tem uma sala anexa da 
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escola komomoyea kovo’ero que abriga os alunos do 1 ao 4 ano e outra sala do EJA 

onde  as aulas são administradas pelos próprios professores da etnia kayapo, mais 

como tem muitos alunos que necessitam de um aprendizado mais avançado que a 

aldeia sede no momento, esses alunos veem para a escola komomoyea kovo’ero na 

aldeia Kuxonety poke’e e assim o ônibus escolar busca e leva-os todos os dias da 

semanas pra poderem estudar.  

Apesar de todas as diferenças entre ambas as etnias os indígenas kayapo se 

adaptaram muito rápido a rotina do povo terena, os mesmos acordam bem cedo. 

Dentre os alunos que vivem na aldeia estão entre eles crianças e adultos quando 

não estão estudando os mesmos são monitorados pela moradora para que possam 

deixar as atividades escolares em dias como tarefas complementares. 

 

A diferença linguística não é, geralmente, impedimento para que os 
povos indígenas se relacionem e casem entre si, troquem coisas, 
façam festas ou tenham aula juntos. Esses sistemas multilíngues são 
um exemplos de que as pessoas podem viver lado a lado,  em paz, 
sem terem que falar, todas as mesmas línguas. (BRASIL, 2005, 
p.116) 
 

 Pare que os estudantes se sintam mais a vontade, quase todos os finais de 

semana o Gildo (que é o representante do esporte escolhido pela comunidade) faz 

torneios em prol a confraternização dentre as etnias. Porque apesar de as etnias 

terem um grande tempo de vivencia ainda há um receio pela parte dos kayapo por 

ainda não dominarem bem o português. 

Quando os mesmos estão no alojamento, quando não tem tarefas 

complementares a professora aposentada da uma tarefa para cada estudante. Os 

mesmos aprendem a cuidar de hortas, aprende a fazer salgados, pães e comidas 

que os mesmos ainda não conheciam e tem a oportunidade de conhecer e levar o 

conhecimento para sua aldeia. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Local de pesquisa  

A pesquisa foi realizada na ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TERENA 

KOMOMOYEA KOVO’ERO, que esta localizada na aldeia KUXONETY POKE’É 

gleba Iriri município de Matupá Mato Grosso onde estudam aproximadamente 90 

pessoas, crianças e adultas sendo elas somente pessoas indígenas.  

 

3.2 Tipo de pesquisa 

A metodologia é mais que uma pesquisa é um caminho a ser trilhado para se 

obter êxito nos objetivos. Segundo Lakatos, 2003, p.82 “Todas as ciências 

caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos 

os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências”.   

 

Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 
que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
(LAKATOS Eva, 2003, p.82) 
 

Lakatos (2003, p.84) descreve que “o conhecimento filosófico, por seu lado, 

volta-se para a investigação racional na tentativa de captar a essência imutável do 

real, através da compreensão da forma e das leis da natureza.” Que venha a ser um 

conhecimento real de tudo que se propõe a pesquisa, o conhecimento filosófico é à 

base do real ao concreto onde também baseada nas leis da natureza. E para que se 

conclua uma ótima pesquisa são necessário algumas etapas a se cumprir que são 

elas: descobrimento do problema, colocação precisa do problema, procura de 

conhecimento ou instrumento, tentativa de solução do problema com auxílio dos 

meios identificados, invenção de novas ideias, obtenção de uma solução, 

investigação das consequências da solução obtida, prova (comprovação) da 

solução, correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na 

obtenção da solução incorreta.   

         Para Minayo (2002, p.16) “entendemos por metodologia o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. Sendo assim ainda 

destaca mais pontos concordando sempre que a formação de uma metodologia 

inclui as concepções teóricas, onde o pesquisador busca fatos para que se conclua 
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sua tese ou opinião para que se possa construir e comprovar a realidade do que se 

busca. Sendo assim ainda continua defendendo que “a metodologia deve dispor de 

um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de caminhar os impasses para o 

desafio da prática”. 

O endeusamento das técnicas produz ou um formalismo árido, ou 
repostas estereotipadas. Seu desprezo ao contrario leva ao 
empirismo sempre ilusório em suas conclusões, ou a especulações 
abstratas e estéreis. (MINAYO, 2002, p.16) 

 

         Para Trivinho (2005, p.71) “não é possível abordar os media e redes digitais 

sem levar em conta a sua ligação com a velocidade tecnológica e com o que social e 

culturalmente lhe diz respeito”. Sendo que não é possível abordar o fenômeno sem 

ao mesmo tempo considerar a cultura. 

 

3.3 Coleta de dados 

Para a obtenção de informações sobre a realidade do tema proposto foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, sites e pesquisa de campo com alunos 

KAYAPÓ, professores atuantes no ensino fundamental e médio e a professora 

aposentada CÍcera Chagas que abriga os estudantes KAYAPÓ. 

 

3.4 Análise de dados 

 Após a coleta de dados por meio da aplicação do questionário aos 

professores e alunos da escola em estudo, os dados foram analisados, tabulados e 

elaborados gráficos e tabelas contendo os resultados encontrados na pesquisa. Os 

mesmos foram discutidos com outros autores. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa de campo foi realizada na Escola Estadual Indígena Terena 

Komomoyea Kovo’ero localizada na aldeia Kuxonety poke’e, gleba iriri novo. 

Município de Matupá estado de Mato Grosso. Este estudo tem como resultado a 

aplicação de um questionário aos professores da escola Komomoyea Kovo’ero, 

estudantes KAYAPÓ e Cícera Chagas a mulher que cuida dos estudantes e com o 

intuito de encontrar respostas para os seguintes problemas; Como ocorre a inclusão 

de alunos KAYAPÓ em uma escola do povo indígena TERENA? Qual a visão dos 

professores a respeito da inclusão do aluno KAYAPÓ com os TERENAS? De que 

forma ocorre a convivência dos KAYAPÓ com os TERENA na comunidade escolar? 

 A pesquisa realizada na escola nos ajudou a entender melhor como vivem os 

estudantes KAYAPÓ, de que forma os professores conciliam o ensino/aprendizagem 

dos estudantes KAYAPÓ e TERENA. 

 

4.1 Reflexão dos professores atuantes na ESCOLA ESTADUAL INDIGENA 

TERENA KOMOMOYEA KOVOE’ERO sobre o andamento do 

ensino/aprendizagem dos estudantes KAYAPÓ. 

Ao serem indagados sobre o seu nível de formação? É possível observar no 

gráfico 1 - que 75% dos professores entrevistados que atuam na Escola Estadual 

Indígena TERENA Komomoyea Kovo’ero possuem curso superior. E 25% possuem 

magistério completo. 

Segundo Brasil (2002 p.15) “a Resolução nº 3/99 determina que os 

professores tenham uma formação específica para a educação intercultural e 

bilíngue”. Os professores atuantes na escola Estadual Indígena TERENA 

Komomoyea Kovo’ero são formados a grande maioria na UNEMAT, é uma faculdade 

intercultural que auxilia os professores a preservação da cultura. 
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Gráfico 1. Qual o seu nível de formação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Mario (2018) 
 

Ao serem indagados sobre, Qual seu tempo de trabalho como magistério? Os 

professores responderam. Professor A: 15 anos. Professor B: 10 anos que atuo 

como professor. Professor C: 14 anos atuando como professor. Professor D: meu 

tempo de trabalho é de 5 anos  

 Segundo Grupioni ( 2006, p.25) “o Magistério Indígena destinam-se a formar 

um tipo de professor que, na maior parte dos casos, já atua na escola de sua 

comunidade e tem pouca experiência de escolarização formal”. Sendo assim o 

magistério venha a ser formar um professor que aprenda a conciliar os saberes 

indígenas e acadêmicos. 

Ao serem questionados sobre, você gosta de Atuar na área indígena? Todos 

os professores responderam que sim. Por quê? Professor A: Não respondeu nada. 

Professor B: Pois a minha formação específica para os indígenas e o aprendizado é 

gratificante, as minhas raízes me fazem cada vez mais gostar dessa profissão. 

Professor C: Porque me formei na UNEMAT e o curso foi específico para trabalhar 

nas escolas indígenas e me identifico também. Professor D: Porque para que o 

professor faça um bom trabalho ele tem que conhecer a realidade do aluno. 

 Segundo Brasil (2002, p.22) “As professoras e os professores indígenas 

compõem um grupo heterogêneo, com grande diversidade interna nos aspectos 

educacionais, culturais, linguísticos, etc”. A importância dos professores atuantes 
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serem indígenas que falem a mesma língua é mais que importante para um bom 

aprendizado do aluno indígena. 

Ao serem questionados sobre, a escola que você atua segue um calendário 

escolar diferenciado? 100% dos professores em pesquisa disseram que sim, que a 

escola possui um calendário diferenciado. 

Segundo Brasil (1998, p.40) “a definição de calendários escolares 

contextualizados à realidade sociocultural de cada sociedade indígena”. Sendo 

assim a escola juntamente com a comunidade elaboram seu próprio calendário, e se 

adequar a necessidade da comunidade. 

Ao serem questionados sobre, Com você classificaria a infra-estrutura física 

de sua escola? Podemos observar no gráfico 2 que 75% dos professores 

entrevistados disseram que a infra – estrutura de sua escola é regular. E 25% dos 

professores disseram ser ruim. 

Segundo LDB (1996) V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para 

beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. A infraestrutura é mais que 

essencial para que o aluno se sinta seguro e confortável no ambiente escolar. 

 

Gráfico 2. Com você classificaria a infraestrutura física de sua escola? 

 

Fonte: Mario (2018) 
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Quando indagados sobre, Como você compreende os trabalhos pedagógicos 

e didáticos desenvolvidos pelos professores da sua escola? Professor A: Os 

trabalhos pedagógicos e didáticos é bom para ajudar os professores. Professor B: 

Eu compreendo como razoável, pois os professores tem que inovar, investigar, 

provocar o aluno a curiosidade. Professor C: Poderia ser melhor, se houvesse 

materiais didáticos e melhor planejamento na forma de desenvolver as atividades. 

Professor D: Muito boa, pois temos pessoas capacitadas para exercer esse papel. 

 Segundo Gruponi (2006, p.20) “o objetivo do trabalho pedagógico é fazê-lo 

abdicar de sua língua, de suas crenças e de seus padrões culturais e incorporar, 

assimilar os valores e comportamentos, inclusive linguísticos, da sociedade 

nacional”. Sem deixar que seus valores culturais sejam esquecidos 

 Quando indagados sobre Em sua opinião os alunos indígenas devem estudar 

devem estudar somente em escolas dentro da reserva indígenas de cada povo? Ou 

pode ir para outra escola? É possível observar no gráfico 10 - que 75% dos 

professores acreditam que o aluno indígena não deve estudar apenas dentro da 

reserva indígenas. E 25% dos professores acreditam que sim o aluno deve estudar 

somente em escolas dentro da reserva indígena. Justifique sua resposta: Professor 

A: O aluno é livre ele pode estudar na aldeia ou na escola do não índio isso 

depende dos pais. Professor B: A escolha e democrática cabe aos pais observar se 

uma escola oferece um ensino de qualidade. Professor C: Podem sair desde que 

haja um bom professor e o esforço do próprio aluno, tudo fica mais produtivo. 

Professor D: Cada aluno tem o direito de escolher onde ele prefere estudar. 

 Segundo LDB (2015) “Art. 60. A matrícula será requerida pelo interessado e, 

se este for menor de idade, por seus pais”. Então fica a critério dos pais, são eles 

que escolhem o que tem por bem para seus filhos. 

. 
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Gráfico 3. Em sua opinião os alunos indígenas devem estudar devem estudar 

somente em escolas dentro da reserva indígenas de cada povo? Ou pode ir para 

outra escola? 

 
Fonte: Mario (2018) 

 

Quando questionados, Como é o desempenho escolar dos alunos indígenas 

que são inclusos na escola? Professor A: Regular. Professor B: O aprendizado do 

aluno é menor que os dos outros, mas o que irá diferenciar no aprender é usar um 

método diferente. Professor C: Da etnia terena tem si desenvolvido melhor por 

entender a língua portuguesa, ao contrario da etnia kayapó. Professor D: alguns 

tem um bom desempenho e outros são mais lentos. 

 Segundo Brasil (1998, p.78) “os alunos colocam em jogo seus interesses, 

suas emoções, suas necessidades, sua forma de ver o mundo, processos que 

variam bastante de uma idade para a outra”. Cada aluno é diferente um do outro 

porém o esforço também uns sempre são esforçados e outros são mais ágeis.  

 

4.2 Reflexão sobre a ESCOLA KOMOMOYEA KOVOE’RO e os professores 

atuantes na visão de alguns estudantes da escola. 

  Quando indagados sobre, Você gosta de estudar em sua escola? 100% dos 

alunos entrevistados responderam que sim que gostam de estudar na escola 

estadual Indígena Terena Komomoyea Kovo’ero. 
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 Segundo Cohn (2005, p.505) “Parece-me claro que, nos lugares em que os 

professores compartilham o universo sociocultural de seus alunos, grande parte 

desses problemas são resolvidos na prática e na relação estabelecida em aula.” A 

autora afirma que quando se conhece o aluno fora do ambiente escolar pode haver 

uma relação ótima em sala de aula, fazendo assim com que o aluno goste do 

ambiente escolar e se esforce mais a aprender dependo também do modo em que é 

tratado pelos funcionários da escola. 

Quando questionados sobre, Você gosta do seu professor? 100% dos alunos 

responderam que sim que gostam dos seus professores. 

Segundo Gruponi (2006, p.18) “Na Educação Indígena, não existe a figura do 

“professor””. Sendo assim todos que tem um conhecimento a mais se torna 

professor pelo simples fato de ensinar algo a mais que contribua para que o 

estudante aprenda também na pratica não somente na escola na teórica. 

Quando questionados, Sua família participa das decisões tomadas na escola? 

podemos observar no gráfico 4 que 50% dos alunos entrevistados disseram que sim 

que a família participa das decisões tomadas na escola e os outros 50% disseram 

que não que seus pais não participam das decisões tomada pela escola Por quê? 

Aluno A: mora longe, na aldeia kapoto. Aluno B: Mora longe, na aldeia Kabeka. 

Aluno C: porque eles moram longe. Aluno D: Sim. Para expor o que realmente 

pensam sobre as decisões. Aluno E: Sim. Principalmente na troca de funcionários. 

Aluno F: porque minha família mora em outra aldeia. Aluno G: porque não tem 

tempo e não gostam de reuniões. Aluno H: porque é o direito do meu pai saber. 

Aluno I: porque às vezes os pais precisam decidir e comentar sobre os professores. 

Aluno J: Tem que estar porque são meus responsáveis. 

 Segundo Brasil (1998, p.24) “Porque conduzida pela comunidade indígena, de 

acordo com seus projetos, suas concepções e seus princípios”. Então sendo assim 

os pais e todos os membros da comunidade indígena tem a liberdade de juntos 

construírem o calendário, os objetivos e aos conteúdos a serem trabalhados dentro 

da escola. 
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Gráfico 4.  Sua família participa das decisões tomadas na escola? 

 
Fonte: Mario (2018) 

 

 Quando indagados sobre se Sua família participa das atividades 

desenvolvidas pela escola? Podemos observar no gráfico 5 que 50% dos  alunos 

disseram que sim e os outros 50% dos alunos disseram que não. Por quê? Aluno A: 

Minha família não participa mais a dona Cícera vem todos os dias. Aluno B: minha 

família não participa mais a dona Cícera responde por mim e participa das reuniões. 

Aluno C: porque eles moram longe. Aluno D: Para acompanhar o desenvolvimento 

dos filhos e porque a escola convida eles para participarem. Aluno E: porque a 

escola convida. Aluno F: porque minha família não mora aqui moram longe em 

outra aldeia. Aluno G: sim principalmente nos dias comemorativos. Aluno H: para 

acompanhar as atividades. Aluno I: Porque as atividades são para a escola. 

Aluno J: São atividades da escola e são muito importante eles estarem presente em 

datas comemorativas. 

 Segundo Brasil (1998, p.23) “Os momentos e atividades de ensino-

aprendizagem combinam espaços e momentos formais e informais.” Ou seja a 

criança indígena deve saber que não é semente na escola que se aprende os pais e 

membros da comunidade também tem sua parcela de contribuição principalmente 

quando se une para eventos e decisões. 
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Gráfico 5. Sua família participa das atividades desenvolvidas pela escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Mario (2018) 

 

Quando questionados sobre Você estuda dentro da reserva Indígena? Todos 

os alunos entrevistados responderam que sim estudam dentro da reserva indígena. 

Por quê? Aluno A: A escola disponibiliza a língua portuguesa que me interesso 

muito em aprender. Aluno B: porque a escola terena ensina a língua portuguesa. 

Aluno C: porque a minha mãe mandou. Aluno D: porque moro dentro da reserva 

juntamente com meus pais. Aluno E: porque desde criança estudo na escola dentro 

da reserva indígena. Aluno F: Sim eu estudo dentro da reserva indígena. Aluno G: 

porque não tem outra escola. Aluno H: porque só tem uma escola. Aluno I: porque 

a escola é na aldeia. Aluno J: porque moramos dentro da reserva indígena. 

 Segundo Henriques (2007, p.35) “Foram também corrigidas situações em que 

algumas escolas não-indígenas urbanas eram consideradas indígenas por terem 

alguns alunos indígenas”. Alunos indígenas estudarem em uma escola rural não 

significa que a escola é indígena, só é considerada indígena quando registrada pelo 

Secad/MEC. 

Quando indagados sobre, Você prefere estudar dentro ou fora da reserva 

Indígena? Podemos observar no gráfico 6 abaixo que 67% dos alunos entrevistados 

disseram preferir estudar dentro d reserva indígena e os ouro 33% fora da aldeia. 

Por quê? Aluno A: Quero continuar aqui mesmo. Aluno B: gosto da escola. Aluno 

C: porque eu queria morar na cidade. Aluno D: Em questão de aprendizagem a 
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gente tem mais chances de aprender por ser só índios. Aluno E: porque dentro da 

reserva é mais fácil de estudar devido a escola ser perto da minha casa. Aluno F: 

Eu gosto de estudar dentro da reserva indígena. Aluno G: por a gente estudar um 

mês (Integral). Aluno H: Porque na reserva indígena é mais bom de estudar. Aluno 

I: Porque a fora os alunos tem mais oportunidades devido aos cursinhos. Aluno J: É 

mais melhor e conhecermos várias pessoas. 

Segundo Pinheiro (2016, p.70) “A instituição escolar torna-se mais 

significativa quando é acolhedora, libertadora, e seus estudantes sintam-se parte 

dela por meio da interação entre os sujeitos.” Esse autor defende que o aluno é mais 

produtivo quando se sente a vontade no ambiente escolar independentemente se 

esta ou não em uma escola indígena. 

 

Gráfico 6. Você prefere estudar dentro ou fora da reserva Indígena? 

 
Fonte: Mario (2018) 

 

Quando questionados sobre, o que você mais gosta em sua escola? Aluno 

A: Eu gosto de todos os professores e quero aprender mais a cada dia. Aluno B: 

Gosto dos professores, gosto de estudar e da merenda também. Aluno C: Dos 

meus amigos, e da aula de educação física. Aluno D: Pelo simples fato de conhecer 

a todos e da merenda. Aluno E: Porque a escola é perto da minha casa e também 

por conhecer todo mundo. Aluno F: Eu gosto de estudar e brincar. Aluno G: Tudo. 

Aluno H: Educação física. Aluno I: Aula de educação física. Aluno J: Todas as 

disciplinas mais em especial a educação física. 
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 Segundo Brasil (1998, p.71) “É possível, então, reformular um planejamento e 

criar estratégias pontuais de trabalho, dirigidas a alunos específicos”. Contudo o 

planejamento é essencial para que o aluno se interesse pelo ambiente escolar. 

 

4.3 Reflexão sobre os estudantes Kayapo e seu desenvolvimento escolar na 

visão da Srª Cícera Chagas da Silva. 

Quando indagada, Em sua opinião o que é a educação inclusiva?  É uma 

educação onde todos podem estudar sem distinção de raças, religião ou seja língua 

ou nação. 

Segundo Marfan (2002, p.32) “gerou ceticismo nos mesmos grupos que 

reivindicavam uma educação inclusiva, que respeitasse a heterogeneidade”. Sendo 

que a educação inclusiva serve para que todos independentemente da escola ser ou 

não indígena seja onde todos se respeitem e que posam ser inclusos sem diferença. 

Quando questionada sobre, O aluno indígena deve estudar somente na aldeia 

ou reserva indígena de seu povo? Não. 

Segundo Pinheiro (2016, p.72) “inserção da escola não indígena urbana 

requer que consideremos ainda mais suas relações de fronteira”. A escolha de que 

escola estudar em uma escola escola indígena  

Quando questionada, Como você vê a educação Escola Indígena do povo 

Terena? Regular pois precisamos de metodologia diferenciada para trabalhar com 

etnia diferente. 

Segundo Brasil (1998, p.) “o professor pode querer fazer modificações no 

planejamento de suas atividades com todo o grupo ou com os alunos que estejam 

apresentando dificuldades.” Cabe ao professor planejar uma aula onde concilie ao 

aprendizado do aluno. 

Quando questionada se ao receber alunos de outros povos indígenas, quais 

foram às expectativas? Essas crianças não causam atrito, brigas com as crianças 

Terena? Boa. Não. 

Segundo Brasil (1998, p.) “abre-se a possibilidade de vivência da pluralidade 

cultural sob o ponto de vista da aceitação”. A partir do momento que um respeita a 

cultura do outro nasce ai um respeito maior de ambas as partes e assim facilita o 

relacionamento dentro e fora do ambiente escolar. 

Quando questionada sobre, em sua opinião, como vê essa inclusão na sua 

escola? Fale os pontos positivos e negativos da inclusão. Positivos: os nossos 
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alunos brincando com eles falando a língua deles. Negativa: Não tem grade 

curricular diferenciada, exemplo; língua materna terena; Língua materna KAYAPÓ 

na escola Komomoyea kovo’ero. 

 Segundo Pinheiro (2016, p.69) “A educação passa a ser uma das vias para 

trabalhar a questão da valorização do outro, do respeito as diferenças, da inclusão, 

numa esperança de mobilidade contra o preconceito e a discriminação.” Todo 

começa a partir do respeito sendo que todos são diferentes mesmo sendo 

indígenas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Frente ao exposto, entende-se, portanto a boa relação entre os professores e os 

estudantes KAYAPÓ. A convivência dos mesmos é ótima e com relação a educação 

escolar podemos dizer que está em um bom andamento em que mais depende do 

planejamento do professor e do interesse de cada aluno. Entretanto a proposta de 

uma educação escolar indígena intercultural ainda é um grande desafio a ser 

vencido pelas comunidades indígenas. 

Através das pesquisas realizadas com os alunos e professores posso afirmar 

que a hipótese foi alcançada, que a convivência entre as etnias esta em um bom 

andamento que são quase zero as queixas sobre um mal relacionamento e que o 

professor esta se preparando mais para que possa interligar as culturas sem deixar 

de lado os conhecimentos de cada povo. Mesmo que ainda não haja a Língua 

Materna do Povo KAYAPÓ na grade escolar da Escola em pesquisa os professores 

procuram estar mais junto aos mesmos para poder entendê-los e assim ajudarem os 

a compreender melhor os conteúdos propostos quando estiverem em dúvida.  

Por este caminho pode se concluir que mesmo sendo difícil a força de vontade 

supera tudo e que sim a interculturadade em escolas indígenas pode ocorrer da 

maneira em que todos possam aprender só depende deles. 
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APÊNDICES 
 
Apêndice A. Questionário ao professor da escola. 
 
Caro professor (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

licenciatura em letras pela União das Faculdades de Mato Grosso. O estudo trata de 

A INCLUSÃO DE ALUNOS KAYAPÓ NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA 

TERENA KOMOMOYEA KOVO’ERO. Solicito o preenchimento de todas as 

questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

 

1. Qual o seu nível de formação? 

(   ) Magistério completo 
(   ) Curso superior completo 
(   ) Pós-graduação completa 
(   ) outro: ___________________________________________________________ 
 

2. Qual é seu tempo de trabalho como Magistério? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Você gosta de atuar na escola Indígena? Por que? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Justifique sua resposta: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. A escola que atua segue um calendário escolar diferenciado. 

(   ) Sim   (   ) Não 

5. Como você classificaria a infra-estrutura física de sua escola? 

(   ) ótima (   ) boa (   ) regular (   ) ruim 

 

6. Como você compreende os trabalhos pedagógicos e didáticos desenvolvidos 
pelos professores da sua escola? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Em sua opinião os alunos indígenas devem estudar devem estudar somente em 
escolas dentro da reserva indígenas de cada povo? Ou pode ir para outra 
escola? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Justifique sua resposta; 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8. Como é o desempenho escolar dos alunos indígenas que são inclusos na 
escola? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apêndice B. Questionário ao aluno da escola. 

Caro aluno (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das Faculdades do Mato Grosso. O estudo trata 

de A INCLUSÃO DE ALUNOS KAYAPÓ NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA 

TERENA KOMOMOYEA KOVO’ERO. Solicito o preenchimento de todas as 

questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

1. Você gosta de estudar em sua escola? 

(   ) Sim   (   ) Não 

2. Você gosta do seu professor? 

(   ) Sim   (   ) Não 

3. Sua família participa das decisões tomadas na escola? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Sua família participa das atividades desenvolvidas pela escola? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Você estuda dentro da reserva Indígena? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Você prefere estudar dentro ou fora da reserva Indígena? 

(   ) dentro   (   ) Fora 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. O que você mais gosta em sua escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C.  Questionário aplicado a Srª Cicera Chagas 

Cara Srª. Cicera Chagas solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de 

muita importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das Faculdades do Mato Grosso. O estudo trata 

de A INCLUSÃO DE ALUNOS KAYAPÓ NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA 

TERENA KOMOMOYEA KOVO’ERO. Solicito o preenchimento de todas as 

questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

Questionário 

1. Em sua opinião o que é a educação inclusiva? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. O aluno indígena deve estudar somente na aldeia ou reserva indígena de 

seu povo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Como você vê a educação Escola Indígena do povo Terena? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Ao receber alunos de outros povos indígenas, quais foram as 

expectativas? Essas crianças não causam atrito, brigas com as crianças 

Terena? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Em sua opinião, como vê essa inclusão na sua escola? Fale os pontos 

positivos e negativos da inclusão. 
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ANEXO 

 
Anexo A. Termo de Consentimento da Pesquisa 

 

 

 

 

 


