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RESUMO 

 

O Brasil é uma sociedade plural, multiétnica e plurilíngue, concernente a educação escolar 
indígena, a Lei nº 9.394, de 1996, Art. 78, prevê que seja ofertado aos povos indígenas uma 
educação bilíngue e intercultural e para que isto ocorra, os indígenas vêm, cada vez mais, 

tentando ocupar seus lugares como professores em suas escolas. A pesquisa em questão, 
pretendeu lançar um olhar etnomatemático sobre os Projetos Extraescolares Javaé, produções 

que representam um requisito para a conclusão do curso de Educação Intercultural da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). Os Projetos Extraescolares tratam de saberes e fazeres 
próprios, neste caso, especificamente dos Javaé. Neste contexto, a investigação identificou 

elementos dos conhecimentos Javaé presentes nos Projetos Extraescolares finalizados no 
âmbito da Educação Intercultural Indígena e seus impactos nas escolas indígenas e na 

comunidade. Objetivou-se, portanto, promover reflexões acerca desses trabalhos e os possíveis 
impactos da utilização desses conhecimentos próprios na escola indígena, de acordo com o 
olhar dos professores/autores Javaé. O presente trabalho trouxe à tona, narrativas que foram 

historicamente invisibilizadas pelo discurso Ocidental, possibilitando uma visão mais ampla e 
o diálogo com a temática indígena, viabilizando uma abertura a novos conhecimentos e a uma 

perspectiva epistemológica alternativa. Com esta perspectiva, para sustentação teórica da 
investigação, foi adotado como referencial teórico a etnomatemática, ecologia de saberes, 
interculturalidade crítica e decolonialidade. Para tanto, procedeu-se inicialmente com uma 

análise documental de todos os Projetos Extraescolares defendidos pelos Javaé até o presente 
momento, em seguida, a realização de entrevistas/conversas com os autores desses projetos que 

atuam como professores nas escolas indígenas, sendo que, a perspectiva decolonial perpassa 
por todas as instancias da investigação. Desse modo, observa-se que os Projetos extraescolares 
produzidos pelos Javaé abarcam uma diversidade de conhecimentos próprios e tem como 

elementos fundantes a valorização e fortalecimento dos seus saberes e fazeres, sendo a escola 
e a comunidade os vetores para alcançar esse objetivo. O conteúdo destes projetos rompe com 

a lógica disciplinar imposta pelo modo de pensar ocidental e se inserem no campo da 
transdisciplinaridade, ademais, os professores/autores elencam diversos benefícios e 
possibilidades de uso dos Projetos Extraescolares na escola indígena e comunidade, apontando 

para um posicionamento de resistência a imposições hegemônicas culturais. Além disso, 
sugerem a construção de novas concepções de educação escolar indígena, uma escola de caráter 

intercultural, com o protagonismo do povo em questão. 
 
Palavras-chave: Escola indígena; Etnomatemática; Javaé; Projetos Extraescolares; Saberes e 

fazeres. 
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ABSTRACT 

 

Brazil is a pluralistic, multi-ethnic and multi-lingual society, concerning indigenous school 

education, Law number 9,394 of 1996, Art. 78, provides for bilingual and intercultura l 

education for indigenous peoples and for this to happen indigenous people come, increasingly 

trying to occupy their places as teachers in these schools. The research in question, intends to 

launch an ethnomathematical look at Projetos Extraescolares Javaé, productions that represent 

a requirement for the conclusion of the Intercultural Education course at the Federal Univers ity 

of Goiás (UFG). The Projetos Extraescolares deal with their own knowledges and doings, in 

this case specifically Javaé. In this context, the research tries to identify elements of Javaé 

knowledge present in the Projetos Extraescolares finalized in the scope of Indigenous 

Intercultural Education and its impacts on indigenous schools and the community. The 

objective is to promote reflections about these works and the possible impacts of the use of this 

knowledge in the indigenous school, according to the perspective of Javaé teachers / authors . 

And can bring to the fore, narratives that were historically invisibilized by the Western 

discourse, allowing a broader vision and dialogue with the indigenous theme, making possible 

an openness to new knowledge and an alternative epistemological perspective. From this 

perspective, ethnomathematics, ecology of knowledge, critical interculturality and 

decoloniality were adopted as a theoretical reference for the theoretical support of research. To 

do so, it is initially a documentary analysis of all Projetos Extraescolares defended by the Javaé, 

then the interviews / conversations with the authors of these projects that act as teachers in 

indigenous schools, being that, the decolonial perspective pervades all the instances of the 

investigation. In this way, it can be observed that the Projetos Extraescolares produced by the 

Javaé embrace a diversity of their own knowledge and have as base elements the valorisa t ion 

and strengthening of their knowledge and actions, with school and community being the vectors 

to achieve this goal. The content of these projects breaks with the disciplinary logic imposed 

by the Western way of thinking and is inserted in the field of transdisciplinarity, in addition, 

teachers / authors list various benefits and possibilities of use of Projetos Extrescolares in the 

indigenous school and community, pointing to a positioning of resistance to cultural hegemonic 

impositions. In addition, they suggest the construction of new conceptions of indigenous school 

education, a school of intercultural character, with the protagonism of the group in question. 

 

Keywords: Indigenous school; Ethnomathematics; Javaé; Projetos Extraescolares; Know and 

do. 
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A PESQUISA EM FOCO 

 

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISADORA NO DECORRER DA PESQUISA 

 
Essa pesquisa reflete um arcabouço construído no decorrer de vivencias e do contexto 

educacional no qual estou inserida, relembrando Paulo Freire, sobre a incompletude humana, 

faço deste texto, a descrição de uma trajetória que continua.  

Começo por dizer de onde venho, que é parte constitutiva do que sou, o que aprendi 

com os Javaé, uma vez que, eles demonstram um forte elo com seus ancestrais e o seu território 

de origem. Venho de uma família que se constituiu no meio rural, neta de pequenos produtores 

rurais, que tiveram que levar os filhos para cidade, para que pudessem estudar. Meu pai 

completou o Ensino Fundamental e minha mãe o Ensino Médio, tiveram dois filhos, nascidos 

coincidentemente no mesmo dia, com um ano de diferença. Nasci no interior da Bahia, sertão 

baiano, mais especificamente na cidade de Guanambi, aprendi desde cedo, nas aulas de história, 

que este era um nome indígena, da família tupi-guarani, que significa beija-flor, nome dado por 

conta da grande quantidade de pássaros, dessa espécie, na região1. 

A temática indígena paira nas minhas memórias desde muito cedo, não somente no 

nome da minha cidade e de quase todas da redondeza, mas também, na imagem de um índio 

que foi construído pelos meios de comunicação, especialmente a televisão, e que se tornava 

assunto nas conversas do meu pai, as quais, sempre ouvi com muita atenção, eram indivíduos 

que “invadiam as terras alheias”, considerados ariscos, exóticos, preguiçosos, dentre outros 

adjetivos equivalentes. Mesmo recebendo todo este conteúdo negativo a respeito do tema, não 

me recordo de tomar estas informações como verdade. Somente depois que ingressei no ensino 

superior é que passei a combater visões estereotipadas análogas a esta, inclusive no meio 

familiar. Parece ser infrutífero trazer para a narrativa essa breve história da minha vida, no 

entanto, fatos como este, foram decisivos na constituição do que sou e nas escolhas epistêmicas 

que fiz e faço. 

Em 2008 ingressei no curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), trazia comigo o desejo de ser professora. Quanto à matemática, esta 

representava a disciplina de maior aptidão, por isso a escolha. No decorrer do curso, ficou bem 

clara a predileção pelos componentes curriculares voltados para a educação matemática, neste

                                                 
1 Como a maioria das histórias, esta também possui outras versões. 
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contexto, tive os primeiros contatos com a etnomatemática. Realizei um trabalho, da disciplina 

“Seminário Temático”, na feira livre de uma cidade vizinha, Caetité-BA, na ocasião, fiz uma 

pesquisa de campo com os feirantes para entender um pouco sobre a realidade que estavam 

inseridos e a maneira que lidavam com a matemática naquele contexto. Foi uma oportunidade 

muito rica, em que, pude compreender que existem diferentes modos de lidar com situações 

concretas da vida, percebendo a matemática como uma atividade inerentemente humana, 

“resultante de seu ambiente sociocultural e consequentemente determinada pela realidade 

material na qual o indivíduo está inserido” (D’AMBRÓSIO, 1986, p. 36). 

No ano de 2010, comecei a exercer à docência, numa escola pública, da zona rural de 

Caetité. Essa primeira experiência, me proporcionou o contato com a prática pedagógica 

cotidiana, atrelada a teoria, por meio das disciplinas didáticas do curso de licenciatura. Assim 

que conclui a graduação, o anseio por permanecer em movimento, discutindo educação e 

procurando a solução para os problemas enfrentados por mim, em sala de aula, realizei uma 

especialização em Didática da Matemática e da Física, de 2013 a 2014.  

No ano de 2016, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática (PPGECM), nível Mestrado, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), o que me 

proporcionou uma reaproximação ao trabalho no campo da etnomatemática, com o orientador 

José Pedro Machado Ribeiro, no curso de Educação Intercultural da UFG. 

Neste contexto, surgiu a oportunidade de desenvolver um trabalho de monitoria, no 

Curso de Educação Intercultural Indígena da UFG, com os Temas Contextuais2: “Saberes 

matemáticos interculturais” e “Sistemas de orientações e medidas”, o que me proporcionou uma 

reaproximação com a etnomatemática, agora no contexto indígena, completamente diferente da 

experiência anterior. 

O curso de Educação Intercultural da UFG, foi criado em 2007, atende 24 povos 

indígenas3, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). O curso foi proposto com o 

intuito de atender os povos indígenas que se situam na região da bacia do Araguaia-Tocantins, 

no entanto, atende hoje outras regiões, como a do Xingu.  

                                                 
2 Tema contextual é o nome dado aos componentes curriculares desenvolvidos  no âmbito do curso de Educação 

Intercultura da UFG, ultrapassam as barreiras disciplinares e “inauguram uma política de lidar com o conhecimento 

de modo transdisciplinar, sem hierarquias e tipologias de saber” (PIMENTEL DA SILVA, 2015b, p. 7). 

Trataremos sobre o tema no capítulo 2. 
3 O curso de Educação Intercultural da UFG conta com a presença de indígenas das etnias: Apinajé, Bororo, 

Gavião, Guajajara, Guarani, Javaé, Juruna, Kalapalo, Kanela, Kamaiurá, Karajá, Krahô, Krikati, Kuikuro , 

Mehinako, Tapirapé, Tapuia, Timbira, Xakriabá, Xambioá, Xavante, Xerente, Waura e Yalapiti. 
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O curso possui duração de cinco anos e divide-se em quatro etapas por ano, durante os 

meses de janeiro/fevereiro e julho/agosto, primeira e terceira etapas, respectivamente, as etapas 

acontecem na UFG, regional Goiânia; nos meses maio/junho e outubro/novembro, segunda e 

quarta etapas, respectivamente, acontecem as Etapas de Estudos em Terras Indígenas4, onde os 

professores orientam os alunos nos estágios, no desenvolvimento de atividades de Prática como 

Componente Curricular (PCC) e na construção do Projeto Extraescolar. O currículo do curso 

possui uma matriz básica, com duração de dois anos, e três matrizes específicas de formação5, 

com duração de três anos.  

A participação no curso de Educação Intercultural como monitora dos Temas 

Contextuais, como descrito anteriormente, despertou-me para a temática da educação escolar 

indígena, e esse interesse foi fortalecido ao participar do Comitê Javaé6. A Etapa de Estudo em 

Terras Indígenas fomentou as inquietações que deram origem a esta pesquisa. Neste período 

tive contato com a orientação de alguns trabalhos desenvolvidos pelos Javaé, estudantes do 

curso de Educação Intercultural e presenciei a defesa de cinco Projetos Extraescolares. 

Os Projetos Extraescolares do curso de Educação Intercultural da UFG se constituem 

como projetos específicos de investimento para a formação do professor/pesquisador indígena, 

no intuito de documentar saberes próprios de cada povo e sua língua materna, visando o 

fortalecimento, valorização e propagação desses saberes, na escola e na comunidade 

(PIMENTEL DA SILVA, 2015a), representam um requisito para obtenção do título no curso 

citado. Estes trabalhos têm como um de seus objetivos, manter um diálogo horizontal entre 

saberes distintos, de acordo com o PPC, esses trabalhos têm por função: 

 
[...] subsidiar o diálogo entre os conhecimentos específicos produzidos pelos povos 

indígenas e os ditos científicos ou universais, favorecendo, assim, a realização, na 

prática, da transdisciplinariedade e da interculturalidade. Servirão ainda para dar 

sustentação às políticas linguísticas, à luta pela cidadania, à participação política nos 

diversos contextos interculturais, à produção de material didático e à const rução de 

projetos pedagógicos e da gestão escolar, como também para estimular o ingresso de 

intelectuais indígenas no cenário científico (UFG, 2016, p.66). 

 
Além disso, esses projetos não representam um trabalho realizado e idealizado 

individualmente pelo estudante, mas, “um projeto de extensão que visa um ensino de qualidade 

nas escolas indígenas, vinculado aos projetos das comunidades em que se inserem” (UFG, 2016, 

                                                 
4 Nesta etapa os professores  vão para as aldeias, formando Comitês Orientadores, que atendem os discentes do 

curso. 
5 A estrutura do curso será melhor detalhada no capítulo intitulado, Educação escolar e superior indígena no 

Brasil.  
6 O Comitê Javaé, atualmente, é composto pelos professores Elias Nazareno e José Pedro Machado Ribeiro. 
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p. 66). Ou seja, a principal função, não se resume a uma necessidade individual, mas, em uma 

intencionalidade coletiva. 

Entendendo o objetivo dos Projetos Extraescolares, surgiram algumas inquietações 

relacionadas a função e o impacto deles para a escola indígena, pois, como pude observar, esses 

projetos são a ligação concreta entre a formação superior desses professores indígenas, ou 

futuros professores, a escola e a comunidade. Projetos de interesse e de fundamenta l 

importância para a comunidade e para a escola, em que o estudante indígena é partícipe. 

Nessa perspectiva, a seguinte questão orientou o desenvolvimento da pesquisa: Quais 

os elementos dos conhecimentos Javaé estão presentes nos Projetos Extraescolares 

desenvolvidos no âmbito do curso de Educação Intercultural Indígena? Como desdobramento 

desta questão buscamos compreender, a partir das entrevistas/conversas que foram realizadas 

com os professores/autores, o impacto dos Projetos Extraescolares nas escolas indígenas e na 

comunidade. 

A partir desse contexto, ao buscar respostas para este problema, junto aos professores 

indígenas autores dos Projetos Extraescolares, analisando com antecedência as suas produções 

e levantando as dimensões pedagógicas desses projetos, intento evidenciar os saberes e fazeres 

oriundos da cultura Inỹ Javaé, direcionando o olhar para a escola, no intuito de identificar os 

impactos da inserção desses conhecimentos próprios no processo escolar Javaé. 

Neste sentido, o objetivo dessa pesquisa é analisar e refletir sobre os processos de 

desenvolvimento pedagógico dos saberes e fazeres dos Javaé na escola indígena. Saberes e 

fazeres estes, presentes nos Projetos Extraescolares produzidos pelos estudantes Javaé do curso 

de Educação Intercultural, que atendem a interesses da comunidade. A busca pela compreensão 

das questões investigativas, será subsidiada pela etnomatemática, interculturalidade crítica, 

ecologia de saberes e decolonialidade. 

 
ANDAR E, AO LONGO DO CAMINHO, FAZER PERGUNTAS, OUVIR, DISCUTIR E 

APRENDER7 

 

A partir do exposto, ao optarmos por uma abordagem decolonial8, que representa a 

superação de paradigmas impostos pela colonialidade, que tendem à primazia do pensamento 

                                                 
7 Trecho adaptado do artigo: Na realidade. A caminho de metodologias de pesquisas Decoloniais  de Julia Suárez 

Krabbe (2011). 
8 Na literatura a temática é apresentada tanto como descolonialidade quanto decolonialidade, a supressão do “s” é 

uma opção da Catherine Walsh para marcar a distinção com o significado do prefixo “des”, que segundo a mesma, 

poderia ser mal interpretado, nesse sentido a intenção é “[...]marcar una distinción con el signifcado en castellano 

del “des” y lo que puede ser entendido como un simple desarmar, deshacer o revertir de lo colonial. Es decir, a 
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monocultural, pretendemos salientar a necessidade de posicionamentos de resistência a esses 

preceitos e o diálogo intercultural. Para uma pesquisa que se propõe utilizar essa abordagem, a 

metodologia utilizada deve apontar para a descolonização do conhecimento. “[...] uma 

descolonização que entre muitas outras requer também o abandono da decadência disciplinár ia ” 

(SUÁREZ-KRABBE, 2011, p.187, tradução nossa).  

Considero esta, uma das mais difíceis tarefas, pois, a partir da lógica que fomos 

acostumados, na qual, há sempre um modelo a ser seguido com disciplinas bem definidas, 

precisamos nos desprender, desaprender tudo o que foi apreendido por séculos, no decorrer da 

colonização, e partindo da desaprendizagem, tentar traçar um caminho, com e a partir, das 

reivindicações indígenas.  

Em se tratando dos Javaé, existe uma constante reivindicação, por parte dos professores, 

para a produção de material didático próprio. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 define, dentre 

outras coisas, que sejam produzidos materiais didáticos específicos e diferenciados para a 

escola indígena. Entendemos que os Projetos Extraescolares representam um potencial para a 

produção desses materiais, no entanto, os próprios Javaé são os que poderão confirmar essa 

possibilidade. 

Desse modo, a metodologia para a investigação da problemática levantada e com os 

objetivos propostos, deve estar de acordo com os interesses deste público específico, por isso, 

a impossibilidade de implementação de um método a priori, que na maioria das vezes, não 

reflete a realidade vivida por esse povo e não nos permite obter respostas satisfatórias para o 

problema. 

Suárez Krabbe (2011), em um artigo sobre metodologias de pesquisas descolonia is, 

adaptado da sua tese de doutorado, esboça uma proposta de superação do problema da 

colonialidade nas metodologias antropológicas. A autora afirma que é necessário indisciplinar 

a antropologia para realizar tal ação. Ela desenvolve o seu trabalho com o grupo dos Mamos da 

Sierra Nevada de Santa Marta9, do qual é membro e deixa claro o seu lugar de fala no decorrer 

de toda a narrativa. 

                                                 
pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan en 

existir. Con este juego lingüístico, intento poner en evidencia que no existe un estado nulo de la colonialidad, sino 

posturas, posicionamientos, horizontes y proyectos de resistir, transgredir, intervenir, in -surgir, crear e incidir.” 

(WALSH, 2013, p. 24-25). Trataremos do tema com maior atenção no capítulo 3. 
9 Sierra Nevada de Santa Marta se localiza no extremo norte dos Andes, no norte da Colômbia, uma montanha em 

formato de Pirâmide. Nesta região vivem quatro povos indígenas diferentes, os líderes espirituais destes grupos se 

denominam Mamos. (SUÁREZ KRABBE, 2011). 
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A autora supracitada, afirma que o distanciamento do grupo no qual pretende-se falar 

apresenta uma postura equivocada, que não traz consigo nenhum benefício para a pesquisa, e 

essa ideia de que quanto mais distante o especialista estiver do objeto de estudo, mais neutro 

será o resultado obtido, na verdade é uma afirmação no mínimo contestável, pois, não há 

pesquisa neutra. Ela defende que pesquisas desse caráter sejam realizadas com os sujeitos com 

os quais trabalhamos e a aproximação com eles é desejável e necessária, reconhecendo as 

teorias e visões do grupo envolvido, para que os procedimentos científicos sejam adaptados no 

decorrer da pesquisa. Sendo assim, não é possível definir um método a priori, que ele será 

desenvolvido com esses atores, adaptando as teorias utilizadas e aprendendo com eles. Nesse 

sentido, é preciso: 

 
[...] desaprender nuestras propias teorías e ideas de cientificidad para, sobre la marcha, 

ir generando nuevas con los sujetos con quienes se trabaja. Implica pues también 

reconocer la teoría y las visiones de la gente con quien se trabaja, e ir, en compañía 

con ellos, aprendiéndolas y adaptándolas al quehacer científico y viceversa.10 

(SUÁREZ-KRABBE, 2011, p.199) 

 

A autora afirma, portanto, que precisamos questionar aquilo que é considerado 

científico, que é necessário reconhecer e considerar as visões e teorias do grupo com o qual se 

faz a pesquisa, aprendendo com eles e adaptando as formas de lidar com o conhecimento, pensar 

a partir e com as lutas assinaladas acima.  

Haber (2011), em seu artigo intitulado “Nometodología Payanesa: Notas de 

metodología indisciplinada”, aborda, também, questões de metodologias decoloniais, propondo 

indisciplinar a metodologia, denominado por ele como nometodologia. Ele afirma que os 

marginalizados devem ser colocados no centro da discussão e que tenham lugar de fala nesse 

processo, não representando apenas objeto de estudo. O autor define o termo acima citado, da 

seguinte maneira:  

 
Indisciplinar la metodología consiste en indisciplinarla de sus supuestos: la relación 

de objetivación/subjetivación, la linealidad temporal de la secuencia de producción de 

conocimiento, la distribución topológica del conocimiento teórico y del mundo, y la 

autonomía práctica del conocimiento respecto de las relaciones social/vitales.11 

(HABER, 2011, p.17) 

 

                                                 
10 Desaprender nossas próprias teorias e ideias de cientificidade, para sobre a marcha, seguir gerando novas com 

os sujeitos com quem se trabalha.  Também implica reconhecer a teoria e as visões das pessoas com quem se 

trabalha, e indo, em conjunto com elas, aprendendo-as e adaptando-as à tarefa científica e vice-versa. (SUÁREZ-

KRABBE, 2011, p.199, tradução nossa). 
11 Indisciplinar a metodologia consiste em indisciplina-la de seus pressupostos: a relação de 

objetivação/subjetivação, a linearidade temporal da sequência de produção de conhecimento, a distribuição 

topológica do conhecimento teórico e do mundo, e a autonomia prática do  conhecimento sobre as relações 

sociais/vitais. (HABER, 2011, p.17, tradução nossa). 
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Ou seja, é preciso inverter os papeis, mudar a ordem configurada para a produção do 

conhecimento, deixar-se interpelar por novas questões que aparecem no campo, não somente 

levar a cabo uma metodologia já estabelecida. Isso representa uma inversão de certos primados 

epistêmicos da modernidade, pressupondo que o pesquisador é o detentor do saber e quem 

define o “como” a pesquisa deve ser realizada, não se deixando, ou pensando não se deixar 

influenciar pelos envolvidos. 

A partir do exposto, a metodologia utilizada para realização desta pesquisa, com a 

temática apresentada anteriormente, possui características que a colocam num âmbito em que 

pode ser considerada como decolonial, ao menos, apresenta um esforço para que seja, não 

havendo assim, um delineamento metodológico fixo e a priori, mas, que vai se alterando no 

decorrer do trabalho, o que não significa que não há um planejamento prévio e um estudo para, 

ao menos, projetar o que vai ser realizado no campo. Significa dizer que, mais do que uma lista 

de técnicas para a produção dos dados, a metodologia aqui, apresenta uma discussão teórica, 

sendo ela contextualizada e não se desvinculando da prática, como propõe Suárez-Krabbe 

(2011). 

Como a pesquisa parte de questões relacionadas com os Projetos Extraescolares, foi 

necessário realizar inicialmente uma análise do PPC de Educação Intercultural da UFG, para 

entendê-lo como um todo, suas intencionalidades, especificidades e principalmente, a função 

desses projetos para a escola e a comunidade indígena.    

Na sequência foi realizada uma análise documental, que possibilitou reunir uma grande 

quantidade de informações concernente ao grupo partícipe da pesquisa. Os documentos 

analisados foram os Projetos Extraescolares, evidenciando os saberes e fazeres descritos nos 

trabalhos e a possibilidade pedagógica desses projetos. A análise feita a partir da leitura, 

representou, tão somente, a nossa visão sobre essas possibilidades à luz da etnomatemática,  

interculturalidade critica e ecologia dos saberes, mas, quem de fato pode dizer, se existe e quais 

as possibilidades pedagógicas do uso desses projetos em sala de aula, são os próprios 

professores/autores Javaé.  

Além disso, com a análise dos Projetos Extraescolares procuramos salientar os 

elementos do conhecimento Javaé presentes nestes trabalhos, a fim de visibilizar os 

saberes/fazeres deste povo e possibilitar reflexões sobre os fundamentos teóricos/práticos, 

políticos, espirituais, filosóficos e culturais dos Javaé, para a comunidade e escolas indígenas.  

Atualmente existem 21 (vinte e um) projetos apresentados por indígenas que residem em 

território Javaé, por entender que este é um número elevando de trabalhos, optamos por realizar 
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um recorte, assim, escolhemos dois trabalhos por cada ano de apresentação, nos atentando para 

que não houvessem temáticas semelhantes e que o autor estivesse atuando em escolas indígenas.  

Dessa maneira, evidenciamos os elementos do conhecimento Javaé em 12 (doze) Projetos 

Extraescolares.  

Muitas informações importantes sobre as temáticas dos Projetos Extraescolares não 

foram escritas, pois, os Javaé utilizam-se da oralidade para propagar os seus saberes, reside aí, 

mais um motivo para ouvir estes professores/autores.  

Ouvindo os envolvidos na pesquisa, conseguimos, segundo Haber (2011), ajudar e 

receber ajuda por meio dessa relação, para subjetivarmos a partir de outros lugares, que não 

estes que nos levam a construir o nosso privilégio epistêmico e sustentam a lógica de 

centralidade do discurso científico. Para isso é necessário reconhecimento, aprendizagem e 

solidariedade. 

Por esta razão, acreditamos que, uma conversa representa uma maneira interessante para 

recolher informações a respeito do tema exposto e assim poder construir com os 

professores/autores possíveis respostas ao problema em questão. Devido ao curto período de 

tempo e exigência do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), uma entrevista semiestruturada foi 

produzida para a produção de informações. Por esta razão, utilizo, no início deste texto, o termo 

entrevista/conversa. 

A conversa, como define Haber (2011), representa um fluxo de sentidos ligados a 

realidades epistemológicas diferentes e que se reconhecem na diferença.  A condição para que 

haja a conversa é a possibilidade de abertura e transformação dos envolvidos. 

Para que não haja interpretações equivocadas, Martín e Madroñal (2016, p.10) explicam 

que “o objetivo da conversa não é pôr-se de acordo; pelo contrário, a conversa baseia-se na 

compreensão mútua de que as condições da conversa estão urdidas na diferença”. Ou seja, é a 

partir da conversa que os participantes podem concordar, ou não, aproveitando as narrativas 

para produzirem algo juntos. Além disso, defendem que: 

 
[...] nas conversas etnográficas (que não nos diálogos da Antropologia pós -moderna) 

nos “convertemos”, não no sentido de que nos convertemos no outro da conversa,  mas 

em que ambos nos tornamos versões de nós mesmos produzidas na conversa. Levar a 

sério estas conversas exigiria colocá-las no terreno reconhecido pela sua especial 

significação. (p.11) 

 

O trecho apresenta questões elucidativas a respeito da conversa para a pesquisa 

etnográfica, com este tipo de abordagem é possível compreender que os envolvidos, ao se 
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dedicarem a ouvir e entender o outro, começam a ter uma nova visão sobre a realidade na qual 

ele está inserido, possibilitando que a investigação tome novos rumos epistêmicos. 

A entrevista semiestruturada nesta pesquisa, representou a base de algumas questões 

importantes, se tratavam de perguntas orientadoras. No entanto, foi no decorrer da conversa, 

que as questões verdadeiramente importantes, para os Javaé, foram se delineando. Portanto, é 

nesta perspectiva que afirmamos ter realizado entrevistas/conversas, com os 

professores/autores Javaé.  

Foram realizadas oito entrevistas/conversas, como os professores/autores Javaé, no mês 

de maio de 2017, durante a Etapa de Estudo em Terras Indígenas, no intento de salientar os 

anseios expressos por eles com relação aos Projetos Extraescolares e levantar os possíveis 

impactos da utilização dessas produções na escola indígena e/ou na comunidade. O critério para 

a realização das entrevistas/conversas com os oito professores/autores, foi o contato que 

tivemos com eles no período descrito. 

Foram adotados nomes fictícios para os professores/autores, para que as afirmações não 

comprometam os envolvidos. As análises e interpretações das falas seguem coerente à proposta 

da pesquisa, neste sentido, procuramos abordar todos os pontos relevantes levantados pelos 

professores/autores Javaé, realizando reflexões sobre o que foi exposto por eles quanto ao 

impacto dos Projetos Extraescolares e outras questões pertinentes que surgiram durante a 

conversa. 

A perspectiva decolonial, portanto, perpassa por todas as etapas do processo de 

investigação e interpretação, uma vez que, reconhecemos a importância de produções desse 

caráter, que estão a serviço da luta dos subalternos. 

 
UMA BREVE VISITA SOBRE OS ESPAÇOS DA PESQUISA  

 
Pelo viés descrito anteriormente, a organização e escrita da dissertação foi distribuída 

em quatro capítulos, sendo os dois primeiros de caráter mais descritivos, na tentativa de 

contextualizar o tema, e os dois últimos evidenciando o referencial teórico adotado e 

relacionando-o com as análises depreendidas, todos trazendo reflexões acerca do tema 

proposto. 

O capítulo 1, O Povo do Meio, apresenta uma narrativa construída a fim de 

contextualizar os Javaé em aspectos ligados ao mito de origem, sua história, a literatura 

produzida a seu respeito, os primeiros contatos com os não indígenas, a descrição do seu 

território, sua cultura, as mudanças ocorridas ao longo do tempo e o seu impacto. A estruturação 
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do capítulo foi fundamentada, principalmente, pelos trabalhos desenvolvidos por Pin (2014), 

Toral (1992), Ramos (2016), Silva (2014), Bonilla (2000), Portela (2006) e as aprofundadas 

pesquisas de Rodrigues (1993; 2008). 

O capítulo 2, Educação escolar e superior indígena no Brasil, promove inicialmente, 

discussões a respeito da educação escolar indígena, os motivos que impulsionaram a sua 

criação, seu desenvolvimento ao longo da história, e os caminhos trilhados para uma educação 

escolar diferenciada em aldeias indígenas, contextualizando os Javaé na atual conjuntura. 

Apresenta ainda um histórico sobre os cursos de formação de professores indígenas no Brasil, 

culminando no curso de Educação Intercultural da UFG, com uma análise do Projeto 

Pedagógico do Curso, a fim de entender seus objetivos, intencionalidades e especificidades, 

dando um foco maior na função dos Projetos Extraescolares defendidos pelos Javaé, tema 

central da pesquisa. 

No capítulo 3, Etnomatemática, ecologia de saberes, Interculturalidade e 

decolonialidade: concepções e propostas para a escola indígena, são realizadas reflexões a 

respeito do tema e o referencial teórico, abordando a definição dos termos defendidos pelos 

teóricos adotados, tensões acerca deste referencial e uma sugestão, embasada nesses preceitos, 

para a escola indígena. Sob um olhar etnomatemático e intercultural, favorecendo uma ecologia 

de saberes, realizamos uma sistematização das dimensões pedagógicas dos Projetos 

Extraescolares, a fim de contribuir com possibilidades de utilização do conteúdo desses 

trabalhos nas escolas indígenas, viabilizando o ensino contextualizado e uma escola embasada 

em preceitos decoloniais. 

No capítulo 4, O olhar dos professores Javaé, são realizadas as análises propostas por 

esta pesquisa, no intento de responder a problemática levantada. Inicialmente é apresentado um 

panorama geral para a análise dessas informações, em seguida são identificados os elementos 

do conhecimento Javaé presentes em 12 (doze) Projetos Extraescolares. Por fim, são abordados 

todos os pontos interpeladas pelos professores/autores nas entrevistas/conversas, sobre o 

impacto dos Projetos Extraescolares para a escola e comunidade e outras questões pertinentes,  

sendo que, as falas indicam para: os Projetos Extraescolares na matriz curricular das escolas 

indígenas; os Projetos Extraescolares como apoio para produção de material didático; os 

Projetos Extraescolares como fonte bibliográfica; os Projetos Extraescolares na formação do 

pesquisador; a Formação no curso de Educação Intercultural da UFG como transformação para 

a prática docente. 
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1. O POVO DO MEIO 

 

1.1 OS JAVAÉ, ENTRE O MITO E A HISTÓRIA  

 

Os Javaé habitam a região conhecida na etnologia como Brasil Central, são moradores 

da Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do planeta, com aproximadamente 20.000 km², localizada 

no Estado do Tocantins, banhada, pela esquerda, pelo rio Araguaia (Berohokỹ - grande rio) e 

pela direita, por seu braço menor, rio Javaés (Bero biawa - rio companheiro/amigo) 

(RODRIGUES, 2008). Os Javaé compõem o tronco linguístico Macro-Jê e a família 

denominada Karajá, composta pelos próprios Karajá, Xambioá e Javaé, se autodenominam Inỹ, 

que significa, em sua língua materna o Inỹ rubè, “gente” ou “ser humano”.  

 

Figura 1 – Mapa do Rio Araguaia e Ilha do Bananal no Brasil 

 

Fonte: Rodrigues (2008, p. 40) 
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Rodrigues (1993; 2008), em suas pesquisas, de mestrado e doutorado, narra que os 

Karajá são moradores imemoriais do médio curso do Rio Araguaia e habitam a parte norte da 

Ilha do Bananal. No século XIX alguns indivíduos deste grupo passaram a ocupar também a 

região sul, criando algumas aldeias no local. Já os Javaé, habitam o interior da Ilha do Bananal  

a parte leste da mesma, sendo localizadas algumas aldeias nos afluentes da margem direita do 

rio Javaés. Os Xambioá ou “Karajá do Norte” vivem em um território ao norte da ilha, o trecho 

encachoeirado do baixo Araguaia. 

Segundo a mesma autora, a palavra “Karajá” possui origem Tupi-Guarani, e significa 

“mono grande” (o macaco guariba), acredita-se que o nome pode ter sido dado a este povo pelos 

bandeirantes. “Xambioá”, seria a derivação da expressão ixỹ biawa (“povo companheiro” ou 

“amigo”), em pesquisas posteriores, a autora mostra que a palavra nativa ixỹ pode ter sentido 

de “lugar”, “casa” ou “parente” e biawa pode significar também “amigo” ou “outro”, sendo 

assim, a expressão pode ser traduzida também como “outro lugar”. Já a palavra “Javaé” possui 

origem desconhecida. (RODRIGUES, 2008). 

No mito de origem, os ancestrais dos Javaé viviam no fundo das águas do Rio 

Araguaia12, desfrutavam as facilidades de um local em que as enfermidades e a morte não os 

assolavam, mas, existiam algumas restrições no mundo subaquático, o que despertou o interesse 

de desbravar o desconhecido mundo terrestre. Assim, os povos começaram a sair do fundo das 

águas e habitar a terra. Sobre o mito de criação do povo Javaé, Rodrigues (2008, p. 47 - 48) 

afirma: 

 
A vida abaixo das profundezas das águas era maravilhosa, as pessoas não passavam 

fome, viviam sempre jovens e bonitas, não precisavam trabalhar e nem morriam, pois 

tudo era mágico, bastava desejar comer e o peixe e a caça apareciam. Longe do sol, 

era um lugar bem mais fresco, às vezes até frio. Não havia doenças, brigas, mexericos  

e os filhos, assim como a comida, apareciam magicamente, conforme o desejo de cada 

um, sem necessidade de nenhum contato sexual. Era, portanto, um lugar sem afins, 

ninguém devia nada para ninguém, todos eram parentes entre si. Entretanto, apesar de 

tantas qualidades, o mundo subaquático, chamado Berahatxi, o Fundo das Águas, não 

era um lugar perfeito. Além da escuridão, havia muita lama até a altura dos tornozelos 

em todos os lugares, o que dificultava bastante a locomoção. Para alguns povos não 

havia outro tipo de comida que não fosse peixe e caça e, quando preparada, ficava um 

pouco crua, nunca totalmente cozida. A água para beber era também um pouco escura, 

não muito agradável. Por fim, não se conhecia o prazer do sexo. Então, como era de 

se esperar, aconteceu um dia que alguns moradores desse paraíso imperfeito fossem 

tomados pela curiosidade de conhecer o mundo terrestre que ficava acima de suas 

cabeças, e para o qual havia algumas passagens que passaram a ser utilizadas, em 

locais e momentos diferentes, pelos vários povos do Fundo das Águas. Apesar da 

diversidade entre eles, para todos a saída do quase-paraíso representou a passagem de 

um lugar subaquático fechado, “dentro”, com limites definidos, para um espaço 

                                                 
12 De acordo com o professor Valdemir Filho Texibá Javaé, os Javaé viviam no fundo das águas de um rio 

localizado no centro da Ilha do Bananal, os Karajá é que viviam no fundo do Rio Araguaia. 
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“fora”, amplo e aberto, o nível terrestre em que habitamos agora, e que se mostraria 

igualmente fascinante, pelas novidades que seriam encontradas, e aterrorizante, pelos 

preços que seriam pagos por elas.  

 

Os Inỹ, que deixaram o mundo subaquático tiveram que aprender a viver na terra, e foi 

Tanỹxiwè quem criou os meios para a vida terrestre, um ser mítico de sabedoria elevada, 

descendente do povo Ijèwèhè, um dos povos que viviam no fundo das águas e que eram muito 

poderosos. Rodrigues (2008), narra em sua tese, a caminhada mítica do Tanỹxiwè, no qual 

descreve o processo de fabricação da sociedade Javaé que é inseparável da fabricação da 

pessoa/corpo e da construção do parentesco.  

Em sua tese de doutoramento, Rodrigues (2008, p.21) trata o discurso mítico como uma 

forma legítima de consciência histórica, relata que os Javaé “concebem as transformações 

históricas não como um processo linear e endógeno, mas como um produto de relações 

descontínuas com os outros”, internos e externos a esse processo de produção histórica.  

Para os Javaé a formação da sociedade ocorre de maneira semelhante a formação de um 

filho, pois, de acordo com Rodrigues (2008, p. 21), o modelo Javaé de História13 é descrito pela 

procriação, “a sociedade é pensada como um corpo social produzido a partir da interação entre 

opostos, entre um princípio feminino exógeno que transforma a ordem anterior e um princíp io 

masculino endógeno que tenta restaurá-la ”. 

Os não indígenas (o homem “branco” – tori), também possuem seu lugar na narrativa, 

sendo eles descendentes do povo Ijèwèhè, são relatados no mito de origem como um povo que 

saiu debaixo das águas e que integra esse contexto de formação do povo Javaé. 

O contexto, parece denotar que os Javaé compreendem o outro como parte constitut iva 

do que são, Rodrigues (2008, p. 245), afirma que eles entendem o mundo em sua totalidade, 

sendo que “Essa totalidade é, antes de tudo, humana, na medida em que todos os seres do 

cosmos, sociais ou não, são em algum grau humanizados, sejam os animais, as árvores, os 

ancestrais mágicos, os monstros invisíveis canibais ou os astros”. A autora demonstra ainda que 

os Javaé possuem a “capacidade extraordinária de transformação do mesmo no diferente a partir 

de uma interação fértil entre masculino e feminino, identidade e alteridade” (RODRIGUES, 

2008, p. xix). 

                                                 
13 Rodrigues (2008, p. xix) tenta revelar que o modelo Javaé de História representa a maneira como os Javaé 

entendem o processo de construção histórica da sociedade no discurso mítico, que em seu trabalho, é tratado como 

uma forma legítima de consciência histórica. “[...] uma História corporalizada, generizada e espacializada, baseada 

na não separação entre natureza e cultura, de modo que descrever o processo de fabricação da sociedade ao longo  

do tempo é inseparável de uma descrição etnográfica da fabricação da pessoa/corpo e da  construção do 

parentesco”. 
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Os Javaé, assim como os Karajá, se autodenominam “o Povo do Meio” (Itya Mahãdu), 

associado aos extremos cosmológicos entre o nível aquático e celeste, entre os quais residem. 

Compartilham elementos culturais semelhantes aos Karajá e Xambioá, como a língua, 

organização social e rituais. No entanto, tentam deixar bem claras as diferenças existentes entre 

eles, inclusive em seu mito de criação. A maneira como se denominam deixa clara a marca de 

“superioridade” com relação aos Karajá, que por sua vez, também se consideram “superiores” 

aos Javaé, denominando o outro, mutuamente, como estrangeiro. (RODRIGUES, 2008). 

Os etnólogos e linguistas consideram os Karajá como um grupo maior que é subdivid ido 

nos três grupos menores, citados anteriormente, de acordo com Portela (2006). Os Javaé 

consideram ofensiva essa atribuição recebida, se declaram um povo único, apresentam um 

importante projeto político que visa se destacar e se diferenciar dos Karajá, projetando sua 

identidade étnica no cenário nacional, como afirma Rodrigues (2008). De acordo com Andrade 

(2016, p.7), existem ainda “questões ideológicas quanto à origem das etnias, em que cada uma, 

afirma ser o grupo original do qual se desmembraram os demais”. 

A definição de que estas etnias formam um único povo, aparece como uma estratégia 

histórica da sociedade nacional para facilitar a criação de políticas indigenistas, mas não 

representa uma determinação coerente para eles. De acordo com Ramos (2016), existe uma 

necessidade política e social de reforçar as diferenças existentes, com o intuito de legitimar a 

identidade e história de cada povo e garantir os direitos individuais estabelecidos para cada 

etnia. 

 

 1.2 OS JAVAÉ NA LITERATURA 

 

Rodrigues (2008), faz um levantamento das pesquisas etnográficas realizadas sobre os 

indígenas das etnias Javaé, Karajá e Xambioá, este levantamento serviu de apoio para a 

estruturação deste tópico, posto que, não tivemos acesso a algumas dessas obras, por esta razão, 

lançamos mão de tal abordagem. 

Ao inquirir publicações sobre os indígenas da família Karajá, detectamos a existênc ia 

de uma menor quantidade de pesquisas que fazem referência às etnias do mesmo tronco 

linguístico, Javaé e Xambioá, sobre esse maior número de estudos que remetem aos Karajá. 

Lima Filho (1999, s/p) afirma que,  

 
As referências sobre os Karajá somam aproximadamente 900 títulos (860 dos quais 

constam na conhecida Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira, de Herbert  

Baldus), uma vez que, devido à facilidade de navegação do rio Araguaia no tempo das 
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cheias, foram muito visitados por jornalistas, viajantes, missões, agências 

governamentais, fotógrafos e pesquisadores. 

 
Rodrigues (2008), afirma ainda, que nas poucas vezes que os Javaé são alvo de interesse 

de pesquisadores, eles tendem a ser chamados de Karajá. Ela atribui esse equívoco à falta de 

conhecimento e pesquisas sobre o assunto, se constituindo este, como mais um motivo para a 

realização do seu trabalho sobre a temática. Os Javaé não se reconhecem como um subgrupo 

Karajá, como os linguistas determinam. Portela (2006), deixa bem clara essa não identificação, 

demonstrando, por meio da fala dos próprios indígenas, que existem diferença entre eles. Os 

Javaé tentam afirmar esse papel, se considerando um povo único, no qual os Karajá e Xambioá 14 

foram derivados. Neste sentido, no início dos anos 90 os Javaé começaram a reconhecer a 

necessidade de registros escritos sobre sua história e singularidade. 

Rodrigues (2008, p.30), explicita o desejo dos Javaé pela divulgação de registros 

escritos sobre o seu povo. Em 1997 a autora estava em terras indígenas, especificamente em 

Canoanã, e foi informada sobre a vontade do grupo de terem a sua história contada, “fique i 

sabendo que o novo cacique havia autorizado a minha pesquisa como parte do projeto político 

maior dos Javaé “terem um nome”, tornando-se tão ou mais conhecidos que os Karajá”. Nesta 

perspectiva, a tese de doutoramento da autora foi escrita com o intento de apresentar, dentre 

outras coisas, as diferenças mais significativas entre os dois grupos, em termos culturais e 

históricos. 

No que se referem a produções realizadas sobre os Javaé, Rodrigues (2008) destaca 

alguns autores, como o etnógrafo alemão Fritz Krause (1940-1944), que produziu o primeiro 

relato etnográfico sobre os Javaé, o mais substancial do período, segundo a autora. Rodrigues 

(2008) relata ainda, sobre o antropólogo americano William Lipkind (1940-1948) e o seu colega 

de universidade Charles Wagley (1988), que fizeram uma curta visita em aldeias Javaé e 

publicaram alguns resultados sobre eles, uma vez que, este povo não se constituía como o foco 

principal das pesquisas individuais dos autores. Em 1959, Wilma Chiara (1970), acompanhada 

de seu marido visitou uma aldeia Javaé para filmar a produção de cerâmicas, os resultados 

foram publicados e fizeram parte da sua tese de doutoramento, intitulada Les poupées des 

indiens Karajá15. Matthias Bauer (1984-1985), pesquisador alemão, produziu relatórios oficia is 

sobre o ritual de iniciação masculina, entre os Karajá e Javaé. 

                                                 
14 Os Xambioá não demonstram a mesma necessidade que os Javaé de se diferenciarem dos Karajá, pelo contrário, 

buscam uma aproximação, se autodenominado “Karajá do Norte” (TORAL, 1992; RODRIGUES 2008). 
15 Bonecas indígenas Karajá. 
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A primeira pesquisa de campo com maior profundidade foi produzida pelo antropólogo 

André Toral. Ele realizou diversas expedições em aldeias Karajá, Javaé e Xambioá, o que 

resultou em sua dissertação de mestrado pela Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), 

tratando sobre religião e organização social dos povos de língua Karajá. O autor não lidou 

especificamente com os Javaé, embora, tenha oferecido diversas informações importantes sobre 

este povo. Representa uma obra clássica para aqueles que se propõe a desenvolver uma pesquisa 

com a etnia Javaé, apesar de apresentar alguns problemas, apontados por Rodrigues (2008), 

com relação a pouca, e muitas vezes nenhuma, diferenciação entre Javaé e Karajá. 

Bonilla esteve em aldeias Javaé entre os anos de 1996 e 1999, produziu seu trabalho de 

conclusão de curso pela Universidade de Paris, no qual relatava sobre uma comunidade Javaé 

residente em uma vila de colonos, a atual aldeia Txuiri. Produziu ainda, a sua dissertação de 

mestrado pela UFRJ em 2000, intitulada Reproduzindo-se no mundo dos Brancos. Estruturas 

karajá em Porto Txuiri (Ilha do Bananal, Tocantins). Rodrigues (2008), afirma que Bonilla, 

acompanhou o importante processo de retomada de um território tradicional Javaé e Karajá, 

sendo estes dois trabalhos, importantes documentos para esta conquista. 

Rodrigues produziu duas obras sobre os Javaé, representando as produções mais 

aprofundadas sobre o tema, até então. Em sua dissertação de mestrado, finalizada no ano de 

1993, pela Universidade de Brasília, departamento de Antropologia, a autora passou seis meses 

na aldeia Canoanã, e realizou uma pesquisa que tratava questões de tempo, cosmo e gênero 

entre os Javaé, afirmando que existe uma visão holística desses conceitos, que são 

aparentemente opostos. Neste trabalho a autora considerava os Javaé como subgrupo dos 

Karajá, não fazendo uso dessa definição, para ela equivocada, em seu trabalho seguinte. Sua 

tese de doutoramento, finalizada em 2008, pela Universidade de Chicago, descreve, de forma 

minuciosa e criteriosa, o mito de criação do povo Javaé, que para eles, representa a história da 

formação desse povo. 

No ano de 2009, a antropóloga Sônia Lourenço, concluiu sua tese de doutoramento, pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sobre a música e dança entre os Javaé, durante 

a festa de Aruanã. O seu trabalho foi realizado, principalmente, na aldeia Wariwari.  

O autor André Egidio Pin, realizou sua pesquisa para obtenção do título de mestre em 

2014, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em grande parte documental, sobre a história 

do povo Javaé e sua relação com as políticas indigenistas, fazendo um recorte entre os anos de 

1775 a 1960. Ele ainda obteve relatos de estudantes Javaé do curso de Educação Intercultura l 

da UFG, sobre acontecimentos históricos documentados neste período. 
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Ainda no ano de 2014, a também historiadora, Luciana Leite da Silva, vinculada a 

mesma universidade, realizou um trabalho de campo, principalmente na aldeia Txuiri, tratando 

sobre as noções de passado, presente e futuro entre crianças Javaé e não indígenas, a autora traz 

no cerne desta pesquisa a existência de diferentes formas de narrativas sobre o ser e estar no 

mundo.  

A pesquisa mais recente sobre o tema, foi realizada em 2016, por Ramos, para a 

obtenção do título de mestre pela UFG, com formação inicial em matemática, a autora realizou 

seu trabalho de campo na aldeia Canoanã, nos anos de 2014 e 2015. Tratou em sua pesquisa 

sobre o sistema de numeração e pinturas corporais Javaé, à luz da etnomatemática, trazendo 

como possibilidade, a utilização desses saberes próprios na escola indígena e propondo a 

produção de material didático próprio. Toda a pesquisa foi realizada com a participação ativa 

dos Javaé. 

Existem ainda, algumas publicações sobre os Javaé, e indígenas de outras etnias, 

vinculados ao curso de Educação Intercultural, que foram publicadas com o apoio da UFG, 

sendo algumas dessas publicações de autoria dos próprios indígenas integrantes do curso. Além 

disso, os Projetos Extraescolares, tema central deste trabalho, também se apresentam como 

publicações sobre os Javaé, feitas por eles, representando um olhar do povo em questão, 

tratando de questões pertinentes ao seu contexto.  

  

1.3 OS JAVAÉ NA HISTÓRIA 

 
As informações históricas sobre a demografia Javaé e, de maneira geral, dos povos de 

língua Karajá, demonstram que houve um acentuado declínio populacional após a chegada dos 

colonizadores em seus territórios, no final do século XVI, passando a não haver registro 

populacional Javaé durante o século XIX e sofrendo um declínio considerável no século XX, 

indicando crescimento apenas a partir de 1993. A tabela abaixo confirma algumas dessas 

informações e apresenta dados a respeito da população Javaé até o ano de 2016, quando foi 

realizada uma estimativa do Censo 2010. 

 
Tabela 1 - Dados populacionais Javaé  

Autor Data População N° de aldeias 

Pinto da Fonseca 1775 9.000 (Karajá e Javaé) 3 aldeias Javaé 
6 aldeias Karajá 

- Século XIX Não há registros Não há registros 

Fritz Krause 1908 Entre 800 e 1.000 5 aldeias 
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SPI (Mandacaru) 1912 600 6 aldeias 

SPI (M. B. de Mello) 1930 - 7 aldeias 

Zoroastro Artiaga 1940 160 5 aldeias 

Christopher Tavener 1966 Cerca de 200 2 aldeias 

FUNAI (N. Cruvinel) 1976 336 1 aldeia 

(Canoanã) 

André Toral 1978 208 2 aldeias 

Patrícia Rodrigues 1993 740 5 aldeias 

FUNAI (Gurupi) 1998 839 8 aldeias 

FUNAI (Gurupi) 1999 849 8 aldeias 

Patrícia Rodrigues 2002 1.053 11 aldeias 

FUNASA 2005 1.250 12 aldeias 

FUNASA 2007 1.371 13 aldeias 

IBGE (Censo 2010) 2016 1.542 18 aldeias 

Fonte: Pin (2014), Ramos (2016), Rodrigues (1993; 2008), Toral (1992), e Brasil (2010) 

 
O primeiro registro escrito sobre os Javaé é datado de 1775, em uma carta feita por José 

Pinto da Fonseca ao General da capitania de Goiás, que informava que existiam na Ilha do 

Bananal seis aldeias Karajá e três aldeias Javaé, contabilizando cerca de 9.000 pessoas. Nesta 

carta havia ainda o relato do massacre promovido por bandeirantes paulistas a esses indígenas 

e a resistência dos mesmos em se relacionarem com o “homem branco”. 

Durante o século XIX, como apresentado na tabela, não houve registros sobre a 

demografia Javaé, isso se justifica pelo fato de que, segundo Toral (1992), os Javaé se isolaram 

no interior da Ilha do Bananal, evitando a relação com o não indígena, devido a crueldade que 

sofreram e as doenças que contraíram após o contato com os colonizadores, mantiveram-se 

isolados até o início do século XX. Somente no ano de 1908, o etnógrafo alemão Fritz Krause, 

em expedição ao Araguaia, voltou a registrar dados da demografia Javaé. Nos anos seguintes a 

população e o número de aldeias Javaé, na Ilha do Bananal, sofreram muitas alterações quanto 

a quantidade, passando a obter um crescimento gradativo a partir do ano de 1978.  

Existem documentos que registram o nome dos Karajá desde as expedições 

bandeirantes, que ocorreram a partir do século XVI até o século XVIII, no entanto os Javaé são 

pouco citados neste período, são apenas mencionados em algumas situações, sobretudo pelos 

próprios Karajá. De acordo com Moura (2006), os bandeirantes realizavam expedições para 
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explorar o interior do Estado de Goiás a procura de indígenas, para transformá- los em escravos, 

e essas expedições possuíam a violência como característica, para alcançar o fim desejado. 

No final do século XVII a entrada de colonizadores na região se intensificou, por conta 

da descoberta do ouro em Goiás, iniciando assim o surgimento de alguns vilarejos para facilitar 

o trânsito no local, de acordo com Pin (2014) este foi um período em que aconteceram diversos 

conflitos entre os colonizadores e os indígenas que residiam na região. 

De acordo com Marcondes (2011), a primeira década de mineração em Goiás motivou 

o deslocamento de um grande número de pessoas para o local, entre mineradores e escravos, 

estima-se que vinte mil pessoas tenham se estabelecido em Goiás neste período. Um 

crescimento significativo, se considerada a dificuldade de locomoção entre as minas e o litoral, 

por onde escoava o minério. Sob a direção de Bartolomeu Bueno da Silva, nomeado 

superintendente das minas de Goiás em 1728, expedições saiam de São Paulo e avançavam para 

o interior do território, trazendo notícias sobre as novas minas de ouro, sendo que “o ouro de 

Goiás era encontrado em veios de água, nos taboleiros – bancos de areia que se formavam no 

tempo da seca -, e nas grupiaras – jazidas encontradas nas encostas dos morros, antigos leitos e 

margens dos rios”. (MARCONDES, 2011, p. 20). 

As notícias sobre as minas de ouro em Goiás aumentaram o fluxo de pessoas no local, 

que se estabeleciam em terrenos próximos. Por este motivo, no ano de 1750, Goiás contava 

com o número expressivo de cinquenta arraiais e uma vila (MARCONDES, 2011). Neste 

período, conflitos entre mineradores e indígenas passaram a ser frequentes, uma vez que, os 

indígenas eram tidos como obstáculos para a expansão da mineração no local.  

O meio empregado pela coroa portuguesa para controlar esses conflitos foi a criação de 

aldeamentos, que serviram, inicialmente, como mecanismo de segurança e defesa. Segundo 

Marcondes (2011, p. 24), 

 
A política de aldeamentos adotada em Goiás obedecia, àquela altura, a princípios  

bastante particulares. Tratava-se, muito especificamente, de viabilizar um sistema de 

defesa do território que, por meio da guerra ou do enfrentamento episódico, pretendia 

abrir zonas de segurança num território repleto de ameaças à atividade de extração do 

ouro. 

 
Corroborando com o que foi citado, Moura (2006) afirma que, esses aldeamentos 

serviriam para diminuir os desgastes das expedições, que eram causadas pelo conflito com os 

indígenas, o que representavam também um empecilho para a expansão da colonização, seria 

um alojamento para esses indígenas. No entanto, com o passar do tempo, foram atribuídas 
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outras funções a esses aldeamentos, que se deram de 1741 a 1872. Moura (2006) afirma que os 

aldeamentos em Goiás, tinha como objetivos:  

 Desocupar o território indígena para que a exploração mineral e as atividades 

agropastoris pudessem expandir;  

 Sedentarizar, cristianizar e civilizar os indígenas, para que estes pudessem se 

integrar à sociedade colonial; 

 Implantar núcleos populacionais, com o intento de transformá-los em centros 

urbanos. 

De acordo com Chaim (1974), os aldeamentos possuíam três tipos de interesse, os da 

coroa, que tentava transformar os indígenas em cidadãos ativos na tarefa de povoar os 

aldeamentos; o dos missionários, no intento de conseguir a conversão religiosa dos indígenas; 

e a dos colonos, com a pretensão de fazer com que os indígenas se tornassem mão-de-obra. 

De acordo com Pin (2014, p.42), “com a política de aldeamentos na província a partir 

da década de 1740, a presença dos Javaé na região da Ilha e em alguns aldeamentos é 

gradativamente mais evidenciada nas documentações”.  

Segundo Moura (2006), foram registrados a presença dos Javaé em alguns aldeamentos 

e a autora separa a criação desses aldeamentos por fases. Na primeira fase, em que ela denomina 

o auge da mineração e florescimento dos povoados, que foi de 1741 a 1751, foram localizados 

a presença dos Javaé no aldeamento Sant’Ana do Rio das Velhas (1750), denominado 

atualmente de Indianópolis, na região do triângulo mineiro, sendo a quantidade desconhecida.  

Na segunda fase, denominada pela autora como o começo da decadência da mineração, 

que é datada de 1755 a 1788, na era pombalina, foram encontrados registros dos Javaé no 

aldeamento São José de Mossâmedes16 (1774), com cerca de 800 Javaé e Karajá, Carretão ou 

Pedro III17 (1788) e Salinas ou Boa Vista (1788), não se sabe a quantidade de Javaé residentes 

nesses dois últimos aldeamentos. 

                                                 
16 “Mossâmedes foi um dos maiores e mais importantes aldeamentos na região de Goiás, contava com uma grande 

infraestrutura e tinha como objetivo “europeizar” os indígenas, transformando -os em cristãos, conhecedores dos 

“bons costumes”, e trabalhadores” (RAMOS, 2016, p.36). Localizada atualmente na cidade com o mesmo nome, 

próximo à Cidade de Goiás.   
17 Localizado atualmente no município de Rubiataba-GO, a aldeia denominada Carretão, abriga indígenas da etnia 

Tapuio. “Foram confinados no aldeamento Carretão ou Pedro III, indígenas das etnias Xavante, Javaé, Karajá, 

Kayapó e Xerente, dos quais os Tapuio são descendentes, ou seja, da mistura destas etnias, negros e brancos” 

(BORGES, 2013, p.6). 
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Fonte: Boaventura (2017, p. 201) 

Figura 2 - Mapa da capitania de Goiás e localização dos aldeamentos oficiais no século XVIII 
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Na terceira fase, explicitada por Moura (2006), a agropecuária e o comércio fluvial se 

tornaram o centro da economia. A quarta fase foi caracterizada como o auge do comércio fluvia l 

com a província do Pará, pelos rios Araguaia e Tocantins. Nessas duas últimas fases, datadas 

do século XIX, não constam a presença dos Javaé. 

Ao discutir sobre as políticas de aldeamentos Rocha (1998, p.96) afirma que, 
 

[...] os aldeamentos impunham transformações dos hábitos cotidianos de uma nova 

disciplina de trabalho e o incentivo á agricultura em detrimento da caça e da pesca. 

Os ritmos fixos do plantio e da colheita forçavam os índios a readaptarem seu padrão 

cultural. Mas não houve êxito, os novos costumes impostos aos índios e as doenças 

reduziram drasticamente essa população, e muitos fugiram para outras aldeias . 

 

Dessa forma, existem fortes indícios de que a ausência de registros escritos sobre os 

Javaé no século XIX se deu por conta de epidemias contraídas pela relação com os não 

indígenas e por conta da devastação gerada por essa relação. Corroborando com a hipótese de 

Toral (1992), de que os Javaé se isolaram em virtude das experiências de violência e morte 

vivência nos aldeamentos, a crueldade que sofreram e as doenças que contraíram após o contato 

com os colonizadores, mantendo este isolamento, no interior da Ilha do Bananal, até o início do 

século XX.  

Os aldeamentos no século XIX, como descreve Pin (2014), eram pautados em políticas 

para civilizar os indígenas através de ensinamentos cristãos. Para Joaquim Ignacio Ramalho  

Deputado geral pela província de Goiás em 1848, os indígenas iriam gradualmente se adaptar 

à tradição europeia, tinha ainda a proposta de criar um aldeamento no Furo do Bananal, como 

era denominado o rio Javaés naquela época, mas a falta de recursos o impedia de realizar tal 

feito. 

Depois de alguns poucos registros do contato com os Javaé no século XIX, Pin (2014), 

afirma que eles voltaram a ter contato com os não indígenas no início do século XX. Isso 

ocorreu porque a região passou a ser mais habitada pelos não indígenas, que trabalhavam no 

garimpo, na pecuária e pela presença do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em 1910, 

sendo que, na década de 1950 fundou um posto em território Javaé e passou a manter contato 

com estes, inicialmente por intermédio dos Karajá, não necessitando deste intermédio depois 

de algum tempo. 

 

1.3.1 O contato com não indígenas no século XX 

 
De acordo com Pin (2014), em relatórios de alguns viajantes constavam que a população 

Javaé no início do século XX, por volta de 1908, era de aproximadamente 1.000 pessoas 



42 

 

 
 

distribuídas em cerca de cinco aldeias pela Ilha do Bananal, sendo que este número oscilou ao 

longo dos anos e a localidade dessas aldeias também.  

O autor ainda afirma que houve uma acentuada queda da população Javaé entre os anos 

de 1908 e 1912, passando neste último ano para 600 indivíduos. Em outro registro de 1930, a 

população Javaé ainda estava menor, com um quantitativo de 354 pessoas, segundo Toral 

(1992) e Rodrigues (1993; 2008), essa queda acentuada foi uma constante em toda a primeira 

metade do século XX, e foi atribuída pelo contágio de epidemias, contraídas pelo contato com 

o não indígena. De acordo com Toral (1992), em 1941 a população Javaé era formada por 650 

pessoas, divididas em nove aldeias. O autor demonstra que durante todo o século XX a 

população oscilou consideravelmente juntamente com a quantidade de aldeias, como já 

apresentado.  

Por conta desta situação, os indígenas criavam mecanismos de resistência ao contato, o 

que dificultava a ação do Estado, que tinha o interesse, dentre outras coisas, de avançar sobre 

as terras indígenas, com o pretexto de aumentar o desenvolvimento da economia do país. Neste 

contexto, foram criadas políticas indigenistas para controlar as ações dos indígenas e facilitar a 

atuação do Estado na execução de seus interesses.  

O SPI, foi a primeira instituição destinada a este fim, um órgão indigenista “[...] de poder 

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

sociais e demais aparelhos de poder” (LIMA, 1992, p. 155). 

De acordo com Lima (1992), o SPI foi criado em 1910 com o nome de Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), se constituindo como 

uma parte do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O tenente-coronel Cândido 

Mariano da Silva Rondon foi convidado a dirigir o Serviço, que possuía o intuito principal de 

funcionar como mecanismo de poder para catequese dos índios e reabilitação do trabalhador 

nacional. 

O Serviço foi criado pelo Decreto número 8072, de 20 de junho de 191018, o qual obteve 

o seu primeiro regulamento, sofrendo diversas alterações ao logo do tempo, culminando na 

institucionalização da tutela do Estado sobre o índio. 

Somente a partir de 1918 o SPILIN passou a ser chamado de SPI, sofrendo algumas 

reformas, dentre elas, o quadro profissional passou a se constituir por efetivos do exército. Pin 

(2014) afirma que, acreditava-se que com a disciplina militar seria possível “pacificar” os 

índios. Segundo o autor, 

                                                 
18 Decreto instituído sob a presidência da República de Nilo Procópio Peçanha (1909-1910).  



43 

 

 
 

 
Com essa concepção, são criados então os postos indígenas, um meio encontrado pelo 

SPI para estar presente nas aldeias. Desta forma, esses postos foram caracterizados  

pela gestão espacial que realizavam e pelo contato direto e constante com os 

indígenas, uma vez que os postos eram instalados em terras indígenas. Nos postos, 

entre outras atividades, eram realizadas “aulas” para ensinar aos indígenas trabalhos 

técnicos e os fundamentos positivistas em relação à pátria. (PIN, 2014, p.90) 

 
Esses postos instalados nas aldeias se tornaram um meio de controle e, ao longo do 

tempo, centros institucionalizados pelo Estado de exploração e violência contra os indígenas. 

Esses postos indígenas, emitiam documentos referentes a população indígena presente no local, 

segundo alguns desses relatórios do SPI, entre 1912 e 1930, os Javaé mantiveram contato com 

não indígenas, através de visitas aos postos indígenas situados em território Karajá, em busca 

de ferramentas de metal para utilizarem na lavoura. Alguns documentos demonstram ainda, que 

o SPI visitou em janeiro a aldeia Wariwarí e em abril a aldeia Imotxi, no ano de 1930, nesta 

ocasião, a visita possuía o objetivo de instalar um posto indígena em território Javaé, o que não 

se concretizou (PIN, 2014).   

Segundo Pin (2014), em 1920 já havia sido instalado um posto do SPI em território 

Karajá, denominado Posto Redempção Indígena, sendo que, após a visita do presidente Getúlio 

Vargas, em 1940, o posto passou a ter o seu nome, sendo assim, chamado de Posto Indígena 

Getúlio Vargas19. Segundo o autor, foram registradas a presença de alguns Javaé neste posto, 

que por vezes, se comunicavam com agentes do Estado, por intermédio dos Karajás. 

Em um relatório do SPI de Goiás, em 1929, Alencarliense Fernandes da Costa, o então 

chefe da instituição, fez um apelo informando a necessidade da construção de um posto em 

território Javaé 

 
[...] é de grande vantagem, é mesmo necessária, a fundação de um posto, ou sub-posto, 

em local conveniente, para assisti-los. Penso ser conveniente a transferência do Posto 

do Chichá para os Javahés. Feita esta mudança, ou realizada a fundação de um sub -

posto, é necessário construir-se uma estrada ligando esse Posto ou subposto ao Posto 

Redempção Indígena. No corrente anno pretendo fazer a necessária exploração e 

iniciar a construção dessa estrada. (COSTA, 1930, p. 28) 

 
Neste mesmo relatório, ele apresenta ainda, uma pequena descrição informando as 

diferenças entre os Javaé e Karajá, o que demonstra que era sabido que estes povos possuíam 

diferenças entre si. 

                                                 
19 A visita do presidente Getúlio Vargas a esse território indígena, representava um projeto dirigido pelo governo 

para ocupar e “desenvolver” o interior do Brasil, denominado Marcha para o Oeste. Na ocasião, Vagas demonstrou 

interesse, perante os Karajá, em conhecer o território dos “Xavantes extremamente ferozes”, no intuito de que esse 

contato fosse intermediado pelos Karajá. Vargas não obtendo êxito, entre outras coisas, porque as duas etnias eram 

inimigas naquela época. Com a impossibilidade, Vargas viu, da segurança de seu avião, através de binóculos, uma 

aldeia Xavante não contactada. (GARFIELD, 2000). 
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De acordo com Toral (1992), em 1930 quando o SPI visitou o território Javaé, como 

descrito anteriormente, foi possível perceber o interesse do povo indígena na instalação de um 

Posto em seu território, para que assim, eles pudessem ter acesso a artigos de ferro, os quais 

eram do interesse dos Javaé e que só obtinham em pequenas quantidades, através dos Karajá.  

Em 1940, houve uma nova tentativa de instalação de um posto do SPI em território 

Javaé, sem sucesso. O objetivo supracitado só foi alcançado em 1952, com a criação do Posto 

Diamantina da Cunha na aldeia Barreira Branca. De acordo com Pin (2014, p. 106), a política 

indigenista do Brasil, com o SPI, chegou até os Javaé com o intuito de “realizar entre eles uma 

educação técnica voltada para os trabalhos de agricultura, pecuária e extração, com o objetivo 

de gerar excedentes para a comercialização regional que poderia integrá-los ao restante da 

sociedade nacional”. Negando, dessa forma, as práticas dos Javaé de produção agrícola e os 

seus conhecimentos sobre o assunto, intentando produzir em grande escala e utilizar a mão de 

obra barata desses indígenas. 

Dessa maneira, Pin (2014) mostra, que estes postos tinham o objetivo de substituir 

gradativamente os hábitos dos indígenas por formas mais “modernas” de produção. O ensino 

da língua portuguesa e a imposição de hábitos dos não indígenas, tinham como objetivo maior, 

a transformação desses indígenas em trabalhadores brasileiros. Sendo assim, fica claro, que os 

postos instalados pelo SPI, realizavam entre os indígenas uma educação técnica, sem levar em 

consideração os conhecimentos do povo indígena envolvido. 

O Posto em território Javaé não foi diferente, desde o princípio não se constituiu como 

meta a criação de uma escola voltada para a alfabetização e letramento, possuía o objetivo de 

uma formação técnica, onde nem mesmo os conhecimentos do próprio povo eram considerados 

neste processo. Os problemas foram se agravando, uma vez que, com o passar do tempo, o 

posto “não tinha rendimentos altos e isso dificultou a realização de uma série de atividades no 

local, inclusive a atração de um número maior de Javaé e a implantação de uma escola de 

alfabetização e letramento” (PIN, 2014, p.134). 

O Posto Indígena Diamantina da Cunha foi o único instalado em território Javaé até o 

ano de 1960, sendo que, não possuía um serviço de saúde adequado e não atraia os Javaé de 

outras aldeias, isso por conta dos abusos sofridos por eles e as questões levantadas.  

Somente no ano de 1960 foi construído um Posto Indígena em Canoanã, a aldeia Javaé 

mais populosa. Neste período os dois Postos Indígenas funcionaram ao mesmo tempo, somente 

no ano de 1964 é que o Posto Indígena Diamantina da Cunha deixou de funcionar, uma vez 
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que, os problemas explicitados acima persistiram, além disso, de acordo com Toral (1992), este 

posto estava distante do principal centro populacional Javaé, a aldeia Canoanã. 

No final da década de 1960 houve uma transição entre SPI e FUNAI20 (Fundação 

Nacional do Índio). Em 1967 o SPI foi extinto e o Posto Indígena Canoanã passou a ser de 

responsabilidade da FUNAI, regularizando assim, os serviços prestados por ele, passando a 

contar com escola e enfermaria (TORAL, 1992). 

De acordo com Toral (1992), o posto, durante a década de 1970 já atendia a maioria 

absoluta da população Javaé, com isso, grande parte da população passou a residir em Canoanã. 

Segundo Ramos (2016), a justificativa para esse fenômeno, está no alcance de alguns benefíc ios 

que o posto fornecia a esses indígenas, a perda de território para os grandes fazendeiros e 

empresas, e ainda, a pressão exercida por vaqueiros, fazendeiros e FUNAI, para que os Javaé 

se reunissem em um só lugar. 

Assim, é possível perceber a existência de um interesse e pressão externa para aglutina r  

os Javaé em apenas uma aldeia. No entanto, Toral (1992) afirma que, a concentração da 

população em apenas uma local causou vários desentendimentos, 

 
De 1970 a 1980 ocorre uma série de desentendimentos, brigas e assassinatos entre as 

diversas famílias ali alojadas. Entre 1978 e 1982, diversas lideranças de aldeias 

manifestaram-me sua insatisfação com a “apropriação” do posto por uma das facções, 

cujo líder tornou-se o chefe do P.I., e seu desejo de retomarem seus antigos locais. Os 

líderes Jorge Tãhãre (o Dodô) líder das famílias de Barreira Branca, João Wataju, de 

Bôto Velho e Warasi, que pretendia reativar um antigo aldeamento próximo ao 

nascente povoado de barreira do Pequi (formado por arrendatários do Parque Indígena 

do Araguaia), eram os que mais evidenciavam sua discordância em relação à chefia 

local e o desejo de se separarem. Os acontecimentos rapidamente evoluíram para um 

quadro de pré-violência, que atingiu seu pico no final de 1979. A posterior separação 

dos habitantes dessas aldeias, num processo que se completou em 1982 com a 

mudança do pessoal de Barreira Branca, de certa forma descongestionou a delicada 

situação interna. (TORAL, 1992, p.60) 

 
Por conta da pressão feita por líderes de grupos dentro da mesma etnia, o posto em 

Barreira Branca foi reativado e mais dois postos foram criados em território Javaé, localizados 

nas aldeias Boto Velho e São João. Toral (1992) afirma ainda, que o retorno às aldeias de 

origem, no ano de 1982, representou o final da concentração populacional em Canoanã, sendo 

que, ainda assim, esta continuou sendo a aldeia mais populosa em território Javaé. A situação 

era precária nos novos postos, mas essa separação representava o desejo de reestabelecer a 

autonomia política de cada grupo.  

 

                                                 
20 A transição será melhor abordada no capítulo 2. 
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Tabela 2 - Postos Indígenas em território Javaé - 1989 

Aldeia Posto da FUNAI População Fonte 

Kanoano Canoanã 445 FUNAI – Gurupi 

Barreira Branca 
Diamantina da 

Cunha 
128 FUNAI – Gurupi 

Boto Velho - 43 FUNAI – Gurupi 

São João ou Boa 

Vista 
- 25 Estimado por TORAL(1992) – 

dados de campo de 1984 

Total 641 

Fonte: Toral (1992, p. 61) 

 

A tabela mostra os Postos Indígenas presentes em aldeias Javaé no ano de 1989, e   

caracteriza a separação da população em mais de uma aldeia, mas, o que Toral (1992) salienta, 

é que com esse desejo de separação, cada grupo estava procurando sua autonomia face aos não 

indígenas e a outros grupos pertencentes à mesma etnia.  

 

 1.4 OS JAVAÉ NO TERRITÓRIO 

 

Consideramos território, não meramente em sua dimensão concreta, mas também 

simbólica, corroborando com Santos (2007, p. 14), que define que “o território não é apenas o 

conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser 

entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a 

identidade”. Com isso percebemos que o termo, tem relação com a ação humana, um ambiente 

de trocas, não apenas a delimitação administrativa ou política. Assim, Bispo (2009, p. 78) 

afirma que, “[...] o território é a base material da sociedade, mas é também dinâmico, pois se 

constitui de sujeitos que estabelecem relações”. 

Quanto ao território ocupado atualmente pelos Javaé, ele pode ser entendido de forma 

multifacetada, de acordo com Bispo (2009), existe um sentido dado pelos próprios moradores 

e outro, dado pelos habitantes do entorno, o que direciona o olhar de cada um, para seus 

interesse e especificidades. Neste sentido, “Em um mesmo território podem haver várias 

territorialidades, que podem entrar em conflito entre si, sobretudo quando olhamos a partir da 

intensidade das relações do indivíduo ou dos grupos com o território” (BISPO, 2009, p. 101). 

Podemos perceber essa relação conflituosa entre os Javaé e os agricultores do entorno que 
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atendem ao agronegócio, há uma relação de sentimento, de pertencimento por parte daqueles e 

de poder por parte destes (BISPO, 2009). 

O vale do Araguaia é constituído por uma planície vasta, com ecossistema amazônico e 

cortado pelo rio Araguaia. A Ilha do Bananal está localizada no médio curso do Araguaia,  

possui aproximadamente 20.000 km² de extensão, se caracterizando como a maior ilha fluvia l 

do planeta, situada entre o planalto central, pelo Leste, e a Serra do Roncador, pelo Oeste. 

(RODRIGUES 1993).  

Os principais afluentes do rio Araguaia são, à esquerda, o rio das Garças, rio Cristalino, 

rio Tapirapé e rio das Mortes. Já à direita, os afluentes são, rio Vermelho, rio dos Peixes, rio 

Crixás e o seu braço menor, chamado de rio Javaés, formador da Ilha do bananal, conhecido 

entre os séculos XVIII e XIX como o “Furo do Bananal”. O mais importante afluente do rio 

Javaés é o rio Formoso do Araguaia (RODRIGUES 1993; 2008). A Ilha está localizada em uma 

região de transição entre o bioma Amazônia e Cerrado.  

O Decreto n.º 47.570 de 31 de dezembro de 195921, estabeleceu a Ilha do Bananal como 

Parque Nacional, o Parque Nacional do Araguaia (PNA). Bispo (2009), salienta que depois da 

criação do parque a área foi sofrendo reduções para a criação de terras indígenas, que mesmo 

antes de se tornar Parque Nacional, já era habitado por indígenas de diferentes etnias. A 

primeira ocorreu no ano de 1971 pelo Decreto nº 69.263, de 22 de setembro22; a segunda pelo 

Decreto nº 84.844, de 24 de julho de 198023, e a terceira em 1998, na qual identificava a Aldeia 

Boto Velho como Terra Indígena. 

Todo esse processo de divisão da Ilha do Bananal, primeiro em Parque Nacional e 

depois as reduções como Território Indígena, não ocorreram de maneira harmônica, uma vez 

que, “a categoria Parque não comtempla os moradores em seu interior” (BISPO, 2009). A figura 

3 evidencia esse processo de evolução dos limites das terras indígenas e de proteção ambienta l.  

 

 

                                                 
21 Decreto promulgado pelo então presidente da república, Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
22 Decreto promulgado pelo então presidente da república, militar, Emílio Garrastazu Médici, para a criação do 

Parque Indígena do Araguaia, que, possibilitou aos indígenas um “princípio de garantia de seu território” (BISPO, 

2009), sendo a FUNAI, o órgão responsável para zelar por este patrimônio.  
23 Decreto promulgado pelo militar, então presidente da república, João Baptista de Oliveira Figueiredo, que 

alterava os limites do Parque Nacional do Araguaia e do Parque Indígena do Araguaia. 
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Fonte: Rodrigues (2008, p. 172) 

 

Figura 3 - Mapa da evolução dos limites das Terras Indígenas e Unidade de Conservação na Ilha do Bananal 
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Em decorrência da última demarcação de terras indígenas na Ilha do Bananal e as 

redefinições do PNA somente as aldeias Txiodé, Waotyna e Boto Velho estão localizados na 

Terra Indígena Inãwèbohona, sendo as três aldeias da etnia Javaé. 

O tempo exato que os Javaé vivem na ilha é difícil de ser determinado, Rodrigues (1993; 

2008), afirma que não é possível precisar o tempo que eles estão na referida região. A autora 

salienta que há uma continuidade de ocupação do território entre os tempos pré-coloniais e os 

dias de hoje. 

Canoanã é a aldeia Javaé com maior número de habitantes24, durante a década de 70 

chegou a concentrar diversas etnias. Sobre o surgimento de Canoanã, Mendonça (2008, apud 

BISPO, 2012, p. 56) afirma que,   

 
[...] ela surgiu na década de 1950, a partir de conflitos entre os índios e alguns 

proprietários rurais. Assim, integrantes do subgrupo Javaé agruparam-se a 2 km, rio  

acima, da sede da fazenda da Fundação Bradesco, local que se estabeleceram a aldeia 

Canoanã. Vale lembrar que nesse local anteriormente existiu a extinta aldeia 

Kanoanõ. Em 2005, a aldeia Canoanã possuía 60 famílias com aproximadamente 308 

habitantes, em sua maioria do subgrupo Javaé (cerca de 272 pessoas). Podendo ser 

encontrado também 2 residências, contendo 16 pessoas, de indígenas Avá-Canoeiro, 

do tronco linguístico Tupi Guarani e 4 residências com aproximadamente 12 

indígenas da etnia Tuxá, além de 8 indígenas do subgrupo Karajá em 2 residências. A 

aldeia Canoanã mantém aspectos da tradicional disposição das casas em fileiras  

paralelas ao Rio Javaés. Dessa aldeia surgiram todas as demais aldeias Javaé da Ilha 

do Bananal.  

 
Rodrigues (2008), demonstra que a concentração populacional em Canoanã durou até a 

década de 1980, quando alguns líderes indígenas começaram a fundar aldeias ou retornaram às 

suas aldeias originais, motivados por diversas questões: o crescimento populacional que gerou 

conflitos internos; o esgotamento dos recursos naturais próximos ao local; e a participação em 

um projeto político para recuperação do território tradicional. 

Como podemos perceber no trecho, o território da Ilha do Bananal, sempre foi habitado 

por indígenas de diversas etnias e representa alvo de interesse de proprietários rurais, que se 

estabeleceram no entorno da ilha e que historicamente apresentam relações conflituosas com 

os indígenas da região, sendo que, a ilha ainda foi ocupada por criadores de gado, que 

aproveitavam as pastagens naturais do local. Atualmente essas pastagens ainda são usadas para 

criação do gado de grandes fazendeiros, com o consentimento dos indígenas, que cobram um 

valor, abaixo do preço de mercado, por cabeça de gado. (RAMOS, 2016). 

                                                 
24 Segundo o censo realizado pelos funcionários do Posto de Saúde da aldeia Canoanã, em fevereiro de 2016, a 

aldeia possuía “430 habitantes permanentes e 78 temporários (que passam apenas alguns períodos na aldeia, como 

as férias e finais de semana) ” (RAMOS 2016, p. 50).  
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O Vale do Araguaia no Estado do Tocantins, apresenta uma extensa área de plantação 

de grãos, nas proximidades da Ilha do Bananal, fazendo uso do complexo hídrico do local. Essas 

áreas ocupadas pelo agronegócio, trazem diversos problemas para os indígenas que vivem na 

ilha e sofrem os impactos do uso desordenado dos recursos naturais. Bispo (2009, p. 82), 

denuncia a questão levantada. 

 
Os empreendimentos agrícolas no entorno da Ilha do Bananal chegam a atingir os 

grupos indígenas da Ilha, especificamente a terra denominada Ynawebohoña (Aldeia 

Boto Velho), no que se refere ao potencial hidrológico. Os canais de irrigação abertos 

para a utilização na lavoura fazem com que os indígenas tenham ameaçado o 

abastecimento de água pelo rio Javaés, principalmente. Isso, somado à importância 

que o rio tem para a Aldeia Boto Velho como fonte de alimentação, transporte e 

religiosidade, gera conflitos.  

  

Bispo (2009; 2012), demonstra o quanto o território é carregado de sentido para seus 

habitantes e para os que vivem no entorno. Essas diferentes significações, podem representar 

justificativas para as mais diversas atitudes, tanto de resistência, quanto de exploração.  

Neste sentido, o território da Ilha do Bananal, como apresentado, representa para os 

Javaé, um espaço de ancestralidade, reafirmação da sua identidade e cultura, um local onde os 

Javaé se deslocavam livremente, atitude que foi sendo modificada por motivos diversos, como 

as demarcações e a expansão agrícola. A figura 4, demonstra a movimentação dos Javaé pelo 

território e o local de ocupação tradicional do grupo.  
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Figura 4 - Mapa do território de ocupação tradicional dos Karajá e Javaé 

 

Fonte: Rodrigues (2008, p. 46)
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Os habitantes tradicionais da Ilha do Bananal, de acordo com Lourenço (2009), são os 

Javaé, Karajá, Xambioá, Tapirapé e Avá-Canoeiro. No século XX, famílias do povo Tuxá se 

deslocaram para a Ilha, uma vez que, haviam perdido suas terras para um projeto de construção 

de uma hidrelétrica, na Bahia25.  

Os Javaé habitam, atualmente, a parte leste e interior da ilha, com algumas aldeias se 

localizando nos afluentes do rio Javaés. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a 

população Javaé era composta por 1.542 indígenas, distribuídos em dezoito aldeias.  

As aldeias Javaé atuais estão apresentadas abaixo e no mapa que segue, ordenadas de 

acordo com a localização, do Norte para o Sul da ilha26: 

Boto Velho; 

Waotyna; 

Txiodé; 

Bela Vista; 

Boa Esperança; 

Wari-Wari; 

Imõtxi; 

Txuiri; 

Canoanã; 

Marani-hawa; 

São João; 

Cachoeirinha; 

Taimy; 

Barra do Rio Verde (Aldeia Karajá)27; 

Waritaxi (Aldeia Karajá); 

Barreira Branca; 

Tyryre; 

Cristo Rei. 

                                                 
25 Os Tuxá viviam na Ilha da Viúva, no Rio São Francisco, porém, a ilha foi submersa após a construção da 

hidrelétrica de Itaparica. 
26 Informações concedidas por Sidney Iroana Javaé. 
27 A aldeia Barreira Branca foi reativada pelos indígenas Tamanaré Javaé e Ichate Karajá, que passaram a viver no 

local. Com o passar dos anos, mais famílias Javaé se instalaram na aldeia, no entanto, alguns Javaé se 

incomodavam com a presença de uma família Karajá no local. A situação se agravou quando um dos filhos de 

Tamanaré Javaé pediu uma arma de fogo ao Ichate Karajá e matou o próprio irmão. Tamanaré Javaé se revoltou 

com o Karajá, pois concluiu que ele possuía uma parcela de culpa no acontecido, por este motivo, expulsou toda 

a família Karajá da aldeia. Eles se retiraram de Barreira Branca e acabaram fundando outra aldeia em território  

Javaé, denominada Barra do Rio Verde. (ROSÁRIO TAPUIO, 2014, não publicado). 
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Figura 5 – Mapa das aldeias Javaé atuais  

Fonte: estudantes Javaé do curso de Educação Intercultural da UFG 
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A partir do exposto, é possível depreender, que a ocupação territorial Javaé sofreu 

mudanças ao longo do tempo e, atualmente, grande parte das aldeias se localizam às margens 

do rio Javaés. De acordo com Rodrigues (2010, s/p) “Os Javaé perderam o controle sobre o uso 

dos recursos de boa parte do território tradicional e um número expressivo de sítios de aldeias 

e cemitérios antigos está ocupado por não-índios”, esse processo se deu por diversos motivos, 

como abordado no capítulo, no entanto, é possível compreender o território de forma 

multifacetada a depender dos sujeitos que o ocupam, que dão ao território o sentido de 

pertencimento e/ou poder. 

 

1.4.1 Cultura 

 

Segundo Bonemaisson (2002, p. 101), “o espaço não pode ser separado do território. É 

pela existência de uma cultura que se cria um território e é por ele que se fortalece e se exprime 

a relação simbólica existente entre cultura e o espaço”. Vale ressaltar ainda, que como foi visto 

anteriormente, os Javaé possuem uma visão de mundo holística, o que fica claro em suas 

produções, onde não há uma separação entre o território que ocupam, entendido como a 

natureza, e a sua cultura.   

Nesta perspectiva, Viveiros de Castro (2004) aponta algumas características dos povos 

indígenas da América, apesar de existirem diferentes etnias, elas possuem algumas visões 

comuns. O autor apresenta a ideia de perspectivismo, que se refere a concepção ameríndia sobre 

a realidade, demonstrando que esses indígenas acreditam numa multiplicidade de consciênc ias, 

sendo que “A condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a 

humanidade” (p. 230). Ou seja, para eles, os humanos continuaram iguais a si mesmos, sendo 

que, os animais seriam ex-humanos e não os humanos ex-animais, como a visão ocidental 

aponta. O que demonstra que para estes povos, a cultura pouco se distingue da natureza. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2004). Neste sentido, o autor demonstra que: 

 
[...] se nossa antropologia popular vê a humanidade como erguida sobre alicerces  

animais, normalmente ocultos pela cultura — tendo outrora sido ‘completamente’ 

animais, permanecemos, ‘no fundo’, animais —, o pensamento indígena conclui ao 

contrário que, tendo outrora sido humanos, os animais e outros seres d o cosmos 

continuam a ser humanos, mesmo que de modo não-evidente. (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2004, p 230) 

 

Depois do convívio com alguns povos da Amazônia, o autor fala ainda sobre a relação 

desses povos com a natureza, sobre a não distinção entre o homem e o ambiente em que ele se 

encontra. Afirma que, “Para eles, natureza e cultura são parte de um mesmo campo 
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sociocósmico” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 369), demonstrando com isso, que natureza 

e cultura são indissociáveis. Apesar de tratarmos de povos culturalmente distintos, podemos 

perceber semelhanças quanto a forte ligação com a natureza, que em algumas das produções 

Javaé, aparece como personagem vivo de toda uma complexa narrativa. 

Diversos aspectos da cultura Javaé já foram discutidos neste capítulo, seu mito, história 

e crenças, sua relação com os povos do mesmo tronco linguístico, que apesar de apresentarem 

algumas divergências, não prejudica as relações atuais de afinidade entre eles, seus “parentes”, 

como se referem aos sujeitos de outras etnias. Além disso, uma das principais manifestações 

culturais do povo Javaé é o Hetohokỹ, um ritual de iniciação masculina, característico do povo  

Inỹ. Sobre este ritual, Saburua Javaé (2014, p.29), em seu Projeto Extraescolar, intitulado 

Hetohoky: A grande festa do povo Javaé, afirma que,  

 
[...] grande festa ritual Hetohoky do povo Iny Javaé, que representa a passagem do  

menino de criança para adolescente, sendo considerado também adulto e já torna 

responsável por ele mesmo pode até casar. Esses meninos quando passam na fase da 

adolescência são educados pelos espíritos dos bichos que são: aves, animais e peixes  

(worosy-worosy). Esses espíritos vem para a festa Hetohoky surgindo do fundo da  

água e da mata para educar os adolescentes, são chamados de ‘jyre’. Quando o menino  

recebe nome de jyre fica autorizado a ir na casa do aruanã, onde os homens se reúnem,  

contam histórias dos antepassados, mitos, músicas e outros que são contados somente  

para os jyre. 
  

Na cultura Javaé, existe ainda uma organização cerimonial dividida em metades, 

denominadas Saura e Hiretu. De acordo com Ramos (2016), a metade denominada Saura, está 

associada ao macaco-prego e à pena de arara-azul e a Hiretu, ao gavião-carcará e à pena de 

arara-vermelha. O mito, conta que essas metades cerimoniais foram constituídas a partir de 

conflitos entre os irmãos de Nabio e os irmãos de Ijanakatu, já no nível terrestre. Segundo 

Rodrigues (2008, p.563) “Os irmãos de Nabio tomaram a iniciativa de humilhar o avô dos 

Ijanakatu, que reagiram e venceram as lutas, apesar de serem menores em tamanho”. Os 

vencedores formaram o grupo Saura, por este motivo, a metade cerimonial Hiretu possui os 

cantos mais tristes e está relacionado com o “rio abaixo” e a metade Saura, tem seus cantos 

mais alegres e tem ligação com o “rio acima”. 

A sucessão dessas metades cerimoniais se dá de maneira matrilinear, ou seja, os filhos 

sempre vão pertencer a metade cerimonial da mãe, para compreender como esses ritos se dão, 

Rodrigues (2008, p.574), explicita que,  

 
Em todas as ocasiões em que há participação das metades cerimoniais há uma  

ritualização do conflito entre as duas partes. Juntamente com os choros e xingamentos 

rituais protagonizados pelas mulheres, as lutas entre as metades Hiretu e Saura são o 
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principal canal social de expressão pública das tensões internas. Em uma sociedade 

que evita fortemente o conflito aberto e não disciplinado por regras formais, as lutas 

e os choros/xingamentos são formas de conflito público aceitas, por serem controlados 

socialmente. 

 
Outros princípios presentes na cultura e organização social dos Javaé é a uxorilocalidade 

e primogenitura. A uxorilocalidade representa um costume institucionalizado, no qual, após o 

matrimônio, os cônjuges vão morar na casa da mulher, no caso dos Javaé, eles ainda têm a 

obrigação de cuidar do sustento da nova família. De acordo com Rodrigues (2008), esta 

característica da cultura Javaé continua sendo exercida pela maioria dos homens, no entanto, 

existe um crescente número de casais que preferem morar em casas separadas, ainda que, a 

maioria construa suas casas ao lado das dos sogros.  

Este princípio confirma, de certo modo, a afirmação feita por Nazareno (2017b), que 

anuncia que há uma valorização do lugar em detrimento do tempo na cultura Javaé, de acordo 

com Silva (2014, p. 94), “o lugar carrega consigo além da conotação de ‘onde’ a conotação de 

‘quando’”, no entanto, Nazareno (2017b) afirma que não se trata de negar a existência do tempo, 

mas, perceber que tempo, espaço, corpo e natureza são indissociáveis para os Javaé.  

A primogenitura, representa o principal critério para a transferência de bens cultura is 

para o filho primogênito, segundo Ramos (2016, p.45), “A primogenitura se faz preponderante 

na definição de ocupantes de determinados cargos de chefia”, como por exemplo o Iòlò, que é 

uma liderança que tem como missão levar a paz para a aldeia, podendo intervir nos conflitos a 

fim de solucioná- los. Essa liderança, herdada pelo primogênito independente do sexo, 

representa um dos cargos mais prestigiados dentro da cultura Javaé. 

Os Javaé propagam os saberes, próprios da sua cultura, por meio da oralidade, esta é 

uma característica importante desse povo, a cultura oral, que tem influência na reprodução de 

manifestações ancestrais do grupo. A necessidade de se manifestarem também pela escrita, 

surgiu pelo contato com outros povos, e essas mudanças, ocasionadas pelo contato, não se 

deram somente com a escrita, mas também na contagem e em diversos outros campos da cultura 

Javaé, que por ser viva, está em constante modificação.  

Essas, e tantas outras mudanças, alteram o modo de vida e as necessidades dos Javaé, 

assim, a população passou a estabelecer relações com a sociedade envolvente e 

consequentemente com o conhecimento ocidental, a educação escolar tem um importante papel 

nessa relação. Estas questões serão abordadas de maneira mais ampla no próximo capítulo, 

tratando de educação escolar indígena e as políticas públicas desenvolvidas para este fim, ao 

longo da história, para que, na sequência, possamos fazer um paralelo entre o panorama 
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nacional e a educação escolar Javaé, falando ainda, da formação superior indígena e o ingresso 

dos Javaé nestas instituições de formação superior, especificamente no curso de Educação 

Intercultural da UFG. 
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2. EDUCAÇÃO ESCOLAR E SUPERIOR INDÍGENA NO BRASIL 

 

2.1 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA  

 
O Brasil é uma sociedade plural, multiétnica e plurilíngue, em se tratando dos povos 

indígenas. De acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatíst ica 

(BRASIL, 2010), são contabilizados 305 povos e 274 línguas distintas. Dentro deste âmbito, é 

necessário refletir acerca da educação escolar indígena.  

A educação escolar destinada a povos indígenas, antes dos direitos garantidos pela 

Constituição Federal de 1988 e das reivindicações dos movimentos indígenas, estava sob a 

coordenação do órgão indigenista do Estado brasileiro: o SPI, em vigor de 1910 até o ano de 

1967, quando foi extinto e substituído pela FUNAI, de 1967 a 1991 (PALADINO; ALMEIDA, 

2012).  

No entanto, de acordo com Oliveira e Freire (2006) antes da existência do órgão 

indigenista, em meados do século XVI, já havia uma institucionalização de ordem religiosa nas 

aldeias recém colonizadas, por meio da instalação de colégios e igrejas em aldeamentos criados 

pelos colonos. A igreja católica, aliada ao Estado, pretendia utilizar o trabalho de catequese 

para tornar possível a expansão rápida do sistema colonial e, desse modo, conseguir ocupar 

territórios e defender as novas fronteiras.  

 
Como estratégia missionária havia a adoção de intérpretes , os “línguas”, ou o 

aprendizado do idioma indígena, permitindo o ensino do evangelho às crianças através 

do aprendizado da escrita e da leitura. Nos “colégios de meninos”, os curumins eram 

educados através da música sacra e de práticas litúrgicas, utilizando os jesuítas 

instrumentos pedagógicos como catecismos, vocabulários e gramáticas elaboradas 

com o auxílio de intérpretes. (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p.47) 

 

Neste contexto, fica claro que os colonizadores consideravam importante as línguas 

indígenas, para facilitar a condução do processo de submissão, seja para a tradução das 

determinações e dos desejos do colonizador, seja como meio de facilitar a catequização dos 

povos. (ÂNGELO, 2006). Fica evidente, assim, que já existia uma estratégia pedagógica para 

imposição de costumes e regras, alheias à pluralidade das culturas indígenas.  

Como exposto, diversas ordens religiosas atuavam na educação colonial, com o intuito 

de “dilatar a fé e o império” (FRAGOSO,1992). No entanto, a Companhia de Jesus28 obteve 

                                                 
28 “[...] Ordem religiosa da igreja católica, fundada na Europa em 1540 por Inácio de Loyola, formado por padres 

denominados Jesuítas. [...] Com a descoberta pelos portugueses e espanhóis das terras da América, seu projeto foi 

ampliado e levado para as novas terras, a fim de pregar a palavra de Deus entre os índios” (NETO; MACIEL, 

2008, p.173). 
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um segmento maior nos espaços coloniais do que as demais ordens, com colégios espalhados 

pelo Brasil, atuando por duzentos e dez anos, até ser expulsa da colônia, pela Coroa Portuguesa,  

no ano de 1757. A partir da expulsão dos Jesuítas, o Marquês de Pombal, ministro do Rei de 

Portugal D. José I, torna público o Diretório dos Índios, documento no qual se estabelecia, 

dentre outras determinações, o português como língua oficial do país e proibia o ensino de 

línguas indígenas. 

No ano de 1798 o Diretório dos Índios foi revogado, não havendo uma substituição 

imediata para este documento, somente no ano de 1845 foi publicado o Decreto 426, de 24 de 

julho, que regulamentou as missões de catequese, estabelecendo a reintrodução dos 

missionários no Brasil, para voltarem a se responsabilizar pela civilização dos indígenas.  

Vale ressaltar, que o contato dos povos indígenas brasileiros com os colonizadores, não 

se deu de forma homogenia e não se resume a imposição da religião e costumes destes sobre 

aqueles, cada povo indígena reagiu ao contato de acordo com preceitos e dinamismo próprio , 

algumas etnias aceitaram pacificamente o contato, outras reagiram de forma violenta e/ou se 

isolaram, o que fica explicito, é que não há uma história única sobre essa relação. 

A formulação de uma política indigenista baseada em princípios republicanos se deu 

por meio do decreto 8.072, criando em 20 de junho de 1910 o Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), que passou a exercer a tutela dos indígenas 

do Brasil. Em 1918 passou a se chamar apenas SPI – Serviço de Proteção ao Índio. A ação deste 

órgão teria como finalidade:  

 
a) estabelecer a convivência pacífica com os índios; b) agir para garantir a 

sobrevivência física dos povos indígenas; c) fazer os índios adotarem gradualmente 

hábitos “civilizados”; d) influir de forma “amistosa” sobre a vida indígena; e) fixar o 

índio à terra; f) contribuir para o povoamento do interior do Brasil; g) poder acessar 

ou produzir bens econômicos nas terras dos índios; h) us ar a força de trabalho indígena 

para aumentar a produtividade agrícola; i) fortalecer o sentimento indígena de 

pertencer a uma nação. (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p.112-113) 

 
No entanto, de acordo com Oliveira e Freire (2006), haviam algumas contradições no 

discurso do SPI, uma vez que, agiam na transferência de índios e na liberação de território para 

os colonizadores, mesmo tendo a proposta de respeito a cultura e território indígena. Além 

disso, “reprimia práticas tradicionais e impunha uma pedagogia que alterava o sistema 

produtivo indígena” (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p.115).  

O SPI adotava métodos educacionais de homogeneização e nacionalização dos povos 

indígenas e, de acordo com Oliveira e Freire (2006), o órgão tinha como base a ideia de que a 

condição de índio era transitória, e por este motivo, suas políticas do SPI tinham por objetivo 



60 

 

 
 

transformar os índios em trabalhadores nacionais, adotando esses métodos para controlar o 

processo.  

No período de instalação das linhas telegráficas, lideradas por Cândido Mariano da Silva 

Rondon, mas conhecido como Marechal Rondon, a partir de 1890, os povos indígenas 

contatados eram instruídos a realizar cerimônias cívicas, cultuando a pátria. 

 
Dos antigos aldeamentos missionários aos postos indígenas do SPI, passando pelos 

índios contatados pela Comissão Rondon, a alfabetização de crianças e adultos 

procurava consolidar a sedentarização de um povo indígena. Era parte de um processo 

pedagógico que envolvia esses cultos cívicos, e o aprendizado de trabalhos manuais, 

da pecuária e de novas práticas agrícolas. Envolvia também novos cuidados corporais, 

como o uso de vestimentas e o aprendizado de práticas higiênicas. (OLIVEIRA;  

FREIRE, 2006, p.115) 

 

É possível perceber que o SPI investia em uma educação para transformar os indígenas 

em trabalhadores brasileiros, treinando-os nos mais diversos ofícios e consequentemente 

impondo sua cultura, procuravam transformar os indígenas em mão de obra, como afirma Pin 

(2014, p. 29) muitas vezes “a única educação escolar oferecida pelo SPI era de cunho técnico, 

para orientar os indígenas nos modos de produção de agropecuária que possibilitassem a 

produção de excedentes para a comercialização regional [...]”.  

Pin (2014) afirma ainda, que existia uma lógica implícita para essa educação técnica e 

formação de mão de obra indígena. Do ponto de vista legislativo, para que os indígenas fossem 

considerados como tal, precisavam se enquadrar em algumas definições e cabia ao SPI 

averiguar essas definições, “no projeto daquele momento, o que se pretendia era transformar os 

indígenas em trabalhadores rurais e não matá-los: tratava-se de um doce etnocídio e não de um 

cruento genocídio, como de fato era comum no Brasil daquele momento [...]” (LIMA, 2011, p. 

210).     

Essa política esteve presente em quase todos os postos indígenas, porém, não aconteceu 

de maneira homogênea, pois cada povo reagia ao contato de acordo com aceitação e dinâmica 

próprios. 

Ainda segundo Oliveira e Freire (2006), desde o início do SPI, até o fim, houve o 

predomínio de uma escola voltada a formação de produtores rurais para o mercado regional, 

sendo a formação dos professores, não indígenas, insuficiente para o exercício do cargo, com 

métodos de ensino precários, material didático padronizado e um cenário que impossibilita va 

qualquer reformulação educacional. 

Em 1967, no período da ditadura militar, o Governo Federal extinguiu o órgão, dadas 

as denúncias de corrupção, fraude na gestão do patrimônio indígena e administração irregular, 
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e ainda, acusações de genocídio de índios. Neste contexto, outra agência indigenista, a FUNAI, 

criada mediante a Lei 5.371, com o intuito de continuar a exercer tutela e assistências aos 

indígenas (PALADINO; ALMEIDA, 2012). 

A FUNAI possuía princípios fundadores análogos aos do SPI, apresentando um discurso 

paradoxal, Oliveira e Freire (2006, p. 131) expõem alguns princípios comuns aos órgãos, sendo 

eles: 

 O respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais;  

 Aculturação espontânea do índio;  

 Educação de base apropriada do índio visando sua progressiva integração na sociedade 

nacional. 

Com esses preceitos, é possível perceber que o respeito à cultura indígena dependia da 

sua aceitação à integrar a sociedade nacional e consequentemente a modificação de seus 

costumes ocasionado por este contato (aculturação).  

Além disso, uma nova legislação indigenista entrou em vigor em 1973, pela Lei 6.001, 

o Estatuto do Índio, versando sobre questões de direitos, assistência ou tutela, condições de 

trabalho, território, educação, cultura, saúde, dentre outros. Em seu primeiro artigo, a lei já 

demonstrava a perspectiva de assimilação do indígena adotada pelo Estado naquela época, 

possuindo como propósito a preservação da cultura e integração dos indígenas de forma 

progressiva e harmoniosa à comunhão nacional. Apresentava ainda argumento de que os 

indígenas só podiam requerer a emancipação, uma vez que, estivessem integrados a “comunhão 

nacional”, caso contrário, deveriam permanecer sob tutela do Estado. 

Quanto à educação, o Estatuto deixava claro a necessidade de adaptação do ensino em 

vigor no país à população indígena, apresentando um discurso de uma educação bilíngue, mas, 

sempre evidenciando a necessidade de integração gradativa, como explicitado, e o estímulo ao 

trabalho voltado para indústria rural e a formação profissional proporcionada de acordo com o 

grau de aculturação do indivíduo.  

O SPI, com recursos econômicos e humanos bem reduzido, não alcançou o objetivo de 

“civilizar” indígenas e nem criou escolas suficientes em todos os postos. Já a FUNAI, neste 

intento, elaborou um programa de educação bilíngue e fez convênio, em 1969 com o Summer 

Institute of Linguistics (SIL). Este era um instituto que primava a educação bilíngue, mas, seu 

objetivo principal não era a valorização das línguas indígenas e sim o reconhecimento de que 

alfabetizar na língua materna seria uma maneira mais fácil de introduzir o cristianismo entre 

esses povos. No Brasil o SIL editou dicionários e gramáticas de mais de 40 línguas indígenas, 
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traduziu também a Bíblia e criou material didático para serem utilizados em escolas indígenas 

(PALADINO; ALMEIDA, 2012). 

A partir deste contexto, na década de 1970 e 1980, houve uma crescente mobilização da 

sociedade civil e organizações não governamentais, que se colocavam contra as políticas 

adotadas pela FUNAI, tanto no que diz respeito a emancipação dos indígenas, que representava 

uma estratégia de desocupação de seus territórios, quanto a educação escolar, que se mostrava 

integracionista e autoritária.  

Ao mesmo tempo, algumas lideranças indígenas despontavam neste cenário, 

reivindicando um maior acesso a escolarização, de maneira adequada às suas necessidades. 

Com essa crescente mobilização “diversas entidades civis, junto com os povos indígenas de 

distintas regiões, levaram a cabo experiências de educação diferenciada29 e independente das 

escolas da FUNAI” (PALADINO; ALMEIDA, 2012, p. 38). 

Além disso, a partir de 1980, diversos movimentos de professores indígenas foram 

criados, sendo o primeiro entre professores dos Estados do Amazonas, Roraima e Acre e em 

seguida, em outras regiões do país, com o intuito de trocar experiências e discutir questões 

pertinentes à sua formação e a necessidade de escolas em terras indígenas, com material 

didático e currículos diferenciados.  

Essas pressões exercidas por diversas frentes, foram importantes para o fortalecimento 

da luta indígena e demarcação de identidades étnicas do país, mas, foi a Constituição Federal 

de 1988 que inaugurou um novo panorama para essas questões, rompendo com a perspectiva 

integracionista estabelecida desde o SPI e reconhecendo a diversidade étnica do Brasil, com 

desdobramentos em políticas para a educação escolar indígena. 

 
2.1.1 Marcos legais para a educação escolar indígena  

 
Adotamos aqui o termo “marcos legais” embasados na definição de Paladino e Almeida 

(2012, p.46) sobre o tema, determinando que,  

 
As leis, que são discutidas no Congresso Nacional, os decretos do presidente da  

República, as portarias de ministros de Estado e as resoluções de Conselhos Federais  

formam um conjunto de documentos que informam a todos os brasileiros o que pode 

e o que não pode ser feito a respeito de um determinado tema. Este conjunto de textos  

é a base legal de qualquer ação, projeto ou política pública. Por ser tão importante e  

levar muito tempo para ser discutido e escrito, esse conjunto de textos é conhecido 

como os “marcos legais” sobre determinada temática. 
 

                                                 
29 O termo educação diferenciada é utilizado na literatura fazendo referência à Educação Intercultural Bilíngue 

(TEIXEIRA; LANA, 2012). 
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Neste sentido, é possível compreender que trataremos como marcos legais, as conquistas 

asseguradas a partir da Constituição de 1988, que influenciaram diretamente em políticas de 

educação escolar indígena no Brasil. O uso do termo “conquistas” é intencional, uma vez que, 

os direitos garantidos pela Constituição, foram fruto de muita luta e mobilização indígena e de 

organizações da sociedade civil (PALADINO; ALMEIDA, 2012). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, art. 231, trouxe em seu texto 

o reconhecimento e a garantia do território, das maneiras de se organizar socialmente e de 

produção sociocultural, para os indígenas. Em relação a educação escolar, a Constituição de 

1988, Capítulo III, intitulado “Da Educação, da Cultura e do Desporto”, nos Artigos 210 e 215, 

trata de algumas questões específicas relacionadas aos povos indígenas, assegurando uma 

educação bilíngue e diferenciada. 

 
Art. 210 O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

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

processos próprios de aprendizagem. [...] 

Art. 215 O estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos particulares do processo civilizató rio  

nacional. (BRASIL, 1988) 

 

Como exposto, a Constituição de 1988, veio a contrapelo das políticas desenvolvidas 

até então para a educação escolar indígena, assegurando o direito de exercer a sua cultura, de 

ensinar e ser ensinado em língua materna e o reconhecimento das suas manifestações cultura is 

pela sociedade envolvente, demonstrando ainda, que o “ser indígena” não se tratava de uma 

característica transitória, como era defendido anteriormente pelos órgãos indigenistas. 

É importante salientar que, a partir do Decreto 26, de 4 de fevereiro de 1991, o 

Ministério da Educação passou a administrar as políticas voltadas para a educação escolar 

indígena em todos os níveis e modalidades, sendo que as ações deveriam ser executadas pelas 

Secretarias de Educação dos Estados e Municípios. 

De acordo com Paladino e Almeida (2012), essas mudanças ocorreram, inicialmente, 

apenas no papel, visto que, os professores que atuavam nos projetos desenvolvidos pela FUNAI 

continuavam em pleno exercício, situação que foi sendo alterada no decorrer do tempo, 

principalmente por pressão dos próprios indígenas. 

No ano de 1994 foi publicada as Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar 

Indígena, para servir de referência básica aos planos operacionais dos Estados e Municípios. O 

documento retrata a modificação da legislação brasileira no que diz respeito à educação escolar 

indígena, trazendo ainda a definição de alguns termos, como interculturalidade e bilinguismo, 
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explicitando ainda as especificidade e diferenças da escola indígena a fim de proteger suas 

organizações sociais, tradições, língua e crenças (BRASIL, 1994). 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n° 9.394, de 

1996, contemplou a educação escolar indígena em seus Artigos 78 e 79, evidenciando que o 

ensino nas escolas indígenas deveria ser bilíngue e intercultural, havendo ainda o 

reconhecimento de seus processos próprios de aprendizado. 

 
Art. 78. 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-indígenas. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural à comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

§1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

§2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de 

Educação, terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena;  

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação 

escolar nas comunidades indígenas;  

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado. (BRASIL, 1996). 

 

Fica claro, portanto, o estabelecimento de uma educação escolar indígena de maneira 

diferenciada, no sentido de que esta educação vise oferecer às informações e conhecimentos 

técnicos e científicos da sociedade nacional, abarcando também os conhecimentos cultura is 

próprios, além disso, manter programas para a formação de pessoal especializado para trabalhar 

nestas escolas, utilizando matériais didáticos próprios. O documento salienta ainda, um sistema 

de ensino pavimentado na educação intercultural, integrando programas de ensino e pesquisa, 

planejados com a audiência da comunidade. 

Podemos perceber uma aproximação entre o documento apresentado e os Projetos 

Extraescolares do curso de Educação Intercultural da UFG, tema central desta investigação, 

uma vez que, estes projetos apresentam estudos e pesquisas que se referem a saberes e fazeres 

tradicionais dos povos, visando a sustentabilidade cultural, linguística e econômica para os 

indígenas, proporcionando o uso sustentável do território, dos recursos naturais, a 

documentação e a valorização dos saberes de cada povo, são projetos definidos pelos 
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professores indígenas junto com a comunidade, a partir da demanda de cada povo. (ROCHA; 

BORGES, 2013), corroborando com o estabelecido no Art. 78 da LDB. 

Em 1998, foi publicado o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI), produzido para servir de subsidio para o professor no trabalho educativo junto às 

comunidades indígenas, um documento da série Parâmetros Curriculares Nacionais. O 

documento fornecia sugestões de trabalho “para o conjunto das áreas do conhecimento e para 

cada ciclo escolar das escolas indígenas inseridas no Ensino Fundamental” (BRASIL, 1998, p. 

6). 

Outro marco legal referente a educação escolar indígena foi a publicação do parecer do 

Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, n° 14, de 1999, que fixava 

Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, no que tange a Educação 

Básica, cabendo aos Estados a tarefa de ofertar essa educação, seguindo os preceitos descritos 

no documento. O parecer traz uma fundamentação para a Educação Indígena, propõe ações 

concretas, além de determinar uma flexibilização curricular (GRUPIONI, 1997). O documento 

tomou como base os artigos 210, § 2º e 231 da Constituição Federal de 1988, e os artigos 78 e 

79 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabeleceu que cabia a União, 

encaminhar ao Congresso Nacional um Plano Nacional de Educação (PNE), para os dez anos 

seguintes, com diretrizes e metas para a educação escolar (GRUPIONI, 1997). Com esse intuito, 

foi promulgado em 2001, a Lei 10.172, em que um capítulo foi destinado a educação escolar 

indígena, sendo este, dividido em três partes: a primeira com um diagnóstico sobre a oferta de 

programas de educação escolar aos indígenas, a segunda sobre suas diretrizes e a terceira parte, 

com objetivos e metas a serem alcançadas no intervalo de dez anos de vigência do documento . 

O PNE assegurou a autonomia das escolas indígenas, no que se refere ao projeto político 

pedagógico (PPP)30 e os recursos financeiros disponibilizados para os mesmos, garantindo a 

participação da comunidade nas decisões referentes ao funcionamento escolar. Definiu ainda, 

em seus objetivos e metas, o reconhecimento público do magistério indígena, criando a 

                                                 
30 Cada escola deve possuir um PPP, a partir do estabelecido no PNE, definiu-se que os indígenas, no âmbito da 

Educação Básica, tenham autonomia para desenvolver este documento, que se constitui como projeto que explicita 

as intencionalidades, propostas, necessidades, qualificação e fortalecimento da educação escolar Indígena. “ Um 

instrumento que possibilita que a comunidade indígena expresse qual escola deseja, de que forma a escola deve 

atender aos seus interesses, como ela deve ser estruturada, e como ela se integra à vida e aos projetos comunitários ” 

(FUNAI). Dessa maneira, o PPP representa um instrumento para a autonomia da escola indígena e a valorização  

dos saberes próprios, na luta contra a uniformização do conhecimento, imposta pelas políticas educacionais.  
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categoria “professores indígenas” como uma habilitação do magistério (PALADINO; 

ALMEIDA, 2012). 

Complementando os marcos legais mais significativos referentes a educação escolar 

indígena, encontra-se a publicação dos Referencias para a Formação de Professores Indígenas, 

de 2002. Um documento que apresenta subsídios para programas de formação de professores 

indígenas, defendendo a ideia de que os próprios indígenas ocupem espaços nessas escolas, 

visto que “a proposta de uma escola indígena de qualidade - específica, diferenciada, bilíngue, 

intercultural - só será viável se os próprios índios, por meio de suas respectivas comunidades, 

estiverem à frente do processo como professores e gestores da prática escolar” (BRASIL, 2002, 

p. 10). 

Concluindo este breve mapeamento dos principais marcos legais a respeito da educação 

escolar indígena, em 2004, entrou em vigor a Convenção nº 169, da Organização Internaciona l 

do Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais, resultante da Conferência de Genebra, de 

1989, e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 143, de 2002. O documento destinou seis artigos 

à educação escolar indígena, entre as sugestões apresentadas, destacamos a preocupação em 

assegurar a esses povos uma educação em todos os níveis, com as mesmas condições da 

sociedade envolvente, prevendo ainda, o desenvolvimento de competências e habilidades que 

possibilitem uma convivência plena com sua comunidade e com a comunidade nacional 

(BRASIL, 2004). 

Apesar dos grandes avanços apresentados aqui, ainda existem diversas lacunas no que 

diz respeito à educação escolar indígena, e esses avanços não aconteceram de forma homogenia 

em todo território nacional, existe um longo caminho a ser percorrido em diversas áreas, no que 

diz respeito, principalmente, ao ensino médio e superior indígena. 

 

2.1.2 Educação escolar indígena e contemporaneidade 

 

Atualmente a instância responsável por acompanhar e coordenar ações para a educação 

escolar indígena no Brasil é denominada Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena 

(CGEEI), faz parte da secretaria do Ministério da Educação, responsável por políticas 

educacionais da diversidade. Em 2004 essa secretaria recebeu o nome de Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (Secad), e em 2011 este órgão foi 

reestruturado, passando a contemplar a Secretaria de Educação Especial, essa fusão de 

secretarias formou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi) (PALADINO; ALMEIDA, 2012). 
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A partir de 2003 alguns importantes projetos foram desenvolvidos pelo MEC para 

atender a demanda educacional dos povos indígenas. De 2003 a 2006, a Secad/MEC financ iou 

67 propostas de cursos de formação de professores indígenas, em nível médio, o Magistério 

indígena, formou cerca de 4 mil professores. Contudo, atualmente a falta de acompanhamento, 

recursos e interesse político tornou a proposta quase que inviável. Além disso a Secad propôs 

algumas linhas de ação como o apoio à construção de escolas indígenas e a produção de material 

didático específico, não atingindo de maneira igualitária todos as regiões com áreas indígenas 

no país (PALADINO; ALMEIDA, 2012). 

Algumas ações voltadas para o levantamento de dados estatísticos sobre a educação 

escolar indígena, foram desenvolvidas, a partir da parceria entre Secad e o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)31, visto que, a última iniciat iva 

relativa ao levantamento de dados dessa natureza foi realizada em 1999. Paladino e Almeida 

(2012), trazem esses dados, afirmando que nenhum outro segmento de população escolar no 

Brasil obteve um crescimento tão expressivo quanto da educação escolar indígena, entre 2003 

e 2010. 

No ano de 2002, 24 Estados possuíam escolas indígenas no país, com 117.171 alunos 

matriculados, em 2007 esse número passou para 208.205 alunos e, em 2010 cerca de 246.793 

estudantes, que vão da educação infantil ao Ensino Médio. A tabela abaixo apresenta o Censo 

Escolar referente aos anos de 2007 a 2013. Levantamentos dessa natureza são publicados todos 

os anos pelo Inep, no entanto, 2013 foi o último ano que foi realizado um resumo técnico 32 

sobre as matrículas escolares no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Autarquia federal vinculada ao MEC, com a função de financiar a formulação de políticas educacionais.  
32 Resumos técnicos são instrumentos  de divulgação dos resultados do Censo Escolar projetados para facilitar a 

compreensão dos dados disponibilizados, apresentando tabelas organizadas em etapas e modalidades de ensino 

(INEP). 
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Tabela 3 – Número de matrículas da Educação Indígena por Etapas e Modalidades de Ensino Brasil (2007 – 

2013) 

Fonte: Brasil (2014) 

 

Esse crescimento, apresentado nos últimos anos pelo Censo Escolar, demonstra, que 

algumas ações foram feitas na tentativa de resolver problemas relacionados a educação escolar 

indígena. Nos anos retratados, houve maior incentivo por parte do Estado, com a incrementarão 

de políticas públicas e programas voltados para este fim (PALADINO; ALMEIDA, 2012), no 

entanto, com a atual conjuntura política do Brasil, pós-afastamento da presidente Dilma 

Rousseff, a educação escolar indígena vem sofrendo alguns cerceamentos (ver NAZARENO, 

2017b).  

Além disso, existem ameaças que podem influenciar diretamente na educação escolar 

indígena, como a não demarcação de terras indígenas e o retrocesso com relação a assinatura 

da Portaria 541, publicada no diário oficial no dia 10 de julho de 2017, trazendo em seu texto o 

termo “integração social” dos indígenas e quilombolas, a portaria sofreu duras críticas, uma vez 

que essa prática histórica de integração forçada, trouxe diversos danos a população indígena no 

Brasil e foi encerrada com a Constituição Federal de 1988, no dia 13 de julho de 2017, a portaria 

foi republicada, com o número 546, sendo que o termo “integração” foi substituído por 

“organização”, há controvérsias quanto ao novo termo, visto que, aparenta que o governo 

pretende interferir na organização social dos indígenas e quilombolas.  

Quanto ao aumento de matrículas na Educação Básica apresentado na tabela e 

consequentemente do número de escolas, a educação escolar indígena vive alguns impasses 

quanto a efetivação do que está garantido nos documentos legais. Alguns problemas são 

Ano Matriculas na Educação Básica 

Total Etapas e Modalidades de Ensino 

Ed. 

Infantil 

Ensino Fundamental Ensino 

Médio 

Ed. 

Especial 

EJA Ed. 

Profissional Total Anos 

Iniciais 

Anos 

finais 

2007 208.205 18.389 151.323 112.673 38.650 14.987 103 23.403 0 

2008 205.871 20.281 151.788 112.358 39.430 11.466 203 20.766 1.367 

2009 229.945 22.537 164.727 117.119 47.608 19.021 165 23.343 152 

2010 246.793 22.048 175.032 119.597 55.435 27.615 80 20.997 1.021 

2011 243.599 23.782 175.098 121.167 53.931 19.193 93 23.794 1.639 

2012 234.869 22.856 167.338 113.495 53.843 17.586 243 26.022 824 

2013 238.113 22.612 175.348 115.420 59.928 15.721 31 23.834 567 
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evidenciados por Grupioni (2008) quanto a precariedade nas condições de funcionamentos das 

escolas em aldeias indígenas, com sedes em galpões, casas de professores, templos ou igrejas, 

escolas reduzidas a apenas uma sala de aula, onde nem todas essas escolas dispõe de energia 

elétrica. O manual com Notas Estatísticas do Censo Escolar 2016 também denuncia essa 

situação, relatando que apenas 3,4% das escolas em terras indígenas dispõe de quadra de 

esportes e apenas 11,1% possuem bibliotecas e salas de leituras, e um número reduzido de 

escolas possui material didático específico, mesmo sendo previsto na LDB. 

Percebemos precariedade não apenas quanto as condições de funcionamento das escolas 

em aldeias indígenas, mas também quanto aos próprios dados disponíveis, tanto quantitat ivos 

como qualitativos, que quando são divulgados, possuem poucas informações, não favorecendo 

o apontamento de tendências, que possibilitariam a elaboração de programas, a resolução de 

alguns problemas, o planejamento de políticas e avaliação de resultados. Segundo Grupioni 

(2008, p. 136) esse sistema de divulgação de informações “só é capaz de produzir imagens 

precárias do universo retratado”.  

Corroborando com o exposto, Gersem Baniwa (2006, apud GRUPIONI, 2008, p. 106) 

afirma que essa dificuldade de obtenção de informações sobre a realidade escolar indígena 

acarreta imprecisões sobre a temática. O autor levanta as seguintes questões: 

 
Como vamos tratar das demandas indígenas sem conhecer a realidade? Sem dados 

estatísticos? A verdade é que não temos  números, não sabemos... Precisamos de 

dados. Precisamos coletar e trabalhar as informações. No Brasil, tem uma histeria de 

que os órgãos são donos das informações e não as repassam. 

 

Ainda há muito a ser feito, e são os próprios povos indígenas que demonstram essa 

insatisfação e as sugestões para uma possível mudança no panorama, de maneira geral, deve 

partir do próprio grupo em questão. O que não se pode negar, é que desde o princípio, a escola 

em aldeias indígenas representou uma imposição da sociedade dominante sobre esses povos, se 

caracterizando como uma instituição, muitas vezes, alheia a comunidade na qual estava 

inserida. 

Neste sentido, é importante discutir a presença da instituição escola no contexto 

indígena, pelo fato de muitas vezes representar algo externo a cultura desses povos, Ferreira 

(2005, p.166), esclarece tal afirmação, 

 
Como a escola não participa das tradições indígenas e as suas maneiras de educar são 

outras, torna-se mais direto compreender a manutenção descontextualizada de 

procedimentos flagrada nos ambientes escolares presentes nas aldeias. Neste sentido, 

são facilmente observáveis currículos e práticas educacionais estereotipados sendo 

diariamente utilizados por professores indígenas. Isso não se trata de incapacidade, 
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como equivocadamente pregam os preconceituosos. Trata-se de um processo viciado 

que invade as mais variadas realidades por meio de um discurso escolar que reflete 

certezas ou intenções provenientes de um espaço cultural particular. Um problema 

maior se eleva quando a invasão influencia os saberes indígenas. Neste caso, o 

prejuízo é infinitamente superior ao ocorrido em localidades em que o contexto 

escolar se ambienta, em um ponto de vista sóciocultural, junto ao conhecimento geral 

da população. 

 
Apesar de existirem práticas e procedimentos estereotipados, como demonstra o autor, 

algumas ações indicam um movimento educacional diferenciado, em que os próprios indígenas, 

professores dessas escolas, tentam fazer deste espaço um lugar de luta e valorização da sua 

cultura. O trecho a seguir, do Projeto Extraescolar defendido em 2013, no âmbito do Curso de 

Educação Intercultural da UFG, intitulado A importância do coco horeni (babaçu) na cultura 

Javaé, demonstra essa preocupação,  

 
Há hoje uma preocupação com a continuidade desses saberes repassando-os para os 

jovens da aldeia para não os perderem devido ao contato com o mundo globalizado 

de hoje, deste modo, não deixar que as próximas gerações esqueçam o nosso 

conhecimento milenar que veio sendo repassado oralmente pelos mais velhos. 

(TEWAXI JAVAÉ, 2013, p. 26) 

   
É possível perceber, com a afirmação, que a preocupação em tratar dos saberes e fazeres 

próprios na escola indígena é algo que parte do próprio povo, sendo a escola, um meio possível 

para este fim. É nesta perspectiva que a autora Catherine Walsh propõe a interculturalidade 

crítica, tema no qual iremos tratar mais detalhadamente no capítulo seguinte. 

 
2.1.3 Os Javaé e a educação escolar 

 
A partir do que foi apresentado no capítulo anterior e acrescentado aqui, é possível 

constatar, que por muito tempo, a educação escolar exercida em aldeias Javaé, apresentou um 

caráter meramente técnico, alheio a cultura e necessidades do povo, sendo a escola, uma 

instituição descontextualizada da realidade indígena. A situação apresentada, passa por 

modificações, a partir da Constituição Federal de 1988 e por pressão exercida pelos próprios 

indígenas. 

Assim, pensando na promoção e desenvolvimento da educação escolar indígena no 

Estado do Tocantins, em 14 de março de 2005, foi criado o Conselho de Educação Escolar 

Indígena do Estado do Tocantins (CEEI-TO), por meio do Decreto nº 2.367. O conselho possui 

sede em Palmas e, de acordo com seu regimento, é um órgão consultivo e deliberativo, visando 

a qualidade da educação escolar indígena no Estado, em todos os níveis de ensino, respeitando 

as especificidades de cada povo. O conselho possui representação das etnias Xerente, Karajá 

Xambioá, Apinajé, Javaé, Krahô, Karajá, Kanela, Secretaria de Educação e Cultura do Estado 
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do Tocantins (SEDUC-TO), do Conselho Estadual de Educação (CEE), da Associação dos 

Professores Indígenas do Estado, da FUNAI, FUNASA, Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) e Conselho Indigenista Missionário (CIMI) (MATTOS; KAMIMURA; ARAÚJO, 

2012). 

Iniciativas como esta, proporcionam um espaço de debate sobre as principa is 

necessidades educacionais dos povos indígenas em questão e a melhoria da qualidade da 

educação indígena, podendo ainda, auxiliar no estabelecimento de um convívio digno com a 

população do entorno e como um meio de resistência e fortalecimento de sua cultura.  

Dados atuais sobre a educação escolar indígena no Estado do Tocantins informam que, 

atendem a 5.540 indígenas, com 1.643 estudantes Krahô; 157 Xambioá; 539 Javaé; 1.213 

Xerente; 873 Apinajé; 1.073 Karajá e 42 Kanela (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS, 2017).  

Tratando especificamente da educação escolar indígena do povo Javaé, contabilizam 

onze escolas em seu território, sendo elas e as respectivas aldeias sedes33:  

- Escola Indígena Ijawala - aldeia Barreira Branca;  

- Escola indígena Barra do Rio Verde - aldeia Barra do Rio;  

- Escola indígena Ijanari - aldeia Taimy;  

- Escola indígena Cachoeirinha - aldeia Cachoeirinha;  

- Escola indígena Temanare - aldeia Sao João;  

- Escola indígena Tainá - aldeia Canoanã;  

- Escola indígena Txuiri-hina - aldeia Txuiri;  

- Escola indígena Watakuri - aldeia Boa Esperança;  

- Escola indígena Sanawe - aldeia Wari Wari;  

- Escola indígena Inywebohona - aldeia Boto Velho;  

- Escola indígena Tewadure - aldeia Txiodé. 

 

Grande parte do quadro de professores dessas escolas é indígena e vive nas próprias 

aldeias sediadas por elas, além disso, existem algumas disciplinas que tratam especificamente 

da cultura indígena. No entanto, o Estado do Tocantins disponibiliza, para essas escolas, livros 

didáticos utilizados em escolas não indígenas, o que fere a Constituição de 1988 e a LDB de 

1996. Os livros apresentam abordagens descontextualizadas e exemplos desvinculados da 

                                                 
33 Informações concedidas por Valdemir Filho Texibá Javaé. 
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realidade indígena (RAMOS, 2016). Um problema que, de acordo com Manoel Karajá (apud 

RAMOS, 2016, p. 138), é reconhecido pelos próprios professores Javaé, 

  
[...] nós não temos material, mas se nós tivéssemos material dava para mudar muita 

coisa. Dá para trabalhar a matemática usando as questões tradicionais, mas não saindo 

das questões da matemática também, usando os dois conhecimentos juntos  [...]. É 

importante e dá para trabalhar os dois conhecimentos juntos, mas nós somos  pobres 

de materiais didáticos.  
 
Como exposto, os professores reconhecem que os conteúdos vinculados na escola 

tradicional são importantes para os indígenas, no entanto, seus próprios saberes devem ser 

contemplados, sem hierarquização, o que, a nosso ver, poderia auxiliar os estudantes na 

compreensão de certos conteúdos, por fazerem parte do seu contexto. 

Nota-se, portanto, que a legislação brasileira apresenta diversos documentos que 

estabelecem uma educação escolar indígena diferenciada, e que muita coisa mudou, 

principalmente, por pressão dos próprios indígenas, contudo, ainda há muito a ser feito, no que 

diz respeito a produção de material didático, formação e aperfeiçoamento de professores, dentre 

outras possibilidades. 

 

2.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR INDÍGENA: AÇÕES VOLTADAS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES INDÍGENAS NO BRASIL  

 
Até o fim da década de 1990, quase não haviam discussões relacionadas a formação 

superior indígena, embora, segundo Paladino e Almeida (2012), houvessem indígenas 

graduados, as reflexões sobre a possibilidade de uma formação voltada para seus próprios 

interesses eram escassas. As autoras citadas, apresentam dados relevantes acerca da temática,  

 
Em 2003 quando ainda eram poucas as universidades públicas com ações afirmativas ,  

a Funai estimava que haveria aproximadamente 1.300 indígenas na educação superior 

universitária, dos quais 60 a 70% estavam em instituições de ensino superior privadas. 

É relevante frisar que, em 2002, estavam matriculados em faculdades e universidade 

brasileiras 3.479.913 estudantes (Inep, 2002), destacando-se, portanto, a escassa 

presença indígena. (PALADINO; ALMEIDA, 2012, p. 107). 

 

A partir do exposto, é possível perceber que, questões relacionadas a formação superior 

indígena estão presentes em documentos oficiais desde a Constituição Federal de 1988, dentre 

outros documentos citados na seção anterior, ainda assim, pouco foi feito para atender essa 

demanda. Quanto a ações afirmativas34, podemos citar a criação do Programa Universidade 

                                                 
34 Ações afirmativas são políticas que tem o intuito de promover o acesso a meios fundamentais, como emprego e 

educação, para minorias raciais, de gênero ou étnicas, que de outra forma estariam excluídas de desfrutar tais 
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Para Todos (Prouni), lançado em 2004, pelo MEC, e o sistema de “cotas”, que de maneira 

diferente, servem para a entrada de estudantes de baixa renda, negros, pardos e indígenas nas 

universidades, em cursos regulares, no entanto, ainda não se trata de um curso superior 

específico35 para atender a demanda e as reivindicações indígenas. 

Segundo Maher (2006), foi a partir da década de 1970 que surgiram as primeiras 

discussões sobre a importância de que a escolarização formal de alunos indígenas fosse 

conduzida pelos próprios índios. Neste período, organizações não-governamenta is 

implementaram programas de formação de professores, em diversos Estados do país. Se 

tratavam de programas de Magistério indígena, com o intuito de atender a demanda por 

formação. Durante a década de 1980 e 1990 e a mudança de gestão, os programas de formação 

de professores indígenas, passaram a ser assumidos pelas secretarias estaduais de educação.  

A maior parte desses programas de formação de professores indígenas se dava no âmbito 

do Ensino Médio, porém, algumas iniciativas mudaram este panorama, visando uma formação 

específica em nível superior. De acordo com Paladino e Almeida (2012), em 2004, por meio da 

Portaria nº 52, foi criado um grupo para discutir o tema, a Comissão Especial de Educação 

Superior, com representantes da Comissão Nacional de Professores Indígenas, do Fórum de 

Pró-reitores do Brasil, do Instituto Socioambiental e da FUNAI. O grupo institucionalizou a 

ideia de criação de “licenciaturas interculturais” no Brasil. 

A comissão reconheceu como cursos de Licenciatura Intercultural as iniciat ivas 

autônomas da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e da Universidade Federal 

de Roraima (UFRR)36. A UNEMAT foi a pioneira na criação de um curso superior, específico 

para a formação de professores indígenas, no período de 2001 a 2005, contando com 198 

professores e atendendo a 35 povos indígenas diferentes. A UFRR, criou em 2003 o curso de 

licenciaturas interculturais, formando em 2009 180 professores indígenas (PALADINO; 

ALMEIDA, 2012).  

Para incentivar as instituições de ensino superior, federal e estadual, a criar cursos de 

Educação Intercultural, o MEC criou o Programa de Formação Superior e Licencia tura 

Indígenas (PROLIND). Seu primeiro edital foi lançado em junho de 2005, convocando 

                                                 
meios. Segundo a filosofia do direito tratar pessoas de fato desiguais como iguais somente amplia a desigualdade 

inicial entre elas, por isso a necessidade de ações afirmativas. (PALADINO; ALMEIDA, 2012). 
35 Um curso superior específico, representa aqui, um curso com uma proposta diferenciada, tratando de temas 

pertinentes a realidade indígena, que sejam aceitos e discutidos com os mesmos, pautado na valorização da cultura 

destes povos e no diálogo horizontal entre saberes distintos, como preconizam os marcos legais da educação 

escolar indígena no Brasil. (PALADINO; ALMEIDA, 2012). 
36 O órgão que congrega e faz gestão do curso é denominado Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena. 
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instituições públicas a ofertarem tais cursos, essa iniciativa aumentou consideravelmente a 

quantidade de cursos voltados para formação superior indígena. 

Atualmente, de acordo com o portal e-MEC37, estão em andamento no Brasil, 17 cursos 

de Licenciatura Intercultural em instituições federais. Estão em funcionamento ainda, 7 cursos 

dessa natureza, localizados em instituições de ensino superior estaduais, contabilizando ao todo 

24 cursos, presentes em 17 Estados do país. 

Alguns destes cursos possibilitam a escolha de habilitações para exercício do cargo de 

professor, como vimos o caso do Núcleo Takinahakỹ38 de Formação Superior Indígena, da 

UFG. A seguir, vamos delimitar nossas discussões, voltando as atenções para o curso citado. 

 
2.3 O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL DA 

UFG 

 

O curso de Educação Intercultural da UFG, foi criado em 2007, possui sede na 

Faculdade de Letras da mesma instituição, sendo o quadro docente constituído por professores 

de diversas unidades acadêmicas da Universidade. O departamento que congrega e faz gestão 

do curso é denominado Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena.  

A proposta do curso, foi pensada e estruturada de maneira coletiva, contou com 

participação de diversos interessados no tema. Ao longo dos anos de 2004 e 2005, seminár ios 

na UFG e reuniões em aldeias, foram realizadas para construção do projeto, contando com a 

participação de professores e lideranças indígenas dos Estados de Goiás, Maranhão, Rondônia, 

Roraima e Tocantins, e representantes do MEC, FUNAI e do Centro de Trabalhos Indigenis tas. 

O PPC, foi estruturado considerando as necessidades dos povos indígenas envolvidos, levando 

em consideração, também, as propostas educacionais que já estavam sendo exercidas nas 

comunidades indígenas (UFG, 2016). 

O PPC apresenta como eixos de sustentação da proposta, a diversidade e a 

sustentabilidade, uma vez que, colocam em perspectiva “tanto os 

contextos culturais, linguísticos, políticos e econômicos quanto os relacionamentos  

cotidianos dessas sociedades com a não-indígena” (UFG, 2016, p. 11). Com isso, possui o 

intendo de formar um profissional capaz de contribuir com a melhoria do ensino em sua 

comunidade e se envolver com a criação de projetos de interesse desta.  

                                                 
37 Se constitui como uma base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação 

Superior – IES e cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino. 
38 O termo, na língua indígena Inỹ rubè, significa “grande estrela”. 
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O currículo do curso de Educação Intercultural da UFG possui uma matriz de Formação 

Básica e três matrizes de Formação Específica, sendo que a primeira com duração de dois anos, 

é base obrigatória para todos os alunos do curso, e se propõe realizar uma formação mais geral. 

A segunda com duração de três anos, oferece a esses estudantes a possibilidade de escolha da 

área do conhecimento que mais lhes interessam. As matrizes de Formação Especifica 

contemplam as seguintes áreas do conhecimento: 

- Ciências da Cultura; 

- Ciências da Natureza; 

- Ciências da Linguagem. 

Fica explicito, no PPC, que a matriz de Formação Básica representa o alicerce para a 

construção das matrizes de Formação Especifica, que são apresentadas como áreas de 

conhecimento diferentes, porém, não são isoladas umas das outras, atendendo a um dos 

princípios do curso, a transdisciplinaridade.  

Neste sentido, o projeto apresentado pelo curso, possui como princípios curriculares, 

além da transdisciplinaridade, a interculturalidade, agindo de forma dialógica, esclarecendo que 

com este movimento, 

 
[...] as áreas de conhecimento das diferentes ciências estarão relacionadas umas com 

as outras, sem separar, por exemplo, matemática de geografia, língua de história, 

literatura de arte, ou seja, nessa concepção a transdisciplinaridade e a 

interculturalidade acontecerão normalmente. Tampouco estarão separados os 

conhecimentos produzidos pelos  indígenas daqueles considerados universais, a 

pesquisa dos processos de ensino. (UFG, 2016, p.32-33) 

 

Um currículo pensado dessa maneira, pode proporcionar aos professores indígenas, uma 

formação mais completa para atuar nas escolas, passando a perceber que estas escolas podem 

ser mais que um ambiente de troca de conhecimentos, mas um espaço de luta e de formação 

crítica. Nesta perspectiva, Pimentel da Silva (2013, p. 6), afirma que: 

 
[...] a proposta de educação intercultural implica uma mudança de paradigma que 

envolva a revisão de concepções de educação, ensino e de mundo, no sentido de 

incorporar e articular diferentes maneiras de pensar, sentir e agir em contextos 

complexos que produzem significados múltiplos, específicos, que nos obrigam a 

reconhecer outras leituras de mundo, outros modos de ensinar, outros modos de viver, 

outras formas de colocar a escola em funcionamento. 

 
O curso é dividido em etapas, por conta da disponibilidade dos estudantes, uma vez que, 

residem em diferentes aldeias indígenas e grande parte atua como professor. Acontecem quatro 

etapas em um ano, duas na UFG, regional Goiânia, e duas em terras indígenas.  



76 

 

 
 

Nas etapas em Goiânia, os estudantes recebem orientações para o desenvolvimento do 

estágio, dos Projetos Extraescolares e PCC, com professores do curso, membros do comitê que 

ele integra. Cumprem ainda os Estudos Complementares, realizam atividades complementa res 

e os Temas Contextuais.  

A opção por denominar os componentes curriculares do curso como Temas Contextua is 

é intencional, visto que, de acordo com Pimentel da Silva (2015b), eles favorecem a interação 

entre saberes, tratando o conhecimento de maneira transdisciplinar e sem hierarquização, 

acrescentando ainda que,  

 
Os temas contextuais favorecem a interação entre diferentes tipos de saber e práticas 

culturais que os povos do mundo produzem, criam e recriam nas suas experiências  

históricas, de modo contextualizado, evitando-se, dessa forma, a reprodução de 

saberes que tradicionalmente circulam nas escolas como universais. (PIMENTEL DA 

SILVA, 2015b, p. 7)    

 

Os Temas Contextuais favorecem a contextualização do conhecimento, abandonando a 

hierarquização disciplinar, não se prendendo ao formato de conteúdos programáticos, como 

afirma Nazareno e Araújo (2017, p. 119), pois, “a própria ideia de conteúdo implica 

na perspectiva da contenção dos conhecimentos em um dado lugar ou 

em um determinado tempo”.  O Tema Contextual, neste sentido,  

 
Implica na expansão ininterrupta do conhecimento em constante processo de  

transbordamento (spill over) que ultrapassa as barreiras disciplinares  sendo 

retroalimentado pelas experiências vivenciadas e relacionadas  ao contexto dos alunos, 

professores e comunidade. (NAZARENO; ARAÚJO, 2017, p. 120) 

 

Por esta ótica, os autores afirmam que os conteúdos programáticos perdem importânc ia, 

trazendo a toma o conhecimento contextualizado, que ultrapassa as fronteiras epistemológicas, 

criadas de forma artificial, entre o conhecimento teórico e prático, o que dá espaço para novas 

bases epistemológicas (NAZARENO; ARAÚJO, 2017). A transdisciplinaridade, neste sentido, 

ganha espaço, uma vez que, por meio dos Temas Contextuais surgem a possibilidade de novas 

práticas pedagógicas, que fazem uso de elementos que estão por toda parte. Pimentel da Silva 

(2017, apud PIMENTEL DA SILVA, 2012, p. 22) afirma que os temas contextua is 

possibilitam,  

 
(...) a contextualização do conhecimento sem hierarquia das disciplinas, mas  

principalmente sem a hierarquia da colonialidade do saber. Ou seja, é o entendimento 

de que o conhecimento está em todos os lugares onde os diferentes povos e suas 

culturas se desenvolvem e, assim, são múltiplas  as epistemes com seus muitos modos 

de vida. Há, assim, uma diversidade epistêmica, que comporta todo o  patrimônio da 

humanidade acerca da vida, das flores, do sol, das árvores, das águas, dos animais, das  

aves, dos insetos, da terra, do céu, das estrelas, do fogo, dos minerais, do ar, da  
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arquitetura, dos homens, das mulheres etc. Não importa o nome da Ciência na qual 

esses saberes estão vinculados, se Física, Biologia, Matemática, Geografa, História, 

Química etc. 
 

Neste sentido, é possível depreender que os Temas Contextuais possibilitam uma visão 

holística do conhecimento e são trabalhados de uma maneira que não perdem de vista o vínculo 

entre os saberes locais e universais.  

Nas Etapas de Estudos em Terras Indígenas, os comitês responsáveis pelas etnias, se 

deslocam para as aldeias, a fim de desenvolver um trabalho de orientação, visando a conexão 

dos trabalhos desenvolvidos pelo estudante do curso com a comunidade que ele está inserido. 

Esta etapa acontece oito vezes durante o curso, perpassa a matriz de formação básica e 

específica. Dentre outras coisas, é desenvolvido neste período, as orientações para o 

desenvolvimento do estágio, dos Projetos Extraescolares e PCC (UFG, 2016).  

O desenvolvimento das orientações para as atividades de Prática como Componente 

Curricular (PCC), tem como principal objetivo a produção de material didático para a escola 

indígena, uma reivindicação dos próprios povos indígenas. 

De acordo com Pimentel da Silva (2013), as atividades de estágio e os Projetos 

Extraescolares, são importantes para a formação dos professores indígenas, aquele de caráter 

mais político-pedagógico, e este, mais de envolvimento comunitário.  

O estágio supervisionado do curso de Educação Intercultural da UFG, tem o objetivo de 

auxiliar na formação teórico-prática desses professores, possui caráter diferenciado dos estágios 

praticados nas licenciaturas em geral, como muitos dos estudantes do curso já exercem a função 

de professor nas escolas indígenas, esse estágio não se interessa em apenas prepará-los para a 

prática docente, mas também possui como meta a reflexão sobre a prática de ser professor 

indígena, um espaço de pesquisa, estudo, organização e construção da profissão (UFG, 2016). 

Os estudantes escolhem um tema contextual para desenvolverem na escola indígena, baseados 

na perspectiva da transdisciplinaridade. Durante o curso, os estudantes realizam seis estágios 

supervisionados, contabilizando 400 horas.  

A partir do exposto, podemos perceber que a proposta do curso de Educação 

Intercultural da UFG proporciona uma articulação entre teoria e prática. É um importante 

espaço político, onde os povos indígenas podem definir ações para defender seus interesses, e 

promover a troca de saberes e experiências. Quanto aos princípios de interculturalidade e 

transdisciplinaridade do curso, Pimentel da Silva (2017, p. 137) define que eles pressupõem,  

 
[...] uma educação dialógica entre pessoas, grupos, conhecimentos , áreas do 

conhecimento, não só reconhecendo, mas valorizando e construindo um diálogo 
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intercultural enriquecedor, na UFG e na comunidade, em que de fato os 

conhecimentos e as identidades das comunidades (indígenas) sejam protagonizados. 

[...] tais princípios são concebidos como uma postura educacional e uma atitude 

metodológica, pensando na prática educacional. 

 

 
Sobre o exposto, o indígena Rosário Tapuio (2011, p. 8), da etnia Tapuia, residente em 

uma aldeia Karajá, localizada em território Javaé, durante a escolha do tema do Projeto 

Extraescolar, expõe o significado destes princípios para a comunidade, salientando que,  

 
[...] a transdisciplinaridade poderia ser explorada a partir de temas contextuais que 

vão além das disciplinas, abrangendo um contexto de vida ou de conhecimento dentro 

de um povo ou comunidade onde os conhecimentos são transmitidos ou adquiridos 

sem estarem delimitados em uma única disciplina. Já sobre a interculturalidade, 

procurei evidenciar a importância do diálogo entre diferentes culturas, tendo como 

referências as diversas comunidades indígenas brasileiras e as diversas comunidades 

não-indígenas. 

 
Neste sentido, podemos compreender os princípios de interculturalidade e 

transdiscilinaridade, do curso de Educação Intercultural da UFG, como um reconhecimento do 

direito dos povos indígenas a um ensino de qualidade, promovendo uma ponte entre os 

conhecimentos advindos de outras culturas e os seus próprios, sendo que esses conhecimentos 

possam ser tratados em sua integralidade, assim como os povos indígenas concebem seus 

saberes. 

 

2.3.1 Projetos extraescolares  

 

O estudante deve propor, durante a Matriz Específica, um projeto para ser implementado 

no decorrer do curso, na última Etapa de Estudo em Terras Indígenas ele deve apresentar os 

resultados desse projeto. Um projeto de pesquisa alternativo que contempla os interesses da sua 

comunidade e com a participação dela. A temática dependerá da área em que o professor 

indígena se especializou. Os Projetos Extraescolares são uma possibilidade de afirmar e 

construir condições, processos e práticas “outras” que não as disponibilizadas pelo 

conhecimento ocidental. Nesse sentido, Nazareno (2012, p.51), afirma que: 

 
No projeto extraescolar os saberes ocultados por meio da violência e do racismo 

epistêmico podem ser demonstrados, mas não como algo alheio e distante da vida das 

pessoas nele envolvidas, e sim como conhecimento pertinente que reflete as 

necessidades e as respostas que as comunidades indígenas buscam para seus 

problemas. 

 
 Esses projetos podem representar a valorização dos saberes e fazeres próprios das 

comunidades indígenas e uma maneira dos envolvidos contarem a sua versão da história e 
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procurar respostas para os problemas enfrentados por eles, indo na contramão dos processos 

hegemônicos de regulação política e pedagógica. 

São projetos que contribuem para a formação do professor e pesquisador indígena, 

auxiliando na sustentabilidade linguísticas desses povos, uma vez que esses projetos além de 

serem escritos em português também são documentados na língua materna, que favorecem o 

fortalecimento da identidade indígena. A respeito do tema, Pimentel da Silva (2015a, p. 7) 

afirma que os Projetos Extraescolares “visam também contribuir com a formação de professores 

indígenas capazes de fortalecer suas línguas e culturas maternas na escola, mas principalmente 

nas comunidades”. A autora declara ainda que, 

 
Os projetos extraescolares são projetos vivos  de documentação das sabedorias 

indígenas por meio da escrita em línguas maternas, do sentir, do viver, fazer, falar, e 

guardar na memória e no coração. Seu laboratório é o céu aberto. Sua sede é em cada 

comunidade. Assim, muitos saberes foram para o papel, outros ganharam mais vida 

na vida do povo que o produz (PIMENTEL DA SILVA, 2015a, p. 8). 

 
No trecho, a autora demonstra a riqueza dos projetos e da formação do pesquisador que 

se ocupa de demandas da comunidade indígena que integra, salientando a importância dos 

projetos para valorização, sobrevivência, fortalecimento e propagação de saberes e práticas 

milenares, que resistiram a tantos anos de colonização.  

Para a construção e desenvolvimento desses projetos, os estudantes contam com a 

orientação dos professores do curso de Educação Intercultural e de sábios em suas aldeias. O 

tema é decidido em reuniões com a participação da comunidade, visando contribuir para a 

melhoria de vida de todos e para a sustentabilidade econômica, cultural e linguística, uma vez 

que são escritos em língua materna e em português. (ROCHA; BORGES, 2013). 

Segundo Rocha e Borges (2013, p. 162), os projetos envolvem, “atividades cultura is 

tradicionais especializadas, o uso sustentável de recursos naturais dos territórios indígenas, a 

valorização e a documentação dos saberes tradicionais dos povos [...]” dentre outros temas 

relevantes para os envolvidos. 

 
2.3.2 Projetos extraescolares Javaé  

 

O curso de Educação Intercultural da UFG contou com a presença de estudantes que 

residem em território Javaé39 desde a sua criação, ao todo 28 (vinte e oito) alunos, sendo que, 

21 (vinte e um) destes estudantes já apresentaram e defenderam seus Projetos Extraescolares. 

                                                 
39 Alguns estudantes do curso de Educação Intercultural da UFG residem em território Javaé mas pertencem a 

outras etnias. 
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Os trabalhos abordam os mais variados temas e estão escritos em português e Inỹ rubè, o que 

representa uma estratégia de resistência por parte desses indígenas e uma forma de assegurar a 

salvaguarda dos seus conhecimentos, além de possibilitar que os moradores das aldeias Javaé 

tenham acesso a essa produção. Abaixo os projetos, seus autores, o ano em que foram 

defendidos e algumas palavras-chave, que foram definidas após leitura dos trabalhos:  

 

Quadro 1 - Projetos Extraescolares Javaé 

PROJETOS EXTRAESCOLARES JAVAÉ 

TÍTULO AUTOR ANO PALAVRAS-CHAVE 

De Boto Velho à Inywebóhona, 

tempo de reflexão e conquista 

Manoel Karajá 2011 Deslocamento; Ilha do 

Bananal; luta pela terra. 

A importância do Rio Javaés para 

o povo Javaé 

Lázaro Lopes do Rosário 

Tapuio 

2011 Rio Javaés; povo Javaé; 

sustentabilidade. 

A organização do sistema de caça 

tradicional do povo Javaé 

Ruruca Javaé 2011 Animais; arco e flecha; 

resgatar a caça tradicional. 

A importância e a criação do 

Pirarucu para o 

povo Javaé 

Ioló Javaé 2012 Conscientização; pesca 

predatória; Pirarucu. 

Fim da festa de Aruana – Irasó do 

povo Javaé 

Ademir Kurisiri Javaé 2012 Etapas da festa de Aruana; 

revitalização da cultura. 

Plantas medicinais Javaé Izamar De Oliveira Karajá 2013 Cura para doenças; 

medicina tradicional; 

natureza. 

As plantas medicinais do povo 

Javaé 

Rosângela Rodrigues De 

Oliveira Castro 

2013 Ervas medicinais; 

fortalecimento da tradição; 

remédios tradicionais. 

A importância do coco Horeni 

(Babaçu) na cultura Javaé 

Tewaxi Javaé 2013 Artesanato; palha do coco 

Babaçu; valorização da 

cultura. 

Artesanato, armas tradicionais e 

cerâmica Javaé 

Doriovaldo Idiau Javaé 2013 Arma tradicional; 

artesanato; cerâmica. 

Txuara/Hinaje: dança tradicional 

do povo Javaé 

Werehatxiari Wereteriberi 

Javaé 

2014 Cantos; Dança típica; 

manutenção da cultura. 

A origem das músicas do povo 

Iny Javaé 

Marco Kalari Javaé 2014 Fortalecimento da cultura; 

músicas não indígenas; 

músicas tradicionais. 

Hetohoky: manifestação cultural 

do povo Javaé 

Samuel Saburua Javaé 2014 Construção da casa do 

Hetohoky; espíritos; 

fortalecer a manifestação 

cultural. 

Luta corporal Javaé Enivaldo Tahakana Javaé 2016 Luta Corporal; teoria e 

Prática; tradição Javaé. 

Luto tradicional do povo Javaé Júnior Hatxikurè Javaé 2016 Conhecimento tradicional; 

Itxeò; Saura e Hiretu. 

Canoa tradicional do povo Javaé Robson Haritianã Javaé 

Araújo 

2016 Embarcação tradicional; 

resgate da tradição; valor 

cultural. 



81 

 

 
 

Ihihi: Brincadeira das Flores Romildo Ixariri Javaé 

Araújo 

2016 Brincadeira tradicional 

Javaé; crianças; primavera. 

Maraasi – Dança tradicional povo 

Javaé 

Lahaware Lumare Javaé 2016 Dança e música; valor 

cultural; manutenção da 

cultura. 

Pintura corporal do povo Javaé Elizeu Kaxiwera Javaé Filho 2017 Identidade Javaé; pintura 

corporal Javaé; 

manutenção da cultura 

Iny mona - plantas medicinais 

tradicionais do povo Javaé 

Júnior Ohori Javaé 2017 Plantas medicinais; 

remédios caseiros; 

conhecimentos e saberes 

Javaé. 

A confecção do remo Torrecele Hatunaka Javaé 2017 Saberes e fazeres Javaé; 

conhecimento tradicional; 

o remo 

Canoa tradicional do povo Javaé Valdemir Filho Texibá Javaé 2017 Canoa tradicional; 

conhecimento Javaé; 

valorização da cultura. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os Projetos extraescolares produzidos pelos Javaé abarcam uma diversidade de 

conhecimentos próprios e tem como elementos fundantes a valorização e fortalecimento dos 

seus saberes e fazeres, sendo, em sua maioria, a escola e a comunidade os vetores para alcançar 

esse objetivo. O conteúdo destes projetos rompe com a lógica disciplinar imposta pelo modo 

de pensar ocidental e se inserem no campo da transdisciplinaridade.  

No terceiro capítulo trataremos desses projetos, a luz da etnomatemática, 

interculturalidade crítica, ecologia dos saberes e decolonialidade, a fim de realizar reflexões 

acerca desses trabalhos e suas possibilidades para educação escolar indígena Javaé.  
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3. ETNOMATEMÁTICA, ECOLOGIA DE SABERES INTERCULTURALIDADE 

E DECOLONIALIDADE: CONCEPÇÕES E PROPOSTAS PARA A ESCOLA 

INDÍGENA 

 

3.1 A ETNOMATEMÁTICA PARA UMA RELAÇÃO NÃO CONFLITUOSA ENTRE 

SABERES DISTINTOS: UMA BUSCA PELA ECOLOGIA DE SABERES  

 

O pensamento moderno criou uma lógica que impossibilita a presença de tudo aquilo 

que é distinto das concepções ocidentais, com a intenção, dentre outras, de produzir e radicalizar 

distinções, para assim, justificar superioridade e inferioridade dentro deste contexto. É o que 

Santos (2009) reconhece como o pensamento abissal, que representa linhas que dividem a 

realidade social em dois lados, em que, um dos lados, o que detêm o poder, nega completamente 

o outro lado, 

 
A característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da co -

presença dos dois lados da linha. Este lado da linha só prevalece na medida em que 

esgota o campo da realidade relevante. Para além dela há apenas inexistência, 

invisibilidade e ausência não-dialética. (SANTOS 2009, p. 24) 

 
Dentro desta perspectiva, podemos fazer um paralelo entre o que foi apresentado sobre 

a questão indígena no Brasil e o pensamento abissal, visto que, durante séculos os indígenas 

foram silenciados, suas culturas, costumes e formas de lidar com a natureza foram 

desconsideradas e fortemente combatidos, o que não sugere que nos dias atuais isso não 

aconteça, no entanto aparecem com uma nova roupagem. Todo este processo, segundo Santos 

(2009) pode ser determinado como apropriação/violência, sendo que, a apropriação seria a 

incorporação e cooptação; violência seria a destruição física, material, humana e cultural, ou 

seja, representa a pilhagem de seus conhecimentos sobre a natureza, a proibição do uso da 

língua, de seus ritos, símbolos e lugares de culto. 

E as escolas em aldeias indígenas foram utilizadas para reforçar as ideias de 

apropriação/violência, e manter os indígenas do outro lado da linha, seus saberes/fazeres “[...] 

foram marginalizados e excluídos do processo de ensino, sendo impostas outras crenças e 

conhecimentos, [...] com intencionalidades de opressão, dominação e subalternização ” 

(RAMOS, 2016, p. 70). 

No entanto, Santos (2009, p.44), afirma, que a possibilidade de mudança desse cenário, 

deve vir de um “pensar a partir da perspectiva do outro lado da linha”, na tentativa de superar 

os moldes epistêmicos da modernidade, o que ele denomina como pensamento pós-abissal,  
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[...] um aprender com o Sul usando uma epistemologia do Sul. Confronta a 

monocultura da ciência moderna com uma ecologia de saberes. É uma ecologia, 

porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos 

(sendo um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre 

eles sem comprometer a sua autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de 

que o conhecimento é interconhecimento (SANTOS, 2009, p. 44 - 45) 
 
O autor sugere uma epistemologia que valorize o diálogo horizontal entre saberes 

distintos, a não hierarquização desses saberes, para a emancipação do sujeito subalternizado, e 

a ecologia de saberes como o reconhecimento de diferentes formas de saber e de lidar com o 

mundo, se relacionando de maneira harmoniosa.  

Seria nesse caso, a escola indígena, um espaço para o exercício de uma ecologia de 

saberes, o fio condutor para a compreensão não conflituosa de expressões cultura is 

diferenciadas, o que, de acordo com Ferreira e Ribeiro (2006), é o que a etnomatemática propõe, 

sendo o contexto pedagógico o ambiente em que ela floresce.  

O Programa Etnomatemático, proposto pelo educador Ubiratan D’Ambrosio se 

apresenta com uma perspectiva ampla, por mais que o nome possa sugerir o corpus de 

conhecimento reconhecido como a matemática, ela possui um caráter de teoria geral, de 

maneira abrangente e transdisciplinar (D’AMBROSIO, 2009). Neste sentido Ferreira (2005, 

p.119) afirma que,  

 
Esse é mais um motivo que torna ‘importante insistir que o Programa Etnomatemática 

não é o estudo de matemática étnica, como alguns o interpretam’. A percepção deste 

fato possibilita às pesquisas de perfil etnomatemático adentrar o fazer, o pensar, o 

lidar, o imaginar, o explicar e o aprender, comuns a outras culturas, sem, no entanto, 

estarem condicionadas ou presas ao construto particular denominado matemática. 

 
Segundo D’Ambrosio (2009, p.16), em todos os tempos e culturas o conhecimento, que 

sempre é gerado pela necessidade de resposta a situações diversas, está subordinado ao contexto 

natural, social e cultural. Cada cultura, partindo da sua necessidade, desenvolve maneiras de 

lidar com as questões que aparecem a sua volta. Os indivíduos criam instrumentos teóricos de 

observação e reflexão, e com isso, “[...]desenvolvem técnicas e habilidades (teorias, techné, 

ticas) para explicar, entender, conhecer, aprender (matema), visando saber e fazer, como 

resposta a necessidade de sobrevivência e transcendência”, correspondendo a cada realidade 

natural e sociocultural (etno) ao qual se insere. 

Apresentam-se acima, as raízes do termo etnomatemática, que neste sentido, pode ser 

compreendido de maneira ampla e transdisciplinar, pois entende o conhecimento em sua 

integridade, por isso a escolha de tal referencial para a pesquisa. Um referencial, que em seu 

cerne, defende o diálogo horizontal entre saberes distintos, não hierarquiza o potencial criador 
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de cada cultura, pois entende que os saberes e fazeres de cada povo atendem as necessidades 

dos mesmos. 

Pensando a partir dessa perspectiva, apresentamos aqui o nosso posicionamento em 

relação a educação escolar indígena, um ambiente no qual os saberes próprios de cada etnia são 

valorizados, sem hierarquização, onde exista uma co-presença igualitária de saberes distintos, 

que para Santos (2009, p. 49) é necessária por conta da incompletude do conhecimento, “Uma 

vez que nenhuma forma singular de conhecimento pode responder por todas as intervenções 

possíveis no mundo, todas elas são, de diferentes maneiras, incompletas”, e a co-presença 

dialógica de saberes, que permite o rico diálogo entre essas diferentes formas de conhecimento, 

que por serem incompletos necessitam de outros. O que corresponde com as aspirações dos 

próprios indígenas, como expresso anteriormente.  

Ainda nesta perspectiva, os autores Catherine Walsh, Aníbal Quijano e Walter Mignolo, 

que compõe um programa de investigação sobre “modernidade/colonialidade”, tratam de 

relações de poder presentes na América Latina desde a colonização, afirmando que “a 

colonialidade é constitutiva da modernidade, e não derivada” (MIGNOLO, 2005, p. 75), e 

discutem propostas de valorização de epistemologias “outras”, alternativa à epistemologia 

moderno ocidental. O que representa um referencial, que associado ao apresentado, robustece 

os fundamentos da pesquisa em questão. 

 

3.2 A COLONIALIDADE EM SUAS DIVERSAS FORMAS E IMPACTOS NO CONTEXTO 

INDÍGENA 

 

Ao tratarmos de questões indígenas no Brasil, o processo de colonização aparece no 

centro da discussão. Por meio da catequização, de aldeamentos, imposição de cultura, costumes 

e língua, o colonizador passou a exercer um controle sobre esses povos, controle este, que 

perdura até os dias atuais, apresentado em novas roupagens. Esse sistema mantém uma 

intencional hierarquização social, denominada colonialidade. Sobre a questão Quijano (2009, 

p. 73) revela que, 

 
A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 

poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da 

população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada 

um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social 

quotidiana e da escala societal. [...] Colonialidade é um conceito diferente de, ainda 

que vinculado a, Colonialismo. Este último refere-se estritamente a uma estrutura de 

dominação/exploração onde o controle da autoridade política, dos recursos de 

produção e do trabalho de uma população determinada domina outra de diferente 
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identidade e cujas sedes centrais estão, além disso, localizadas noutra jurisdição 

territorial. 

 
Sobre a questão, Catherine Walsh (2009), remetendo a ideias de Quijano, afirma que 

por meio da matriz quadridimensionada da colonialidade – colonialidade do poder, do saber, 

do ser e cosmogônica – o colonizador passou a exercer um controle sobre esses povos, em 

diversas instâncias, para assim, poder justificar superioridade e inferioridade, colocando o 

eurocentrismo como perspectiva hegemônica, apagando as diferenças históricas, cultura is, 

linguísticas e espirituais. Distanciando o colonizado “[...] da modernidade, da razão e das 

faculdades cognitivas” (WALSH, 2009, p.15). 

A matriz quadridimensionada da colonialidade, não é algo simples de ser definido, ela 

atua como uma estrutura enraizada em questões fundantes da sociedade e dos indivíduos que a 

compõem. Colonialidade do poder, do ser, do saber e a cosmogônica, são indissociáveis entre 

si, colocam o eurocentrismo numa perspectiva hegemônica, ao mesmo tempo que põe em 

dúvida o valor do humano que não detém os meios de controle, e consequentemente o poder, 

desvalorizando a cultura, a relação com a natureza e tudo que se diferencia da perspectiva 

ocidental. Um projeto hegemônico apoiado pelo discurso da modernidade.  

Esse discurso, trouxe para os povos indígenas diversos problemas, que permanecem até 

os dias atuais, sendo que, o direito ao exercício da alteridade lhes foi negado pela epistemologia 

moderna, impossibilitando os mesmos de possuírem um lugar de fala, tendo que se adaptar a 

uma estrutura lógica, alheia às suas, 

 
A modernidade não apenas representou a si mesma através de um imaginário  

dominante, mas inventou o outro a partir de suas categorias e interesses. Nesse 

paradigma epistemológico, o lugar de produção do saber se torna oculto, pois, ao 

universalizar uma forma de conhecimento, faz desaparecer seu lugar geohistórico 

originário. Assim, de maneira absolutamente descontextualizada, as noções, conceitos 

e perspectivas ocidentais foram introduzidos nas mais diversas culturas, obrigando -as 

a coadunar suas formas de intervenção no real a uma estrutura lógica abstrata que lhes 
é estranha. (LEDA, 2014, p. 35-36) 

 
Essa relação de superioridade e inferioridade e o lugar de fala de cada indivíduo dentro 

da sociedade, foi sendo consolidada por meio de diversos discursos e relações de poder, 

principalmente econômico. Castro-Gómez (2005, p.37) apresenta esta questão, quando aborda 

a não simultaneidade temporal, em que as sociedades europeias demonstravam sua 

superioridade em relação às indígenas americanas, afirmando que “estas duas sociedades 

coexistem no espaço, mas não coexistem no tempo, porque seus modos de produção econômica 
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e cognitiva diferem em termos evolutivos”. Como se existisse uma escala evolutiva e que os 

povos indígenas da América estivessem muito aquém dos europeus. 

Questões como estas foram impostas desde o período colonial, no entanto, segundo 

Walsh (2009), permanecem até os dias atuais por trás do discurso neoliberal multiculturalis ta, 

que prega a inclusão, mas que na verdade, tenta manter o controle desses povos. Para a autora, 

representa a ideia de incorporar “a diferença, na medida em que a neutraliza e a esvazia de seu 

significado efetivo” (WALSH, 2009, p.16). 

E esse discurso multiculturalista próximo a interculturalidade, é na verdade, uma 

estratégia que não busca transformar a estrutura social já enraizada. A respeito do tema 

Nazareno e Freitas (2013) afirmam que o termo multiculturalismo, que surgiu na década de 

1920 e foi fortalecido na década de 1980 por reformas constitucionais, passou a ser entendido 

como uma maneira de reconhecimento da diversidade cultural, admitindo, contudo, a existênc ia 

de uma cultura central, sendo que, “a imagem dessa cultura central estabelece limitações à 

afirmação das diferenças das culturas consideradas inferiores, reforçando, por conseguinte, a 

colonialidade do saber” (NAZARENO; FREITAS, 2013, p. 115 - 116). 

Neste sentido, Tubino (2004) afirma que o uso do termo Interculturalidade neste 

contexto, representa na realidade o que ele nomeia como interculturalidade funcional, na qual 

promove diálogo e tolerância sem de fato tratar as causas para as desigualdades sociais. Para 

Walsh (2009, p.21), a interculturalidade funcional tem como eixo central a diversidade cultura l 

“apontando seu reconhecimento e inclusão dentro da sociedade e do Estado nacionais [...], e 

deixando de fora os dispositivos e padrões de poder institucional - estrutural - que mantém a 

desigualdade”. 

A escola em aldeias indígenas, possui em seu cerne a colonialidade, criadas com o 

intuito de propagar o conhecimento ocidental como o mais correto e manter as diversas matrizes 

da colonialidade. Se levarmos em consideração os documentos oficiais que regulamentam a 

educação escolar indígena, o termo interculturalidade permeia o conteúdo de quase todos eles, 

no entanto, apresenta ambiguidade quanto ao discurso, uma vez que, foram formulados por 

pessoas comprometidas com a manutenção do controle do Estado. Neste contexto, Candau e 

Russo (2010, p. 163), afirmam: 

 
Nesse sentido, as diferentes reformas na área de educação incorporam a perspectiva 

intercultural, seja como um dos eixos articuladores dos currículos escolares, seja 

introduzindo questões relativas às diferenças culturais como temas transversais. No 

entanto, se este alargamento do conceito e de seu impacto sobre as políticas públicas 

pode ser visto como um significativo progresso, não deixa de estar permeado por 

fortes ambiguidades, pois esta incorporação se dá no contexto de governos que estão 
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comprometidos com a implementação de políticas de caráter neoliberal, que assumem 

a lógica da globalização hegemônica e a agenda dos principais organismos  

internacionais. 

 

Ou seja, os avanços significativos que a educação escolar indígena vem sofrendo ao 

longo da história, se apresentam como uma maneira de inibir possíveis conflitos, sem provocar 

avanços de caráter estrutural, o que se constitui como características da interculturalidade 

funcional, uma vez que, “[...] não questiona as regras do jogo e é perfeitamente compatível com 

a lógica do modelo neoliberal existente” (WALSH, 2009, p.21).  

Apesar disso, atualmente os indígenas tentam ocupar os espaços dentro dessas escola s 

e utilizá- los como local de resistência e preservação dos seus saberes. Ao fazer esta afirmativa, 

tomamos como base os Javaé e os Projetos Extraescolares defendidos por eles no âmbito do 

curso de Educação Intercultural da UFG. O trecho a seguir, do Projeto Extraescolar, intitulado 

Luto tradicional do povo Javaé, defendido no ano de 2016, demonstra essa preocupação,  

 
Meu objetivo, pensando no futuro e nas novas gerações principalmente na nossa 

escola indígena, é escrever sobre esse conhecimento e registrar, para que se torne 

permanente e, futuramente, os alunos possam reconhecer o nosso conhecimento [...]. 

(HATXIKURÈ JAVAÉ, 2016, p.17) 

 

O trecho acima, demonstra que existe uma preocupação em tratar dos saberes e fazeres 

próprios dos Javaé, na escola indígena, essa necessidade parte do próprio povo em questão, 

sendo a escola, um meio possível para este fim, como já salientado no tópico anterior. Desse 

modo, percebe-se um movimento contrário ao denunciado, em que a interculturalidade 

representa mais um mecanismo de controle. É o que Walsh (2009) denomina de 

interculturalidade crítica. 

 

3.2.1 Um possível caminho para a decolonialidade: a interculturalidade crítica 

 
Podemos depreender que o termo interculturalidade se apresenta com significado 

diverso, dependendo do contexto empregado e da intencionalidade do uso. Vale salientar ainda 

a incongruência existente entre multiculturalismo e interculturalidade, segundo Santos e 

Meneses (2009, p. 9) 

 
Ao contrário do multiculturalismo – que pressupõe a existência de uma cultura 

dominante que aceita, tolera ou reconhece a existência de outras culturas no espaço 

cultural onde domina – a Interculturalidade pressupõe o reconhecimento recíproco e 

a disponibilidade para enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham um 

dado espaço cultural.  
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Neste sentido, a fim de evitar imprecisões, Walsh (2009) afirma que é relevante tratar 

de interculturalidade funcional e interculturalidade critica, uma atuando de cima para baixo, 

como sendo algo imposto e defendendo interesses particulares de manutenção de linhas 

hierárquicas, e a outra, representando algo que nasce do próprio interesse dos subalternos, de 

baixo para cima, no intento de modificar estruturas sociais enraizadas. O diagrama abaixo 

ilustra a afirmação:  

 

Figura 6 - Interculturalidade crítica e funcional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A interculturalidade crítica, segundo Walsh (2009), nasce no seio dos movimentos 

sociais, ressaltando o seu significado contra hegemônico, na direção da transformação de 

estruturas que foram pensadas a partir da lógica do colonizador, representa um projeto social, 

político e epistêmico, relacionado com mudanças nas esferas do saber e do ser. “É uma 

construção de e a partir das pessoas que sofreram uma histórica submissão e subalternização ” 

(WALSH, 2009, p.22). 

É nesta perspectiva que entendemos as produções dos indígenas no curso de Educação 

Intercultural da UFG, tanto Projetos Extraescolares quanto outras produções, como uma 

maneira diferenciada, e própria, de lidar com o conhecimento. Nazareno e Freitas (2013, p.128), 

ao tratar dos projetos de estágio realizado pelos Javaé no curso de Educação Intercultura l, 

afirmam que essas produções rompem com o projeto enraizado da modernidade colonial, que 

é unidimensional, “funcionando como ferramentas políticas de reconhecimento, afirmação das 

diferenças e, portanto, de descolonização do saber”.  

Portanto, a interculturalidade crítica “[...] se constrói de mãos dadas com a 

decolonialidade” (WALSH, 2009, p.23), que consiste, na percepção da existência de diferentes 

formas de pensar e agir no mundo, na existência de configurações de conhecimento que 
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ultrapassam o paradigma da modernidade. Sobre a concepção de decolonialidade, Oliveira e 

Candau afirmam que,  

 
[...] a decolonialidade implica partir da desumanização e considerar as lutas dos povos 

historicamente subalternizados pela existência, para a construção de outros modos de 

viver, de poder e de saber. Portanto, decolonialidade é visibilizar as lutas contra a 

colonialidade a partir das pessoas, das suas práticas sociais, epistêmicas e políticas. 

(OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.24) 
 
A partir do exposto, é possível compreender que o projeto decolonial não surge na 

academia, ele não é entendido, segundo Mignolo (2007), como a elaboração de um discurso 

colonial ou embasado nos pressupostos da colonialidade, e sim, entendido como uma maneira 

possível de dar voz a aqueles que detém saberes que foram historicamente ocultados.   

Nesta perspectiva, tanto a interculturalidade crítica quanto a decolonialidade, tem total 

relação com o contexto educacional indígena, uma vez que, essas escolas podem representar 

um meio para reconstrução radical de epistemologias “outras”, negadas pelo processo de 

colonização.  Acerca da interculturalidade crítica e da decolonialidade, Walsh (2009, p.25) 

afirma que, “[...] são projetos, processos e lutas que se entrecruzam conceitualmente e 

pedagogicamente, alentando forças, iniciativas e perspectivas éticas que fazem questionar, 

transformar, sacudir, rearticular e construir”.  

Nesta perspectiva, defendemos práticas que permitam o desenvolvimento de sociedades 

distintas, sendo interculturalidade crítica e decolonialidade, componentes importantes na 

(re)construção dessas sociedades, certamente a educação ocupa lugar central nessa construção, 

sendo o meio capaz de construir, articular e propagar epistemologias “outras”.  

 
3.3 PROJETOS EXTRAESCOLARES À LUZ DA ETNOMATEMÁTICA: UM ENFOQUE 

DECOLONIAL 

 
O conteúdo dos Projetos Extraescolares apresenta uma diversidade de saberes e fazeres 

próprios de cada etnia e atende aos interesses da comunidade. Os projetos rompem com a lógica 

disciplinar imposta pelo modo de pensar ocidental e se inserem no campo da 

transdisciplinaridade.  

Ao falarmos em transdisciplinaridade, optamos pela conceituação exposta por 

D’Ambrosio (2009) e Martins (2004), segundo esta, a fim de evitar imprecisões, é preciso fazer 

a distinção de certos termos. Martins (2009), define a pluridisciplinaridade ou 

multidisciplinaridade, como sendo um paralelo de disciplinas que não se entrecruzam, já a 

interdisciplinaridade, seria deter as atenções dessas disciplinas a um mesmo ponto, exige uma 
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conversão de pontos de vista. Quanto a transdisciplinaridade, seria uma fusão unificadora 

dessas disciplinas, formando algo novo. A figura abaixo ilustra claramente o posicionamento 

da autora quanto aos termos. 

 

Figura 7 - Pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

 

Fonte: Martins (2004) 

 

Por esta ótica, podemos perceber que a perspectiva transdisciplinar possibilita uma visão 

holística e unificada do conhecimento, e os trabalhos desenvolvidos no curso de Educação 

Intercultural da UFG, como já mencionados, se constituem destes preceitos. Os Temas 

Contextuais de estágio e os Projetos Extraescolares, possuem uma visão holística de mundo, 

abarcando saberes e fazeres próprios, na construção de projetos para a melhoria da escola 

indígena e da comunidade, como defendido por Pimentel da Silva (2011, s/p, não publicado), 

no documento que organiza as atividades do Comitê Orientador dos Projetos Extraescolares. 

 
As atividades extraescolares, além de envolver jovens, sábios, lideranças, vão  

contribuir, com certeza, para ampliar o diálogo entre a universidade e as comunidades, 

entre conhecimentos produzidos pelos povos indígenas e os produzidos pela  

academia, buscando, assim, fortalecer a ideia da transdisciplinaridade, ou seja, de lidar  

com o conhecimento em função da humanidade e de reconhecimento da diversidade, 

de direitos, do bilinguismo/bidialetalismo, e das realidades culturais e linguísticas 

distintas. 

 
Com a formação alicerçada nesses preceitos, é possível identificar a possibilidade de 

construção de uma perspectiva local em cada escola indígena, que considera seus saberes e 

fazeres e se relaciona com outros conhecimentos de forma transdisciplinar, uma vez que, os 

conhecimentos dos próprios indígenas já se apresentam nesta perspectiva. 

Neste sentido, ao lançar um olhar etnomatemático nos Projetos Extraescolares, é quase 

que imperativa a ideia de procurar raízes que representem o conceito disciplinar da matemática, 
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e esses projetos possuem sim, conhecimentos relacionados a essa disciplina, no entanto, 

permanecem envolvidos em outros saberes. Ao tratar de manifestações desenvolvidas nos mais 

diversos contextos culturais, D’Ambrosio (2009, p.17) afirma que: 

 
Essas manifestações ocorrem nas culturas através de processos de organização, 

distribuição, classificação e reconhecimento de formas. Associadas a elas, encontram-

se símbolos de contagem, medição, inferência, geralmente mescladas a – ou 

dificilmente dissociáveis de – outras manifestações, hoje identificadas como arte, 

religião, música, técnica, ciências. Tais manifestações foram desenvolvidas com a 

finalidade de explicar, conhecer, aprender, saber/fazer. Todas aparecem, 

indistinguíveis como forma de conhecimento [...].  

 
O autor demonstra que, mesmo conseguindo identificar alguns conhecimentos 

atribuídos às disciplinas, eles estão imbricados com outros saberes, também denominados 

disciplinares, e existe ainda uma indissociação do saber e fazer (saber/fazer), que para 

D’Ambrosio (2009), não pode ser entendido separadamente. Mesmo que o conhecimento 

ocidental, muitas vezes, considere que o saber como mais importante e valorizado que o faze r, 

ele afirma que o indivíduo “[...] faz porque está sabendo e sabe por estar fazendo” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 27). 

É possível fazer uma ligação com o exposto acima e os Projetos Extraescolares Javaé, 

já retratados, que apresentam conhecimentos advindos da sua realidade e são uma mescla de 

saberes indissociáveis entre si. Essa visão transdisciplinar se apresenta como uma forma 

diferente de ver o mundo, entendendo-o na sua complexidade e integridade, o conhecimento 

fragmentado, como conhecemos, dificilmente nos dará a capacidade de resolver problemas 

novos, e trazem ainda o risco de perdermos a visão do todo. Sobre o exposto, D'Ambrosio 

(2016, p.53 - 54), afirma: 

 
Admitindo que a fonte primeira de conhecimento é a realidade na qual estamos 

imersos, o conhecimento é gerado holisticamente, de maneira total, e não seguindo 

qualquer esquema e estruturação disciplinar. A compartimentalização do 

conhecimento em “clubes” disciplinares se faz obedecendo a critérios fixados a priori 

e permitindo, naturalmente, o aceso somente de certos conhecimentos, “aceitos no 

clube”. Em consequência, permitindo a abordagem de apenas certos aspectos da 

realidade. Esse é o procedimento das disciplinas e que leva a perder a visão global da 

realidade. [...] O acumulo de conhecimentos disciplinares, embora necessário, tem-se 

mostrado insuficiente para resolver os problemas maiores com que se defronta a 

humanidade. 

 

O autor alega que a transdisciplinaridade é um enfoque holístico e seria a opção para 

resolver alguns empecilhos que o conhecimento disciplinar acarreta, como o entendimento da 

natureza em parcelas, que impossibilita uma visão global da realidade. O que nos permite 
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reafirmar que os Projetos Extraescolares apresentam conhecimentos advindos da realidade 

indígena, e tratam os saberes na sua integralidade, e por isso são transdisciplinares.  

Nesta perspectiva, percebemos que a transdisciplinaridade está presente na educação 

que as crianças recebem desde cedo nas aldeias, intimamente ligado aos domínios sociais 

indígenas. A educação indígena, segundo Almeida (2012, p. 171), possibilita que as crianças 

aprendam a lidar com a natureza de forma harmônica e complementar, e ainda, 

 
[...] aprendem que a fitoterapia — a cura através das plantas — é algo indispensável 

para a saúde de cada indivíduo da aldeia, muito mais até que os remédios alopáticos; 

aprendem que existe uma cura espiritual, tão ou mais importante do que um tratamento 

recomendado por um médico, onde o Cosmo é o grande Mestre; aprendem que a terra 

generosamente cede o alimento necessário para a sobrevivência. Mas que precisa de 

ser cuidada para que isso ocorra. Aprende que vem dos rios a água que da natureza 

emana produzindo vida. Tudo isso estabelece um elo entre o homem e o universo, 

num dialogar com mitos e ancestrais, incorporando valores axiológicos capazes de 

transpor a tênue fronteira entre o físico e o espiritual. 

 

E são esses os conteúdos dos Projetos Extraescolares, saberes e fazeres advindos da 

realidade indígena, transdisciplinares e que podem ser trabalhados na escola indígena e trazer 

diversas contribuições. Acreditamos que esses projetos, se utilizados na escola, possam 

propiciar um ensino contextualizado, aproximando as disciplinas escolares da realidade do 

aluno, e favorecer o tratamento do conhecimento em sua integridade. A utilização desses 

projetos nas escolas indígenas Javaé, possibilita o fortalecimento da cultura deste povo, que é 

rica e viva, por este motivo, está em constante transformação. Além disso, a adoção dessa 

postura pode trazer diversos benefícios, segundo D´Ambrosio (2009, p. 79 - 80), a 

transdiciplinaridade favorece uma 

 
[...] postura de reconhecimento de que não há espaço nem tempo culturais 

privilegiados que permitam julgar e hierarquizar como mais corretos os mais diversos 

complexos de explicações e de convivência com a realidade. A transdisciplinaridade 

repousa sobre uma atitude mais aberta, de respeito mútuo e mesmo humildade em 

relação a mitos, religiões, sistemas de explicação e de conhecimentos, rejeitando  

qualquer tipo de arrogância ou prepotência. 

 
Neste sentido, acreditamos que uma escola embasada nestes preceitos, possibilita a 

visão da realidade como um todo, não apenas por um único prisma, mas por modos 

complementares de ver o mundo, construindo uma compreensão mais acurada sobre temas 

diversos. Sendo assim, acreditamos que a utilização dos Projetos Extraescolares Javaé em suas 

escolas, viabilizam o exposto.  

Em entrevista realizada com um professor/autor Javaé, podemos perceber a 

possibilidade da utilização desses projetos nas disciplinas do currículo regular da escola 
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indígena, ele afirma que:  “No meu projeto, tem todas disciplinas, como a gente fala assim, que 

eu conheci essa palavra lá no curso, transdisciplinaridade, aí envolve tudo, tem ciências, tem 

geografia, matemática, história” (Entrevista/conversa, professor/autor J3). 

De forma geral, esses projetos podem representar uma maneira de os Javaé se colocarem 

na história, contarem a sua versão e procurar respostas para os problemas enfrentados por eles, 

representam uma perspectiva decolonial, como uma ferramenta política de afirmação e 

reconhecimento das diferenças, como uma possibilidade de afirmar e construir condições, 

processos e práticas “outras” que não as disponibilizadas pelo conhecimento ocidental. Nesta 

perspectiva, podemos afirmar que os Projetos Extraescolares trazem uma abordagem 

metodológica decolonial, uma vez que, rompem com práticas metodológicas ocidentais, 

estabelecendo práticas “outras” de desobediência, desprendimento e indisciplina, ou o que 

determina Haber (2011, p. 18) como Nometodologia. Segundo o autor, 

 
Metodologia disciplinada é seguir a sequência protocolizada de ações para alcançar 

um conhecimento, traçar o caminho que irá seguir. Nometodologia é seguir todas 

aquelas possibilidades que o caminho omite, que o protocolo obstrui, que o método 

reprime. É conhecimento em mudança. (HABER, 2011, p. 18, tradução nossa)40 

 

Neste sentido, podemos perceber que os projetos estão assentados nesta lógica, atendem 

a interesses da coletividade e são construídos com ela, não assumindo um modelo pré-

estabelecido pela tradição disciplinária do conhecimento ocidental, atuando numa perspectiva 

decolonial.  

Mignolo (2007, p.45), demonstra que essa é uma necessidade urgente, “A atualidade 

pede, reclama, um pensamento decolonial que articule genealogias separadas pelo planeta e 

ofereça modalidades econômicas, políticas, sociais e subjetivas outras” (Tradução nossa)41.  

Assim, conseguimos depreender, que o decolonizar na educação, seria uma prática 

necessária e urgente, na construção de novas pedagogias além da hegemônica, uma práxis, 

baseada na insurgência educativa, e os professores indígenas demonstram o interesse por essas 

práticas. Acreditamos que os Projetos Extraescolares possam representar um meio para esse 

movimento, articulando etnomatemáticas distintas, favorecendo uma ecologia de saberes. 

 
3.3.1 Os conhecimento Javaé nos Projetos Extraescolares: vislumbrando possibilidades  

para a escola indígena  

                                                 
40 Metodologia disciplinada es seguir la secuencia protocolizada de acciones para alcanzar un conocimiento, trazar 

el camino que se há de seguir. Nometodologia es  seguir todas aquellas posibilidades que el camino olvida, que el 

protocolo obstruye, que el método reprime. Es conocimiento em mudanza. (HABER, 2011, p. 18). 
41 La actualidad pide,reclama, um pensamien decolonial que articule genealogias desperdigadas por el planeta y 

ofrezca modalidades económicas, políticas , sociales y subjetivas “otras” (MIGNOLO, 2007, p.45). 
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A partir do exposto, podemos compreender que a proposta do curso de Educação 

Intercultural da UFG, apresenta uma perspectiva crítica do tema, como um projeto decolonia l, 

que aponta caminhos para a construção de novos referencias de formação de professores, e 

outros paradigmas para sustentar uma prática pedagógica diferenciada. O que proporciona aos 

professores formados nesta perspectiva, uma possibilidade de modificar a escola onde lecionam 

e desenvolver em suas aulas aspectos emancipatórios, primando o ensino contextualizado, sem 

desconsiderar outras formas de saber. 

É conveniente salientar, que ao defendermos uma escola indígena que valorize o 

conhecimento advindo da sua própria realidade, não estamos afirmando que o conhecimento 

ocidental deva ser desconsiderado deste contexto, pelo contrário, eles também constituem o seu 

universo. Nesta perspectiva, e entendendo o amplo significado do termo etnomatemática, 

D’Ambrosio (2010, p. 51) afirma que, “O domínio de duas etnomatemáticas, e possivelmente 

outras, oferece maiores possibilidades de explicações, de entendimentos, de manejo de 

situações novas, de resolução de problemas”, é o que Santos (2009), determina como sendo a 

co-presença igualitária de saberes distintos, atuando na complementariedade de saberes, pois, 

para o autor, não há conhecimentos puros, nem conhecimentos completos. Nesta perspectiva, 

Pimentel da Silva (2017, p. 208), afirma que “todo saber precisa de outro saber, pois não há 

saberes completos. O reconhecimento da reciprocidade cria uma solidariedade entre os 

complementares”. 

Nesta perspectiva, o curso de educação intercultural prevê que os Projetos 

Extraescolares representem um material de apoio, para auxiliar a comunidade, e os professores 

em suas práticas pedagógicas. Ao tratarmos especificamente dos Javaé, identificamos a 

ausência de material didático próprio, o que representa um forte argumento, para a possibilidade 

de uso destes projetos nas escolas indígenas Javaé. Dentro deste contexto, procuramos 

identificar e sistematizar os saberes e fazeres Javaé nestes Projetos Extraescolares. Apontamos 

aqui a sua dimensão pedagógica, que pode ser útil para que os conhecimentos trabalhados na 

escola indígena possam ser contextualizados e para que exista uma relação complementar e 

intercultural entre saberes distintos.  

Assim, identificamos os seguintes pontos, que denominamos de dimensão pedagógica, 

nos Projetos Extraescolares Javaé:
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Quadro 2 - Dimensão pedagógica dos Projetos Extraescolares Javaé 

Projetos Extraescolares Javaé 

Título Ano Dimensão pedagógica  

De Boto Velho à 
Inywebóhona, tempo 

de reflexão e 

conquista 

2011 Degradação do meio ambiente; 
Expansão do territorial; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Localização geográfica. 

A importância do rio 
Javaés para o povo 

Javaé 

2011 Alimentação tradicional; 
Expansão territorial; 

Fauna; 
Flora; 

Fortalecimento e valorização cultural; 
História do povo Javaé; 
Localização geográfica das aldeias Javaé; 

Localização no espaço; 

Meio ambiente; 

Sustentabilidade. 

A organização do 

sistema de caça 
tradicional do povo 

Javaé 

2011 Alimentação tradicional; 

Formas geométricas e desenhos próprios Javaé; 

Fortalecimento e valorização cultural; 
Produção de utensílios Javaé (arco, flecha e borduna); 

Raciocínio rápido, através da tomada de decisão; 
Técnicas de resolução de problemas; 
Trabalho em equipe. 

A importância e a 

criação do pirarucu 
para o 

povo Javaé 

2012 Alimentação tradicional; 

Conhecimento geográfico do território Javaé; 
Conhecimento histórico sobre a cultura e o território 

Javaé; 

Degradação do meio ambiente; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Nome e localização de lagos no território Javaé; 
Sustentabilidade. 

Fim da Festa de 

Aruana – Irasó do 
povo Javaé 

2012 Alimentação tradicional; 

Conhecimento cultural Javaé; 

Fortalecimento e valorização cultural; 
Manifestações Culturais. 

Plantas medicinais 

Javaé 

2013 Biomas; 

Conhecimento histórico Javaé; 

Flora; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Localização geográfica; 
Meio ambiente; 

Nomes populares das plantas; 
Sustentabilidade. 

As plantas medicinais 

do povo Javaé 

2013 Conhecimento histórico Javaé; 

Flora; 
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Fortalecimento e valorização cultural; 
Meio ambiente; 

Nomes populares das plantas. 

A importância do 
coco horeni (babaçu) 

na cultura Javaé 

2013 Formas geométricas próprias Javaé; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Meio ambiente; 
Trançados tradicionais Javaé. 

 

Artesanato, armas 
tradicionais e 

cerâmica Javaé 

2013 Figuras geométricas no espaço; 
Figuras geométricas no plano; 
Figuras geométricas próprias Javaé; 

Fortalecimento e valorização cultural; 

Sustentabilidade. 

Txuara/hinaje: dança 
tradicional do povo 

Javaé 

2014 Aspectos históricos da tradição Javaé; 
Cosmologia Javaé; 

Fortalecimento e valorização cultural. 

A origem das músicas 
do povo Iny Javaé 

2014 Conhecimento cultural Javaé; 
Conhecimento histórico Javaé; 
Cosmologia Javaé; 

Fortalecimento e valorização cultural; 

Manifestações Culturais; 
Músicas tradicionais Javaé, influenciada pelo movimento 
dos astros. 

Hetohoky: 

manifestação cultural 
do povo Javaé 

2014 Alimentação tradicional; 

Conhecimento histórico; 
Construção de casas tradicionais (estudo das retas); 

Fauna; 

Flora; 
Formas geométricas e desenhos próprios dos Javaé; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Meio ambiente; 
Mitologia Javaé; 

Nomes populares das plantas. 

Luta corporal Javaé 2016 Conhecimento cultural Javaé; 

Fortalecimento e valorização cultural; 

Nomes populares das plantas; 
Plantas medicinais; 

Saúde. 

Luto tradicional do 
povo Javaé 

2016 Conhecimento histórico; 
Figuras geométricas no plano; 
Formas geométricas e desenhos próprios dos Javaé; 

Fortalecimento e valorização cultural; 

Leitura e escrita Iny. 

Canoa tradicional do 
povo Javaé 

2016 Calor; 
Dilatação da madeira; 

Flora; 
Fortalecimento e valorização cultural; 
Resistência de materiais. 
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Ihihi: brincadeira das 
flores 

2016 Conhecimento cultural Javaé; 
Flora; 

Fortalecimento e valorização cultural; 
Meio ambiente; 

Sustentabilidade. 

Maraasi – dança 
tradicional povo 

Javaé 

2016 Conhecimento histórico; 
Flora; 

Fortalecimento e valorização cultural; 
Leitura e escrita Iny. 

Pintura corporal do 
povo Javaé 

2017 Formas geométricas e desenhos próprios dos Javaé; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Geometria plana. 

Iny mona - plantas 

medicinais 
tradicionais do povo 

Javaé 

2017 Biomas; 

Conhecimento histórico; 

Flora; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Localização geográfica; 
Nomes populares das plantas; 

Meio ambiente; 
Sustentabilidade. 

A confecção do remo 2017 Conhecimento cultural Javaé; 

Flora; 
Fortalecimento e valorização cultural; 

Proporcionalidade. 

Canoa tradicional do 
povo Javaé 

2017 Calor; 
Conhecimento cultural Javaé; 

Dilatação da madeira; 
Flora; 

Fortalecimento e valorização cultural; 
Meio ambiente; 

Proporcionalidade; 
Resistência de materiais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O potencial desses projetos não se encerra nessa análise. O que fizemos, tem como 

função, levantar as dimensões pedagógicas dos Projetos Extraescolares e apresentar 

possibilidades para que o conhecimento Javaé possa compor os conteúdos escolares. Neste 

sentido, esses projetos poderiam servir como material de apoio para a prática pedagógica desses 

professores indígenas. 

Em síntese, acreditamos que a utilização desses projetos nas escolas indígenas Javaé, 

podem propiciar um ensino contextualizado e intercultural, se constituindo como uma prática 

decolonial, pois rompe com projeto unidimensional da modernidade, revelando a possibilidade 

de reconhecimento de maneiras “outras” de saber e fazer. Além disso, pode auxiliar na 

revitalização da cultura e língua, preocupação expressa em quase todos os projetos, e 
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potencializar processos de ensino e aprendizagem, uma vez que, os conteúdos estão 

contextualizados. Essa proposta foi pensada para ir além das poucas disciplinas voltadas para a 

cultura indígena, presentes no currículo, uma vez que, possuem características que as inserem 

em diversas outras disciplinas curriculares, podendo tratar o conhecimento de forma 

transdisciplinar, demonstrando que essas disciplinas são vivas e se relacionam com diversos 

outros saberes, imbricados entre si.  

As reflexões aqui expressas, representam a nossa visão sobre a problemática proposta, 

no entanto, quem de fato pode falar sobre esses projetos e seus impactos para a escola indígena,  

caso haja, são os próprios professores/autores Javaé. Neste intuito, realizamos 

entrevistas/conversas com os sujeitos e as análises seguem no próximo capítulo.  

 



99 

 

 
 

4. O OLHAR DOS PROFESSORES JAVAÉ  

 

4.1 UM PANORAMA GERAL DE ANÁLISE  

 

A partir do exposto até então, compreendemos a necessidade de estabelecer novos 

paradigmas e novas atitudes políticas, sociais e pedagógicas nas escolas indígenas, sendo esta, 

uma demanda posta pelos próprios indígenas, e pensando a partir de uma perspectiva 

decolonial, são eles que podem modificar essa realidade. 

Acreditamos que a utilização dos Projetos Extraescolares nas escolas indígenas Javaé, 

podem representar uma alternativa para a questão levantada, uma vez que, esses trabalhos são 

decididos e desenvolvidos na comunidade, abordando os temas de interesse dela, sendo assim, 

a escola pode ser um meio de propagação dos interesses advindos do povo.  

O curso de Educação Intercultural da UFG contou com a presença de 28 (vinte e oito) 

estudantes que residem em território Javaé, sendo que, 21 (vinte e um) destes já apresentaram 

seus Projetos Extraescolares. Dentro deste universo, foram analisados 12 (doze) Projetos 

Extraescolares Javaé, a fim de identificar neles, elementos dos conhecimentos deste povo. Por 

conta do grande número de trabalhos, optamos por realizar esse recorte, que se constituiu em 

selecionamos dois projetos por cada ano de apresentação, nos atentando para que não 

houvessem temáticas semelhantes e que o autor estivesse atuando em escolas indígenas.  

Realizamos ainda, oito entrevistas/conversas, com os professores/autores dos Projetos 

Extraescolares Javaé, com o intuito de identificar os possíveis impactos da utilização dessas 

produções para a escola indígena e para a comunidade. O critério para a realização das 

entrevistas/conversas com os oito professores/autores, foi o contato que tivemos com eles, uma 

vez que, foram somente estes os contatados durante a Etapa de Estudos em Terras Indígenas, 

que ocorreu no mês de maio de 2017.  

Foram depreendidas tais ações com o objetivo de analisar e refletir sobre os processo s 

de desenvolvimento pedagógico dos saberes e fazeres dos Javaé na escola indígena. Saberes e 

fazeres estes, presentes nos Projetos Extraescolares produzidos pelos estudantes Javaé do curso 

de Educação Intercultural, que atendem a interesses da comunidade.  

 

4.2 OS ELEMENTOS DOS CONHECIMENTOS JAVAÉ NOS PROJETOS 

EXTRAESCOLARES  

 

Os Projetos Extraescolares Javaé possuem uma diversidade de conhecimentos próprios, 

saberes/fazeres, que rompem com a lógica disciplinar imposta pelo modo de pensar ocidental e 
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os inserem no campo da transdisciplinaridade, consoante com as ideias expostas por D’ 

Ambrosio (2010, p. 47), a respeito da etnomatemática, em que ele afirma que “em todas as 

culturas, Matemática, Artes, Religião, Música, Técnicas, Ciências foram desenvolvidas com a 

finalidade de explicar, de conhecer, de aprender, de saber fazer e de predizer (artes divinatór ia s) 

o futuro”, e que esses conhecimentos são indistinguíveis entre si, por isso podemos defini- los 

como transdisciplinares.  

Além disso, as reflexões feitas pelos autores Javaé em seus respectivos Projetos 

Extraescolares demonstram o desejo de ressignificar a escola indígena, utilizando práticas 

desenvolvidas em seu cotidiano, para a construção da proposta de uma escola contextualizada 

e intercultural. 

Desse modo, apresentamos aqui os elementos do conhecimento Javaé presente nesses 

projetos, a fim de visibilizar os saberes/fazeres deste povo e possibilitar reflexões sobre os 

fundamentos teóricos/práticos, políticos, espirituais, filosóficos e culturais dos Javaé, para a 

comunidade e escolas indígenas. 

Optamos por realizar um recorte neste universo de 21 (vinte e um) projetos, assim, 

escolhemos dois trabalhos por cada ano de apresentação. Seguem abaixo, o ano42 em que foram 

apresentados, o título de cada Projeto Extraescolar e seus respectivos autores: 

2011 A importância do rio Javaés para o povo Javaé - Lázaro Lopes do Rosário Tapuio; 

A organização do sistema de caça tradicional do povo Javaé - Ruruca Javaé. 

2012 A importância e a criação do pirarucu para o povo Javaé - Ioló Javaé; 

Fim da festa de Aruanã – Irasó do povo Javaé - Ademir Kurisiri Javaé. 

2013 A importância do coco horeni (babaçu) na cultura Javaé - Tewaxi Javaé; 

Artesanato, armas tradicionais e cerâmica Javaé - Doriovaldo Idiau Javaé. 

2014 A origem das músicas do povo Iny Javaé - Marco Kalari Javaé; 

Hetohoky: manifestação cultural do povo Javaé - Samuel Saburua Javaé. 

2016 Luto tradicional do povo Javaé - Júnior Hatxikurè Javaé; 

Ihihi: brincadeira das flores - Romildo Ixariri Javaé Araújo. 

2017 Canoa tradicional do povo Javaé - Valdemir Filho Texibá Javaé; 

Iny mona - plantas medicinais tradicionais do povo Javaé - Júnior Ohori Javaé. 

 

As produções aqui expressas, tratam dos saberes/fazeres próprios dos Javaé e podem ser 

utilizadas como base para uma escola diferenciada, bilíngue, intercultural e específica , 

                                                 
42 No ano de 2015 não houve projetos extraescolares defendidos pelos Javaé. 
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representando uma demanda da comunidade. Além disso, abrem espaço para um diálogo 

intercultural entre diferentes formas de conhecimento, por meio da ecologia de saberes 

(SANTOS, 2009).  

A divulgação de trabalhos desta natureza representa uma maneira de desocultar os 

saberes indígenas, que foram historicamente invisibilizados e excluídos dos setores 

hegemônicos da sociedade, possibilitando uma visão diferenciada sobre esses conhecimentos, 

que por diversas vezes são vistos como exóticos, passando assim, a serem entendidos como 

conhecimentos pertinentes.    

Neste sentido, lançamos um olhar etnomatemático sobre essas produções, uma vez que 

a etnomatemática tem como interesse “pôr sob suspeição os discursos naturalizados sobre o que 

é considerado como ciência e qual tem sido seu papel no mundo contemporâneo”. (KNIJNIK, 

2002, p. 22). Além disso, tal referencial, possui um “especial interesse em dar visibilidade às 

histórias daqueles que têm sido sistematicamente marginalizados por não se constituírem nos 

setores hegemônicos da sociedade”. (KNIJNIK, 2002, p. 22). 

Assim, apresentamos a seguir, uma breve síntese desses Projetos Extraescolares, e os 

elementos do conhecimento Javaé presentes neles, o que pode favorecer a comunicação com o 

referencial adotado e explicitar pertinentes reflexões sobre os fundamentos teóricos/práticos, 

políticos, espirituais, filosóficos e culturais dos Javaé, para a comunidade e escolas indígenas. 

O primeiro projeto que iremos apresentar foi desenvolvido pelo professor/autor Lázaro 

Lopes do Rosário Tapuio. Para decidir o seu tema o autor convocou uma reunião com a 

comunidade da aldeia Barra do Rio Verde e com os professores do curso de Educação 

Intercultural da UFG. Ele demonstrou seu interesse em pesquisar sobre o rio Javaés, que 

representa um tema que possui ligação direta com aspectos cosmológicos, sociais e naturais do 

povo Javaé, ligados também aos hábitos e costumes desse povo, que vive às suas margens, 

tendo sido aceito e apoiado pela comunidade, seu projeto foi intitulado A importância do rio 

Javaés para o povo Javaé. 
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Figura 8 – Rio Javaés 

 

Fonte: Rosário Tapuio (2011, p. 10) 

 

 

Vale ressaltar que o autor, que é Tapuio, vive em uma aldeia Karajá na Ilha do Bananal, 

fez parte do Curso de Educação Intercultural da UFG e do Comitê Javaé, o que demonstra um 

forte diálogo intercultural. Em seu trabalho, o autor salienta, a importância dos Projetos 

Extraescolares, afirmando que estes possuem como eixo principal a transdisciplinaridade, que 

se ocupa em apresentar o conhecimento de forma integrada, assim como ele é, sem ficar 

delimitado a uma disciplina específica. 

Essa pesquisa apresenta diversos aspectos relacionados a natureza, cosmologia e cultura 

Javaé, todos com uma ligação forte com o Rio. Afirmando que o rio Javaés representa: uma 

fonte de alimentação, como peixes, tartarugas e tracajás; fonte de água e lazer; um ponto de 

referência para a construção da aldeia; o limite ou divisa das terras da Ilha do Bananal; a 

referência de vegetação; e fonte de conhecimento.  

Dessa maneira, no desenvolvimento do trabalho o autor afirma que a água do rio 

purifica, tirando os males do corpo; que possibilita a convivência entre os demais moradores da 

aldeia; e que facilita a localização geográfica, pois, os Javaé conseguem se localizar de acordo 

com a direção que o rio corre. Afirma ainda, que a vegetação que circunda o Rio é muito 

importante para os Javaé, apresentando a função de algumas madeiras, ervas medicina is, 

naturais dessa região e árvores frutíferas, que servem para alimentação do seu povo. Ele afirma 

que o rio Javaés tem “ligação com tudo” que perpassa os saberes e fazeres deste povo. 
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Por fim, o autor afirma que o projeto pode contribuir para o fortalecimento da cultura 

Javaé e impulsionar a sustentabilidade dentro das aldeias. O trabalho em questão, se apresenta 

como um projeto decolonial, uma vez que, revela uma perspectiva/cosmologia/visão advinda 

de uma cultura subalternizada e sistematicamente excluída. Demonstra um saber intercultura l, 

visto que, revela uma temática latente para a sociedade envolvente, que é a sustentabilidade e 

possibilita uma visão transdisciplinar a respeito do rio Javaés, que vai além de um recurso 

hídrico, possui status fundamental dentro da realidade Javaé, interligando conhecimentos que 

passam a ser indistinguíveis entre si. 

O professor indígena Ruruca Javaé, residente na aldeia São João, desenvolveu o Projeto 

Extraescolar intitulado A organização do sistema de caça tradicional do povo Javaé. No 

decorrer do trabalho o autor realizou entrevistas com anciões e duas oficinas. Seu principa l 

objetivo consistiu em demonstrar aspectos da organização do sistema de caça tradicional do 

povo Javaé e as mudanças ocorridas nesta prática. Além disso, o autor apresentou aos seus 

alunos essas armas tradicionais e a forma de utilizá- las. 

O autor narra em seu trabalho que os antepassados, ao saírem para caçar, primeiro 

organizavam tal ação com toda a comunidade, através de um organizador da caça. Em seguida 

saiam para a mata e não tinham pressa para voltar. Os melhores caçadores eram os mais rápidos, 

quando voltavam da caçada dividiam uma parte do que conseguiram com aqueles que não 

haviam conseguido capturar nenhum animal. Aquela caça era dividida com as famílias da 

aldeia. O autor salienta que, em sua aldeia, isso não ocorre mais, que a divisão do alimento não 

é mais uma prática comum. Segundo o autor, atualmente a caça só é dividida se houver um 

pagamento, em dinheiro, por ela. 

De acordo com a narrativa, para ser um bom caçador é necessário muito treino, ele deve 

ser rápido, e para possuir tal qualidade, o caçador deve se manter leve, tendo que fazer vômito, 

antes de sair para a caçada. Mas não é apenas isso que faz com que a caçada seja profícua, o 

trabalho em equipe é de suma importância, facilitando a captura do animal. 

O autor demonstra ainda, certa preocupação com os jovens da aldeia, que não se 

interessam por esta prática, afirmando que hoje em dia a caçada acontece de forma individua l 

e que não há mais um organizador da caça, salienta que atualmente o capitalismo impera nessa 

prática. 

Para finalizar o trabalho, o autor afirma que a escola é um espaço importante para que 

os conhecimentos próprios Javaé não se percam, para que as futuras gerações possam valorizar 

sua cultura e instrumentos de caça tradicionais.  
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Figura 9 – Estudante Javaé durante uma aula prática sobre os instrumentos de caça tradicionais  

  

 
 

Fonte: Ruruca Javaé (2015, p. 83) 

 

Com o exposto, podemos perceber que neste projeto há a prevalência de uma leitura 

particular de mundo do povo Javaé, não deixando de haver um diálogo intercultural, quando o 

autor demonstra sua preocupação quanto a mudança de hábito do seu povo, atribuindo essa 

mudança ao sistema capitalista. 

Para decidir o tema do projeto, Ioló Javaé convocou uma reunião com a comunidade da 

aldeia Wari-Wari, onde decidiram que seu trabalho seria sobre A importância e a criação do 

pirarucu para o povo Javaé. Segundo o autor, a relevância do trabalho se justifica porque a 

pesca predatória pode acarretar o desaparecimento da espécie, e que tal fato já aconteceu com 

o povo Xambioá.  

O trabalho foi realizado em sua aldeia, no entanto, o autor possuía a intenção de levar 

seus resultados para todas as aldeias da Ilha do Bananal. Desta maneira, o projeto possui como 

objetivo principal a conscientização do povo Iny, sobre a captura exagerada do Pirarucu, que 

acarreta o seu desaparecimento. Ele demonstra que a pesca deve continuar, mas que estes 

pescadores deveriam receber capacitação para que a espécie não seja extinta. Surgindo então a 

necessidade da criação do Pirarucu em cativeiro, com o auxílio de órgãos competentes e com a 

aceitação e colaboração da comunidade. 

De acordo com o autor, O Pirarucu é um peixe de água doce, pode chegar a 3 metros de 

comprimento e pesar até 200 quilogramas. É um dos peixes mais explorados pela pesca na ilha 
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do Bananal, com riscos de extinção, por este motivo a temática se apresenta como relevante, 

representando um projeto de sustentabilidade.  

No Projeto Extraescolar, o autor descreve diversos lagos, suas histórias e a localização 

geográfica, como o lago Tampa; lago Mamão, conhecido como coração da Ilha do Bananal; 

lago Ananas; lago Ariquerro; e lago do Brejo. Ele afirma ainda que alguns lagos delimitam as 

aldeias Javaé, assumindo, de acordo com o autor, caráter de territorialidade, como o lago 

Sohoky; lago Três Boca; e o lago Rio Verdinho. O autor demonstra ainda que muitos destes 

lagos poderiam ser utilizados para a criação do Pirarucu. 

 O autor salienta que a pesca exagerada do Pirarucu, que muitas vezes visa somente o 

lucro, pode acarretar a sua extinção. Essa prática é realizada, principalmente, por não indígenas, 

demonstrando a falta de fiscalização dos órgãos competentes. Outro fator que pode acarretar a 

extinção dessa espécie, de acordo com o autor, é o assoreamento de alguns rios.  

Para discutir melhor o tema, o autor realizou entrevistas com anciões, professores, 

pescadores e alunos da escola Senawê, na aldeia Wari-Wari. Tais ações foram realizadas com 

intuito de entender como se dava a pesca no passado e como acontece hoje, e perceber o que 

pensam os alunos sobre a pesca predatória e o que eles acreditam que deve ser feito para que o 

Pirarucu não entre em extinção nos rios e lagos da Ilha do Bananal. 

No decorrer das entrevistas o autor demonstra que alguns jovens ainda não 

compreendem as dimensões do problema, o que o faz concluir que existe uma necessidade 

urgente de aulas práticas nas aldeias, que fujam do modelo ocidental de ensino para que os 

jovens tenham a real consciência do problema, e da importância do manejo e criação do 

Pirarucu em cativeiro. Ele acredita que a disseminação dessas ideias na comunidade e na escola 

pode representar uma possibilidade para a preservação dessa espécie. 

Neste Projeto Extraescolar, podemos perceber a relação dialógica entre distintos saberes 

e a presença de elementos de conhecimentos interculturais, uma vez que, favorecem a 

articulação entre saberes e o acesso a novas informações, necessários a sobrevivências do povo 

Iny. Neste sentido, o autor afirma que é necessária uma mudança de postura, para a 

sobrevivência do Pirarucu. No decorrer do trabalho, é visível que o professor reivindica uma 

escola intercultural, que trata os conhecimentos Javaé de forma simétrica aos conhecimentos 

ocidentais.   

O Projeto Extraescolar intitulado Fim da festa de Aruanã – Irasó do povo Javaé, 

realizado pelo professor/autor Ademir Kurisiri Javaé, residente na aldeia São João, trata de 
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algumas fases da etapa final da festa de Aruanã. O autor descreve que para a construção do 

trabalho, entrevistou sábios do povo Javaé e contou com a colaboração de Pajés. 

O autor descreveu cinco fases que constituem a etapa final da festa de Aruanã, cada uma 

com suas características, cantos próprios e alimentação específica. Com este trabalho o autor 

demonstra a importância da alimentação tradicional como representação cultural para o povo 

Javaé.  

A primeira fase descrita pelo autor é denominada Idò Riòrè, que significa “comida 

pequena”, como peixe ou tartaruga em pequena quantidade. A segunda fase é chamada de 

Imona Riòre, que significa “pequena bebida” e em seguida, acontece a Imonahãky, conhecida 

como “bebida em grande quantidade”, como o mel de abelha e o Caluji. Hèlyyrè, representa a 

quarta fase, e a palavra tem como significado “pato do mato” que, segundo o autor, atualmente 

os Aruanãs, nesta fase, não se alimentam mais do pato do mato, substituindo o alimento por 

peixes, tartarugas e pássaros. A última fase descrita, é denominada de Idòhôky, que representa 

“comida grande”, como a tartaruga, retratando a fartura de alimentos. 

Para o autor, este trabalho é de fundamental importância para que todos reconheçam 

suas funções durante o fim da festa de Aruanã e os alimentos consumidos. Além disso, com 

este trabalho, o autor intentou garantir a valorização da cultura do povo Javaé e expressou o seu 

interesse em transformar o projeto produzido em material didático para a escola indígena. 

É possível perceber que os projetos apresentados até então e os que seguem, retratam 

modos diferentes de lidar com o conhecimento, formas diversas de ver o mundo e existir nele. 

A etnomatemática possui em seu cerne esses preceitos, uma vez que, defende que “todas as 

culturas têm desenvolvido artes ou técnicas de manejar a realidade, para sobreviver e para 

transcender, explicando, entendendo e criando. Tudo isso subordinado a um projeto político, 

definido pela estrutura de poder, destinado à sua manutenção” (D'AMBROSIO, 2009, p. 120). 

Ou seja, a etnomatemática reconhece as diferentes maneiras de ser/estar no mundo e ainda 

coloca sob suspeita o que é considerado como científico, tratando o conhecimento advindo de 

realidades distintas de modo não hierarquizado. 

O Projeto Extraescolar intitulado A importância do coco horeni (babaçu) na cultura 

Javaé foi discutido e decidido com toda a comunidade da aldeia Txuiri. O autor, Tewaxi Javaé, 

narra que chegaram ao consenso de que a temática seria relevante e concordaram em ajudá-lo 

com a pesquisa, e que esse trabalho seria profícuo no sentido de dar uma maior atenção à cultura 

Iny Javaé, quanto ao uso da palha do coco babaçu, que é utilizada para fazer a cobertura das 

casas, usá-las nas festas tradicionais e no artesanato.
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Figura 10 - O uso da palha do coco babaçu durante o ritual de Hetohokỹ 

 

 
 

Fonte: Tewaxi Javaé (2013, p.19) 

 

O autor afirma que a primeira ação realizada por ele, para execução do projeto, foi a 

plantação de mudas do coco babaçu, nas proximidades da aldeia Txuiri, em que ele reside, uma 

vez que não existiam mais plantas dessa espécie na aldeia. No entanto, ele narra que 

aconteceram alguns problemas com essa plantação e que a grande maioria das mudas acabaram 

morrendo, por conta do verão intenso. Apesar disso, algumas plantas conseguiram sobreviver 

mesmo com as adversidades ocorridas. Podemos notar, que com essa ação, o autor intentou 

narrar a maneira que deve ser feita a plantação e os cuidados com esta espécie, que de acordo 

com ele, tem grande importância na cultura Javaé. 

Em seguida o autor realizou uma oficina na escola em que leciona, para apresentar aos 

estudantes a importância do coco babaçu, mostrando na prática alguns utensílios que podem ser 

produzidos utilizando essa matéria prima. Para realização dessa oficina ele contou com a ajuda 

de um ancião.  

O autor descreve alguns materiais que podem ser feitos com a palha, como a cobertura 

da casa do Hetohokỹ; ornamentos para homens durante o ritual de Hetohokỹ, para amarrar nas 

pernas, cabeça, braço e cintura; e artesanatos, como a Behyra, Wèriri, Wou ruri e o Kòri. Além 

disso, durante a oficina, o ancião demonstrou para os estudantes como são feitos alguns tipos 

de trançado e produziu diversos materiais, como utensílios e brinquedos para as crianças.
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Figura 11 - Oficina com o ancião Burahi 

 

 

Fonte: Tewaxi Javaé (2013, p.19) 

 

Neste projeto extraescolar, o autor buscou fortalecer a cultura e o conhecimento dos 

mais velhos sobre a palha do coco babaçu, que para os Javaé, possui grande importância. Além 

disso, ele descreve que este trabalho possibilita que os jovens não esqueçam esse conhecimento 

milenar. 

Doriovaldo Idiau Javaé, autor do Projeto Extraescolar intitulado Artesanato, armas 

tradicionais e cerâmica Javaé, afirma que o tema foi decidido com a comunidade da aldeia 

Canoanã e que é de suma importância refletir acerca da produção do artesanato e das armas 

tradicionais do povo Javaé. Ao pesquisar o tema, o autor assume uma postura de valorização e 

preservação dos conhecimentos de seu povo. 

Ele demonstra que o artesanato, as armas tradicionais e a cerâmica, são de fundamenta l 

importância para o povo Javaé, afirmando que são instrumentos que conduzem a 

sustentabilidade e servem como meios de socialização, uma vez que para a sua confecção existe 

uma interação muito grande entre toda população Javaé. Afirma ainda que o projeto visa o 

fortalecimento das raízes e da identidade, caracterizando-se como um instrumento de apoio para 

o povo Javaé, pois discute a importância desses instrumentos em seu cotidiano. 

O autor apresentou o seu trabalho em formato de relatório, narrando as oficinas que 

foram realizadas sobre os temas, todos com o auxílio de anciões, que dominavam as técnicas 

específicas. Ele narra que foram realizadas aulas práticas com os alunos, tanto para a confecção 

dos instrumentos, quanto para o uso das armas tradicionais.
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Figura 12 - Oficinas de artesanato e arco e flecha 

 

 

Fonte: Idiau Javaé (2013, p. 8 e 20) 

 

Na primeira oficina, o autor relatou que foi discutido com os alunos a importância do 

artesanato para os Javaé. Na segunda oficina ele tratou sobre a cerâmica tradicional Javaé, 

ensinado aos alunos como se produz. Eles produziram panelas e bacias com o barro, em seguida 

fizeram pinturas tradicionais nessa cerâmica. O autor demonstrou que existe uma necessidade 

de compartilhar com os mais jovens essa arte, pois os materiais não indígenas estão, com o 

passar dos anos, substituindo essa produção própria dos Javaé, o que enfraquece a cultura. 

Portanto, com esta oficina ele intentou revitalizar e valorizar esse conhecimento próprio. 

Na terceira oficina, foi realizada uma aula explicativa sobre as armas tradicionais Javaé, 

os estudantes produziram desenhos em cartolinas e discutiram sobre o tema e a importânc ia 

para a constituição dos Javaé como povo. De acordo com o autor, os alunos gostaram da aula e 

compreenderam a importância da valorização deste saber próprio. Na quarta oficina, o autor 

relatou que entrevistou diversos anciões na aldeia e que estes falaram sobre a importância do 

arco e flecha na cultura Javaé, além desses materiais, falaram um pouco sobre a produção do 

remo e da esteira, que também são instrumentos característicos da sua cultura. 

De acordo com o autor, seu Projeto Extraescolar possuiu o intuito de contribuir com o 

fortalecimento da cultura do povo Javaé, possibilitando a sustentabilidade e a revitalização do 

patrimônio histórico-natural. 

Marco Kalari Javaé descreve em seu Projeto Extraescolar que a escolha do tema foi 

decidida com a comunidade da aldeia Barreira Branca, na qual ele reside e exerce a função de 

professor. Decidiram assim, relatar A origem das músicas do povo Iny Javaé. 
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O autor salienta que com esse registro, ele intenta garantir que essa tradição não se perca, 

sendo que, além do trabalho escrito ele realizou gravações de áudio e vídeo, garantido as novas 

gerações a possibilidade de conhecer e aprender as músicas, língua própria e história do povo 

Javaé. 

Para o povo Javaé o processo de composição musical pode ser comparado com o do 

cozimento de alimentos. A palavra utilizada pelos compositores para se referir a criação recente 

de uma canção é a mesma utilizada para determinar que o alimento está pronto para o consumo, 

está “cozido”. E esses compositores e cantores são admirados pelo povo, são, de acordo com o 

autor, pessoas que aprendem rápido, aquele que “pensa muito” ou “está pensando”. 

É possível perceber que a história do surgimento dessas músicas, demonstrada pelo 

autor por meio de entrevistas com anciões, está intimamente ligada a própria história mitológica 

de formação do povo. A história das músicas tem relação com a natureza e o movimento dos 

astros, e existe um tipo de música ideal para cada turno, matutino, vespertino e noturno. O autor 

afirma ainda que há uma relação entre as músicas e o movimento do Sol. 

Neste projeto estão catalogadas diversas músicas da tradição Javaé, categorizando 

quanto ao turno, todas em língua própria e algumas traduzidas para o português. Foram 

catalogadas 24 (vinte e quatro) músicas, que devem ser cantadas no período diurno e 8 (oito) 

músicas, cantadas somente no período noturno. Ele salienta que algumas dessas músicas só 

podem ser cantadas em rituais específicos. 

Além de todas as questões expostas no trabalho, o autor argumenta que essas músicas 

trazem alegria para as aldeias, o que para ele é extremamente importante.  

O Projeto Extraescolar do professor/autor Samuel Saburua Javaé, residente na aldeia 

Canoanã, intitulado Hetohokỹ: manifestação cultural do povo Javaé, trata do Hetohokỹ, um 

dos rituais mais importantes praticado pelos Iny Javaé. Um ritual de passagem da infância para 

a fase adulta. Somente os homens passam por este processo.  

De acordo com o autor, os meninos quando deixam de ser crianças, são educados pelos 

espíritos dos bichos (aves, peixes e outros animais). Esses espíritos aparecem para a festa 

Hetohokỹ, surgindo do fundo das águas e da mata, para educar os adolescentes que são 

chamados de "jyre". Quando o menino recebe nome de jyre ele recebe a autorização para ir à 

casa do Aruanã, onde os homens se reúnem, contam histórias dos antepassados, mitos, músicas 

e outras informações que são contados somente para os jyre. As mulheres são proibidas de 

entrar nessa casa do Aruanã. 
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Figura 13 - O Aruanã (wèrù) que veio do fundo das águas, um dos educadores dos jyre. 

 

 

Fonte: Saburua Javaé (2014, p.40) 

 

O tema foi escolhido pelo autor e pela comunidade, com o intuito de manter esta 

manifestação cultural viva, sem grandes modificações e para fazer com que os jovens saibam a 

importância do Hetohokỹ para seu povo. O autor afirma que o ritual acontece geralmente no 

final do ano, período em que há fartura de alimentos na aldeia. Ele afirma que hoje em dia quem 

sustenta o ritual é a associação da aldeia, e eles utilizam alimentos industrializados, o que é uma 

modificação na tradição do seu povo. 

Para que aconteça o ritual é necessário construir a casa do Aruanã. Inicialmente os 

homens fazem pinturas corporais e utilizam acessórios tradicionais, com adereços no corpo, 

adornos e cocares. Os jovens têm que participar das lutas, da corrida e cantar as músicas 

tradicionais, sempre pedindo a proteção dos espíritos. Segundo o autor, os espíritos protegem 

os participantes, pois este é um ritual sagrado do povo Javaé. 

Para a construção do projeto, o autor realizou entrevistas com os anciões, com o objetivo 

de catalogar informações sobre o ritual e fazer com que os jovens tenham acesso a este trabalho, 

disponibilizando informações a eles, com relação às regras do Hetohokỹ e o reconhecimento 

dos nomes das danças, músicas, espíritos, aves, peixes, dentre outros animais. Com o trabalho 

intentou-se também fazer com que os mais jovens reconheçam a madeira que é utilizada na 

construção da casa do Aruanã e o comportamento esperado durante o Hetohokỹ. 



112 

 

 
 

Figura 14 - Construção da casa de Aruanã 

 

 

Fonte: Saburua Javaé (2014, p.50) 

 

O autor catalogou o nome de cerca de oitenta espíritos diferentes que aparecem no ritual 

de Hetohokỹ, sendo que, cada espírito vem de um lugar diferente, entra por uma porta diferente 

na casa de Aruanã e existem músicas e danças específicas para recebe-los. 

 

Figura 15 - Casa de Aruanã 

 

 
 

Fonte: Saburua Javaé (2014, p.37) 

 

Este projeto possui uma riqueza de detalhes a respeito das informações citadas acima, 

sempre com a ideia principal de fortalecer a manifestação cultural do Hetohokỹ, valorizando a 

identidade Javaé, e fazendo com que os jovens participem ativamente do ritual e reconheçam o 

valor para seu povo. 
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O Projeto Extraescolar intitulado Luto tradicional do povo Javaé, do autor Júnior 

Hatxikurè Javaé, residente na aldeia São João, apresenta o conhecimento sobre o luto do povo 

Inỹ Javaé. De acordo com o autor, esse conhecimento vem perdendo espaço para a cultura não 

indígena. Por este motivo, o objetivo dessa pesquisa, é registrar esse conhecimento, para que 

os estudantes entrem em contato com esses saberes, lidando com o devido respeito que a 

temática merece. 

Durante a pesquisa, houve a coleta de dados, que foi realizada através de entrevistas 

com anciões. O autor documentou todo o processo por meio de relatório das entrevistas feitas, 

participou ainda, de um luto tradicional. Posteriormente o autor, que também é professor da 

escola indígena Temanarè, pôde levar para a escola as informações coletadas, realizando aulas 

e um seminário sobre os conhecimentos adquiridos durante a coleta de dados. Com isso, ele 

afirma que é importante que os professores indígenas trabalhem esses saberes próprios com 

seus alunos. 

O autor narra, que quando falece alguém na aldeia, o luto tradicional se inicia. Todos 

ficam em silêncio, a família chora durante o velório tradicional e depois do enterro a aldeia 

inteira fica triste e em silêncio. Não podem realizar festas culturais, brincadeiras, não podem 

cantar, gritar e nem sorrir alto. Durante o luto tradicional há somente o choro dos familia res, 

esse luto dura no máximo um mês, ficando a critério da família a sua liberação. 

Para que ocorra a liberação do luto é utilizado um instrumento de madeira, denominado 

Itxeò. Dependendo do clã do falecido esse instrumento se diferencia, se for um membro do 

grupo Saura, a pintura e ornamentação do Itxeò tem que se relacionar com este grupo, valendo 

o mesmo para o clã Hiretu. O autor descreveu ainda o canto que é realizado quando o luto é 

liberado na aldeia. 

Durante uma aula realizada sobre o tema, o professor/autor afirma que falou sobre a 

importância do luto tradicional para a cultura Javaé. Pediu para que os estudantes fizessem um 

desenho do Itxeò, sendo que ele também fez o mesmo em um cartaz, mostrando a diferença da 

ornamentação do instrumento que dependia do clã Saura ou Hiretu. Ele afirma que não pôde 

fazer o Itxeò porque é um instrumento sagrado e só pode ser talhado quando de fato a aldeia 

estiver em luto.  
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Figura 16 - Itxeò Saura e Hiretu 

 

 
 

Fonte: Hatxikurè Javaé (2016, p. 26) 

 

Depois dessa aula, o professor/autor realizou um seminário para toda a escola, com a 

presença de quatro pessoas que tinham conhecimento sobre o tema. Ele narra que este foi um 

momento muito rico, onde todos falaram da importância desta manifestação cultural e dos mais 

jovens conhecerem esses ritos. 

Por fim, o autor afirma que os professores indígenas precisam incentivar a comunidade, 

principalmente na escola, a valorizar e conhecer a sua cultura, tornando permanente o respeito 

ao luto tradicional e a qualquer outra manifestação cultural Javaé. 

O Projeto Extraescolar intitulado Ihihi: brincadeira das flores, do professor/autor 

Romildo Ixariri Javaé Araújo, residente na aldeia Canoanã, de origem Tuxá, trata de uma 

brincadeira em que todos podem participar e que acontece na época da primavera (agosto a 

setembro) quando os ipês amarelos começam a florir.  

Nesta brincadeira, os homens vão procurar as flores nos arredores da aldeia, para 

produzirem um manto e uma coroa com elas, em seguida, alguns homens são escolhidos para 

se vestirem com este manto e coroa de flores. Após vesti-los, eles retornam para a aldeia e 

chegam gritando. As mulheres entram na brincadeira, com a intenção de retirar destes homens  

todas as flores, e eles as driblam, procurando proteger seu manto e coroa.  

A brincadeira não estava mais sendo praticada, o que justifica a escolha do tema. Além 

disso, o autor intenta realizar o Ihihi todo ano na aldeia, para que assim, sua prática volte a ser 

frequente. Para o autor, o trabalho escrito pode ajudar neste objetivo, visto que, ele facilita a 

disseminação deste conhecimento cultural, que até então, estava presente apenas na cultura oral 

dos Javaé. 
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A brincadeira é realizada no período da manhã ou tarde, quando a aldeia está quieta. 

Tem como objetivo fazer o povo se animar, participar, gritar, e contagiar a aldeia de alegria. O 

autor, que também é professor na escola indígena Tainá, defende a utilização da brincadeira na 

escola, pois ela pode fazer com que os estudantes e os pais reflitam sobre a força que tem a sua 

cultura, e como ela exerce boas influencias nas crianças e jovens, se praticadas continuamente, 

fazendo com que eles reconheçam que a cultura Javaé é valiosa. 

Para realizar esta pesquisa o autor utilizou o conhecimento dos anciões na construç ão 

de informações relevantes sobre o tema, a maneira como a brincadeira é realizada, qual o 

intuito, em que período do ano, como foi demonstrado acima. Na sequência o autor procurou 

ajuda de voluntários para realizar a brincadeira na escola Tainá, na qual ele leciona. Ele narra 

que enfrentou alguns desafios por conta das mudanças climáticas, mas conseguiu realizar a 

brincadeira. O autor demonstrou que as crianças gostaram muito da oficina e foram muito 

participativas, ele ainda filmou todo o trabalho, para servir de base, caso outras pessoas decidam 

realizar essa brincadeira.  

Figura 17 – Oficina com os alunos da escola Tainá 

 

 
 

Fonte: Araujo Javaé (2016b, p. 21) 

 

Com esse projeto, o autor propôs uma revitalização desta manifestação cultural própria 

Javaé, que vem se perdendo ao longo do tempo. Segundo ele, esta não representou uma pesquisa 

para servir somente como registro histórico para o futuro, mas também, para trazer essa prática 

para a escola e proporcionar as crianças momentos de diversão e aprendizado sobre os ciclos 

das flores do Ipê e ainda reviver saberes adormecidos. 
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O professor/autor Valdemir Filho Texibá Javaé, tratou em seu Projeto Extraescolar da 

Canoa tradicional do povo Javaé. O tema foi discutido e decidido após uma reunião com a 

comunidade da aldeia Barreira Branca, que demonstrou interesse e disposição para ajudá-lo em 

seu trabalho. O autor descreve que a decisão de realizar a construção da canoa se justificou 

também, porque o povo Javaé está deixando de lado sua cultura, portanto o objetivo é valorizar 

os conhecimentos Javaé, despertar os jovens sobre a importância da construção da canoa e 

envolver toda a comunidade neste processo. 

O autor inicia a narrativa fazendo um breve histórico sobre a importância da canoa 

tradicional para os Javaé e sua utilidade. Segundo ele, a canoa era utilizada como transporte de 

uma aldeia para outra, para acampamento, buscar lenhas, caçar e ir para roça de toco, além 

disso, a canoa é útil também para a pescaria, por não fazer barulho como a de alumínio, o que 

facilita a pesca, pois os peixes não se assustam, e ainda, pode representar uma prática de 

exercício físico, uma vez que, é necessário remar, o que traz benefícios à saúde. 

Depois de entrevistar anciões da aldeia, o autor coletou algumas informações sobre a 

temática, segundo ele, a canoa tem que ser feita de um tronco de uma madeira forte e resistente, 

para durar muito tempo. Dependendo do tamanho do tronco a canoa pode suportar até 250 

quilos, ela deve ser feita de landi ou tamburi, que são madeiras fortes e leves, para flutuar na 

água. 

O autor descreve que foi o Tanỹxiwè quem levou a canoa de pau e deu para o povo 

Javaé, um ser mítico de sabedoria elevada, que é reconhecido na cultura Iny como o criador dos 

meios para a vida na terra. Narra ainda, que a canoa era muito valorizada na cultura Javaé, uma 

herança familiar, além disso, ele afirma que a canoa era um bem que todos poderiam ter, bastava 

apenas produzi-la. No entanto, atualmente os meios de transporte mais valorizados são a canoa 

de alumínio e o carro, mas nem todos tem poder aquisitivo para adquirir tais bens. 

Depois de levantar pontos importantes referentes ao tema, o autor participa da 

construção de uma canoa tradicional Javaé, descrevendo cada etapa do processo de produção . 

Incialmente foram dez pessoas para o mato, para escolher a madeira a ser cortada, despois de 

algumas tentativas cortaram uma árvore de tamburi, começaram a cortar a árvore com machado 

e terminaram de derrubá-la com motosserra. Ainda na mata, eles tiraram as cascas da árvore e 

começaram a esculpir a canoa, logo em seguida levaram para a aldeia, de trator, para terminar 

de esculpir o tronco. Na aldeia o senhor Ixerua Javaé assumiu a construção da canoa, 

esculpindo-a por dentro e por fora. Segundo o autor, para que ela possa ficar perfeita, é 

necessário muito carinho, calma e paciência.  
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Após todo esse processo chega a hora de queimar a canoa, ela é colocada em dois 

pedaços de madeira em formato de “V”, chamado de forquilhas, com cerca de oitenta 

centímetros de altura do chão. Por fora da canoa coloca-se barro, impedindo que o fogo a deixe 

torta e evitando rachaduras, por dentro são utilizados pedaços de madeira, para forçar a abertura 

da canoa enquanto ela queima. Despois disso a canoa está pronta para ser utilizada. 

 
Figura 18 - Queimada da canoa 

 

 
 

Fonte: Texibá Javaé (2017, p. 18) 

 

Figura 19 - Uso da canoa tradicional Javaé 

 

 
 

Fonte: Texibá Javaé (2017, p. 18) 
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De acordo com o autor, a movimentação causada pela produção da canoa despertou o 

interesse das crianças e serviu de incentivo para que os pais também produzissem a canoa 

tradicional Javaé. 

O Projeto Extraescolar Iny mona - plantas medicinais tradicionais do povo Javaé, do 

professor/autor Júnior Ohori Javaé, residente na aldeia São João, trata dos saberes do povo 

Javaé a respeito das plantas medicinais. O trabalho foi realizado no intento de registrar por meio 

da escrita esses saberes, com o objetivo de valorizar e divulgar os conhecimentos tradiciona is 

Javaé.  

Segundo o autor, esses saberes eram repassados tradicionalmente por meio da oralidade 

pelos pajés e anciões, entretanto, atualmente essa tradição vem perdendo força e muitos não se 

lembram mais desses conhecimentos, o que justifica a produção do Projeto Extraescolar com 

essa temática.  

Para auxiliá-lo com a coleta de informações, o autor contou com a ajuda de Elson 

Myxiwari Javaé e Alcides Maluaré Javaé, dois conhecedores da cultura Javaé e das plantas 

medicinais presentes no território. 

Durante a pesquisa de campo o autor catalogou cerca de quinze espécies diferentes de 

plantas e seu uso medicinal. Ele descreve que o leite, folhas, caule, casca ou raízes dessas 

plantas, podem ser utilizadas e auxiliam no tratamento das mais diversas enfermidades. 

Segundo ele, é importante conhecer a maneira como utilizar essas plantas, por isso a relevânc ia 

de documentar esses conhecimentos por meio da escrita e registros fotográficos.  

 
Figura 20 – Mirindiba, (iròduò na língua materna Javaé), os frutos são usados para combater a falta de apetite e a 

casca serve para o tratamento da tontura. 

 

 
 

Fonte: Ohori Javaé (2017, p. 36)



119 

 

 
 

 

Dessa maneira, o autor procurou trazer à torna os conhecimentos dos anciões, anciãs e 

pajés sobre as plantas medicinais, tradicionalmente utilizados pelos Javaé. Esse projeto 

apresenta conhecimentos que são próprios da cultura Javaé, e faz um diálogo com outros 

conhecimentos, de forma intercultural. 

A partir do exposto, conseguimos identificar alguns elementos dos conhecimentos Javaé 

presentes nos Projetos Extraescolares desenvolvidos no âmbito do curso de Educação 

Intercultural da UFG. Acreditamos que estes elementos podem contribuir para a construção de 

uma escola indígena diferenciada e intercultural, atendendo ao projeto decolonial, uma vez que, 

segundo Walsh (2009, p.24), o decolonial denota uma busca por questionar, rever e modificar 

“[...] estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade”. Além disso, estes elementos 

podem contribuir para a fundamentação de um PPP contextualizado e dar suporte para a 

produção de material didático, sem abandonar o diálogo intercultural.  

Este é o anseio dos próprios professores/autores, expresso em seus Projetos 

Extraescolares. Segundo Pimentel da Silva (2016, p. 179), esse posicionamento possibilita uma 

“educação contextualizada e complementar, ou seja, seus saberes não podem ser deixados de 

lado, mas ao ressaltar isso, não significa que estão míopes quanto as outras necessidades de 

apropriarem de conhecimentos gerados em outras potencialidades”.   

Nesta perspectiva, acreditamos que ao evidenciarmos os elementos do conhecimento 

Javaé presentes nos Projetos Extraescolares, poderemos contribuir para a divulgação destes 

saberes/fazeres e os anseios expressos por este povo, sendo que, eles demonstram que a escola 

se constitui como um meio possível para alcançar este objetivo.  

Além disso, tais projetos sugerem opções diferenciadas para a escola indígena, o que 

possibilita tratar de uma pluralidade de conhecimentos nestes espaços, bem como outros lugares 

de fala. Uma escola que dialoga com a comunidade, como pode ser notado nos Projetos 

Extraescolares, uma vez que, os professores recorrerem aos saberes dos anciões para fortalecer 

a sua cultura. O que, a nosso ver, ameaça as supremacias ideológicas e se apresenta como um 

pensamento decolonial de desobediência e rebeldia (WALSH, 2009), necessários para a 

construção de uma escola intercultural e diferenciada, como almejado pelos Javaé e previsto 

pela Constituição de 1988. 

Assim, acreditamos que a partir do que é descrito nos Projetos Extraescolares Javaé, em 

diversos momentos, a escola parece deixar de ser instrumento do colonizador, passando a 

representar um espaço de resistência, de luta e de defesa do diálogo horizontal entre distintos 

saberes.  
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4.3 IMPACTO DOS PROJETOS EXTRAESCOLARES NA ESCOLA E NA COMUNIDADE 

INDÍGENA: O OLHAR DOS PROFESSORES JAVAÉ 

 

Após a sistematização dos conhecimentos Javaé presentes nos Projetos Extraescolares, 

foram realizadas oito entrevistas/conversas com autores desses projetos, residentes na aldeia e 

que atuam como professores nas escolas indígenas da comunidade, com o intuito de 

problematizar junto aos professores/autores Javaé os possíveis impactos da utilização desses 

trabalhos na escola e na comunidade indígena.  

A entrevista semiestruturada representou a base de algumas questões importantes, com 

perguntas orientadoras a respeito do tema, no entanto, a conversa é que ditou as questões 

verdadeiramente significativas para os Javaé. Para análise das entrevistas/conversas 

procuramos abordar todos os pontos levantados pelos professores/autores Javaé, realizando 

reflexões sobre o que foi exposto por eles quanto ao impacto dos Projetos Extraescolares e 

outras questões pertinentes que surgiram durante a conversa.  

As reflexões feitas pelos professores/autores Javaé nas entrevistas/conversas apontam 

para ideias importantes sobre o impacto, para escola e comunidade indígenas, dos Projetos 

Extraescolares produzidos por eles e a importância de uma formação diferenciada para atuação 

pedagógica nessas escolas. Neste sentido, cinco ideias relevantes foram expressas pelos 

professores/autores: Projetos Extraescolares na matriz curricular das escolas indígenas; Projetos 

Extraescolares como apoio para produção de material didático; Projetos Extraescolares como 

fonte bibliográfica; Projetos Extraescolares na formação do pesquisador; Formação no curso de 

Educação Intercultural da UFG como transformação para a prática docente.  

Realizamos oito entrevistas/conversas durante a Etapa de Estudos em Terras Indígenas, 

no mês de maio de 2017. Na primeira ideia apresentada anteriormente, percebemos que a maior 

parte dos professores/autores, sete deles, explicitaram em suas falas que o conteúdo dos Projetos 

Extraescolares pode ser utilizado na escola indígena, compondo sua matriz curricular, trazendo 

assim, contribuições para a construção de práticas pedagógicas contextualizadas e a 

revitalização da cultura Javaé.  

Nesta perspectiva, alguns professores/autores exemplificaram a inserção dos seus 

projetos na matriz curricular das escolas indígenas Javaé, favorecendo uma contextualização da 

sua prática pedagógica. O professor/autor J2, afirma que utiliza o conteúdo do seu Projeto 

Extraescolar nas disciplinas de Artes, Educação Física e Matemática e ainda levanta 

possibilidades para o uso em outros componentes curriculares, como Geografia e História: 
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“[...]na arte, eu trabalho mais é com as pinturas corporais né. Na Educação Física eu 

uso as culturas que eram antigamente, arco e flecha, canoagem, luta corporal e os remédios 

que as pessoas usavam antigamente pra ser lutador, os tipos de remédio que era usado [...] 

Dentro do Hetohokỹ, tem a corrida, que é Educação Física. Ontem teve aula de Educação 

Física a noite, aí eu falei sobre Educação Física e saúde, pra falar da alimentação, a 

tradicional e a não tradicional. [...] no Hetohokỹ usa muita pintura, pintura faz parte da 

matemática. Eu descobri também o Tangram, no Tangram existe várias pinturas corporais, 

dentro do Tangram, eu descobri que existem pinturas corporais Javaé. [...]E dentro do 

Hetohokỹ, usa todo dia a pintura corporal, e pode trabalhar o Hetohokỹ na escola e ensinar 

matemática, geografia, história, que são as músicas que os espíritos ficam cantando, lá dentro 

do Hetohokỹ, cantam músicas da história Javaé, e ensinamento dos espíritos que passam para 

os meninos, os Jyrè, e como vai ser o futuro desses meninos [...]Dentro do Hetohokỹ você acha 

várias coisas lá dentro, a geografia, religião. Geografia são as madeiras que são tiradas para 

o Hetohokỹ, não é qualquer madeira que serve para fazer a casa, tem que tirar na época certa. 

Para construir a casa também tem matemática”. (Entrevista/conversa, professor/autor J2). 

O professor/autor J3 afirma utilizar o seu Projeto Extraescolar durante as aulas de 

história, no entanto, ele demonstra que utiliza essa abordagem contextualizada apenas nas 

turmas do Ensino Fundamental, já nas turmas de Ensino Médio ele encontra dificuldades, por 

falta de material didático específico.  

“[...] às vezes, na história, eu conto a nossa história antepassada, na verdade eu uso 

pras crianças de 4º e 5º ano, porque no ensino médio mesmo, a gente dá aula de não indígena. 

O livro que usa é do não indígena”. (Entrevista/conversa, professor/autor J3). 

O professor/autor J5 também levanta essa problemática, afirma que com o Projeto 

Extraescolar eles podem ensinar de forma contextualizada os conteúdos das matrizes 

curriculares, no entanto, a falta de material didático próprio dificulta essa prática: 

“Dá pra ensinar a língua, tem a geografia, história e matemática. Mas a gente usa o 

material do branco”. (Entrevista/conversa, professor/autor J5). 

Vale ressaltar, que com a promulgação LDB de 1996, é direito dos povos indígenas , 

dentre outros, o acesso a material didático específico e diferenciado para as suas escolas. Neste 

sentido, identificamos o distanciamento do que está previsto em lei e o que é vivenciado em 

escolas Javaé.  
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Ainda assim, grande parte dos professores/autores defendem a utilização dos Projetos 

Extraescolares na matriz curricular das escolas indígenas, e justificam que essa prática, favorece 

a revitalização da cultura Javaé. Como demonstrado na afirmação: 

“O Projeto ajudou, é uma pesquisa que a gente faz, aprende e leva para escola, para 

nossos alunos não perderem esses conhecimentos milenares”. (Entrevista/conversa, 

professor/autor J2). 

“Todos os projetos Javaé são importantes para ser desenvolvido dentro da sala de aula, 

porque ali tem um conhecimento, um conhecimento dos mais velhos, e vai está transmitindo 

para os alunos [...]E é importante ensinar os conhecimentos indígenas na escola para não 

perder, porque muitos povos hoje em dia não têm mais o conhecimento dos saberes do seu 

povo, e ele registrado e ensinado oralmente é de suma importância”. (Entrevista/conversa, 

professor/autor J7). 

Assim, o posicionamento exposto pelos professores, ao defenderem a utilização dos seus 

projetos nas matrizes curriculares das escolas indígenas, parece denotar o esforço para a 

construção de uma escola de caráter intercultural, uma vez que, os conhecimentos indígenas 

são trabalhados nessas escolas e mantém uma relação simétrica com os saberes hegemônicos. 

A segunda ideia levantada nesta análise se refere aos Projetos Extraescolares como 

apoio para produção de material didático. Grande parte dos autores dos projetos questionam a 

falta de material didático específico nas escolas indígenas do território Javaé, e alguns 

explicitaram essa insatisfação durante as entrevistas/conversas. As afirmações parecem denotar 

que é necessária uma maior sistematização dos Projetos Extraescolares, para que eles possam 

ser utilizados na produção de material didático para essas escolas. Como afirma o 

professor/autor J4. 

“[...]o projeto traz esses costumes verdadeiros, na língua, o que a gente usa, o que é 

mais importante na nossa cultura. Por isso que a gente tá estudando, pra fazer o livro né, 

porque esses são projetos e a gente precisa mesmo é de material específico”. 

(Entrevista/conversa, professor/autor J4). 

No entanto, o professor/autor J7, sugere que o seu Projeto Extraescolar, por si só, pode 

ser utilizado como material didático para as escolas indígenas Javaé e servir para que os 

estudantes conheçam a cultura e história do seu povo, demonstrando o interesse em 

descentralizar o modelo cultural hegemônico: 

“[...] o Projeto Extraescolar passa a cultura oral pra escrita e vem contribuir dentro 

da sala de aula e no dia a dia também, pode até servir como material didático, porque muitas 
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das crianças não conhecem o território nosso e nem como foi a conquista, não sabe porque tá 

aqui”. (Entrevista/conversa, professor/autor J7). 

O terceiro ponto abordado, trata sobre os Projetos Extraescolares como fonte 

bibliográfica. Os Javaé possuem a cultura oral como meio para propagar seus conhecimentos, 

alguns professores/autores, demonstram preocupação em perder informações referentes a sua 

cultura que são passados apenas oralmente, ou que somente os anciões possuem. Por este 

motivo, se interessam em fazer entrevistas com os conhecedores da cultura e transcrever tais 

informações. Nesta perspectiva, o professor/autor J2 se refere aos projetos como a possibilidade 

de se ter o registro escrito dos saberes/fazeres Javaé como se fossem os próprios anciões, 

possuindo a prerrogativa de não fenecerem.   

“E eu acho que o Projeto Extraescolar meu e dos meus colegas vão ficar como se fossem 

ancião, ancião já estão morrendo, e esse nosso trabalho Extraescolar vai ficar para sempre 

né, para nova geração, e vai indo até quando a gente quiser pesquisar como era antes. É só 

procurar o trabalho nosso, e está na nossa língua também”. (Entrevista/conversa, 

professor/autor J2). 

Além disso, é possível perceber na fala anterior que os projetos podem servir como fonte 

bibliográfica para que os saberes/fazeres Javaé possam ser transmitidos para as novas gerações,  

criando condições para propagação da sua identidade e seus projetos de autonomia. Esse 

posicionamento coloca em pauta um saber “outro”, que foi sistematicamente silenciado pela 

colonialidade, e apresenta-se como possibilidade para construção privilegiada de caminhos 

decoloniais de divulgação e propagação dos conhecimentos Javaé. Como também afirma o 

professor/autor J3: 

“Eu interessei fazer projeto para registrar o nosso conhecimento, porque se não 

registrar, a nova geração vem e não aprende, não vê, aí tem que registrar para mostrar e levar 

para escola”. (Entrevista/conversa, professor/autor J3). 

A quarta ideia relevante expressa pelos professores/autores se refere aos Projetos 

Extraescolares na formação do pesquisador. Muitas atividades desenvolvidas no âmbito do 

curso de Educação Intercultural da UFG contribuem para a formação do professor pesquisador, 

destacamos aqui a produção dos Projetos Extraescolares. Os professores/autores J2, J3 e J6, 

afirmam que atualmente, quando decidem abordar algum conteúdo que tem relação com a 

cultura Javaé, eles realizam entrevistas com anciões e levam os resultados para as suas aulas: 

“[...] faço entrevistas com ancião e levo pra minha aula”. (Entrevista/conversa, 

professor/autor J2). 
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“Eu tô fazendo outras pesquisas, como a nossa língua indígena né, eu faço plano e pra 

fazer ele eu faço uma pesquisa”. (Entrevista/conversa, professor/autor J3). 

“[...] agora eu mesmo pesquiso os meus trabalhos pra desenvolver”. 

(Entrevista/conversa, professor/autor J6). 

Silva (2017, p.372), atribui a postura de professor pesquisador, assumida pelos Javaé, 

de extrema relevância para a escola indígena, segundo ela, “Ao registrarem e pesquisarem, os 

professores indígenas na verdade estão em busca da libertação de suas escolas, marcadas desde 

o início, pela imposição dos padrões do colonizador”. Com o exposto, podemos compreender 

que se trata de uma perspectiva decolonial para a produção do conhecimento.  

A autora complementa, afirmando que a pesquisa como atividade do professor, além de 

possibilitar os benefícios expostos, se torna um instrumento de luta contra os meios empregados 

pelo colonizador. 

 
Trata-se, portanto, de inserir a pesquisa não só no cotidiano escolar. Em um contexto 

mais amplo, a pesquisa deve se tornar instrumento de luta ativa contra as matrizes  

impostas pelas políticas educacionais, os currículos nacionais, as avaliações, os 

concursos, os  interesses econômicos de grupos empresariais que atuam no campo da 

educação etc. (SILVA, 2017, p. 374-375). 

 
A última questão levantada pela fala dos professores/autores diz respeito a formação no 

curso de Educação Intercultural da UFG como transformação da prática docente. Todos os 

entrevistados afirmaram que a formação superior trouxe benefícios para a sua prática 

pedagógica, sugerem que com o curso de Educação Intercultural construíram uma nova 

concepção de educação escolar indígena, que oferece a possibilidade de fortalecer e propagar 

seus conhecimentos, como expresso nas falas a seguir: 

“[...]antes eu era mais ou menos, depois eu fiz curso de Interculturalidade e aumentou 

mais meu conhecimento, eu comecei a ver que era importante falar dos saberes Javaé na 

escola”. (Entrevista/conversa, professor/autor J1). 

“[...] com o curso eu acabei conhecendo o que é próprio do meu povo e continuo 

conhecendo ainda mais né, através desse curso que fez mais abrir a visão”. 

(Entrevista/conversa, professor/autor J2). 

“[...] melhorou bastante, porque de primeiro a gente não sabia o que era educação 

indígena, dava aula igual branco, depois eu fui lá no curso e entendi a importância, e a 

realidade da educação indígena, melhorou bastante. A prática também conta muito”. 

(Entrevista/conversa, professor/autor J4). 
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“Essa faculdade, ela ajuda, a fortalecer mais a nossa cultura, a nossa tradição pra 

trabalhar com ela na sala de aula [...]Eu tenho a consciência hoje de que na escola eu posso 

preservar os sabres do meu povo, e através da nossa pesquisa também acrescentou muita coisa, 

muita sabedoria, a gente fala com os jovens como se a gente fosse ancião mesmo, que a gente 

pesquisou e escreveu o projeto”. (Entrevista/conversa, professor/autor J5). 

“Sim, teve mudança pra melhor, embora eu já tenha outra metodologia, porque antes 

quando eu dava aula só utilizava os livros didáticos que vem do Estado, agora eu mesmo 

pesquiso os meus trabalhos pra desenvolver, esse curso me ajudou, foi muito importante, quem 

é o professor ajuda muito”. (Entrevista/conversa, professor/autor J6). 

“[...] eu aprendi no curso que a gente tem que tá sempre resgatando a nossa cultura e 

eu concordo, é o que eu ainda estou fazendo [...] a gente tem uma visão diferente, a gente busca 

dar valor em nossa cultura”. (Entrevista/conversa, professor/autor J8). 

É possível perceber por meio das falas apresentadas que, com a formação no curso de 

Educação Intercultural da UFG, os professores Javaé adotaram uma mudança de postura quanto 

ao trabalho pedagógico nas escolas indígenas. De acordo com as colocações, há uma maior 

abertura com relação a inserção dos saberes/fazeres próprios nas escolas, deixando para traz a 

hierarquização de saberes imposta de dentro para fora. Neste novo modelo de educação 

adotado, percebe-se uma maior autonomia indígena, refletindo os interesses e as demandas da 

comunidade.     

Além disso, os professores/autores, parecem demonstrar que com a formação no curso 

de Educação Intercultural da UFG perceberam a possibilidade de desenvolver práticas 

pedagógicas contextualizadas, para facilitar o aprendizado dos estudantes: 

“[...] eu senti que eu mudei, porque primeiro eu iniciei meu trabalho, eu tinha ensino 

médio, mas não entendia assim, a dificuldade dos alunos, aí depois que entrei no curso eu 

aprendi que nosso conhecimento pode ajudar a ensinar e os alunos entendem mais, ainda tenho 

dificuldade. Aí mudei meu trabalho”. (Entrevista/conversa, professor/autor J3). 

“Os professores usam o que eles aprenderam na faculdade aqui na sala de aula, como 

a pintura corporal, o lixo nas aldeias, o que significa cada pintura, as formas geométricas 

delas, e eu como gestor, cobro muito deles. O conhecimento que eles adquiriram como 

acadêmicos utilizando aqui dentro da escola”. (Entrevista/conversa, professor/autor J7). 

As reflexões expostas, apontam para um movimento de transformação da educação 

escolar indígena em um espaço privilegiado de fortalecimento da cultura Javaé, com o 

protagonismo dos povos indígenas e seus projetos de autonomia. No entanto, observa-se que 
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existem alguns empecilhos para que os povos indígenas consigam exercer esse protagonismo, 

como denunciado por alguns autores, como a falta de material didático próprio e por algumas 

imposições da SEDUC. Esta questão aparece de forma contundente na fala do professor/autor 

J8:  

“[...] a gente busca dar valor em nossa cultura, mas tem SEDUC no meio aqui, eles 

querem que a gente ensine mais o ocidental, fica mais difícil da gente trabalhar, mas a gente 

tenta”. (Entrevista/conversa, professor/autor J8). 

A afirmação parece denotar que ainda há uma imposição de uma lógica hegemônica 

eurocêntrica para essas escolas indígenas, mas, ainda assim, existe um esforço, por parte desses 

professores, para incorporar e articular os saberes/fazeres próprios dos Javaé no contexto 

escolar, o que pode permitir o diálogo intercultural dentro das escolas indígenas, com propostas 

pedagógicas contextualizadas direcionadas para a qualificação do ensino. 

Diante do exposto, as evidências apresentadas pelos relatos dos professores/autores 

Javaé, apontam para um posicionamento de resistência a imposições hegemônicas cultura is  

para as escolas indígenas, além disso, sugerem a construção de novas concepções de educação 

escolar, com o protagonismo do povo em questão.  

O questionamento a respeito dos impactos dos Projetos Extraescolares, evidenciam 

relatos que apontam para a construção de práticas pedagógicas contextualizadas, segundo 

Nazareno e Freitas (2013, p. 127), tais práticas “[...] permitem aos professores indígenas 

produzir, juntamente com os alunos/as, conhecimentos pertinentes à sua própria realidade, sem 

desconsiderar as outras realidades que também constituem o seu universo”. Além disso, 

identificamos com as falas que os projetos podem favorecer a revitalização da cultura Javaé, 

uma vez que, se constituem como registros escritos dos seus saberes/fazeres, podendo ser 

propagados para as novas gerações, tanto por meio da escola, quanto como fonte bibliográfica . 

Assim, as afirmações apontam para a Interculturalidade como uma maneira eficaz de 

modificar a realidade dos povos indígenas através da educação escolar, de forma crítica e 

reflexiva, permitindo que eles se coloquem na história e exponham questões relevantes para o 

contexto Javaé, sem, no entanto, desconsiderar informações referentes a outras realidades. 

Corroborando com Nazareno e Freitas (2013, p. 128): 

 
Assim, acreditamos que a Interculturalidade oferece subsídios de-coloniais para 

pensarmos em uma educação que, ao invés de ocultar conflitos e estabelecer vínculos 

homogeneizantes, revela as  possibilidades do reconhecimento de categorias, 

filosofias, teorias, enfim, de saberes outros que são tão válidos quanto qualquer outra 

forma de conhecimento, visto que existem de fato na vida cotidiana das pessoas que 

o utilizam. 



127 

 

 
 

  

De maneira geral, as informações anteriormente apresentadas e analisadas, apontam 

para novas possibilidades para a escola indígena, com vistas em uma escola diferenciada e 

construída pelo próprio povo, atendendo aos seus interesses. Neste sentido, a intencionalidade 

dos Projetos Extraescolares e a reverberação destes, para a escola e comunidade, os inserem 

numa perspectiva decolonial, uma vez que, possuem o compromisso com a recuperação coletiva 

da história, costumes, saberes e práticas Javaé, desde o olhar dos protagonistas. Consoante a 

colocação de Walsh (2013, p. 25), que afirma que “Lo decolonial denota, entonces, un camino 

de lucha continuo en el cual se puede identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad 

y construcciones alter-(n)ativas”.43 

Dessa maneira, acreditamos que o conteúdo dos Projetos Extraescolares pode ser útil 

para as questões salientadas nas entrevistas/conversas, fazendo conexões entre os saberes 

ocidentais e os saberes indígenas, de maneira intercultural, como sugerido no Quadro 2 do 

capítulo anterior e em algumas falas dos professores/autores Javaé. O que permite pensar em 

uma educação escolar que revela possibilidades de reconhecimento de maneiras outras de 

saber/fazer, que podem atuar de forma complementar na aquisição do conhecimento por parte 

dos estudantes, como uma ecologia de saberes, além de favorecer a autonomia dos povos 

indígenas e o convívio digno com a sociedade envolvente. 

                                                 
43 “O colonial denota, portanto, um caminho de luta continuo no qual se pode identificar, visibilizar e alentar 

“lugares” de exterioridade e construções alter-(n)ativas”. (WALSH, 2013, p. 25, tradução nossa). 
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REFLEXÕES FINAIS 

 

Nos capítulos anteriores, buscamos lançar um olhar etnomatemático sobre os saberes e 

fazeres Javaé presentes nos Projetos Extraescolares do curso de Educação Intercultural da UFG, 

procurando evidenciar os conhecimentos próprios do povo e compreender o impacto desses 

projetos para a escola indígena e a comunidade. Vislumbrando assim, uma escola indígena 

diferenciada e construída pelo próprio povo, que atenda aos seus interesses, e permita que os 

professores e a comunidade possam exprimir seus anseios e as questões relevantes para o seu 

contexto, exercitando sua autonomia. 

No intento de contextualizar a temática supracitada, discorremos a respeito de relevantes 

questões relacionadas aos Javaé, sua cultura, concepções, tensões e interesses. Em seguida, 

tratamos do processo de desenvolvimento da educação escolar indígena no Brasil, culminando 

na educação escolar Javaé, para assim, tratarmos de assuntos relacionadas a educação superior 

indígena, com foco no curso de Educação Intercultural da UFG. 

No contexto observado, primamos por um referencial que pudesse dar sustentação a 

discussões que atendessem não somente a interesses acadêmicos, mas a interesses da 

coletividade indígena, e construído com ela, não assumindo um modelo pré-estabelecido pela 

tradição disciplinária do conhecimento ocidental. Neste sentido, as reflexões expressas nesta 

pesquisa, foram subsidiadas pela etnomatemática, interculturalidade crítica, ecologia de saberes 

e decolonialidade. 

Ao abordamos a temática explicitada, nos deparamos com o fato de que desde o 

princípio a escola em aldeias indígenas representou uma instituição alheia aos interesses desses 

povos, sendo mais uma ferramenta do colonizador para exercer um controle sobre eles. Tanto 

o colonizador quanto suas ferramentas, aparecem atualmente com novas roupagens, no entanto, 

permanecem atuando na exclusão, exploração, opressão e violência contra os povos indígenas, 

encoberto pelo discurso de multiculturalismo, que admite a existência de culturas superiores, 

reforçando a colonialidade do saber, do ser, do poder e cosmogônica.  

Deste modo, apresentamos uma possibilidade para a escola indígena, apontamos 

algumas dimensões pedagógicas dos Projetos Extraescolares Javaé, para criar uma ponte entre 

o saber dominante e os saberes indígenas, o que pode ser útil para que os conhecimentos 

trabalhados na escola indígena possam ser contextualizados e para que exista uma relação 

complementar e intercultural entre saberes distintos, sem hierarquizá- los.  
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Contudo, existem algumas ações que indicam um movimento educacional diferenciado,  

depreendido pelos próprios indígenas, professores de escolas indígenas, que procuram fazer 

deste espaço um lugar de luta e valorização da sua cultura, com posicionamentos de resistênc ia 

ao ensino monocultural, salientado a necessidade de um diálogo intercultural.  

A partir da análise dos Projetos Extraescolares dos Javaé, conseguimos detectar este 

posicionamento, com vistas em atender as necessidades da comunidade, tendo a escola como 

um meio possível para este fim. Dessa forma, as reflexões feitas pelos professores/autores em 

seus respectivos projetos, demonstram o desejo de ressignificar a escola indígena, utilizando 

elementos desenvolvidos em seu cotidiano, para a construção da proposta de uma escola 

contextualizada e intercultural. 

Consoante com o PPC do curso de Educação Intercultural, quanto a função dos Projetos 

Extraescolares, não se resumindo a uma necessidade individual, mas uma intencionalidade 

coletiva, sendo que, eles se constituem como um meio possível para a formação do 

professor/pesquisador, documentando saberes/fazeres próprios de cada povo, em sua língua 

materna e no português, visando principalmente o fortalecimento, a valorização e a propagação 

desses conhecimentos, de maneira transdisciplinar e intercultural.  

Portanto, os Projetos Extraescolares desenvolvidos pelos Javaé, representam um meio 

de afirmação e construção de condições, processos e práticas pertinentes ao seu contexto, 

valorizando os saberes da comunidade, na busca de soluções para os problemas enfrentados por 

eles no âmbito escolar, indo na contramão dos processos hegemônicos de regulação política e 

pedagógica. 

Dessa maneira, ao identificarmos os elementos do conhecimento Javaé presentes nesses 

projetos, objetivamos contribuir para a divulgação destes saberes/fazeres e os anseios expressos 

por este povo, sendo que, a escola se constitui como um ambiente possível para alcançar este 

objetivo.  

Após analisar os Projetos Extraescolares e evidenciar os elementos do conhecimento 

Javaé presentes nos mesmos, procuramos identificar os impactos desses trabalhos para a escola 

e comunidade, por meio de entrevistas/conversas com os autores, que atuam nas escolas 

indígenas do território Javaé. 

As análises das reflexões realizadas pelos professores/autores, apontaram para cinco 

ideias pertinentes, sendo elas: 

- Projetos Extraescolares na matriz curricular das escolas indígenas;  

- Projetos Extraescolares como apoio para produção de material didático;  
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- Projetos Extraescolares como fonte bibliográfica;  

- Projetos Extraescolares na formação do pesquisador;  

- Formação no curso de Educação Intercultural da UFG como transformação para a 

prática docente. 

O que nos leva a inferir que os Projetos Extraescolares se constituem como um 

importante instrumento para autonomia comunitária, étnica e escolar, uma vez que atende aos 

interesses do próprio povo, e atua na construção de uma escola indígena diferenciada, com 

novos paradigmas e novas atitudes políticas, sociais e pedagógicas. 

Ademais, as reflexões feitas pelos professores/autores Javaé, demonstram o desejo de 

ressignificação da escola indígena, utilizando os saberes/fazeres desenvolvidos em seu 

cotidiano, para a construção da proposta de uma escola contextualizada e intercultural. 

Em vista disso, as falas dos professores/autores demonstraram que o impacto dos 

projetos para os Javaé, são evidenciados em: propostas pedagógicas contextualizadas, uma vez 

que, utilizam os conhecimentos advindos do próprio povo, sem desconsiderar as outras 

realidades que também constituem o universo ao qual estão inseridos; apoio a produção de 

material didático; revitalização e divulgação da cultura Javaé, por meio da escola e/ou como 

fonte bibliográfica; formação do professor pesquisador, atuando como instrumento de luta 

contra a colonização e para autonomia dos povos indígenas. 

Mesmo diante dos avanços explicitados e do posicionamento de resistência dos 

professores Javaé, as escolas indígenas ainda enfrentam diversos problemas e desafios, quanto 

aos limites impostos por políticas públicas adotadas pelo Estado, atendendo ainda a uma lógica 

hegemônica eurocêntrica. As escolas em território Javaé ainda não possuem material didático 

próprio e alguns professores denunciam imposições da SEDUC, quanto ao que deve ser 

ensinado por eles. 

Por razões como esta, os cursos de formação de professores indígenas devem estimula r, 

promover e auxiliar nos projetos de autonomia escolar e comunitária dos povos indígenas. 

Acreditamos que os objetivos expressos pelo curso de Educação Intercultural da UFG apontam 

para este caminho, sendo os Projetos Extraescolares, documentos que preconizam essa 

autonomia escolar e comunitária, subsidiando o diálogo intercultural.  

As discussões e reflexões expressas neste trabalho apontam para a construção de um 

caminho, com e a partir das reivindicações indígenas, para propiciar visibilidade para os 

conhecimentos Javaé e viabilizar o diálogo intercultural nessas escolas, a partir de práticas do 
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próprio povo. Ainda há muito a ser feito, mas apresentamos um movimento de mudança 

depreendido por professores/autores Javaé.  

As discussões sobre a temática não se esgotam nesta pesquisa, ainda há muito a ser 

discutido, o que fica explícito é que investigações deste caráter contribuem para fortalecer as 

reivindicações dos povos indígenas e para a construção de uma escola indígena que atenda aos 

interesses e projetos de autonomia do povo, possibilitando a construção de condições, processos 

e práticas “outras” que não as disponibilizadas pelo conhecimento ocidental. 
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Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

 

Pesquisa: Um olhar etnomatemático sobre os saberes e fazeres Javaé: projetos extraescolares 
do curso de Educação Intercultural em prol da educação escolar indígena 
Pesquisadora: Vanessa Nascimento Silva 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Título do Projeto Extraescolar: ________________________________________________ 

Ano em que se formou no curso de Educação Intercultural da UFG: __________________ 

Matriz especifica do curso: __________________________________________________ 

Escola que Leciona: _______________________________________________________ 

Aldeia onde se localiza a escola: ______________________________________________ 

Função na escola____________________________ Tempo na função: _______________ 

Nível (Níveis) de ensino que atua: _____________________________________________ 

Disciplina que leciona: ______________________________________________________ 

  

PERGUNTAS: 

1) Os conhecimentos próprios dos Javaé são abordados em sala de aula? Você acha 
importante esse tipo de abordagem? 

a) Quais os benefícios? (se sim) 

b) O Projeto Extraescolar tem essa função, no entanto, você acha que ele não pode ser 
utilizado em sala de aula, porque? (se não) 

2) Como você planeja e organiza as atividades da disciplina que leciona contemplando os 
saberes Javaé? Exemplifique (se responder 1 a) 

3) Você conhece outros projetos extraescolares desenvolvidos por outros Javaé? Você 
utilizou/utiliza em sala de aula?  

a) De que maneira? (se sim) 

b) Porque? Mas você acha importante? Porque não utiliza? (se não)  
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4) Como você se reconhece após a conclusão do curso superior de Educação Intercultura l? 

O que mudou? O que foi confirmado e fortalecido na sua prática educativa? Os Projetos 
extraescolares têm influência? 

 
5) Os temas dos Projetos Extraescolares realizados pelos egressos Javaé do Curso de 

Educação Intercultural da UFG foram: 

 De Boto Velho à Inywebóhona, tempo de reflexão e conquista; 

 A importância do rio Javaés para o povo Javaé; 

 A organização do sistema de caça tradicional do povo Javaé; 

 A importância e a criação do Pirarucu para o povo Javaé; 

 Plantas medicinais Javaé; 

 As plantas medicinais do povo Javaé; 

 A importância do coco horeni (babaçu) na cultura Javaé; 

 Artesanato, armas tradicionais e cerâmica Javaé; 

 Txuara/hinaje: dança tradicional do povo Javaé; 

 A origem das músicas do povo Iny Javaé; 

 Hetohoky: manifestação cultural do povo Javaé; 

 Luta corporal Javaé; 

 Luto tradicional do povo Javaé; 

 Canoa tradicional do povo Javaé; 

 Ihihi: brincadeira das flores; 

 Maraasi – dança tradicional povo Javaé; 

 
Quais desses temas que você já trabalhou em sala de aula, mesmo não tendo a oportunidade de 
ler o Projeto Extraescolar?  

 
a) Como foi? Explique (se sim) 

 
b) Você acha que deveria ser trabalhado? De forma? Quais os benefícios? (se não) 

 

 
  

 

 

 

Obrigada! 
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Transcrição das entrevistas/conversas 

 

Nome fictício: J1 

Ano em que se formou no curso: 2011 

Matriz de formação específica: Ciências da Cultura 

Função na escola: Secretaria Geral 

Tempo na função: Professor de 2004 a 2016 em 2017 assumiu a secretaria geral 

Níveis de ensino que atua: Fundamental e Ensino Médio 

Disciplinas: Fundamental I: Todas as disciplinas; 

Fundamental II e Ensino Médio: Geografia, História, Filosofia, Ciências e Língua Indígena. 

 

Vanessa: Você, enquanto professor, abordou os conhecimentos, os saberes, Javaé na sala de 

aula? 

J1: Sim, eu ensinava os saberes indígenas. 

Vanessa: E de que maneira você fazia isso? 

J1: Eu elaborava texto, desenho, trago desenho. 

Vanessa: E você conseguiu usar o seu projeto em alguma disciplina, ou de alguma forma? 

J1: Não, ainda não. 

Vanessa: Mas você já teve contato com algum outro Projeto Extraescolar, já conseguiu utilizar 

algum para apoio em suas aulas? 

J1: Já tive contato com os projetos Txuara/hinaje: dança tradicional do povo Javaé e Hetohokỹ: 

manifestação cultural do povo Javaé, mas não usei nenhum na sala de aula. 

Vanessa: Tudo bem. E depois da sua formação no curso de Educação Intercultural, da UFG, 

você sentiu alguma mudança na sua prática como professor, porque já tem alguns anos que 

você leciona, você colocou na sua ficha que deu aula de 2004 a 2016, e você se formou em 

2012, então antes do curso você já era professor, você acha que houve alguma mudança depois 

da sua formação? 

J1: Teve muita, antes eu era mais ou menos, depois eu fiz curso de Interculturalidade e 

aumentou mais meu conhecimento, eu comecei a ver que era importante falar dos saberes Javaé 

na escola. 

Vanessa: E o projeto Extraescolar, ele te trouxe algum benefício como pesquisador, como 

estudante e professor? 
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J1: Sim, eu pesquisei meu avô, que mora na aldeia São João, ele que fundou a aldeia, eu 

pesquisei ele e ele falou para mim que nossos antepassados caçavam. Aí eu fiz oficina na 

comunidade, levei meninos para o mato e mostrei como eles caçavam, eles levavam flecha,  

borduna e gente vai pra caça.  

(Encerramento da Entrevista/conversa 1).
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Nome fictício: J2 

Ano em que se formou no curso: 2015 

Matriz de formação específica: Ciências da Natureza 

Função na escola: Professor 

Tempo na função: Sete anos 

Níveis de ensino que atua: Fundamental II e Ensino Médio 

Disciplinas: Fundamental II: Artes e Educação Física; 

Ensino Médio: Língua Indígena. 

 

Vanessa: Os conhecimentos Javaé são abordados por você em sala de aula, nas suas disciplinas?  

J2: São, são abordados. 

Vanessa: E você acha importante para a escola indígena? 

J2: Eu acho importante, ontem mesmo eu estava falando na sala de aula, sobre a cultura, que 

envolve no Hetohokỹ. 

Vanessa: Entendi. Então já que é assim, quais os benefícios você acha que essa prática pode 

trazer? 

J2: Para garantir a cultura que é imemorial, para não perder o que era nos anos antepassados, 

porque hoje em dia, não é só o povo Javaé, todos os indígenas vão perdendo a cultura, a língua 

mesmo. É importante mesmo deixar as fotos as músicas ou escritos. 

Vanessa: É verdade. E essas atividades que você organiza nas suas disciplinas, elas contemplam 

esses conhecimentos Javaé? Você informou que as disciplinas que você leciona são Língua 

Indígena, Artes e Educação Física, você consegue abordar os conhecimentos Javaé nessas 

disciplinas? 

J2: abordo sim. 

Vanessa: De maneira você faz isso? 

J2: Por exemplo, na arte, eu trabalho mais é com as pinturas corporais. Na Educação Física eu 

uso as culturas que era antigamente, arco e flecha, canoagem, luta corporal e os remédios que 

as pessoas usavam antigamente para ser lutador, os tipos de remédio que era usado. Hoje em 

dia ninguém usa mais. 

Vanessa: Você sabe que tem Projetos Extraescolares que falam sobre isso? Você tem acesso a 

esses projetos?  

J2: Sei sim, mas eu trabalho na minha aula mesmo, faço entrevistas com ancião e levo pra minha 

aula. 
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Vanessa: Então você faz uma pesquisa nova toda vez que vai explicar sobre esses temas? 

J2: Sim 

Vanessa: Entendi. Então você não utiliza os Projetos Extraescolares dos outros Javaé em suas 

aulas? 

J2: Uso. 

Vanessa: De que maneira você consegue utilizar eles? 

J2: Tem alguns que eu acho importante, eu retiro e passo para os meus alunos, como eu falei lá 

da luta, as vezes eu pego um pouco do Projeto Extraescolar Luta corporal Javaé, do meu colega, 

aí eu vou no mais velho também, entrevisto ele, aí junto esse conhecimento e passo para os 

meus alunos.  

Vanessa: Que legal. E quanto a sua formação no curso de Educação Intercultural, você acha 

que a sua prática mudou depois dela? Porque você informou que já tem sete anos que você é 

professor na escola indígena, antes de entrar no curso você já dava aulas, você acha que algo 

mudou? 

J2: Nossa, mudou demais. Com o curso eu acabei conhecendo o que é próprio do meu povo e 

continuo conhecendo ainda mais, através desse curso que fez mais abrir a visão. 

Vanessa: E você acha que esses Projetos Extraescolares eles têm influência nesse procurar saber 

mais, a conhecer mais a sua cultura e levar isso para escola? 

J2: O Projeto ajudou. É uma pesquisa que a gente faz, aprende e leva pra escola, para nosso 

alunos não perderem esses conhecimentos milenares e fica escrito tudo, pra quem precisar 

saber. Por exemplo, o Hetohokỹ hoje em dia tá acabando né?! Antigamente ninguém esquecia. 

Eu estava falando com meus colegas que se quiser eu posso ser chefe de Hetohokỹ, mas eu 

tenho que usar papel pra lembrar, aí eles ficou rindo de mim, porque antigamente tinha que usar 

não era papel, era só a memória. E eu acho que os Projeto Extraescolar meu e dos meus colegas 

vai ficar como se fosse ancião né, ancião já estão morrendo e esse nosso trabalho Extraescolar 

vai ficar para sempre, para nova geração, e vai indo até quando a gente quiser pesquisar como 

era antes é só procurar o trabalho nosso, e está na nossa língua também e tem os vídeos que dá 

pra ver como era na prática. 

Vanessa: Muito interessante isso. Sendo assim, qual potencial pedagógico desses projetos que 

você utiliza em sala de aula. 

J2: Dentro do Hetohokỹ, tem a corrida, que é Educação Física, ontem teve aula de Educação 

Física a noite, aí eu falei sobre Educação Física e saúde, pra falar da alimentação, a tradiciona l 

e a não tradicional. Aí falando com eles sobre os alimentos, porque hoje em dia a nova geração 
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não pratica a alimentação tradicional, antigamente os jovens só comiam a comida de jovem, os 

velhos a comida dos velhos, por isso antigamente era tudo forte, corre muito, luta. Hoje em dia, 

nos indígenas não chega nem a 100 anos, antigamente chegava eles comiam a comida natural 

mesmo né. 

Vanessa: Então você mostrou que na Educação Física é possível ensinar utilizando os 

conhecimentos tradicionais Javaé e utilizar o seu projeto como base, você acha que outros 

professores, em outras disciplinas, conseguem utilizar o seu projeto nas aulas, como nas de 

matemática, geografia, história? 

J2: Dá sim, na arte por exemplo, no Hetohokỹ usa muita pintura, pintura faz parte da 

matemática. Eu descobri também o Tangram, no Tangram existe várias pinturas corporais, 

dentro do Tangram, eu descobri que existem mais de pinturas corporais Javaé. Eu pesquisei e 

encontrei até o mito sobre o Tangram, aí juntei todos e levei para minha aula, pra ensinar sobre 

pintura corporal Javaé. Isso é etnomatemática, o Tangram é cheio de figuras, são triângulos, 

quadrados, retângulos, e todas as pinturas corporais começam com triângulo. Tem a pintura da 

mulher, a pintura do braço. 

Vanessa: Todas começam com triângulo? 

J2: Toda pintura corporal começa com triângulo, aqui são as figuras do Tangram (mostrou o 

desenho do Tangram em um material produzido por ele). Tem a história do Tangram e tem 

vários desenhos que é animais, pássaro. Lá eles ensinam em outras escolas sobre matemática e 

Tangram, mas não fala sobre pintura corporal né, e aí descobri que aqui dentro tem pintura 

corporal né, do povo Iny, aqui dentro dessas figuras aqui. Aí tem a origem do Tangram e o 

significado das figuras, só não aparece a pintura corporal aí né (no material produzido), aí eu 

consegui fazer desenhos da pintura corporal Javaé usando Tangram. 

Vanessa: Nossa, muito interessante. 

J2: Só que tem que fazer cheio de triângulos, aí vai formando a pintura corporal. 

Vanessa: Então o triângulo é a figura geométrica que serve como base para a pintura corporal. 

J2: Isso, é o triângulo. E dentro do Hetohokỹ, usa todo dia a pintura corporal, e pode trabalhar 

o Hetohokỹ na escola e ensinar matemática, geografia, história, que são as músicas que os 

espíritos ficam cantando. Lá dentro do Hetohokỹ, cantam músicas da história Javaé, e 

ensinamento dos espíritos que passam para os meninos, os Jyrè, e como vai ser o futuro desses 

meninos. Os espíritos falam pra eles pra ser um guerreiro, formar uma família, pra não pegar o 

caminho errado, o mesmo que um pai fala pra um filho. Dentro do Hetohokỹ você acha várias 

coisas lá dentro, a geografia, religião. Geografia são as madeiras que são tiradas para o 
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Hetohokỹ, não é qualquer madeira que ser para fazer a casa, tem que tirar na época certa, pra 

construir a casa também tem matemática. Aconteceu um Hetohokỹ que eles erraram, colocaram 

outra madeira no buraco, e tirou, não é assim, o chefe falou, olha aí, já estão errando aí, daqui 

uns dias vocês vão tirar qualquer madeira. Eu levo meu projeto do Hetohokỹ para as escolas pra 

explicar em qual porta eles devem entrar, hoje em dia eles querem entrar por qualquer porta, aí 

não pode entrar por qualquer porta, nessa porta (mostrado uma das fotos do seu Projeto 

Extraescolar) entra só onze espíritos, esse aqui pode entrar (apontando uma porta que fica do 

lado direito). Então eu achei muito importante o trabalho que eu fiz, e muitas coisas eu não 

falei, algumas coisas são segredo né, esse trabalho só fala da realização, mas lá dentro o que 

acontece eu não falei. Aqui é só mostrando as imagens, como é que é, mas da organização lá  

eu não falei. Eu chamo esses aqui de espíritos (mostrando imagens do seu projeto) os Pajés 

chamam de “coisa invisível”, ontem mesmo falaram de Deus, eu falei uma palavra, Jãnakatu, e 

um aluno que não é indígena perguntou, professor o que é Jãnakatu, eu falei pra ele que Jãnakatu 

é um ser vivo que existiu a muitos anos atrás, aí ele perguntou se era Deus, eu falei que não era 

Deus, que era um dos deuses dos Iny, que faz parte da nossa cultura. Aí outro perguntou o que 

era Deus, aí eu disse que Deus não tem tradução na nossa língua. Aí eu falei que Deus pra nós 

Iny são vários, isso aqui é um Deus (falando dos onze espíritos, que estão no Projeto 

Extraescolar). Esse aqui, o Pajé, é um Deus do Iny. E aqui são os espíritos, aqui tem peixe, 

animal, tem réptil, tem anfíbios, tem espirito do Tori, os não indígenas. E os chefes ensinam os 

jovens na casa de onde vem cada espírito, do sul, do norte, do rio, e eles tem que saber. Hoje 

em dia ninguém sabe se é da mata ou do rio.  

(Encerramento da Entrevista/conversa 2).
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Nome fictício: J3 

Ano em que se formou no curso: 2017 

Matriz de formação específica: Ciências da Natureza 

Função na escola: Professor 

Tempo na função: Dez anos 

Níveis de ensino que atua: 4º e 5º anos e Ensino Médio 

Disciplinas: 4º e 5º anos: Todas as disciplinas; 

Ensino Médio: Biologia, História e Língua Indígena. 

 

Vanessa: Você é professor de Biologia, História, Língua Indígena, também dá aula para o 

Fundamental I, de todas as disciplinas. Nas suas disciplinas os conhecimentos próprios dos 

Javaé são abordados por você, nessas aulas? 

J3: Sim, porque é muito importante o nosso conhecimento tradicional tem que manter na escola, 

para as novas gerações. 

Vanessa: Então os benefícios seriam esses é? 

J3: Manter, não perder a cultura. 

Vanessa: E você consegue utilizar o que você produziu no Projeto Extraescolar nas suas aulas?  

J3: Foi na escola que eu produzi o meu projeto, pesquisa, na verdade eu produzi na comunidade, 

fiz oficina na escola, e hoje eu utilizo o que eu aprendi, passo para os alunos, como oficina. 

Vanessa: Você continua fazendo, ainda consegue utilizar? Ou foi só durante a produção do 

Projeto Extraescolar? 

J3: Eu tô fazendo outras pesquisas, como a nossa língua indígena né, eu faço plano e pra fazer 

ele eu faço uma pesquisa. 

Vanessa: Isso é muito importante. Mas tem algum conteúdo que você consegue fazer essa 

ligação entre o saber Javaé e o que você vai ensinar? Porque eu vi que você ensina Biologia, 

ensina História, você consegue pegar o saber Javaé e utilizar para ensinar os alunos? 

J3: Tem também, às vezes, na história, eu conto a nossa história antepassada, na verdade eu uso 

para as crianças de 4º e 5º ano, porque no ensino médio mesmo a gente dá aula de não indígena. 

O livro que usa é do não indígena. 

Vanessa: Entendi. 

J3: Mas crianças eu utilizo mais a história indígena, nossa história antiga. 

Vanessa: E mesmo sem material didático próprio você consegue fazer alguma coisa relacionada 

ao conhecimento de vocês? 
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J3: Também eu faço, as vezes eu utilizo esses trabalhos, do nosso conhecimento. 

Vanessa: Pois é, eu percebi no seu projeto a possibilidade de ensinar várias coisas, vários 

conteúdos de forma integrada. 

J3: No meu projeto, tem todas disciplinas, como a gente fala assim, que eu conheci essa palavra 

lá no curso, transdisciplinaridade, aí envolve tudo, tem ciências, tem geografia, matemática, 

história. 

Vanessa: Que legal. E você conhece os outros projetos Extraescolares desenvolvidos por outros 

Javaé? E já utilizou algum? 

J3: Não. Mas eu já trabalhei sobre Canoa com a criançada, eu expliquei qual a madeira 

específica pra fazer Canoa, não é qualquer madeira, quem faz e eu expliquei o processo de como 

faz. E também já dei aula de plantas medicinais, e não é qualquer pessoa que sabe. 

Vanessa: Entendi. Então, só para fechar, já tem dez anos que você é professor, mesmo antes de 

entrar no curso de Educação Intercultural você já era professor. Você acha que depois da sua 

formação você conseguiu mudar alguma coisa na sua prática? 

J3: Sim, eu senti que eu mudei, porque primeiro eu iniciei meu trabalho, eu tinha ensino médio, 

mas não entendia assim, a dificuldade dos alunos, aí depois que entrei no curso eu aprendi que 

nosso conhecimento pode ajudar a ensinar e os alunos entendem mais, ainda tenho dificuldade. 

Aí mudei meu trabalho. 

Vanessa: E o que foi o Projeto Extraescolar para você? 

J3: Eu interessei fazer projeto para registrar o nosso conhecimento, porque se não registrar, a 

nova geração vem e não aprende, não vê, aí tem que registrar para mostrar e levar para escola. 

(Encerramento da Entrevista/conversa 3).
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Nome fictício: J4 

Ano em que se formou no curso: 2014 

Matriz de formação específica: Ciências da Natureza 

Função na escola: Professor 

Tempo na função: Dezessete anos 

Níveis de ensino que atua: 3º a 6º anos  

Disciplinas: Todas as disciplinas.  

                    

Vanessa: Os conhecimentos próprios dos Javaé são abordados em sala de aula? 

J4: Sim. 

Vanessa: E o senhor acha isso importante? 

J4: Sim, é muito importante, o nosso saber não pode acabar, é por isso que a gente faz um 

resgate, pra fortalecer, passando para os nossos alunos, pra que eles vai praticando e vai 

passando por geração, isso é muito importante. 

Vanessa: E para o senhor que dá aulas pra crianças né? 

J4: É, por exemplo, arma tradicional, de primeiro os índios usavam mais, desde criança eles 

usavam, pra pegar prática, pra acostumar a pegar peixe, naquela época, mas hoje é mais por 

esses projetos que eles aprendem. Arma tradicional, arco e flecha, borduna, lança e da mulher 

é a confecção de cerâmica, esteira e outros artesanatos. Tudo isso a gente trabalhou no projeto. 

Vanessa: É verdade, mas o senhor ainda utiliza esses saberes na sala de aula, mesmo depois do 

projeto? Não só esses, mas os saberes Javaé de uma forma geral. 

J4: Sim, mas é pouco, porque é muito difícil né, a invasão das coisas dos não indígenas estão 

tomando conta de tudo, as crianças já falam misturado. 

Vanessa: Mas eu queria saber como é que o senhor faz para dar uma disciplina e mesmo assim 

conseguir fazer essa ligação entre os saberes Javaé? Porque o senhor dá aulas de matemática,  

história e outras, do não indígena né? 

J4: É. 

Vanessa: Então, dá para fazer diferente, conseguindo contemplar os seus saberes nessas 

disciplinas?  

J4: dá sim, não tem, mas a gente traz o material ou então chama uma pessoa pra ajudar a gente 

também, ou entrevista uma pessoa, é como a gente trabalha né, porque nós não temos material 

didático específico pra trabalhar com as matérias, nós não temos, aí a gente pega e escreve no 

quadro, pra falar da matemática e artesanato, por exemplo história e geografia, porque pertence 
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aos Javaé. Por exemplo, da confecção de arco e flecha, a gente tira a Taboca né, aí vai caçar o 

pássaro, para utilizar a pena, então isso aí faz parte da geografia né, e o tempo que não pode 

matar o pássaro, qual que vai ser, pra usar a pena, isso faz parte da geografia, porque tem 

animais em extinção né. Por exemplo, a Arara na nossa região não tem, só no Mato Grosso pra 

lá, então isso a gente ensina pra nossas crianças. 

Vanessa: Muito interessante. Agora, quanto aos Projetos Extraescolares, o senhor conhece os 

outros projetos, defendidos pelos Javaé. O senhor já utilizou algum outro em suas aulas? 

J4: Alguns, sobre alimentação, o plantio da roça, mas não registrei a aula, só foi a prática 

mesmo. Mas é como eu falei, é difícil né que não tem material. 

Vanessa: E o senhor acha que esses projetos podem servir de base para a produção desse 

material didático? 

J4: Pode sim 

Vanessa: E o senhor reconhece, após a conclusão do curso de Educação Intercultural, alguma 

mudança na sua prática, porque a sua atuação na escola é anterior a sua formação, o senhor 

reconhece alguma mudança depois que terminou o curso? 

J4: Sim, melhorou bastante, porque de primeiro a gente não sabia o que era educação indígena, 

dava aula igual branco, depois eu fui lá no curso e entendi a importância, e a realidade da 

educação indígena, melhorou bastante. A prática também conta muito. 

Vanessa: E esse projeto Extraescolar, ele tem alguma influência nessa mudança, ou ajudou de 

alguma forma? 

J4: Sim, porque ensinar mesmo, tem que ser na prática, com seu costume verdadeiro, né?! E o 

projeto traz esses costumes verdadeiros, na língua, o que a gente usa, o que é mais importante 

na nossa cultura. Por isso que a gente tá estudando, pra fazer o livro né, porque esses são 

projetos e a gente precisa mesmo é de material específico. 

Vanessa: Entendi. 

J4: Produção do livro dos Javaé mesmo.  

Vanessa: Entendi, um livro didático, produzido por e para vocês. 

J4: É. Pra ensinar as crianças, igual livro do português, com todas as atividades detalhadas, do 

ensino infantil até o ensino médio, e assim nós queremos. 

Vanessa: Muito interessante. Esses projetos podem servir de base para a construção do livro 

didático então? 

J4: Sim. Mas nós queríamos um linguista pra ajudar nós a fazer esse material. Tem esse projeto 

agora. 
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Vanessa: Que bom, e o senhor mostra que isso é importante. 

J4: É, mas a gente vai levando, não fica parado não, temos que achar solução, né. 

(Encerramento da Entrevista/conversa 4).
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Nome fictício: J5 

Ano em que se formou no curso: 2016 

Matriz de formação específica: Ciências da Cultura 

Função na escola: Professor 

Tempo na função: Quatro anos 

Níveis de ensino que atua: Fundamental I  

Disciplinas: Todas as disciplinas  

 

Vanessa: Os conhecimentos próprios do Javaé são abordados em sala de aula, nas suas aulas? 

J5: No momento não. 

Vanessa: Mas você acha importante abordar esses conhecimentos? E porquê? 

J5: Acho importante. Porque ela vai ser reconhecida pelos alunos, pela turma, porque os jovens 

de hoje, da atualidade, eles não têm muito conhecimento muito conhecimento da tradição, então 

o que a gente tem que fazer é trazer de volta, resgatar a nossa cultura, o que já foi perdido. Essa 

faculdade, ela ajuda, a fortalecer mais a nossa cultura, a nossa tradição pra trabalhar com ela na 

sala de aula. 

Vanessa: que bom, e os Projetos Extraescolares eles trazem os conhecimentos próprios Javaé, 

né? 

J5: Trazem sim. 

Vanessa: Mas então será que não poderiam ser utilizados? 

J5: O meu pode ser utilizado na Educação Física. A gente pode inserir elas, trabalhar com ela 

na Educação Física, só que como eu dou aula na educação infantil, eu não queria arriscar de 

fazer com os meninos pequenos não, praticar a luta, as vezes podem se machucar. 

Vanessa: Entendi, mas existem outros Projetos Extraescolares Javaé, você conhece algum 

desses e utiliza na sua prática? 

J5: Conheço sim, mas não utilizo. 

Vanessa: E você acha que dá pra utilizar, de que maneira? 

J5: Dá sim. Dá pra ensinar a língua, tem a geografia, história e matemática. Mas a gente usa o 

material do branco. 

Vanessa: E os projetos não podem ser a base pra essa produção? 

J5: Ajudaria sim, nós temos que se reunir e discutir, mas iria ser importante pra produzir. 

Vanessa: E como você se reconhece após a conclusão do curso de Educação Intercultural, o que 

você acha que mudou, se mudou, a sua prática como professor? 
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J5: Acho que mudou sim, mudou pra melhor, né. Eu tenho a consciência hoje de que na escola 

eu posso preservar os sabres do meu povo, e através da nossa pesquisa também acrescentou 

muita coisa, muita sabedoria, a gente fala com os jovens como se a gente fosse ancião mesmo, 

que a gente pesquisou e escreveu o projeto. 

(Encerramento da Entrevista/conversa 5).
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Nome fictício: J6 

Ano em que se formou no curso: 2015 

Matriz de formação específica: Ciências da Natureza 

Função na escola: Professor 

Tempo na função: Dez anos 

Níveis de ensino que atua: Fundamental I  

Disciplinas: Matemática e Ciências 

 

Vanessa: Os conhecimentos próprios do Javaé são abordados em sala de aula? 

J6: Sim, porque na escola é difícil, mas a gente, agora com esse projeto extraescolar que nós 

fizemos tá ajudando. 

Vanessa: Você acha importante abordar esses saberes, os próprios Javaé na escola? 

J6: Sim, porque os jovens de hoje estão deixando de participar e de praticar esses saberes e 

estão pensando mais no conhecimento ocidental que é de branco, aí estão deixando mais 

esquecido o que é nosso da cultura. 

Vanessa: Então você planeja e organiza suas atividades contemplando esse saber Javaé. 

J6: É a gente planeja, porque a matéria que está ajudando nós no planejamento das aulas sobre 

os saberes indígenas que tem na disciplina e também nas outras disciplinas como, por exemplo, 

ciências, porque na cultura tem muitas ciências dos nossos conhecimentos. 

Vanessa: Você consegue usar os saberes Javaé pra ensinar matemática e ciências para as 

crianças? 

J6: Sim, eu utilizo muito esses conhecimentos e saberes pra facilitar mais o trabalho do 

conhecimento para a aprendizagem porque os pais e as mães falam, mas são as línguas materna, 

se ensina os conhecimentos deles. 

Vanessa: Você conhece outros Projetos Extraescolares desenvolvidos pelos Javaé 

J6: Conheço o do Hetohokỹ  e da Luta Corporal, que eu achei muito interessante que uma vez 

fui dar aula de educação física no projeto dele, que fala sobre luta corporal, muito interessante 

o trabalho dele. 

Vanessa: Você consegue utilizar esses conhecimentos que estão produzidos que já estão no 

papel e levar para a sala de aula para seus alunos? 

J6: Sim, levo para os meninos, porque uma vez eu levei o da Luta corporal na aula de educação 

física e os meninos gostaram. 

Vanessa: E na matemática você consegue fazer o que? Será que dá pra fazer? 
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J6: Dá, do meu trabalho mesmo eu fiz da dança né, das músicas e dos números das músicas aí 

fui colocando os números indígenas, é indígena nas músicas e tem também as quantidades de 

peixes, aqui no projeto entra comidas e as quantidades por causa dos peixes, na dança fala da 

quantidade de peixe. 

Vanessa: Como você se reconhece após o curso de educação intercultural? Você acha que 

mudou alguma coisa na sua prática como professor? 

J6: Sim, teve mudança pra melhor, embora eu já tenha outra metodologia, porque antes quando 

eu dava aula só utilizava os livros didáticos que vem do Estado, agora eu mesmo pesquiso os 

meus trabalhos pra desenvolver, esse curso me ajudou, foi muito importante, quem é o professor 

ajuda muito. 

Vanessa: Você acha que o projeto tem alguma influência? 

J6: Ajudou, porque na prática dessa dança desse projeto, o projeto foi pensado nisso. muitos 

anos que não tinha sido praticada, alguns momentos sumiu da comunidade, com esse projeto 

foi praticando, fazendo oficina, os meninos foram praticando, voltaram a praticar, tem uns que 

não sabem nem cantar mas estão lá no meio dos outros dançando.  

Vanessa: E até hoje você faz? 

J6: De vez em quando eu faço, agora tá tendo, quando não tem eu reúno as turmas com um 

ancião que sabe cantar, quando ele tem tempo ele me ajuda a fazer, organizar a gente recolhe 

as (...) com os homens dançando de porta em porta na comunidade, e alegra a aldeia também 

com a dança. Tem vez que a gente sai para apresentação na cidade fora, só levo essa dança, 

porque nós só conhecemos essas músicas, aí eu vou com um grupo até o cacique, uma vez 

fomos pra cidade e levei um grupo pra dançar lá. 

Vanessa: Quais desses temas você já trabalhou em sala de aula mesmo não tendo a oportunidade 

de ler o projeto? Como foi?  

J6: trabalhei Luta corporal mais esse da Importância do rio Javaés, que nem sempre conheço 

o projeto, mas aí eu trabalhei porque é bom. 

(Encerramento da Entrevista/conversa 6).
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Nome fictício: J7 

Ano em que se formou no curso: 2011 

Matriz de formação específica: Ciências da Natureza 

Função na escola: Diretor 

Tempo na função: Quatro anos 

 

Vanessa: Você, como diretor, acha importante que os saberes e fazeres Javaé sejam abordados 

na sala de aula, na escola indígena? 

J7: É de suma importância para o conhecimento dos alunos, pra conhecer os valores cultura is 

nossos e os saberes que é ensinado na comunidade, e esses saberes ensinados nas escolas, as 

nossas crianças vão aprender e levar com eles. 

Vanessa: Já que você acha importante, você incentiva os professores a fazerem isso? 

J7: A gente cobra muito, porque saberes indígenas é uma coisa e cultura é outra coisa, porque 

o saber, é uma coisa que é ensinada e a gente passa para as crianças, então isso os professores 

ensinam na sala de aula, como fazer uma canoa, fazer arco e flecha. A gente acompanha o plano 

de aula dele, o conteúdo. E é importante ensinar os conhecimentos indígenas na escola para não 

perder, porque muitos povos hoje em dia não têm mais o conhecimento dos saberes do seu 

povo, e ele registrado e ensinado oralmente é de suma importância. E o Projeto Extraescolar 

passa a cultura oral pra escrita e vem contribuir dentro da sala de aula e no dia a dia também, 

pode até servir como material didático, porque muitas das crianças não conhecem o território 

nosso e nem como foi a conquista, não sabe porque tá aqui. 

Vanessa: E seu projeto fala exatamente disso. 

J7:  Todos os projetos Javaé são importantes para ser desenvolvido dentro da sala de aula, 

porque ali tem um conhecimento, um conhecimento dos mais velhos, e vai está transmit indo 

para os alunos como a pintura, por exemplo, é feita, qual o nome das pinturas. Então isso sendo 

aplicado dentro da sala de aula em forma de um projeto é importantíssimo, porque as crianças 

vão conhecer. E aqui na escola a gente faz isso, entendeu? Os professores usam o que eles 

aprenderam na faculdade aqui na sala de aula, como a pintura corporal, o lixo nas aldeias, o que 

significa cada pintura, as formas geométricas delas, e eu como gestor, cobro muito deles. O 

conhecimento que eles adquiriram como acadêmicos utilizando aqui dentro da escola. 

(Encerramento da Entrevista/conversa 7).
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Nome fictício: J8 

Ano em que se formou no curso: 2017 

Matriz de formação específica: Ciências da Cultura 

Função na escola: Professor 

Tempo na função: Um ano 

Níveis de ensino que atua: 3° a 5º ano  

Disciplinas: Todas as disciplinas  

 

Vanessa: Você consegue abordar os conhecimentos próprios Javaé nas suas aulas? 

J8: Às vezes eu consigo, porque eu trabalho mais alfabetizando as crianças, no lado do não 

indígena, do português. 

Vanessa: Entendi, então você alfabetiza em português. 

J8: Isso mesmo, como eu falo bem o português. 

Vanessa: Mas ainda assim, nas suas aulas você consegue usar algo que fez no seu Projeto 

Extraescolar? 

J8: Meu projeto foi mais no verão, na época das flores, mas já tem uns dois anos que eu faço 

ele, eu converso com os alunos e explico como vai ser, dentro da sala de aula. Ano passado eu 

reuni todos os alunos da escola, reuni na parte da manhã e falei sobre a importância dessa 

brincadeira. 

Vanessa: Muito boa essa continuidade no seu projeto. Mas, qual a importância de trabalhar isso 

na escola e levar isso para as crianças e adolescentes? Você fala no seu projeto que fez essa 

atividade com os adolescentes, mas não obteve muita aderência, mas, porque você acha 

importante?  

J8: Eu moro aqui a muitos anos, e a aldeia é sempre assim, tudo parado, o pessoal não tem 

muito o que fazer, antigamente tinha que plantar, caçar e hoje tá um pouco escassa. Antigamente 

tinha muita brincadeira dentro da nossa cultura, por isso que eu fiz esse trabalho, pra resgatar a 

brincadeira e trazer alegria pra nossa comunidade, muitas crianças hoje em dia não sabe das 

brincadeiras do passado, até eu mesmo eu não sabia. Foi uma oportunidade pra eu poder 

aprender também. Eu ainda trabalho o meu projeto, mas só no verão no tempo das flores e fiz 

por muito tempo atividades do estágio também, sobre o Aruanã Mirim, esticou muito, já tinha 

acabado o estágio e eu continuei fazendo. Mas agora estou só com o Ihihi. E eu aprendi no 

curso que a gente tem que tá sempre resgatando a nossa cultura e eu concordo, é o que eu ainda 



162 

 

 
 

estou fazendo. E muitos fizeram e não usam mais, só fizeram o trabalho e ficou guardado o 

projeto. 

Vanessa: E algum tema dos outros Projetos Extraescolares Javaé, você já utilizou? 

J8: Já sim, o artesanato, foi importante, eu usei na aula de artes, eu levei os alunos pra ir arrancar 

palha pra fazer o trançado, coisas simples, fazer a bolinha com palha, convidei um colega meu 

que sabe fazer a bonequinha com palha, ele ensinou para os alunos. 

Vanessa: Certo. Para fechar, eu vi aqui que tem um ano que você dá aula, né?!. Você acha que 

a formação no curso de Educação Intercultural te ajudou, ou ajuda, em sua prática pedagógica? 

J8: Ajudou sim, a gente tem uma visão diferente, a gente busca dar valor em nossa cultura, mas 

tem SEDUC no meio aqui, eles querem que a gente ensine mais o ocidental, fica mais difícil da 

gente trabalhar, mas a gente tenta. 

(Encerramento da Entrevista/conversa 8). 

 

 

 


