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Resumo: Pretendo nesta comunicação compartilhar a minha experiência no curso de 

Especialização em Educação Intercultural e Transdisciplinar: Gestão Pedagógica da 

UFG, criado especificamente para atender a uma demanda posta pelos egressos 

do  Curso de Educação Intercultural de Formação Superior Indígena da Universidade 

Federal de Goiás, que se formaram em 2011 e 2012, solicitando a continuação dos 

debates colocados nas etapas de estágio do referido curso sobre a construção de 

projetos políticos pedagógicos alicerçados em suas demandas. A firme determinação 
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desses indígenas, maioria professores em suas comunidades, na busca de uma 

educação emancipatória, plural, humana, intercultural, me envolveu e me impulsionou 

a ser parceira deles na consolidação da proposta reivindicada, que se contextualiza 

no entendimento de que o papel político da educação cumpre-se na perspectiva dos 

interesses indígenas.  sso abre espaço para um pluralismo epistemológico que possa 

conferir outros sentidos à vida e à educação. 
Palavras chave: educação, interculturalidade e transdisciplinaridade 

 

Introdução     

 Na construção dos projetos políticos pedagógicos no de Especialização em 

Educação Intercultural e Transdisciplinar: Gestão Pedagógica da UFG, os indígenas 

tomaram por base, além de suas cosmologias, autores que advogam contra a 

colonialidade do saber, como, por exemplo, Santos (2004). Para este autor, o 

conhecimento científico-racional, ao se tornar hegemônico, rompeu, violou, explorou 

e ocultou diferentes modos de vida e de viver. Segundo o estudioso, essa violência 

epistêmica visava à destruição dos conhecimentos nativos e tradicionais e a 

imposição dos conhecimentos ditos verdadeiros, denominados de científicos.  A crítica 

ao paradigma dominante, portanto, traz à tona a existência de outras racionalidades 

historicamente silenciadas. Isso abre espaço para um pluralismo epistemológico que 

possa conferir outros sentidos à vida e à educação.  

 Pensar a educação de acordo com uma lógica não colonial é um chamado para 

abandonar as pedagogias coloniais e os pressupostos teóricos que as 

fundamentaram e geraram ideias responsáveis pela colonização do pensamento, do 

conhecimento e da educação. No curso da Educação Intercultural citado, esse 

chamado ganha vigor e profundeza nos estudos dedicados ao estágio pedagógico. À 

medida que os estudos do/no estágio se aprofundam, os indígenas percebem com 

mais clareza a diferença entre a escola monolíngue/monocultural dominante e a 

escola intercultural crítica.  

 Na educação monocultural dominante não há espaço para se discutir, de fato, 

diferenças culturais, diversidade linguística, pluriepistemologias, muito menos, ensino 

bilíngue intercultural (cf. Pimentel da Silva, 2008). Esse tipo de educação contribui 

com a atrofia das línguas indígenas, cujos principais sintomas são o empobrecimento 

crescente do vocabulário, diminuição dos enunciados, desaparecimento de saberes e 



de muitos conhecimentos importantes. Realidade muito bem colocada pelo professor 

Manaijè Karajá.  

 

Se a língua desaparece, as danças vão acabando devagar. Quando se está 

chegando ao abismo é que se reflete sobre o que está acontecendo. Assim, 

é preciso valorizar ambas as culturas e não só uma. O interessante é 

colocar a escola como transdisciplinar. Dentro da interculturalidade e da 

trandisciplinaridade, colocam-se desenhos, músicas, oficinas de artes etc. 

(KARAJÁ, 2014). 

 

 Foi nesse cenário de reflexão, estudo e pesquisa que o estágio floresceu e 

germinou a filosofia da educação problematizadora, que nas palavras de Freire (1980, 

2002) tem um importante papel: o de esclarecer e auxiliar na libertação da consciência 

humana, para que sujeito tenha condições de assumir sua condição ontológica e 

social de modo a contribuir para a transformação da realidade. O estudioso concebe 

o processo educativo como um meio para promover a libertação da consciência e 

emancipação do sujeito humano, diferente daquele que ao domesticar cria uma falsa 

realidade, uma falsa crença aos olhos dos que se tornam objetos.  

 Os fundamentos da educação problematizadora pensada por Freire tiveram e 

têm por objetivo esclarecer o educando de seu papel no mundo e levá-lo a perceber 

a presença da opressão para que possa lutar contra ela. O pensamento do estudioso 

inspirou, ao grupo de professores responsáveis pela criação do Curso de Educação 

Intercultural referido, a ideia do ensino por meio de temas contextuais. Estes não 

aceitam jamais a disciplinarização do conhecimento.  

 O tema contextual busca, sempre, o alargamento dos conhecimentos, sejam 

em bases epistêmicas intraculturais, ou em outras fontes, as ditas científicas, 

dissolvendo, assim, as hierarquias e as dicotomias, uma vacina importante contra a 

colonialidade do saber.  Isso evoca um sentimento de politicidade da educação. Um 

sentimento de crítica aos sistemas dominantes de educação. 

 

  



Crítica aos Sistemas Educativos Hegemônicos e as Novas Práticas Educativas 

 

  A crítica aos sistemas educativos é, sobretudo, uma crítica aos modelos de 

ensino gerados por uma razão hegemônica. Na contramão desse pensamento, 

encontra-se a educação problematizadora que questiona a subordinação e o 

silenciando ou silenciamento das epistemologias indígenas e sua exclusão do 

currículo das escolas desses povos. Propõe, em contrapartida, a criação da educação 

intercultural crítica, que, segundo Marín (2003), parte do diálogo crítico, no qual as 

culturas se articulam, mas não se subordinam. Este entendimento formou a base 

epistemológica de fundamentação do estágio pedagógico que, de etapa em etapa, 

busca a decolonialidade das escolas indígenas protagonizadas pelos sujeitos 

epistêmicos que foram silenciados por séculos como autores de seus currículos 

escolares.  

.... trabalhei no estágio o que achei mais importante e também os 

problemas que frequentemente minha comunidade enfrenta. Então resolvi 

trabalhar sobre o tema escolhido, pensando no futuro das crianças da 

minha comunidade, portanto a motivação na sala de aula é muito 

importante para enriquecer o conhecimento. Durante todo período que 

trabalhei no meu estágio consegui ampliar muito o meu conhecimento, e 

perceber que é muito importante para nós termos este conhecimento da 

nossa cultura na comunidade e também respeitar a diferença cultural do 

mundo. (KAXIWERA, 2013). 

 

 O grande desafio trazido pela proposta pedagógica de estágio é o de inventar, 

como bem afirmou Gilsom Tapirapé (2014), “acho que temos que parar de imitar. 

Precisamos criar a nossa pedagogia”. Ou ainda, como expressou Manaijè Karajá 

(2014), “estamos descobrindo caminhos e inventando metodologias para nossas 

escolas.”. 

 De modo geral, os indígenas estão defendendo metodologias de movimento 

dos saberes indígenas por meio de 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 suas outras necessidades de apropriarem de 

conhecimentos gerados em outras potencialidades. Estamos, portanto, diante de uma 

reforma pedagógica, política e epistêmica. Estamos diante de uma educação para o 



manejo de mundos, conforme Luciano (2013). Nesse pensamento, segundo o autor, 

a escola é importante para gerar oportunidades que conduzam os povos indígenas a 

um novo patamar de vida nos cenários local, regional, nacional e global. 

 O ponto de partida para enfrentar os desafios exigidos pela educação de 

manejo de mundos é trazer às escolas indígenas os saberes das comunidades e 

incluí-los nos projetos políticos pedagógicos, sem vinculá-los às nossas lógicas de 

construção e reprodução e legitimação de saber, mas, de fazer, de fato, educação 

intercultural crítica. Neste pensamento evidencia-se a preocupação em construir uma 

educação contextualizada, dialógica e complementar, a partir da compreensão da 

formação bi/pluriulíngue, intra e intercultural, em que a diferença deve ser respeitada 

e valorizada, não na superficialidade descritiva do ser e estar mundo, mas na profunda 

subjetividade do ser humano na relação com sua cultura, com a natureza e com o 

mundo mais amplo. Nesse sentido, é importante considerar as emoções, experiências 

e os planos comunitários, assim como os processos próprios de aquisição de 

conhecimento.  

 A aquisição de conhecimento, segundo González Rey (1995), é apenas um 

aspecto da educação que, na realidade, deve ter como objetivo maior promover o 

desenvolvimento do aluno enquanto sujeito. Para isso é importante que a escola o 

ensine a religar conhecimentos. É preciso ir mais longe do que os limites colocados 

pelas ciências disciplinares. É preciso também entender que existem muitos outros 

modos de ensinar e aprender que se dão não pelas disciplinas, mas gestados em 

outras crenças, filosofias e movimentos epistêmicos. Há muitas maneiras de aprender 

as coisas no mundo. 

 Quando trabalhei no curso da Educação Intercultural o tema contextual 

‘modalidades de ensino bilíngue’, os universitários indígenas apresentaram várias 

formas de ensino e aprendizagem, todas contextualizadas e ligadas à vida e à 

natureza.  Um estudante ilustrou esses modos de aprender contando uma história real 

de uma caçada realizada pelo seu pai.  Nessa caçada, seu pai matou muitos porcões, 

além do que era permitido pela Natureza.  Por conta dessa desobediência ecológica, 

seu pai ficou doente e muito doente. A medicina dos brancos não conseguiu tratá-lo. 

Seus filhos resolveram buscar outras formas de tratamento. Foram atrás de curadores 

em outra sociedade indígena. Quando os curadores chegam à sua casa, disseram-

lhe: o espírito dono dos ‘porcões’ roubou a alma de seu pai e esta está presa em seu 

domínio. Um filho perguntou: o que é possível fazer? O curador disse: vou fazer um 



ritual de cura e pedir para o espírito devolver a alma de seu pai.  E assim o fez e o pai 

ficou bom.  

 Aprender pelo exemplo, pelo respeito e pela obediência aos valores próprios é 

um paradigma importante no sistema educacional indígena. Respeitar a natureza e 

ouvi-la, por exemplo, é um ato sagrado, pois eles sabem o perigo que é desobedecê-

la. Sem a natureza, conforme Fabíola Tapirapé (2015), a cultura morre. A natureza é 

importante para a sobrevivência física, cultural e espiritual dos povos indígenas.  O 

sistema de ensino escolar precisa incorporar essas ideias nas suas matrizes 

curriculares. 

 Nesta direção, uma pergunta vem à cabeça: como discutir educação 

intercultural, específica, diferenciada, sob o julgo da imposição de um Núcleo Comum 

Nacional, que privilegia em sua composição as ciências ocidentais e a língua 

portuguesa? Este desafio foi colocado durante todo o processo de construção dos 

projetos políticos pedagógicos.  Se de fato o propósito for reconhecer outros lugares 

de produção de saber, de ensinar, de aprender, outras epistemologias, filosofias, 

precisamos encontrar outro lugar de sustentabilidade e contextualização dos projetos 

políticos pedagógicos das escolas indígenas.  

 Para fortalecer esse debate, chamamos Tubino (2005) e Walsh (2009), que 

tratam de questões importantes relacionadas ao entendimento do que é educação 

intercultural, ou seja, a educação do diálogo, do movimento, das trocas. A questão 

colocada em discussão no momento é a diferença entre interculturalidade funcional e 

crítica. A primeira, segundo Tubino, é assumida no discurso oficial dos estados como 

estratégia para favorecer a coesão social, sem questionar as causas da assimetria 

social e cultural. Neste sentido, o interculturalismo funcional visa diminuir os conflitos 

entre povos e movimentos sociais, sem afetar a estrutura e as relações de poder 

vigentes que mantêm a desigualdade.  

 Para Walsh, o interculturalismo funcional responde aos interesses e 

necessidades das instituições sociais dominantes. Dessa forma, pode-se entender a 

interculturalidade funcional como estratégia para favorecer os grupos minoritários 

subalternizados assimilar à cultura hegemônica, como um bem de conquista, tal como 

foram às políticas indigenistas assimilacionistas e integracionistas brasileiras.  

 Para os autores, a interculturalidade crítica, pelo contrário, é uma construção 

de e a partir das comunidades que têm sofrido um histórico de submissão e 

subalternização. Para Walsh, a interculturalidade crítica tem suas raízes e 



antecedentes não no Estado (nem na academia), mas nas discussões políticas postas 

em cena pelos movimentos sociais, faz ressaltar seu sentido contra-hegemônico, sua 

orientação com relação ao problema estrutural-colonial-capitalista e sua ação de 

transformação e criação.  Ou seja, o valor do movimento intercultural é a construção 

de relações novas, verdadeiramente igualitárias e humanas entre povos, o que supõe 

empoderar aqueles que foram historicamente inferiorizados, respeitando a riqueza 

das diferentes abordagens culturais.  

 O PPP, portanto, não pode ser uma arma nas mãos dos dominantes que o 

utilizarão como meio para divulgar visões favoráveis aos seus interesses. O que fazer 

para evitar isso? O que fazer para situá-lo na ideia da complementaridade dos 

conhecimentos e não de submissão de um saber sobre o outro? O primeiro passo 

nessa direção deve ser o ato de contextualizar o PPP em fundamentos de 

propriedades indígenas, ou seja, nos seus mundos, saberes e demandas.  Esta foi a 

medida que os Iny incorporaram na construção dos projetos políticos pedagógicos de 

oito escolas, sendo cinco situadas no estado do Tocantins: Hawalò, JK, Btoiry, Heryri 

Hawa, Ibutuna; duas no estado do Mato Grosso: Itxala e Hawalòra; e duas no estado 

de Goiás: Buridina e Bdèburè. 

 
 
 
Fundamentos Epistêmicos dos PPPs das Escolas Iny 
 
 O ponto de ancoragem dos PPPs das escolas Iny citadas acima reside na 

identificação e no reconhecimento dos sujeitos dessa construção e na capacidade 

deles de produzirem conhecimentos e problematizarem a realidade vivida. Para que 

esse plano de autonomia pedagógica se materializasse, foram necessárias muitas 

providências. A primeira delas passou pelo debate com as comunidades. Os 

professores e alunos da escola da aldeia de Itxala, por exemplo, realizaram 

seminários na comunidade para debater o PPP da escola. A figura ilustra bem esse 

movimento. 

Debate em Itxala: 



 
 

 Do mesmo modo que os de Itxala, os professores Iny de outras comunidades 

foram buscar o porto de ancoragem dos projetos pedagógicos de suas escolas nos 

planos e metas de suas comunidades. Trouxeram, para dentro da discussão, os 

interesses, demandas, direitos, conhecimentos, metodologias e filosofias próprias. 

Nasceu dessa relação a firme decisão de desmantelar a “matriz colonial” (Mignolo, 

2002), na qual se encontram hospedadas suas escolas, e também brotou, com vigor, 

o reconhecimento de suas matrizes culturais como bases de sustentação e 

contextualização dos PPPs. Floresceu o desejo de uma escola para cuidar, de 

verdade, de suas crianças e jovens, pauta que reflete a agonia vivida por esse povo 

ao presenciar seus jovens se suicidando ano a ano, além do alcoolismo, um mal que 

destrói a espiritualidade Iny.  

 Compreender a realidade indígena e os caminhos de luta construídos 

coletivamente, mas também as diversas maneiras de viver, de lutar, de acreditar e de 

eles pensarem o tipo de escola que lhes interessa, é um grande passo para a 

qualificação da escola indígena. A essa altura dos acontecimentos, os professores Iny 

chegam à conclusão de que a fundamentação dos PPPs não pode ser só com 

palavras escritas, com teorias ocidentais, mas também pela inclusão dos seus 

pertencimentos estéticos, epistêmicos, culturais e espirituais.  

 A natureza complexa da educação intercultural pede essas referências. Pede 

o conhecimento construído em outras lógicas de produção e registros de 

conhecimentos, que, no caso, nunca podem ser disciplinados, muitos desses saberes 



perdem substância quando transferidos para a escrita. Revelam uma conexão de 

saberes produzidos e nascidos em matrizes culturais governadas por outras lógicas, 

para outras racionalidades e finalidades.  

 A razão ocidental, aquela que configura o atual modelo escolar brasileiro dos 

não indígenas e também dos indígenas ainda não atentou para a diversidade 

epistemológica e metodológica indígenas. Por exemplo, quando uma criança Iny está 

aprendendo a fazer uma peça de artesanato, está aprendendo também muitos outros 

conhecimentos ligados à cultura, à vida, à natureza, à espiritualidade. Esses 

conhecimentos não pertencem a nenhuma disciplina de especialização científica. 

Esses conhecimentos não precisam da escrita alfabética para sobreviver, nem tão 

pouco da qualificação científica para validá-los. Seu verdadeiro registro se dá no fazer, 

no movimentar e na transmissão de geração a geração. Esse é um princípio 

importante a ser considerado. 

 As iniciativas indígenas de fundamentar o PPP em suas epistemologias não é 

para disciplinarizá-las, ou para legalizá-las no discurso da verdade da ciência 

ocidental, mas para imprimir uma nova noção de escola, para exigir dessas ações,  

políticas de valorização dos conhecimentos das matrizes culturais, da ordem do 

sagrado, dos segredos, das famílias, do parentesco, da organização social, 

aproveitando, assim, a filosofia e a pedagogia próprias, estabelecendo, desse modo, 

o paradigma da complementaridade, o qual difere totalmente do pensamento da 

colonialidade.   

 Da profundeza dos debates dos professores durante a construção dos PPPs 

veio à tona outras exigências, como, por exemplo, a necessidade de mapear os 

saberes Iny. A construção dessa geopolítica do conhecimento fundamentou-se numa 

diversidade de justificativas: (1) entrar no mundo Iny para aprender mais desse 

complexo universo; (2) conhecer o manejo do mundo próprio; (3) evitar o desperdício 

de saberes; (4) estudar e analisar o estrago das políticas da colonialidade do saber; 

(5) valorização dos sábios e dos conhecimentos próprios; (6) estudar o valor da língua 

e os impactos sofridos por ela ao longo da história de contato com a sociedade não 

indígena; (7) conhecer mais as práticas orais, educativas; (8) estudar os grafismos, 

as pinturas, seus nomes e significados; (9) estudar a produção de saberes, 

transmissões e veiculação entre gerações; (10) estudar os nomes dos rios, suas 

curvas, praias e as relações com os nomes próprios etc.  

Segundo Wahuka (2014):  



 

Há muitas curvas e ressacas do rio que têm nomes e por isso a escola 

deveria procurar resgatar esse conhecimento para poder fortalecer a 

educação escolar com a cultura Karajá, porque ali tem nomes de 

guerreiros e de avós e antepassados e ali pode ser compreendido de onde 

vêm os nomes usados nas pessoas nos dias atuais também.  

 

Txiarawa também apresenta uma análise de seus estudos com os sábios de 

sua comunidade:  

 

Com os sábios aprendi muito sobre a minha cultura, como por exemplo: 

pintura corporal, dança, conto, história e outros elementos culturais de 

relevância. Através da pesquisa, consegui entender por que hoje em dia os 

mais novos estão perdendo o valor de respeitar a família e de respeitar ao 

próximo. Na verdade, o contato com a sociedade envolvente ajudou 

enfraquecer nossa cultura. (TXIARAWA, 2014). 

 

 No estudo dos mapas epistêmicos foi possível verificar, claramente, o que 

Txiarawa afirmou, ou seja, o tamanho do estrago causado pela colonização e pela a 

colonialidade do saber. Os mapas estudados revelam também o quanto de riquezas 

que ainda existem, muitas delas no estado de total silenciamento. A composição dos 

mapas revelou riquezas de sabedorias desconhecidas pelos próprios professores Iny. 

O estudo dos mapas está servindo para muitas ações educativas, como por exemplo, 

na implantação de políticas de educação escolar e extraescolar. 

 A partir dos estudos dos mapas, os professores têm mais possibilidades de 

aproveitar os saberes de seu povo na composição das matrizes curriculares e de 

tomarem decisão sobre quais projetos vão fazer parte delas. O estudo dos mapas 

também favoreceu estabelecimento de diretrizes educativas importantes na 

articulação da escola com outros espaços de práticas educativas e de produção de 

saberes.  

 O reconhecimento de outras formas possíveis para a realização da educação 

escolar indígena incorpora outras considerações cognitivas, artísticas, musicais etc. 

Essa perspectiva de educação se compõe na contextualidade de expressões 

corporais e de um fluxo de ideias e emoções que permitem aos envolvidos – alunos, 



professores e comunidades- operarem semióticas que resultem de sentido de suas 

vidas para suas vidas, não num pensamento fechado, mas em movimento. A ética e 

estética de fazer educação, nesses termos, vai na contramão de um pensamento 

único, hegemônico e colonizador. 

A razão ocidental ainda não prestigia a diversidade de saberes existente no 

mundo, cuja indolência é responsável pelo imenso desperdício da experiência social 

de que se alimentam todas as formas de pensamento único (Santos, 2009). 

 As reflexões acerca do contexto atual dos indígenas e da retomada do valor de 

seus saberes e tessitura desses, por questionar alternativas acerca do enfrentamento 

das estruturas dominantes do estado brasileiro e seus interesses, mas também por 

colocar em cena possibilidades diferentes de pensar e construir novas propostas de 

educação, permitiram aos indígenas traçarem os fundamentos da educação em ideias 

críticas, interculturais e transdisciplinares. Isso não se faz sem problematizar, 

contextualizar e sem aceitar a pedagogia da complementaridade. 

 O que se está propondo aqui nada mais é que desobediência epistêmica e o 

atendimento aos interesses indígenas de acessarem os seus próprios saberes, mas 

sem negar a importância das ciências ocidentais. Sem tomar essa medida, não será 

possível construir escolas diferenciadas. Como construir escolas diferenciadas 

centralizadas nos cânones das ciências eurocentradas, enraizados nas categorias de 

conceitos gregos e latinos e nas experiências e subjetividades formadas dessas 

bases?  

 Considerando essa realidade e o histórico da educação escolar indígena, os 

professores tiveram certeza de que o lugar de contextualização dos PPPs é nas 

matrizes culturais, um direito estabelecido na Constituição Brasileira de 1988, 

expressado nos Artigos 210 e 215. O texto constitucional citado rompeu com a política 

integracionista de homogeneização cultural e étnica e estabeleceu um novo 

paradigma com base no pluralismo cultural, no qual se insere o direito a uma 

educação escolar específica. Garante o respeito aos seus processos próprios de 

aprendizagem, inclusive assegurando que o ensino seja feito na língua materna dos 

índios, como meio de comunicação e aprendizagem. 

 O mesmo teor de direito está claramente dito na LDB de 1996, no artigo 78, 

incisos I e II.  

 



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

recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação 

de suas identidades étnicas; a valorização de suas 

línguas e ciências;  

 

II.  garantir aos índios, suas comunidades e povos, o 

acesso às informações, conhecimentos técnicos e 

científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não-índias. 

      
A Contextualização dos PPPs nas Matrizes Culturais Iny 
 
 O que são as matrizes culturais? As matrizes culturais dão origem a novos 

projetos de educação, uma iniciativa que muda e desloca a escola indígena do lugar 

do outro para suas comunidades. As matrizes culturais são as bases da escola 

diferenciada, bilíngue, intercultural e específica.  Este movimento educativo se 

assenta nas bases das pedagogias descoloniais. 

   Pensar a educação ancorada numa lógica que não seja a colonial, mas tendo 

em conta as ansiedades e desejos dos reivindicantes, só será possível se a sociedade 

brasileira não indígena aceitar no seu mundo os mundos indígenas; se os sistemas 

de ensino (federal, estadual e municipal) abraçar os sistemas de ensino indígena. 

Penso que a primeira medida nessa direção seja a educação intercultural para todos. 

É preciso aplaudir essa ideia, não por força de lei, mas do respeito uns aos outros. 

 Está passando da hora de acabar com o analfabetismo cultural da maioria dos 

brasileiros não indígenas que não conhecem, ou não querem conhecer, a 

complexidade cultural na qual vivem e respiram. A complexidade das culturas 

indígenas não produz somente objetos, artefatos, como a maioria pensa, mas ideias, 

conhecimentos, modos de vida, que podem contribuir com a qualificação da vida dos 

não indígenas.   

 A contextualização dos PPPs nas matrizes culturais chama para esses 

fundamentos pedagógicos e filosóficos tão necessários à feitura da educação 

diferenciada. O que exige logo de início o entendimento do ciclo da vida da criança 

Iny, os processos de educação adotados pela família nessa fase. Tudo isso passa 

pela compreensão da formação da pessoa no mundo Iny. Segundo os estudiosos 



Txiarawa (2015) e Lariwana (2015), o nascimento de uma pessoa Iny é marcado por 

dois momentos importantes. O primeiro é quando o corpo todo da criança, de ambos 

os sexos, é pintado com a tinta vermelha de urucum. É o nascimento biológico. O 

segundo nascimento do menino ocorre na idade de mais ou menos 12 anos, marcado 

pelo ritual de iniciação de passagem de criança para a fase adulta.  

 Nessa cerimônia o corpo inteiro da criança é pintado com a tinta preta, 

indicando uma nova fase da vida, ou seja, o seu segundo nascimento, o social, seu 

pertencimento ao mundo masculino. O menino passa por uma grande festa de 

iniciação masculina, denominada de Hetohokỹ.  Os meninos aprendem tudo sobre a 

questão moral, respeito pelo próximo e pelos outros, como ser um bom homem e ser 

uma pessoa responsável. Adquirem essas orientações na família, mas também com 

os sábios na Ijoina (casa do homem).  

 Segundo Wahuka (2014), o garoto recebe o ensinamento no silêncio e é 

obrigado a passar por esse processo, porque os mais velhos dizem que os espíritos 

que andam em torno das aldeias perseguem as pessoas para fazer o mal. Os garotos 

que receberam orientações ficam livres de ser perseguidos. E assim ele carrega 

consigo a bagagem de conhecimento e de proteção. Para o povo Iny todos os seres 

vivos nascem, crescem e morrem, têm seus espíritos, e se isso não for ensinado aos 

jovens Iny, ninguém irá respeitar a natureza. 

A vida adulta da menina inicia-se com a primeira menstruação, ou seja, é a 

natureza que indica sua passagem para a vida adulta. Nesse período, a moça é 

vigiada e cuidada pela avó materna, fica isolada e recebe orientações de como ser 

uma boa pessoa. Avó, tias e a mãe a orientam para seguir os passos de mulheres 

honestas e boas na comunidade. A sua aparição em público, depois da menstruação, 

acontece quando está bem enfeitada com pinturas corporais e enfeites plumários para 

dançar com os Ijasò2. Nisso ela é muito prestigiada por todos.  

 Ensinar e educar uma criança Iny, portanto, não acontece só na sala de aula 

com os professores, mas também na família, na comunidade, pelo exemplo, ouvindo 

os pais e os mais velhos e os sábios. A educação dada pela família continua sempre 

mesmo depois de entrar na vida adulta. O contexto primordial de desenvolvimento da 

pessoa Iny, segundo os estudiosos, é aquele em que o indivíduo pode engajar-se em 

atividades conjuntas cada vez mais complexas, com a orientação direta da família e 

                                                        
2 São personagens espirituais. Existem na sociedade Iny muitos tipos de Ijasò, cada um tem suas 
roupas, músicas e danças. 



de pessoas que se comprometam com seu bem-estar e com quem ele tenha uma 

relação afetiva positiva. 

 As escolas indígenas devem zelar por sua autonomia educativa e 

administrativa, colocando, em pauta, o desafio de atender as características próprias, 

incluindo a conquista de uma organização escolar fundamentada em normas, 

filosofias e pedagogias próprias, que orientam a construção das matrizes curriculares. 

 

Matrizes Curriculares na Contextualização das Matrizes Culturais 
 

São as matrizes culturais que fornecem todos os conhecimentos necessários 

para a composição das matrizes curriculares. Em suas bases de sustentação estão 

também os mapas epistêmicos e as exigências comunitárias. Fundamentam-se, 

assim, nos desafios que se colocam hoje para a construção de propostas de educação 

alicerçadas nos princípios do respeito, do direito, da intraculturalidade, da 

interculturalidade e das demandas sociais, tendo por sustentação a pesquisa, o 

diálogo, a reivindicação da comunidade, os sentimentos e as experiências dos 

professores.  

Durante a composição das matrizes curriculares foram evocados pontos 

importantes necessários na contextualização do ensino situado nos direitos dos povos 

indígenas; na vivência cultural; na consideração do saber dos anciãos e das anciãs; 

no cuidado com as crianças e com os jovens; no fortalecimento da língua Iny; na 

inclusão de projetos sociais/comunitários; na qualidade de vida; na proteção dos rios, 

lagos e lagoas; na proteção do território e das riquezas da região; na proteção das 

árvores e frutas; na adoção de políticas linguísticas fortes para atender às demandas 

internas e externas; e no acesso a novos conhecimentos. 

Depois de dois anos de estudos e pesquisas, os professores Iny iniciaram a 

composição das matrizes curriculares. De modo geral, elas estão compostas por 

temas contextuais, língua iny, língua portuguesa, atividades extraescolares e projetos 

comunitários, que podem ser de manejo ambiental, de defesa do território etnocultural, 

econômicos, artístico ou de outras modalidades.  Incorporar os projetos societários 

aos políticos pedagógicos significou muito na estrutura curricular. A escola pode aos 

poucos estabelecer meios para atender à vocação vislumbrada pelos indígenas na 

coletividade, mas também promovendo uma experiência íntima de autoconstrução, 

autorrealização e de bem estar do indivíduo.  



Tudo isso dependeu de muita pesquisa e de muita aprendizagem. À medida 

que os professores foram achando caminhos para localizar o PPP na estrutura de 

suas comunidades, aumentavam neles a consciência crítica sobre a realidade na qual 

a escola situou ao longo de toda história de sua existência. Não desanimaram com 

essa descoberta, muito pelo contrário, nasceu em cada um a esperança de vencer 

esses obstáculos, o que Freire chama de clima de esperança e confiança que leva os 

homens a empenhar-se na superação das situações-limites. O autor enfatiza que as 

pedagogias focadas no discurso crítico são necessárias para identificar as ideologias 

determinantes e “esclarecer a legitimidade do sonho ético-político de superar a 

realidade injusta [...] trabalhar contra a ideologia fatalista dominante e seu poder de 

incentivo a imobilidade por parte dos oprimidos e sua adaptação à realidade injusta” 

(FREIRE, 2000, p. 43). 

 
Desafios à Educação Escolar Indígena 
 

O grande desafio colocado durante todo o processo de construção dos PPPs 

foi o desejo de rompimento com a educação escolar que trabalha na direção da 

separação ou fragmentação dos conhecimentos e isso se deve ao fato de ela ser 

orientada por essa tradição disciplinar na qual também são formados os educadores 

e os educadores dos educadores. Para resolver esse problema, segundo Morin, 

(2002), não basta apenas abrir as fronteiras entre as disciplinas, mas transformar o 

que gera essas fronteiras: os princípios organizadores do conhecimento. Ou seja, é 

emergente desenvolver um pensamento apto a perceber as ligações, as interações, 

as implicações mútuas, mas ao mesmo tempo, apto em perceber a diferenciação, a 

oposição, etc. Infelizmente nossa civilização e, consequentemente, nosso ensino, 

privilegiaram a separação em detrimento da ligação. 

Os professores Iny perceberam bem a emergência de colocar na escola 

planejamentos capazes de dar aos alunos e aos adolescentes, condições para 

enfrentar no mundo uma cultura que lhes permitirá articular, religar, contextualizar, 

situar-se num contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos que 

adquiriram. Esse é o grande desafio da educação intercultural.  

Nesse sentido, problematizar e contextualizar os conhecimentos rompe com a 

clausura disciplinar. Problematizar é uma pedagogia usada pelos indígenas na luta 

pelos seus direitos. Na educação, problematizar significa luta pela libertação da 



consciência, para o desenvolvimento da potencialidade criativa e da emancipação 

intelectual. Desse modo, os fundamentos da educação problematizadora advogada 

por Freire (2000), e muito bem entendida pelos Iny, têm por objetivo esclarecer ao 

professor e ao educando quais são seus papeis no mundo e levá-los a perceber a 

presença da opressão para que possam lutar contra ela.  

De igual modo foi entendido o ‘contextualizar’ como um ato de sentir-se na 

história, na vida, no cotidiano, no fazer as coisas. Perceber esses pressupostos 

educacionais não como meras técnicas ou diretrizes acadêmico-pedagogizantes que 

venham a ser adotadas no universo do ensino, por mais importante que ela possa ser, 

pois é mais do que a adoção de uma metodologia, é uma postura político-filosófica 

diante do mundo e da existência. 

 A apropriação desses referenciais como leitura de mundo e como criação de 

uma escola para o manejo de mundos são as raízes das novas bases epistêmicas 

produzidas durante a edificação dos PPPs. São as chamadas epistemologias 

interculturais. Essa inovação abre espaço para outras considerações político-

pedagógicas, como, por exemplo, para estabelecer critérios de seleção e produção 

de material didático, criação de metodologias e de diretrizes de formação continuada 

dos professores. Essas bases fundamentam-se nas seguintes noções: 

 

 Temas Contextuais 

 Bilinguismo Epistêmico 

 Atualização Cultural 

 Pedagogia da complementaridade 

 Fortalecimento dos espaço educativos tradicionais 

 Articulação dos Saberes 

 Matrizes Culturais  

 Mapas epistêmicos 

 

Gostaria de encerrar este texto chamando atenção para a importância do que 

significa ‘temas contextuais’ e ‘bilinguismo epistêmico’. Os temas contextuais 

favorecem a complementaridade e diálogo entre saberes indígenas e não indígenas, 

contribuem para o rompimento do reducionismo dos conhecimentos e línguas 

indígenas na escola. Concretizam-se no coletivo quando os professores e alunos 



envolvidos conseguem romper barreiras relacionadas a situações pré-estabelecidas 

pelas disciplinas. Criam seu próprio sistema de interação e de produção de saberes. 

Freire (1998, p. 25), afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para sua produção ou a sua construção”. 

A ideia da articulação de saberes por meio de temas contextuais aposta 

também na veracidade e potencialidade educativa de espaços e territórios de 

circulação de crianças e adolescentes indígenas, que processam uma matriz 

convivencial e de aprendizagem pouco reconhecida pelos currículos escolares.  

Os temas contextuais selecionados para compor as matrizes foram assim 

classificados: intraculturais, interculturais e de demandas sociais/comunitárias. Estes 

últimos se agrupam aos intra e aos interculturais, mas diferenciam-se daqueles pelas 

suas qualificações. São temas de demandas Iny, mas também de demanda 

planetária, como, por exemplo, o lixo, o alcoolismo, as drogas, a poluição da água, 

alimentação industrializada, a proteção da Ilha do Bananal, exploração comercial, os 

direitos humanos e outros. São temas que reivindicam uma contextualização local, 

sem perder de vista o global. Não são temas reivindicados pela complementaridade 

do saber. São temas de questões geradas pelo mal provocado pelas relações 

humanas. 

Os temas intraculturais são os de pertencimentos da sabedoria Iny. Muitos 

deles sequer têm como serem traduzidos: muitos são sagrados, outros são segredos. 

Outros são corrompidos, quando traduzidos. Nesse contexto, a religação dos saberes 

é de ordem intracultural, acompanha uma leitura particular de mundo. Por exemplo, 

Ijasò, Hetohokỹ3 e Ritxoko4 são temas intraculturais, mas em sua contextualização 

sempre há a convocação ao debate intercultural em decorrência a realidade atual do 

povo Iny. A língua de estudo, ensino e aprendizagem dos temas contextuais 

intraculturais é a língua iny.  

Os temas interculturais são reconhecidos pelas suas próprias características: 

favorecem os usos da língua portuguesa e das indígenas, na maioria deles. São temas 

que se alongam e favorecem o acesso a novos conhecimentos necessários à 

sobrevivência do povo Iny e ao desenvolvimento de projetos societários. 

Vale aqui destacar que o paradigma da transdisciplinaridade realizado na 

prática educativa por meio de temas contextuais pode ser entendido tanto na 

                                                        
3 Hetohokỹ é um grande ritual de iniciação masculina. 
4 Ritxoko é uma arte feminina. Existem muitos tipos de ritxoko. São bonecas de cerâmica. 



complexidade epistemológica defendida por Morin como pela cosmologia Iny, ambas 

alicerçam-se na ideia de articulação, conexão, contextualização e complementaridade 

de saberes. A diferença reside na matriz conceitual, ou seja, enquanto o estudioso 

defende a transdisciplinaridade como uma forma para transcender a lógica clássica 

das doctomias científicas, os indígenas a entendem como a não disciplinarização dos 

seus saberes. O transceder às disciplinas para eles é não ser disciplina. Desse modo, 

os saberes indígenas entram na escola não pelo cânones da cientificidade, mas pela 

liberdade de produzir outras contextualidades do aprender e do ensinar. 

 Todas essas reflexões foram possíveis durante a construção dos PPPs. 

Momentos inauguradores de novas ideias e concepção de educação escolar indígena, 

como, por exemplo a concepção de bilinguismo epistêmico, defendida por Pimentel 

da Silva (2015), ao propor que bilinguismo das práticas educativas diz respeito à 

linguas, mas também aos conhecimentos. Segundo a autora, os temas de 

conhecimentos das tradições indígenas, são trabalhados de modo monolíngue, ou 

seja, por meio da língua materna; já os  temas interculturais poderão ser trabalhados 

de modo  bilíngue, ou seja, com a língua portuguesa e a língua materna, dependendo 

do tema e do interesse dos professores e alunos. Trabalhar a educação bilíngue com 

tal visão encanta o aprender e resgata o prazer de aventurar-se no mundo das ideias, 

das descobertas, da construção de outros saberes, de outras experiências de vida, 

constituindo ações em parceria e formando pesquisadores, que busquem superar o 

preconceito introduzido pela hierarquização dos saberes.  

O ponto de partida para a construção de uma educação escolar indígena 

autônoma e motivadora, capaz de atribuir perenidade ao processo de reconhecimento 

de outros espaços educativos na comunidade ampliou o olhar dos indígenas sobre as 

possibilidades da educação para além da escola. Isso não diminui nem restringe a 

importância e o papel dela; apenas aponta que as demandas de formação de crianças 

e jovens indígenas podem ser mais bem atendidas com a articulação entre o espaço 

escolar e os comunitários, nos quais se realizam práticas educativas importantes na 

formação do cidadão e da cidadã indígena, como as vistas nas matrizes culturais, 

assim como nos projetos comunitários. 

 Com certeza, as riquezas epistêmicas movimentadas durante a construção dos 

PPPs proporcionaram momentos de reflexão coletiva, contribuindo para formular 

muitas perguntas, por exemplo: Que experiências são aproveitadas da comunidade 

na escola? Como é a interação professor e aluno? Escola e comunidade? A 



comunidade reconhece a escola como patrimônio cultural?  Quais projetos 

comunidade e escola podem fazer juntas?   

  O desafio em trilhar os caminhos encontrados é grande, mas eles foram 

achados e estão sendo construídos/reconstruídos, e que deles possam fluir e se 

ramificar diversas experiências educativas escolares e comunitárias e na articulação 

dessas duas agências em um destino melhor para a educação escolar indígena e para 

uma vivência intra e intercultural com mais qualidade e esperança e mais promoção 

do diálogo entre saberes próximos e destes com os mais diferenciados.  
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