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RESUMO 

O povo Rikbaktsa teve seus primeiros contatos com os “kadire” (homem branco) a 

partir da década de 1940. A história da humanidade tem mostrado que, quando duas 

sociedades diferentes se encontram, muitas adversidades e grandes mudanças 

podem ocorrer. Em se tratando da etnia Rikbaktsa na relação com o não indígena, 

observa-se que não foi diferente: seu contexto histórico foi inicialmente marcado por 

muitos conflitos e violência de ambas as partes. Esses conflitos diminuíram após a 

intervenção de missionários católicos, mas o contato provocou uma mudança 

profunda em sua cultura. Atualmente, os Rikbaktsa vivem às margens do Rio 

Juruena (Mato Grosso), têm convívio com a comunidade não indígena do outro lado 

do rio, no distrito de Fontanillas, município de Juína (MT). Desta premissa parte a 

investigação da presente pesquisa: o convívio no contexto escolar como um espaço 

intercultural. Alguns pais Rikbaktsa confiam a educação dos filhos à Escola Rural 

Vinícius de Morais, no distrito de Fontanillas, sendo que os estudantes atravessam 

um rio consideravelmente perigoso para ir à escola, mesmo que exista uma escola 

dentro da aldeia. Este fator intrigante serviu como subsídio para refletir sobre esta 

realidade que ocorre no processo de ensino de alunos indígenas da etnia Rikbaktsa 

em uma escola não indígena e os motivos que os levam a buscar essa escola. Para 

a presente investigação foram utilizados os seguintes recursos metodológicos: 

entrevistas, observação de campo, análise documental. Buscando compreender os 

motivos da preferência da escola e qual é a visão dos pais sobre a escola, foram 

entrevistados seis pais de estudantes Rikbaktsa, e para compreender os processos 

de ensino dos estudantes indígenas na escola não indígena, utilizamos a 

observação participante em duas salas por um período de 36 horas e análise 

documental dos históricos escolares e do Projeto Político Pedagógico da escola. Os 

dados foram organizados utilizando a análise de conteúdo proposta por Bardin. Os 

resultados demonstram que alguns pais dos alunos Rikbaktsa compreendem que a 

escola não indígena ajuda o jovem Rikbaktsa a entender a sociedade não indígena e 

os prepara para uma profissão, bem como alegam que na aldeia os professores 

faltam muito. Constata-se que na escola pesquisada o convívio intercultural ocorre 

com respeito e interação, os professores dialogam contextualizando muitos 

conhecimentos de origem indígena, permitindo uma troca de saberes em que os 

alunos compartilham seus conhecimentos com os docentes, e estes compartilham 

saberes com os alunos. Esta pesquisa mostra como as relações entre indígenas e 

não indígenas não se constituem apenas por perdas, mas por trocas que permitem 

que todos tenham benefícios: pais Rikbaktsa, estudantes (indígenas e não 

indígenas), professores, escola; enfim, na conquista de compreender o “outro”, 

sobretudo nos aspectos que concernem à educação e ao ensino. 

 

 
Palavras-chave: Educação Escolar; Interculturalidade; Rikbaktsa; 



ABSTRACT 
 

The Rikbaktsa people had their first contacts with the "kadire" (white man) from 
1940 onwards. The history of mankind has shown that when two different societies 
meet, many adversities and major changes can occur. In the case of the Rikbaktsa 
ethnicity in relation to the non-indigenous, it is observed that it was no different: its 
historical context was initially marked by many conflicts and violence on both sides. 
These conflicts ceased after the intervention of Catholic missionaries, but the 
contact brought about a deep change in their culture. Nowadays, the Rikbaktsa live 
on one side of the Juruena River (Mato Grosso). They are living with the non- 
indigenous community on the other side of the river, in the district of Fontanillas, 
municipality of Juína (MT). From this premise, the investigation of the present 
research starts: the conviviality in the school context as an intercultural space. 
Rikbaktsa parents entrust their children's education to the Vinícius de Morais Rural 
School in the Fontanillas district, and students cross a considerably dangerous river 
to go to school, even if there is a school within the village. This intriguing factor 
served as an aid to reflect on this reality that occurs in the teaching process of 
Rikbaktsa indigenous students in a non-indigenous school and the reasons  that 
lead them to seek this school. For the present research the following methodological 
resources were used: interviews, field observation, documentary analysis. In order 
to understand the reasons for the school's preference and the parents' view of the 
school, six parents of Rikbaktsa students were interviewed, and to understand the 
teaching processes of indigenous students in the non-indigenous school, we used 
participant observation in two classrooms by a period of 36 hours and documentary 
analysis of school historicals and the School's Political Pedagogical Project. The 
data were organized using the content analysis proposed by Bardin. The results 
show that some parents of the Rikbaktsa students understand that the non- 
indigenous school helps the young Rikbaktsa understand the non-indigenous 
society and prepares them for a profession, as well as they claim that in the village 
the teachers are missing work a lot. It is observed that in the studied school 
intercultural interaction occurs with respect and interaction, teachers dialogue 
contextualizing many knowledge of indigenous origin, allowing an exchange of 
knowledge in which students share their knowledge with teachers and teachers 
share knowledge with students. This research shows how the relations between 
indigenous and non-indigenous people are not only caused by losses but also by 
exchanges that allow benefits to everyone: Rikbaktsa parents, students (indigenous 
and non-indigenous), teachers, school; finally, in the conquest of understanding the 
"other", especially in the aspects that concern education and teaching. 

 
 

Keywords: Schooling; Interculturality; Rikbaktsa; 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Meu primeiro contato com os Rikbaktsa aconteceu ainda nos anos de 1980, 

quando estes apresentaram sua cultura na escola em que eu estudava, então na 5ª 

série. Fiquei fascinado pelas lendas, pinturas, artesanatos e danças que eles 

apresentaram. Trinta anos depois, minhas relações com os Rikbaktsa se 

estreitaram: em atividades relacionadas ao meu trabalho como professor conheci 

várias aldeias deste povo e um pouco mais de sua belíssima cultura. 

Durante uma capacitação para professores Rikbaktsa, feito em parceria com 

alguns colegas professores e técnicos da instituição em que trabalho (IFMT- 

Campus Juína), conheci a aldeia Pé de Mutum, que se localiza a 90 km da cidade 

de Juína, no estado de Mato Grosso, onde resido. No intervalo de uma atividade, 

ao observar curiosamente um ancião construir um colar utilizando dentes de onça, 

este, chamou para observar mais de perto: “Senta, kadire”. Perguntando mais tarde 

aos professores Rikbaktsa descobri que kadire, na língua Rikbaktsa, significa o 

“branco”, o “não indígena”. 

Retomando as raízes históricas, contatamos que o povo Rikbaktsa só teve 

contato com os chamados kadire a partir da década de 1940 (FRANÇA; REIS, 

2012), primeiramente com violência de ambas as partes. Com o trabalho de 

Jesuítas, de 1956 a 1962 (DORNSTAUDER, 1975), o kadire deixou de ser inimigo. 

Com o contato, surgem novas necessidades, pois o modo de vida tradicional dos 

Rikbaktsa foi se modificando no decurso do tempo de acordo com a nova realidade. 

Na atualidade, os rios não têm mais tantos peixes, nem as matas têm caça 

abundante como outrora. Assim, para alguns indígenas, aprender novos 

conhecimentos da sociedade kadire pode ser a saída para a sobrevivência de seu 

povo. Nesse sentido, a escola tem grande importância, pois é o elo que intermedia 

os dois mundos, sendo que o professor Rikbaktsa desponta como um novo tipo de 

líder, capaz de atuar nas questões relacionadas à sociedade não indígena. 

Nos últimos anos os povos indígenas do Brasil têm lutado pela efetivação 

dos seus direitos educacionais, com efeito conquistados por meio das 

reivindicações do movimento indígena, postos na Constituição Federal de 1988, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, e no Plano 
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Nacional de Educação (PNE) de 2001, que lhes representou o surgimento de uma 

nova concepção da escola indígena, caracterizada por uma educação intercultural 

e bilíngue. 

Os trabalhos que serviram como base teórica deste estudo, como Santos e 

Secchi (2013), Souza (2008), Both (2009), Rezende (2009), Freire (2006) e Silva 

(2013), buscam compreender a dinâmica de indígenas em escolas não indígenas, 

em geral relacionada com o movimento migratório de familiares para a cidade. 

Estes autores apontam vários problemas, como limitação metodológica, ausência 

de recursos didáticos específicos para os estudantes indígenas, além da 

concentrada formação pedagógica que visa atender as crianças de forma genérica, 

homogeneizante. Também evidenciam diversas situações de desprezo, violência e 

preconceito a que os estudantes indígenas são submetidos. Os mesmos autores 

descrevem o convívio intercultural no contexto escolar como um espaço 

monoculturalista, que desconsidera a presença da cultura indígena; salientam que 

a pluralidade cultural existe desde muito tempo, no entanto, essa pluralidade é 

invisível, desconsiderada por muitos professores que não modificam suas práticas 

pedagógicas buscando atender a essa diversidade. Oliveira e Carvalho (2013), ao 

estudarem alunos Rikbaktsa em escolas urbanas, observaram que estes migram 

para o centro urbano em busca de qualificação profissional, mas se deparam com 

um ambiente educacional que não propicia uma interação das culturas, sentindo- 

se, muitas vezes, como seres inferiores e discriminados. 

Apesar da semelhança com o trabalho de alguns autores, sobretudo em 

Oliveira e Carvalho (2013), o presente estudo investigou estudantes Rikbaktsa que 

não migraram, ou seja, eles continuam em suas aldeias (que têm escolas 

disponíveis) e escolheram uma escola diferente, que fica do outro lado de um rio, 

denominado Rio Juruena, divisa natural entre as cidades de Juína e Brasnorte. 

Portanto, os estudantes Rikbaktsa que moram numa localidade considerada 

pertencente à cidade de Brasnorte atravessam este rio, à barco ou canoa, e 

dirigem-se a escola do distrito Fontanillas da cidade de Juína, para estudar nesta 

escola rural. Assim, percebe-se que diferentemente de boa parte dos alunos 

indígenas que migraram da aldeia para a cidade e estudam em escolas urbanas, os 

estudantes Rikbaktsa têm duas opções: a escola indígena da aldeia ou a escola 
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não indígena, que fica do outro lado do rio. O presente estudo pretende buscar 

subsídios para refletir sobre esta realidade, investigando os estudantes e pais que 

optam pela escola fora da aldeia. 

Nessa perspectiva, as questões norteadoras da pesquisa foram: Como 

ocorrem os processos de ensino de indígenas em escolas não indígenas? Por que 

alguns estudantes Rikbaktsa procuram escolas não indígenas para estudar? Qual é 

a visão dos pais Rikbaktsa sobre a escola que fica fora da aldeia? 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar as razões pelas quais os 

estudantes Rikbaktsa optam por uma escola não indígena e os processos de 

ensino por quais passam estes estudantes. Já os objetivos específicos propostos 

são identificar as ações estabelecidas pela escola para trabalhar com os 

estudantes indígenas Rikbaktsa; identificar os motivos da escolha dos pais 

indígenas por uma escola não indígena para a formação de seus filhos e relacionar 

as expectativas dos pais indígenas em relação à escola não indígena. 

Os resultados deste estudo de maneira ampla podem servir para novas 

reflexões sobre o ensino de estudantes indígenas, e de modo mais específico 

também podem auxiliar os professores da escola pesquisada que, ao refletirem 

sobre sua realidade, possam reformular as ações para uma prática que atenda às 

necessidades de todos os alunos, sejam indígenas ou não. Para o povo Rikbaktsa, 

este trabalho traz elementos que podem possibilitar a busca pela efetivação de seus 

direitos pela qualidade na educação escolar, onde eles escolherem estudar seja na 

aldeia ou na cidade. 
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2. MAPEANDO A ROTA 

 

 
Nesse capítulo abordamos alguns delineamentos sobre os temas centrais 

desta pesquisa: a etnia Rikbaktsa e a educação escolar indígena. Para tal, 

apresenta-se a seguir o objeto de estudo, dada a localização e modo de ser desta 

sociedade indígena, para mais adiante ampliarmos as considerações. 

 

 
2.1 Conhecendo o local 

 

Apesar de as Terras Indígenas Rikbaktsa não pertencerem ao município de 

Juína (Distante 740 km da capital do estado de Mato Grosso) (Figura 1), mas aos 

municípios de Juara e Brasnorte e Cotriguaçu, a presença dos indígenas em Juína é 

constante, pois é a cidade mais próxima de suas aldeias. Assim, é em Juína que 

buscam atendimento médico, recebem pagamentos, comercializam produtos e 

realizam compras. 

Figura 1 - Mapa de Mato Grosso destacando Juína (em vermelho) 
 

Fonte: Mapas do Mundo1. 
 

 
1 Disponível em <https://pt.mapsofworld.com/brasil/estados/mato-grosso.html>. Acesso em 16 de mar. 

de 2019. 

https://pt.mapsofworld.com/brasil/estados/mato-grosso.html
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Alguns Rikbaktsa se mudam para a cidade com suas famílias, em virtude do 

emprego, geralmente vinculado a órgãos públicos, como Secretaria de Estado de 

Educação (SEDUC), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI). Em virtude disso, matriculam seus filhos em escolas da 

cidade. 

Como a presença de alunos indígenas nas escolas urbanas de Juína vem 

crescendo, como citado anteriormente (OLIVEIRA; CARVALHO, 2013), os 

resultados desta pesquisa podem contribuir para os educadores e pesquisadores, 

trazendo subsídios para repensar o currículo escolar de forma a atender com 

qualidade estes estudantes. 

Um fenômeno interessante acontece na Escola Municipal Rural Vinícius de 

Moraes, localizada no distrito de Fontanillas, distante 60 km da cidade de Juína, 

onde a maioria dos estudantes são Rikbaktsa. Esta escola serviu como base de 

investigação para a presente pesquisa. A escola em questão fica na margem 

esquerda do Rio Juruena e as aldeias, com algumas escolas indígenas, ficam na 

margem direita. Nas escolas das aldeias os professores, na sua maioria, são 

indígenas e seguem um currículo específico orientado por legislação nacional. 

Como se pode visualizar na imagem que segue (Figura 2), o Rio Juruena 

separa a aldeia indígena dos Rikbaktsa da comunidade do distrito de Fontanillas: 

Figura 2 - Localização de Fontanillas e Aldeia Rikbaktsa 

Fonte: Google Maps2 

 
2 Disponível em:< https://www.google.com.br/maps/@-11.336307,58.3384564,1912m/data=!3m1!1e3 
>. Acesso em 16 de mar. de 2019. 

https://www.google.com.br/maps/%40-11.336307%2C58.3384564%2C1912m/data%3D!3m1!1e3
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É importante observar que o trajeto da aldeia para a escola Vinícius de 

Moraes acontece por meio da travessia do Rio Juruena, com 60 a 150 metros de 

largura. Essa parte do rio inclusive é conhecida na região como muito perigosa, 

pois muitas pessoas já foram vítimas de afogamentos nesse local. 

Os Rikbaktsa atravessam de canoas ou barcos motorizados (figura 3), 

assim, os alunos Rikbaktsa da Escola Rural Vinícius de Moraes atravessam na 

tenra infância um rio de grande periculosidade para ir à escola. 

Figura 3 - Travessia dos alunos com canoa 
 

Fonte: do autor (2015) 

É interessante observar que a grande maioria das aldeias Rikbaktsa possui 

escolas. Os professores destas escolas são da comunidade indígena, geralmente 

da própria aldeia, já habilitados ou se capacitando em cursos de formação de 

professores (MARTINS, 2018). 

Apesar da oferta de escola nas aldeias, alguns Rikbaktsa matriculam seus 

filhos em escolas não indígenas, tanto na escola rural abordada nesta pesquisa, 

quanto em escolas do perímetro urbano do município de Juína. Para esses pais, a 

escola fora da aldeia tem algo atrativo, algum diferencial que motiva essa busca. 

Em conversa informal com uma estudante Rikbaktsa3, percebemos, no relato 

desta, uma valorização da escola não indígena, em relação a leitura e escrita: “Eu 

sei ler e escrever muito bem... não estudei na aldeia, estudei na cidade”. Percebe- 

se na fala desta aluna, uma supervalorização da escola fora da aldeia, quando 

 

 
3 Estudante do Curso Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMT – Campus Juína. Fonte: 
Informado pelo autor 
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afirma que escreve e lê muito bem e em seguida justifica não ter estudado na 

aldeia. 

Além deste fator, a presença dos estudantes indígenas nas escolas urbanas 

também está relacionada à migração dos pais para a cidade, em busca de 

emprego, tratamento de saúde, entre outros motivos. 

Segundo Nascimento (2015), o crescimento da população indígena em áreas 

urbanas pode ser entendido como uma ação da histórica política integracionista 

indigenista, implantada pelo SPI-Serviço de Proteção ao Índio. Essa ideologia visava 

a uma pressuposta integração rápida dos indígenas à sociedade nacional, o que 

favorecia o estabelecimento de áreas reduzidas para os indígenas, liberando as 

demais terras para ocupação pelos brancos. A falta de terras adequadas para sua 

sobrevivência é um dos fatores que leva à migração indígena e à busca de trabalho 

assalariado em fazendas e cidades. Segundo o autor, muitos indígenas assumem 

um “encantamento”, um “fetichismo” com relação à cidade, pois acreditam que a 

cidade tem tudo o que precisa. Basta um convite dos parentes, a necessidade de um 

tratamento de saúde, a falta de escolarização na aldeia ou algum desentendimento 

ou conflito com lideranças ou membros da comunidade, que muitos indígenas 

migram para as cidades e provocam um crescimento populacional indígena no 

espaço urbano. Eles buscam na cidade o que falta na aldeia. 

 
 

2.2 Conhecendo os nativos: Os Rikbaktsa 
 

O povo Rikbaktsa vive em três terras indígenas demarcadas na região 

noroeste do estado do Mato Grosso: a Terra Indígena (TI) Rikbaktsa (ou Ericbatsa), 

a TI Japuíra e a TI Escondido, num território de cerca de 320 mil hectares de mata 

amazônica, localizadas, respectivamente, nos municípios de Brasnorte, Juara e 

Cotriguaçu (figura 4). São aproximadamente 1.500 pessoas, distribuídas em mais de 

34 aldeias (MARTINS, 2018; ARRUDA, 2003). 
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Figura 4 – Mapa com localização das Terras Rikbaktsa 
 

Fonte: Rikbaktsa(2014), adaptado pelo autor. 

Vivem nessa região desde tempos imemoriais, mas eram desconhecidos 

pelos não indígenas por muito tempo. Segundo Schmidt (2008), desde o século 

XVIII eram frequentes os ataques de “índios bravos” e desconhecidos às 

expedições comerciais e científicas que atravessavam o território Rikbaktsa. De 

acordo com a autora, a partir de 1942, com os novos incentivos relacionados à 

extração da borracha e à instalação da Companhia Colonizadora Noroeste Mato- 

Grossense Ltda (CONOMALI), ocorreu uma ocupação desordenada, com a vinda 

de seringueiros para a região onde habitavam os Rikbaktsa. 

Convivendo num mesmo espaço, o contato dos seringueiros com os 

Rikbaktsa foi hostil, com muitas mortes em ambos os lados. Para tentar resolver 

essa situação conflituosa, foi promovido um processo de contato, chamado por 

Dornstauder (1975) de “Pacificação”. 
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Os indigienistas desse período, com influência positivista, viam os indígenas 

como representantes do estágio mais primitivo da humanidade, que largados à sua 

própria conta não conseguiriam sobreviver aos avanços da sociedade moderna nem 

escapar do extermínio. Era uma obrigação moral do Estado, portanto, protegê-los 

das frentes de expansão e permitir que lentamente se adaptassem ao mundo 

contemporâneo, A categoria “pacificação” passou a descrever um processo dito 

humanitário exercido pelo Estado no sentido de proteger uma população altamente 

vulnerável e desfavorecida, contatada sem o exercício da violência. Essas 

“pacificações” foram fundamentais para isolar os indígenas em pequenas faixas de 

terras, liberando paralelamente vastos espaços para serem apropriados por 

interesses privados, como aconteceu com os Rikbaktsa (OLIVEIRA, 2014). 

Com o financiamento da CONOMALI, dos seringalistas e do Banco da 

Amazônia, o missionário católico Pe. João Dornstauder, realizou de 1956 a 1962 

sucessivas expedições, utilizando o método de atração através de “presentes”. 

Facões, facas, panelas, machados, missangas, entre outros, eram distribuídos nas 

trilhas de passagem dos indígenas, acompanhados de uma bandeira branca com 

um símbolo vermelho, que era ao mesmo tempo uma cruz e um P, um mesmo 

símbolo que marcava os barcos e as roupas da “turma de pacificação” para que 

fossem associados aos “presentes” deixados na mata (DORNSTAUDER, 1975). 

Segundo o autor, o primeiro contato “pacífico” da frente colonizadora com os 

Rikbaktsa aconteceu em 30 de julho de 1957, dando início ao processo de atração 

desses indígenas e provocando, assim, o fim da resistência armada e garantindo a 

ocupação dos seringalistas às terras próximas ao território Rikbaktsa. 

Segundo Arruda (2003), a autodenominação Rikbaktsa significa os seres 

humanos (Rik = pessoa, ser humano; bak = reforço de sentido; e tsa = sufixo para  

a forma plural). Também são conhecidos regionalmente por Canoeiros, por 

referência à sua habilidade no uso da canoa tradicional. Mais raramente, são 

chamados de orelhas de pau, pelo uso de enormes botoques feitos de caixeta, 

introduzidos nos lóbulos alargados das orelhas, costume atualmente observado 

apenas nos anciãos. 

São falantes de uma língua isolada, considerada pelo Summer Institute of 

Linguistics (SIL) como filiados ao tronco linguístico Macro-Jê, embora vivam em 

uma região ‘tipicamente Tupi’ (ATHILA, 2006). 
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Arruda (2003) esclarece que a sociedade Rikbaktsa divide-se em duas 

metades: a da Arara Amarela e a da Arara Cabeçuda; cada metade, por sua vez, é 

dividida em vários clãs. O casamento entre membros da mesma metade é 

considerado incestuoso. Os filhos do casal serão pertencentes ao clã paterno. 

Ao longo do ano, desenvolvem inúmeras atividades ligadas à agricultura, 

caça, pesca e coleta. Todas elas acompanhadas de rituais, através dos quais se 

organizam e se preparam para as tarefas procurando estabelecer a sintonia com os 

ritmos cósmicos de seu universo (ARRUDA, 2003). 

Sua renda monetária vem da venda de castanha e de pequenas quantidades 

de peixe, de óleo de copaíba, de borracha, às vezes produtos agrícolas, sementes 

e mudas de árvores em extinção, como mogno ou cerejeira e, também, do 

comércio de sua arte plumária. Alguns Rikbaktsa trabalham em órgãos públicos, 

como FUNAI, SESAI e SEDUC. Não há um chefe geral, tendo cada aldeia um 

cacique, que orienta no trabalho, nas festas e nos rituais, sempre representando e 

interpretando a vontade soberana da comunidade (ARRUDA, 2003). 

Boa parte do povo é alfabetizada, existindo na maioria das aldeias escolas 

dirigidas por professores Rikbaktsa. Vários desses professores fazem curso 

superior para se capacitarem a lecionar, atendendo a uma demanda que é 

crescente nas aldeias. De acordo com Arruda, a situação de sobrevivência dos 

Rikbaktsa é problemática, pois: 

[...] em muitos trechos do rio Juruena, as enormes derrubadas nas 
margens dos rios criaram uma paisagem desoladora, habitada apenas por 
gado e por uma rarefeita população sujeitada pelo medo e pela miséria. A 
pressão e a sedução para que vendam madeira como forma a resolver 
seus problemas aumentam na medida do crescente esgotamento das 
espécies valorizadas na região circundante [...]. Nessa região, assolada 
nas últimas décadas por um desmatamento crescente, pela expansão do 
garimpo e pela colonização mal planejada, os Rikbaktsa são um dos 
poucos povos indígenas da região a resistir à destruição de suas matas, 
negando-se a qualquer associação mais estreita com o modelo de 
desenvolvimento que se abate sobre a Amazônia. Por isso procuram 
persistentemente uma saída econômica para as novas gerações no 
mundo de hoje: querem desenvolver o que os brancos chamam de 
projetos econômicos auto sustentáveis. Procuram financiamentos e ajuda 
técnica, antes que as pressões para a venda de madeira ou para 
exploração de minério abram frestas na sua resistência (ARRUDA, 2003, 
p.102). 
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Nessa busca, começa aparecer também um novo tipo de líder, os jovens 

com mais conhecimento da sociedade não indígena, geralmente professores, que 

podem oferecer respostas mais adequadas aos problemas que a situação de 

contato lhes impõe. Alguns Rikbaktsa buscam na migração para a cidade a saída 

para essa crise, à procura de estudo ou emprego, distanciando-se da aldeia, mas 

segundo eles, nunca perdendo o vínculo (OLIVEIRA; CARVALHO, 2013). 

 

 
2.3 Educação Escolar Indígena em Mato Grosso 

 

As primeiras escolas para indígenas em Mato Grosso foram implantadas a 

partir de 1890 pelas missões salesianas entre os Bororo, que posteriormente se 

estenderiam a diversos aldeamentos Xavante da região Leste do estado. Os 

jesuítas mantiveram missões e internatos destinados a vários povos indígenas 

entre os anos 1935 e 1970, em toda a região Médio Norte de Mato Grosso 

(OLIVEIRA, 2013). 

Além das missões salesianas e jesuíticas, as escolas do SPI (Serviço de 

Proteção ao índio), da FUNAI, da Operação Anchieta (atualmente Operação 

Amazônia Nativa - OPAN), de diferentes missões evangélicas e das Secretarias do 

Estado e dos Municípios também atuaram com a educação escolar (SECCHI, 

2009). 

Segundo Oliveira (2013, p. 3): 
 

A educação escolar indígena sofreu várias interferências e transformações 
pela ação, quase sempre desconexas dessas instituições. Como sempre 
se trataram de ações desarticuladas, coube a cada uma elaborar o seu 
projeto educativo, atendendo aos seus interesses e objetivos, sem levar 
em consideração as expectativas dos indígenas. 

 
 

Como se vê, várias instituições e missões atuaram na educação indígena do 

estado do Mato Grosso. Um exemplo desse modo de atuação e que teve uma 

grande importância para o povo Rikbaktsa foi o da Escola-internato de Utiariti, 

transformada mais tarde na Missão Jesuítica de Utiariti e que existiu no município 

de Diamantino, Mato Grosso, entre as décadas de 1930 e 1970. Situada em 

território dos índios Paresi, Utiariti é o nome de uma cachoeira no Rio Papagaio, 

lugar sagrado para a nação Paresi. Atualmente, essa localidade situa-se no 

município de Sapezal-MT. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diamantino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
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Segundo Oliveira (2013), essa missão abrangeu um grande número de 

grupos indígenas durante a expansão das fronteiras ao norte do estado do Mato 

Grosso. Foram envolvidos os povos Paresi, Rikbaktsa, Nambikwara, Irantxe, 

Apiaká , Kayabi e Cinta-Larga. Esses grupos indígenas pertenciam a uma mesma 

região, do antigo município de Diamantino, palco de lutas entre indígenas e 

seringueiros, quando da redescoberta e reativação dos seringais matogrossenses, 

após a Segunda Guerra Mundial. 

 

 
2.4 Algumas considerações sobre índio, indígena e sociedade nacional 

 

Buscando compreender a origem da denominação índio ou indígena, 

inicialmente buscamos o dicionário da língua portuguesa, que traz como significados 

destes termos “nativo, natural de um lugar” (FERREIRA, 2010). 

Outra definição de índio, de acordo com o Estatuto do índio: “É todo 

indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado 

como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da 

sociedade nacional” (BRASIL, 1973, Art. 3º). 

É também o nome dado aos primeiros habitantes (nativos) do continente 

americano, os chamados povos indígenas. Luciano (2006, p. 29), explica a origem 

desta denominação: 

[...] esta denominação é o resultado de um mero erro náutico. O  
navegador italiano Cristóvão Colombo, em nome da Coroa Espanhola, 
empreendeu uma viagem em 1492 partindo da Espanha rumo às Índias, 
na época uma região da Ásia. Castigada por fortes tempestades, a frota 
ficou à deriva por muitos dias até alcançar uma região continental que 
Colombo imaginou que fossem as Índias, mas que na verdade era o atual 
continente americano. Foi assim que os habitantes encontrados nesse 
novo continente receberam o apelido genérico de “índios” ou “indígenas” 
que até hoje conservam. 

 
 

Assim, o autor considera que não existe nenhum povo, tribo ou clã com a 

denominação de “índio”, pois cada indivíduo pertence a um povo, a uma etnia 

identificada por uma denominação própria, ou seja, a autodenominação, como o 

Yanomami, Enawenê-nawê, Rikbaktsa, entre outros. 
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Ainda de acordo com Luciano (2006) de forma geral, ao pensar nos povos 

indígenas existem alguns critérios de auto definição mais aceitos de cada etnia, 

como: continuidade histórica com sociedades pré-coloniais; estreita vinculação com 

o território; sistemas sociais, econômicos e políticos bem definidos; língua, cultura e 

crenças definidas; identificar-se como diferente da sociedade nacional e vinculação 

ou articulação com a rede global dos povos indígenas, embora esses critérios não 

sejam únicos e nem excludentes. 

A denominação genérica índios relega essa temática para uma situação 
de invisibilidade e de “entulhamento”, escondendo as diferenças que 
constituem cada etnia, porque cada povo tem uma língua própria, tem 
histórias de contato com os não indígenas também diferenciadas, o que 
lhe confere modos de vida próprios na contemporaneidade. Portanto, a 
invisibilidade e o aparente entulhamento, que não revelam os significados 
do modo de vida dos povos indígenas e de seus protagonismos, faz 
persistir, no meio acadêmico e educacional, a imagem de uma escola 
indígena com o formato da catequese colonial, camuflando o movimento 
de criação e vida que ela engendra no presente (BERGAMASCHI; SILVA, 
2007, p. 126). 

 
 

Desta maneira, a denominação “índio” promove a generalização, como se 

todos os povos étnicos fossem um só, tornando invisível as particularidades de 

cada etnia. A identidade indígena constrói-se por traços que extrapolam o 

estereótipo romântico disseminado pela literatura por muito tempo, da figura do 

índio que vive nu nas matas e fala uma língua estranha. Pois o fato de os indígenas 

brasileiros apresentarem traços comuns, que os distinguem de não indígena, não 

significa que compõem um grupo homogêneo, ao contrário: são cerca de 305 

etnias segundo o censo do IBGE em 2010, cada qual com suas línguas e tradições 

(RIBEIRO, 2015). 

Diferentemente do não indígena, o indivíduo indígena de certa etnia difere-se 

também de outros indígenas no que diz respeito a inúmeros aspectos de sua 

cultura. É improvável que 896 mil pessoas (indígenas autoidentificados no censo 

demográfico de 2010) possam compor um grupo culturalmente homogêneo. Com 

alguns elementos em comum, as identidades indígenas constroem-se no interior de 

cada etnia, assumindo os traços que as diferenciam entre si (RIBEIRO, 2015). 

Portanto, reafirma-se que dadas as configurações de cada etnia é que se 

pode direcionar uma educação que realmente se efetive de acordo com as 

necessidades desta. Defendemos que este respeito às particularidades de cada 
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etnia deve fazer parte de todas as escolas, independente se esta fica dentro da 

aldeia, ou, se fica no perímetro urbano ou rural. 

A escola Vinícius de Moraes, fonte da nossa pesquisa, é uma escola rural. Ou 

seja, diferente da escola urbana (na cidade) e da escola indígena (na aldeia), é uma 

escola que atende tanto os filhos da etnia Rikbaktsa quanto os filhos da comunidade 

não indígena. Consultando fontes de pesquisa, verifica-se que há muitas fontes 

teóricas que relacionam a presença de alunos de diversas etnias em escolas 

urbanas, no entanto, relativamente há pouca informação sobre alunos indígenas 

inseridos em escolas rurais, como se poderá notar adiante em nosso apanhado 

teórico sobre educação indígena em ambientes escolares não indígenas. 

 

 
2.5 Das caravelas de Pedro Álvares Cabral às canoas do Rio Juruena: 

navegando pela história 

De modo a afunilar nosso estudo, faz-se um apanhado histórico a nível 

nacional, ainda neste contexto da educação indígena. É importante observar de que 

maneira a educação escolar indígena foi sendo construída e de que maneira a 

imagem dessa educação foi sendo vista no decurso da história. 

A história é capaz de mostrar diferentes pensamentos sobre as questões 

indígenas e como tais pensamentos atuaram sobre os povos em diferentes épocas. 

Também, como se tem formulado as lutas e protagonismo indígena durante os 

últimos anos. Estes reveses da história podem servir como bússola, a fim de indicar 

quais caminhos da valorização étnica no país se deve ainda percorrer e quais 

falhas não se deve repetir. 

Os indígenas do Brasil constituem uma diversidade de povos que habitam 

essas terras há milhares de anos. Estimativas demográficas apontam que por volta 

de 1500, quando da chegada de Pedro Álvares Cabral, cerca de 800 mil e 5 

milhões de indígenas habitavam as terras Brasileiras (PAGLIARO; AZEVEDO; 

SANTOS, 2005). Hoje, essa população está reduzida a pouco mais de 896 mil 

indivíduos em todo Brasil, segundo os últimos dados do IBGE (2010). 

De acordo com Fernandes (2009, p.42), “há cinco séculos que a escola e os 

seus rituais chegaram aos povos indígenas modificando seu cotidiano e apontando 

futuros incertos a essas sociedades. Foram muitos os reveses, os avanços e 
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retrocessos enfrentados ao longo da história”. Os primeiros projetos escolares 

surgem a partir de 1549, com a chegada da primeira missão dos padres da 

Companhia de Jesus, enviada de Portugal por D. João III (HENRIQUES et al., 

2007). Um dos objetivos da missão chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega era a 

conversão dos nativos à fé cristã. A principal estratégia utilizada pelos Jesuítas 

para executar o processo de catequização era de se aproximar dos indígenas para 

conquistar sua confiança e aprender suas línguas (HENRIQUES et al., 2007). 

As populações nativas brasileiras foram submetidas aos interesses dos 

colonizadores, tendo suas terras invadidas e ocupadas, e suas riquezas tomadas e 

destruídas. Durante esse período, a escola indígena desponta, tendo como função 

integrar o índio ao processo civilizatório, “salvando suas almas” pela catequização, 

papel exercido pelos primeiros professores dessas escolas, os missionários 

jesuítas. Segundo Secchi, (2009, p. 22): 

na era dos ‘descobrimentos’, os debates acerca da escolarização indígena 
tiveram como cenário o confronto visual dos colonizadores com os 
habitantes das terras recém conhecidas. Discutia-se o estatuto desses 
seres naturais e o lugar que lhes caberia no projeto de colonização. A 
questão que se colocava era se eles seriam considerados seres humanos 
e, tendo alma, seria possível educá-los na fé Cristã, ou se deveriam 
simplesmente ser escravizados. A controvérsia acerca da natureza 
humana dos índios perdurou por dois séculos e, a partir dela, 
estabeleceram-se os contornos do projeto colonizador em toda a América 
e em outros continentes. A questão a ser equacionada era a de como 
considerar os índios “criaturas de Deus” e, ao mesmo tempo promover a 
sua captura e a sua escravização. A saída legal para burlar a interdição e 
promover guerras aos nativos se daria com a declaração (unilateral) de 
“antropofagia4”. 

 
 

A antropofagia também era praticada pelos Rikbaktsa (etnia foco desta 

pesquisa) fato que chocou os seringueiros nos primeiros contatos com esse povo. 

Segundo Pacini (1999, p.58): “A acusação de canibalismo servia de justificativa para 

chamar os Rikbaktsa de selvagens e os seringueiros se sentiam acobertados 

quando atiravam tão logo os viam”. Nessa situação de conflito, o “diferente”, no caso 

o indígena, era inferiorizado, numa atitude extremamente etnocêntrica. 

 
 
 
 

4O termo antropofagia vem da junção das palavras gregas anthropo, que significa homem, phagía, 
que é comer. A antropofagia é o ato de um antropófago, aquele que come carne humana. Quando 
relacionadas a rituais sociais, coletivos, estas práticas são geralmente denominadas de antropofagia, 
enquanto que o termo canibalismo é usado mais frequentemente, com relação ao ato de comer a 
carne para saciar a fome (CARVALHO, 2008). 
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De acordo com Rocha (1989, p.6): 
 

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado 
como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos 
nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. 
No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a 
diferença; no plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, 
hostilidade, etc. 

 
 

O que nos mostra que as situações históricas de discriminação tão presente 

na história de povos antigos no contato com não indígenas perdurou por muito 

tempo e, suas raízes ainda permanecem em confrontos muito recentes. 

Montaigne (2000) redigiu “Dos canibais”, um de seus ensaios mais 

importantes, inspirado no encontro que teve, em 1562, com índios da tribo 

Tupinambá que foram levados das costas brasileiras para serem exibidos na corte 

francesa. Nessa obra, ele busca compreender o antropofagismo. O autor questiona 

o fato de que chamamos de barbárie “[...] aquilo que não é de nosso costume” 

(p.307) e que usamos como ponto de vista sobre verdade e razão “[...] o modelo das 

opiniões e os usos do país em que estamos” (p.307). Segundo o autor, mesmo algo 

tão abominável para nossa cultura, como o antropofagismo, deve ser compreendido 

a partir do ponto de vista da cultura da qual advém. 

Retomando o contexto histórico educacional indígena no Brasil, considera-se 

que até o fim do período colonial, a Educação Indígena permaneceu a cargo de 

jesuítas e missionários católicos, e seus métodos de ensino, mesmo depois da 

expulsão dos jesuítas, perduraram por longo período na história da educação 

brasileira (OLIVEIRA et al., 2007). 

Segundo Silva (1994), os projetos tradicionais de Educação Escolar Indígena 

implantados eram fundamentalmente etnocêntricos e encaravam as culturas dos 

povos nativos como “selvagens” e “atrasados”, a serem combatidas pela piedosa 

atividade civilizatória. 

Silva e Azeredo (2004, p.44) corroboram que “[...] desde a chegada das 

primeiras caravelas até meados do século XX, o panorama da Educação Escolar 

Indígena foi um só, marcado pelas palavras de ordem "catequizar" e "civilizar" ou 

[...] pela negação da diferença.” 
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De acordo com Moreau (2003, p. 197) em 1585 Anchieta dizia em carta 

como eram os ensinamentos neste período: “[...] os padres que atuam na colônia 

ensinam os filhos dos índios a ler, escrever, contar e falar português, que 

aprendem com graça, ajudar as missas e desta maneira os fazem polidos homens”. 

Desde o início do período colonial, a Educação Escolar Indígena permaneceu 

a cargo de jesuítas e missionários católicos e seus métodos de ensino, até 1759 

data da expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses pelo Marquês de Pombal. 

Segundo Sobrinho, Souza e Bettiol (2017, p.61): “Este momento histórico 

caracteriza-se pela negação da diversidade dos indígenas, aniquilamento das 

diversas culturas e a incorporação de mão de obra indígena à sociedade nacional”. 

Então, com a expulsão dos jesuítas inicia-se a Fase Pombalina, que vai até 

meados do Século XIX. Nesse período é implantado o Diretório dos Índios (1757- 

1798), lei que assegura a “liberdade” aos indígenas, implanta escolas com 

separação de alunos por sexo, proibindo o uso de outras línguas além do português, 

além da proibição de outros costumes indígenas, como nudez, habitações coletivas, 

e obrigando os indígenas a terem sobrenome português (GARCIA, 2007). 

Além dessas mudanças, o Diretório reorganiza as aldeias, transformando em 

vilas com nomes portugueses e administrado por um civil, incentivando a presença 

de não índios nas aldeias, os casamentos interétnicos e a extinção dos costumes 

indígenas (GARCIA, 2007). A política do Marquês de Pombal deixa claro os 

objetivos assimilacionistas, incorporando o índio à sociedade dos brancos, 

transformando em um trabalhador ativo, a fim de assegurar o povoamento e a 

defesa do território colonial (CUNHA; SOUZA; BASTOS, 2017). 

Dessa forma, a ideia de integrar o índio perpassou o período colonial e, no 

período do Império, a principal medida vem em 1845, com o Decreto nº 426, que 

contém o Regulamento acerca das Missões de Catequese e Civilização dos Índios. 

Neste documento estabelecem-se as bases do sistema indigenista do Império, que 

permaneceu em funcionamento até 1889 (SOBRINHO; SOUZA; BETTIOL, 2017). 

Segundo Sampaio e Ertthal (2006), essa legislação criou uma estrutura de 

aldeamentos indígenas, por todo o território do Império, sob a administração de um 

Diretor Geral de Índios, que era nomeado por sua majestade. Cada um dos 

aldeamentos teria um Diretor de Aldeia e um pequeno quadro de funcionários. 
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Para a tarefa dos missionários competiria catequisar e educar os índios. 

Novamente o Estado dividia os encargos da administração da questão indígena 

com as ordens religiosas católicas. Falta de missionários, violência, negligência 

desses diretores e brigas entre diretores são alguns dos problemas relatados 

durante esse projeto. 

Na segunda metade do século XIX, as missões se constituíam de uma forma 

de governo que, através da Igreja, buscava impor aos indígenas seus mecanismos 

de civilização e transforma-los em mão-de-obra. Muitas vezes os indígenas 

abandonavam esses trabalhos sem sequer recorrerem a seus salários. O quê, na 

visão ocidental, era classificado como preguiça, pode também ser visto como 

resistências e lutas, às vezes silenciosas e estratégicas (BRAGA, 2015). 

Com o advento da República no Brasil em 1889, “[...] o governo republicano 

formulou um programa voltado ao cuidado dos povos indígenas e, no interior das 

ações que compuseram esse programa, figurou a escola” (BERGAMASCHI; SILVA, 

2007, p. 127). Nesse período foi criado o Serviço de Proteção e Localização de 

Trabalhadores Nacionais-SPILTN, em 1910 que em 1918 passa a ser apenas SPI. O 

objetivo dessa instituição era gerir a relação entre os povos indígenas, distintos 

grupos sociais e demais aparelhos de poder, procurando afastar a Igreja Católica da 

catequese indígena, seguindo a ideia republicana de separação Igreja-Estado. 

Esse projeto buscava civilizar o Índio, e transformar num trabalhador nacional 

(OLIVEIRA, 1985). Após investigações de várias denúncias de genocídio, corrupção 

e ineficiência, o SPI foi extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI). 

A criação da FUNAI em 1967 deu continuidade ao processo iniciado com o 

SPI. “No bojo da ditadura militar, a FUNAI assume uma posição integracionista e de 

apoio ao capital estrangeiro no país e admitiu a presença, nas áreas indígenas, dos 

pesquisadores do Summer Institute of Linguistics – SIL” (CUNHA, 1992, p. 25). A 

aliança FUNAI/SIL é utilizada para respaldar a formação de monitores bilíngues para 

a documentação das línguas, com intuito meramente de integração. 

De acordo com Silva (2009, p. 84), a situação dos indígenas do Brasil entre 

as décadas de 1960 e 1980 “era de crescente casos de violência física e perdas de 

território, o que resultava em decréscimo populacional, inclusive pela fome”. Com a 
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redemocratização no final desse período, o protagonismo indígena juntamente com 

organizações religiosas, ONGs, e movimentos indígenas nacionais e internacionais, 

ressignificam as discussões sobre os povos indígenas em várias esferas: saúde, 

educação, direito à terra, entre outros. 

Essa movimentação foi decisiva para a conquista de direitos garantidos pela 

Constituição de 1988 e surge então a necessidade de um ensino escolar indígena 

formal e eficiente no processo de reconquista dos territórios indígenas 

(FRANCHETTO; KHAN, 1994). 

No transcorrer de um longo tempo, muitos povos desapareceram, outros 

foram integrados à cultura dominante, perdendo seus costumes, sua língua, sua 

identidade. Para os que sobreviveram, após cinco séculos de lutas, surge uma 

esperança à luz da educação: o respeito à diversidade, amparado por novos 

marcos legais (Constituição), que garantem direitos e condições para reconhecer a 

sociedade brasileira como multiétnica, multicultural e multilinguística (SILVA; 

AZEVEDO, 2004). 

Com a nova legislação de 1988, o papel do Estado passa a ser de proteger 

as manifestações culturais e incentivar as especificidades de cada uma destas 

sociedades: “São reconhecidas aos índios sua organização social, costumes, 

línguas e tradição e os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” 

(BRASIL, 1988, Cap. VIII, Art. 231). 

Os direitos educativos e linguísticos também passam a estar garantidos pelo 

poder público, no capítulo sobre o Ensino Fundamental, pelo qual “[...] é facultado 

às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem” (Ibid., Art. 210). A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) o reitera, garantindo, em seu artigo 32, seção III, parágrafo 3: 

“O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada 

às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem”. A LDBEN também dedica dois artigos às condições 

especiais da escola indígena, definindo, no Artigo 78 do Título VIII, que: 



31 
 

 
 

 
O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais 
de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas 
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue 
e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: I - 
proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de 
suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a 
valorização de suas línguas e ciências; II - garantir aos índios, suas 
comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos 
e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não 
índias. 

 
 

A partir da garantia dos direitos propostos pela legislação é publicado em 

1998 o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI/Indígena), que traz a proposta de um novo modelo de escola indígena 

constituída a partir de algumas características específicas. Conforme o 

RCNEI/Indígena (BRASIL, 1998, p. 24-25) essas características apresentam quatro 

aspectos fundamentais: 

1. Comunitária: porque conduzida pela comunidade indígena, de acordo 
com seus projetos, suas concepções e seus princípios. Isto se refere tanto 
ao currículo quanto aos modos de administrá-la. Inclui liberdade de 
decisão quanto ao calendário escolar, à pedagogia, aos objetivos, aos 
conteúdos, aos espaços e momentos utilizados para a educação 
escolarizada. 2. Intercultural: deve reconhecer e manter a diversidade 
cultural e linguística; promovendo uma situação de comunicação entre 
experiências socioculturais, linguísticas e históricas diferentes, não 
considerando uma cultura superior à outra; estimular o entendimento e o 
respeito entre seres humanos de identidades étnicas diferentes, ainda que 
se reconheça que tais relações vêm ocorrendo historicamente em 
contextos de desigualdade social política. 3. Bilíngue/multilíngue: porque 
as tradições culturais, os conhecimentos acumulados, a educação das 
gerações mais novas, as crenças, o pensamento e a prática religiosos 
[sic], as representações simbólicas, a organização política, os projetos de 
futuro, enfim, a reprodução sociocultural das sociedades indígenas são, na 
maioria dos casos, manifestados através do uso de mais de uma língua. 
Mesmo os povos que são hoje monolíngues em língua portuguesa 
continuam a usar a língua de seus ancestrais como um símbolo poderoso 
para onde confluem muitos de seus traços identificatórios, constituindo, 
assim, um quadro de bilinguismo simbólico importante. 4. Específica e 
diferenciada: porque concebida e planejada como reflexo das aspirações 
particulares de povo indígena e com autonomia em relação a 
determinados aspectos que regem o funcionamento e orientação da 
escola não indígena. 

Nesse novo contexto, criam-se então as condições para a implantação de 

uma educação diferenciada e específica para os índigenas, inclusive com a 

atribuição de competências e o reconhecimento de uma categoria especial no 

sistema de ensino. Por ela, deve-se assegurar a inclusão da língua, da cultura e 

dos saberes indígenas no projeto curricular dessas escolas, e o respeito à 

particularidade étnica e cultural dessas populações, reunindo alunos e professores 
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de mesma etnia em seu projeto, execução e gestão. A escola indígena passa a ser 

definida como diferenciada, específica, bilíngue e intercultural (COHN, 2005). 

Nesses cinco séculos da história do país, os fundamentos pedagógicos e 

epistemológicos da educação escolar indígena mudaram muito. A escola que antes 

era instrumento de dominação, utilizada para “pacificar os selvagens”, passa a ter 

outro papel, ser um instrumento de conquista de direitos, de transformação social 

como evidencia Secchi (2009, p.22): 

[...] nos últimos anos verificam-se significativas mudanças no tratamento 
da temática educacional indígena. Os próprios índios entraram em cena 
para debater a sua política de escolarização e exigir uma educação 
escolar voltada ao entendimento de seus interesses. A educação escolar 
passou a ser vista como uma política pública, como um direito de 
cidadania. 

 
 

Atualmente a educação indígena tem sido compreendida de modo bem 

diferente da educação dos primórdios da colonização. Como se vê no decurso da 

história muitas foram as lutas, mas é importante ressaltar as conquistas, de modo 

que a educação escolar seja pensada e repensada, e que os indígenas possam 

ganhar vez e voz cada vez mais para ampliar as possibilidades de seus sistemas 

educativos: 

Cada projeto deverá ser desenvolvido localmente, respondendo a 
situações de contato com a sociedade nacional e de inserção no mercado, 
sociolinguísticas, de registro escrito da língua e especificidades 
socioculturais. Ademais, deverá levar em conta as expectativas e 
reivindicações de cada um desses povos, que podem querer inserir mais 
ou menos a escola em seu cotidiano, e enfatizar diferencialmente o 
aprendizado das “coisas dos brancos” ou de sua própria cultura no 
ambiente escolar (COHN, 2005, p. 490). 

 
 

Os reveses da educação indígena no país no decurso da história nos mostra 

reflexos do que vivenciam ainda hoje os povos indígenas, em várias direções, 

sobretudo no cerne das lutas, desejo por igualdade, combate ao preconceito e 

diversos desafios enfrentados pelos povos tanto no passado quanto no presente: 

Podemos falar dos povos indígenas enquanto povos da resistência. Essa 
mesma resistência que permite que sobrevivam aos processos históricos 
que têm vivido e enfrentado, pode ser vista também como direito de entrar 
em diálogo: um diálogo como conquista, enquanto mecanismo e símbolo de 
um povo que reconquistou sua palavra (BERGAMASCHI; SILVA, 2007, p. 
126). 
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O olhar mais apurado sobre os indígenas e seu modo de ser é o que permite 

mudanças que finalmente atendam às necessidades dos povos étnicos, de modo a 

garantir seus direitos culturais e educacionais. Ainda na atualidade, infelizmente, o 

indígena muitas vezes é visto pelo não indígena com inferioridade em diversos 

setores da sociedade nacional, refletindo na forma como são tratados, nomeados. É 

preciso mudar conceitos equivocados, por isso é tão importante o debate contínuo 

sobre as questões indígenas em todas as esferas sociais, sobretudo na educação. 

 

 
2.6 As razões e sem-razões na busca pela escola 

Atualmente parece ser inevitável o processo de “contato” entre indígenas e 

não indígenas, sobretudo as influências do modo de vida do não índio e, nesse 

contexto, a educação escolar tem um importante papel. Refletir sobre educação 

escolar para indígenas implica ponderar benefícios e malefícios que esse sistema 

educacional possa apresentar para esses povos. 

Alguns autores apontam alguns malefícios deste processo, como Silva (2009), 

que considera um perigo para as culturas indígenas, uma vez que a implementação 

da educação escolar possa deflagrar modificações substanciais devido aos novos 

elementos simbólicos, organizacionais e materiais na aldeia. 

Neste sentido, quando acontece o contato do indígena com o não indígena 

surgem mudanças do pensamento destes indivíduos indígenas, podendo ocorrer, 

segundo Melià (1979), uma “destribalização”. Segundo o autor, para algumas 

sociedades indígenas, “[...] após o contato com a chamada sociedade nacional, 

surge a necessidade (senão a ameaça) da alfabetização” (MELIÀ, 1979, p.07). 

Dentre alguns fatores benéficos, poderíamos considerar a possibilidade do 

estudo como ferramenta facilitadora de comunicação com não indígenas, para 

conquistar a possibilidade de luta por seus direitos nacionalmente, perpetuar e/ou 

conservar a própria cultura por meio da escrita e registro, entre outros. 

De acordo com Rezende (2009, p.106), o indígena busca a escola “como 

mais um meio de aprender a cultura do não indígena numa tentativa de entender o 

mundo que o rodeia, de se defender e para sobreviver nesta nova realidade”. 
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Já Melià (1979), em suas pesquisas, suscita algumas questões que nos 

parecem bem pertinentes sobre os motivos mais notáveis da busca dos indígenas 

pela educação escolar: 

1. Dominar uma técnica mais do “civilizado”, que parece ter também um 
valor quase mágico. b) Defender-se contra a exploração salarial e nos 
tratos comerciais. c) Defender a própria terra com os instrumentos 
jurídicos documentados próprios da sociedade nacional. d) Progredir, 
depois da alfabetização inicial, nos estudos e na informação de técnicas 
“civilizadas”. e) Transmitir para a própria comunidade a técnica da 
alfabetização e processos seguintes. f) Prestigiar-se frente ao mundo 
dos “civilizados” e eventualmente conseguir melhores oportunidades de 
trabalho e um trato mais de igual para igual com os “civilizados”. g) 
Poder escrever as próprias tradições e aproveitar da leitura de textos, 
onde essas mesmas tradições foram já recolhidas pelos pesquisadores. 

Segundo o autor, podemos perceber uma instrumentalização da educação 

escolar pelos indígenas, que utilizam os conhecimentos escolares principalmente 

nas relações com a sociedade não indígena. É importante compreender que a 

educação de cada indígena passa a constituir interesse de toda a comunidade. No 

entanto, deve-se considerar que cada etnia detentora de suas particularidades, 

possui interesses próprios e específicos para buscar a educação escolar. 

Neste contexto, os Rikbaktsa, assim como outros povos, passaram e passam 

por dificuldades relacionadas ao processo de escolarização. Eles certamente 

possuem suas particularidades e enfrentam alguns percalços no processo de 

educação escolar indígena que precisam ser investigados, analisados, de modo que 

a educação para este povo seja formulada e pensada para suas particularidades. 

 

 
2.7 Diferentes formas de navegar: educação e cultura indígena 

É impossível falar de educação indígena sem falar de cultura indígena, pois 

desvincular a cultura implica em desconsiderar algumas especificidades importantes 

na compreensão da educação indígena. De acordo com Melià (1979, p.12), a 

educação indígena “[...] é ensinar e aprender cultura, durante toda vida e em todos 

os aspectos”. Pensando neste sentido, o autor sugere que existe uma ampla gama 

de diversidade cultural e consequentemente estilos educacionais em diferentes 

especialidades étnicas indígenas do Brasil. Sendo que “[...] de fato, existem tantos 

modelos de educação indígena quantas culturas”, como corrobora o autor. 
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Por isso é importante pensar a educação escolar indígena vinculada à cultura 

e ao modo de vida de cada etnia para que a diferença educacional entre sociedades 

indígenas e não indígenas não sejam motivo para preconceitos. 

Melià (1979, p.11), nesta direção, acrescenta que é importante considerar a 

educação indígena “[...] como um processo específico, distinto do que normalmente 

se entende por educação do tipo escolar”. E que, diferente da ‘nossa educação’, a 

indígena é um processo global, de socialização integrante, ou seja, “[...] a educação 

de cada índio é interesse da comunidade toda”. 

Os ensinamentos e aprendizagens que ocorrem dentro de cada grupo étnico 

contam com professores da vida cotidiana: pais, mães, idosos, entre outros, que 

ensinam aspectos para a vida na comunidade: 

Os educadores do índio têm rosto e voz; tem dias e momentos; tem 
materiais e instrumentos; tem toda uma série de recursos bem definidos 
para educar a quem vai ser um indivíduo de uma comunidade com sua 
personalidade própria e não elemento de uma multidão. A educação do 
índio é menos parcial do que a nossa, aplicando-se ao ensino e 
aprendizagem do modo de satisfazer às necessidades fisiológicas, como à 
criação de formas de arte e religião. Nem por isso se tem que pensar que o 
processo seja indefinido nos seus aspectos. Tem-se aspectos e fases da 
educação indígena que requerem mais tempo do que outros, mais esforço, 
mais dedicação, tanto no ensino quanto na aprendizagem. O processo não 
é indiferente (MELIÀ, 1979, p.10). 

 
 

No decurso da história, a educação escolar indígena foi alvo de pensamentos 

equivocados, e muitos ainda persistem, insistentes, nas sociedades atuais. Um dos 

pensamentos difundidos por muito tempo é o de que a educação indígena é 

orientada apenas ao intuito de sobrevivência. Mas, Melià (1979, p.10) explica que ao 

conhecer e conviver dentro de uma sociedade indígena percebe-se que é 

justamente o contrário: “[...] que o índio está educado para o prazer de viver e que 

seu ‘tempo de cultura’, dedicado a rituais, jogos ou simples gracejos, é mais extenso 

e intenso do que aqueles das sociedades modernas que trabalham para comer. O 

índio trabalha para viver”. 

Outras diferenças intrínsecas que perpassam as linhas do tempo dizem 

respeito a “padrões” da educação para o indígena em contrapartida à educação 

escolar. A própria organização de coletividade disseminada no sistema de educação 

não indígena já prenuncia o descompasso entre as duas formas de educação: 
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A educação indígena, salvo os casos relativamente excepcionais, não é em 
grupo. O fato de agrupar a criançada para ser alfabetizada modifica 
consideravelmente a perspectiva indígena. A educação indígena mais 
individual, podia respeitar o ciclo de vida e o ritmo de amadurecimento 
psicossocial (MELIÀ, 1979, p.62). 

Em outro viés, considerando as diferenças educacionais dos dois 

contrapontos em questão, pode-se pensar que outros dilemas são enfrentados pelos 

estudantes indígenas. A questão do gênero no processo de ensino dentro da aldeia, 

para muitas etnias, constitui um fator importante na divisão sexual de certas 

atividades, no entanto, na escola, reúnem-se meninos e meninas no mesmo 

ambiente educacional. 

Outro fator a ser ressaltado diz respeito ao local, a escola, como construção 

física, limita em boa parte do tempo os estudantes ao ambiente fechado da sala de 

aula. No entanto, o aluno indígena, acostumado à liberdade do ambiente em que 

vive, na sua casa, no terreiro da aldeia, passa a ter que adequar-se ao 

enclausuramento. 

As adversidades entre educação escolar indígena e educação “nacional”, de 

modo geral, parecem passar desapercebidas na maioria das vezes nas práticas de 

ensino e de aprendizagem. Por exemplo, os livros didáticos usados nas aulas da 

escola Vinícius de Moraes, foco desta pesquisa, são os mesmos utilizados por 

outras escolas de redes municipais, estaduais, ou seja, não há materiais específicos 

voltados ao ensino para estudantes Rikbaktsa fora da aldeia. 

É ainda mais estranho constatar que o mesmo acontece nas escolas dentro 

das aldeias, com alguns professores indígenas inclusive, que usam os mesmos 

livros didáticos fornecidos pelo MEC para escolas rurais, urbanas e outras 

categorias. 

É sabido que este problema, infelizmente, não é exclusividade do estado de 

Mato Grosso, ao que tudo indica o mesmo acontece a nível nacional, pois não há,  

ou pouco há, materiais que atendam necessariamente as particularidades do aluno 

indígena. 

Além disso, há o fator da comunicação, em que o aluno indígena sai da aldeia 

com uma língua própria de sua etnia e precisa aprender a comunicar-se em 

português, o que já representa um enorme desafio, pois se o aluno não consegue 

compreender a língua falada pelo professor e pelos colegas, e estes, tampouco 
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conhecem a língua indígena, será muito difícil compreender ou até acompanhar a 

turma prevista. Aqui então, centram-se dois desafios, não apenas ser alfabetizado, 

mas ser alfabetizado em outra língua: 

Quando os “diferentes” chegam à escola, ficam deslocados,  não 
conseguem compreender a linguagem que se usa para lhes ensinar. O 
objeto de estudo também não lhes diz respeito, está distante de seu mundo. 
Se não compreendem a linguagem, e se o objeto de estudo não faz parte  
de suas experiências de vida, a escola se torna um lugar estranho, onde 
não é possível sentir-se bem, nem a vontade. É como se a escola fosse um 
circo, onde as pessoas chegam, ocupam uma poltrona, assistem a um 
espetáculo, e, ao saírem de lá, vão viver suas vidas que nada têm em 
comum com o espetáculo apresentado e que, portanto, quase nada se 
aproveita para os desafios do dia a dia (REZENDE, 2009, p.87). 

Como se vê, muitos são os desafios ao aluno indígena, sobretudo em 

escolas não indígenas, e além destas e tantas outras adversidades, há mais um 

caminho áspero trilhado pelo estudante indígena: o preconceito. 

 

 
2.8 Navegando entre corredeiras perigosas: entre o preconceito e o 

desconhecimento 

No Brasil, vê-se desde o período colonial que culturas, e tudo o que 

representa ser “diferente”, foi de algum modo e em algum momento alvo de 

preconceito. Isto inclui a discriminação ao indivíduo indígena e, por conseguinte, 

refletido no ambiente educativo. 

A chaga latente da discriminação representa perdas irreparáveis para a 

sociedade nacional como um todo, já que a evaporação dos conhecimentos e 

história dos indígenas, leva à perda de componentes culturais, saberes, tradições e 

conhecimentos humanos que deixam de ser compartilhados, analisados e 

aproveitados. 

Portador de uma rica cultura herdada de seus ancestrais, o indígena deve 
ser tratado e considerado como fiel depositário do bem inalienável da 
humanidade: o conhecimento da natureza. A escola – instituição 
responsável por administrar e repassar a cultura de um povo – deveria 
privilegiar esse saber e não desconsiderá-lo. A escola não tem procurado 
analisar nem conhecer os valores, saberes e competências do indígena. 
Pretende unicamente que este aprenda, no mesmo ritmo, os saberes e 
valores do não indígena, [...]. O não reconhecimento da importância da 
história de vida do indígena e de sua cultura dificulta uma política 
pedagógica que seja capaz de contemplá-lo como formador e integrante da 
nação brasileira, como participantes de um mesmo espaço (REZENDE, 
2009, p.94). 
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Neste sentido, a escola tem, não apenas um papel de coadjuvante, mas o 

compromisso de desenvolver ações que minimizem o preconceito entre diferentes 

sociedades. 

Melià (1979) salienta a existência do preconceito do “branco” em relação aos 

indígenas desde a colonização. Para o autor, este preconceito prolonga-se na área 

da educação, em que no senso comum de sociedades não indígenas presume-se 

que os povos étnicos não têm educação, “porque não têm a ‘nossa’ educação”, 

sendo, nesse aspecto, desconsiderados quaisquer tipos de sistemas educacionais e 

ensinamentos indígenas que existem em cada etnia. O autor considera que, pensar 

que índio não tem educação, se configura em preconceito ou desconhecimento do 

modo de ser indígena. 

Rezende (2009, p. 59) afirma que a escola expande essa noção quando não 

considera os saberes indígenas ou não organiza ações que valorizem a cultura 

étnica desses povos. Para ele, “[...] parece fazer parte da mentalidade escolar o 

pensamento de que indígena não precisa se escolarizar, uma vez que vai viver na 

aldeia, negando assim sua necessidade de crescimento e desenvolvimento 

psicossocial e intelectual.” O autor amplia o conceito sobre a relação de 

discriminação e educação indígena ao afirmar: “[...] verifica-se que os estigmas, os 

preconceitos, as discriminações, as resistências, os conflitos, assim como as 

interações que ocorrem no meio extraescolar fazem parte também do meio 

intraescolar, pois a escola não é um espaço isolado da sociedade”. 

Assim, pode-se considerar um círculo contínuo entre os preconceitos 

existentes fora da escola e dentro da escola, bem como os reflexos da discriminação 

no seu interior que fortalecem a incompreensão das diferenças fora dela. 

Entende-se que se perceber diferente ao “outro” é atitude natural do ser 
humano, o que, no entanto não justifica o desrespeito à cultura desse 
“outro”. Parece difícil para muitas pessoas compreenderem que os seres 
humanos possuem as mesmas constituições biológicas, apesar das 
diferenças fenotípicas e, portanto, sentimentos e capacidades semelhantes. 
Talvez por sentimento de orgulho e egoísmo, o ser humano tenha tanta 
dificuldade em aceitar o “outro” e tais sentimentos acabam culminando em 
atitudes etnocêntricas, de preconceito e de discriminação. Talvez ainda por 
medo do “diferente” da perda de domínio, da competição com o 
“desconhecido”, utiliza-se a discriminação como arma contra o “outro” 
(REZENDE, 2009, p.105). 
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Desta feita, afirma-se que é extremamente importante que escola e 

professores, em contato com estudantes indígenas e não indígenas, sejam agentes 

interessados em estabelecer uma conexão com seus alunos, levando em 

consideração suas raízes identitárias e sua maneira de ser e viver no cotidiano, de 

modo a conduzir o ensino com informações que possam ser visualizadas por seus 

alunos no contexto educativo, sobremaneira a prestar atenção no aluno indígena, 

não de modo a tratá-lo diferente dos demais por suas diferenças, mas integrá-lo num 

sistema, e jamais excluí-lo de qualquer maneira que seja. 

 

 
2.9 Ensinando a navegar: educando sem deseducar 

A educação escolar indígena difere em muitos aspectos da educação escolar 

não indígena. Pensar na educação para indígenas vincula o professor a conceber o 

desafio de ensinar sem desestruturar os conceitos sobre cultura, oralidade e os 

ensinamentos indígenas. De acordo com Rezende (2009, p.87) a escola “[...] deve 

remodelar sua metodologia, ampliar seus objetivos, ter como meta o êxito escolar de 

todos e não apenas de alguns”. 

Quando assim a escola não faz, deixa de cumprir o papel na inclusão e 

qualidade do ensino. A impressão que se tem, é que algumas escolas não têm uma 

noção abrangente sobre as consequências disso. Rezende (2009, p. 90) considera 

que nesta circunstância a escola “[...] não parece consciente de que desconsiderar a 

diversidade cultural significa colaborar com processos de desigualdade educativa e 

social”. O autor ainda complementa que: 

A escola tem uma grande responsabilidade e deve mediar o processo de 
normalização das relações indígena/não indígena. Por ser detentora do 
conhecimento, deveria adotar postura não discriminatória e respeitadora. 
Entretanto, ainda não é o que acontece. [...] Existe um abismo profundo 
entre o que se espera da escola e aquilo que de fato oferece (REZENDE, 
2009, p. 90). 

A escola tem uma função imensurável diante da formação de seus alunos 

em vários aspectos. Todos os envolvidos no processo têm seu papel e importância 

na responsabilidade de promover um bom relacionamento no ambiente educativo, 

capaz de valorizar a diversidade cultural. O docente é um dos componentes 

capazes de atuar nestas inter-relações, de forma que tem um contato direto com 

seus alunos. 
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Segundo Becker (1994), a prática docente está profundamente relacionada 

com a concepção de aprendizagem do professor, ou seja, depende da forma que 

este compreende como ocorre a aprendizagem. Para mudar essa concepção, o 

autor sugere que o professor deveria responder a seguinte questão: 

[...] que cidadão ele quer que seu aluno seja? Um indivíduo subserviente, 
dócil, cumpridor de ordens sem perguntar pelo significado das mesmas, ou 
um indivíduo pensante, crítico, que, perante cada nova encruzilhada 
prática ou teórica, para e reflete, perguntando-se pelo significado de suas 
ações futuras e, progressivamente, das ações do coletivo onde ele se 
insere? Esta, parece-me, é a pergunta fundamental que permite iniciar o 
processo de restauração do significado – e da construção de um mundo 
de significações futuras que justificarão a vida individual e coletiva 
(BECKER, 1994, p. 96). 

Todo professor deve ter essa questão em mente sempre que pensar sobre 

sua prática pedagógica, principalmente se ele busca uma efetiva educação, que 

respeite as diferenças e busque uma transformação social. 

Se o professor não indígena, que trabalha em escolas em que convivem 

alunos indígenas e não indígenas, não se integra aos saberes indígenas e ignora 

esses saberes, acaba de certa forma colaborando para que o aluno indígena não 

reconheça ou desvalorize sua identidade. Segundo Melià (1979), o  

desconhecimento e desinteresse pela cultura indígena por parte do professor e, este 

ao manter-se alheio a situação de opressão, exploração e discriminação dessa 

sociedade indígena, irá abafar necessariamente a educação indígena. Deste 

pressuposto, reafirma-se que a diluição cultural e educativa acaba sendo promovida 

pelo educador desinteressado pelas especificidades da sociedade indígena no ato 

educacional. 

 

 
2.10 Entre estrelas e astrolábios: algumas pesquisas norteando nossa 

travessia 

Assim como povos antigos se orientavam pela observação das estrelas e 

astrolábios, a contento, nos orientamos na leitura de outros estudos a fim de 

compreender quais rumos que os autores recentes têm tomado acerca de pesquisas 

que versam sobre estudantes indígenas em escolas não indígenas. A seguir 

fazemos um apanhado sobre os “descobrimentos” e discussões de algumas obras 

que tratam sobre este assunto. 
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No artigo “Estudantes indígenas em escolas urbanas de Rondônia: da 

omissão das políticas públicas à omissão do pertencimento étnico”, Santos e 

Secchi (2013) discutem a situação de estudantes indígenas em escolas urbanas 

em Rondônia, tendo como foco as estratégias de afirmação e pertencimento étnico 

no contexto escolar e no convívio cotidiano com a cidade de Ji-Paraná. Os autores 

evidenciam diversas situações de desprezo, violência e preconceito a que os 

estudantes são submetidos, uma tensão latente e não expressa, que caracteriza o 

convívio intercultural no contexto escolar, um espaço monoculturalista. 

O artigo “Entre a aldeia e a cidade: estudantes indígenas em contextos 

urbanos no Brasil”, de Souza (2008), reúne depoimentos de estudantes indígenas 

em contextos urbanos distintos, como Manaus, no Amazonas, Campo Grande 

(Mato Grosso do Sul) e Tangará da Serra (Mato Grosso) e tem o objetivo de 

demonstrar como as populações indígenas se relacionam com fenômeno urbano 

em diferentes regiões do país. A autora enfatiza que o protagonismo do movimento 

indígena e o viés político e urbano dessa mediação, entre os estudantes 

entrevistados, revela que estes, de algum modo, promovem uma reorganização no 

modo como pensam a identidade étnica e a participação na vida e tradição do seu 

povo a partir da inserção em espaços urbanos. 

No livro “Migração e história dos estudantes indígenas em escolas urbanas”, 

Both (2009) trata da trajetória e do cotidiano vivido por estudantes indígenas do 

povo Paresi que procura as escolas urbanas de Tangará da Serra, estado de Mato 

Grosso, para darem continuidade aos estudos iniciados em suas aldeias de origem. 

Segundo o autor, os Paresi procuram as escolas da cidade em busca de saberes 

necessários ao convívio intercultural, a um melhor entendimento do “mundo dos 

brancos” e a uma capacitação para uma profissão ou ao atendimento dos serviços 

nas aldeias. Como as escolas urbanas desenvolvem práticas pedagógicas 

monoculturalistas, os estudantes Paresi não se reconhecem nelas e o seu 

rendimento escolar é prejudicado. 

Both (2009) destaca a necessidade de implementar nas escolas urbanas (e 

também nas escolas das aldeias) uma política multiculturalista de educação escolar 

que confira maior visibilidade aos membros dos diferentes grupos sociais e lhes 

garanta o exercício da cidadania plena. 
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No artigo “Educação indígena em contextos urbanos dos municípios de 

Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças: desafios de novos tempos”, 

Magalhães (2009) apresenta o resultado da convivência de dez anos com alunos 

indígenas da etnia Xavante, matriculados em escolas públicas das cidades de 

Barra do Garças e Pontal do Araguaia, no Mato Grosso e Aragarças, em Goiás. O 

objetivo deste trabalho foi fazer um estudo sociolinguístico interacional que 

proporcionasse uma visão mais detalhada de como esses alunos são recebidos 

pela comunidade não indígena. A autora destaca que a convivência trouxe a 

possibilidade de maior entrosamento com esses jovens e, consequentemente, vem 

despertando o desejo de ajudá-los a melhorar as condições de vida nos espaços 

urbanos, pois, embora fortes e valentes, muitos são levados a caminhos tortuosos 

e sem volta, se perdendo no mundo das bebidas, das drogas e outros vícios, 

causando um grande prejuízo à sua cultura. 

No livro “A relação entre indígenas e não indígenas em escolas urbanas: um 

estudo de caso na cidade de Campinápolis-MT”, Rezende (2009) buscou verificar a 

percepção da comunidade escolar não indígena do município de Campinápolis, 

estado de Mato Grosso, sobre os alunos indígenas Xavante e seu povo, bem como 

a percepção destes alunos sobre a comunidade escolar não indígena. Para 

continuar seus estudos, alguns Xavantes mudam para cidade na expectativa de 

adquirir conhecimentos e conhecer a cultura do não indígena, e na esperança de 

conquistar melhoria de vida e exercer profissões, além de defenderem os 

interesses de seu povo. Segundo o autor, a relação entre aluno indígena e 

comunidade escolar não indígena é de distanciamento em função, principalmente, 

da diferença linguística, do medo e do receio que se tem do indígena Xavante, 

preconceito criado historicamente contra o indígena e que se reforça nos conflitos 

ocorridos no município entre os dois povos nas últimas décadas. 

O autor supracitado destaca que a escola não está preparada para ensinar o 

aluno indígena que, além das dificuldades oriundas da diferença cultural, ainda 

sofre atitudes de preconceito e de discriminação, presentes de forma sutil no 

cotidiano escolar. Existe a necessidade de preparação da escola e dos professores 

para tratar a diversidade cultural, na tentativa de abolir e combater o preconceito e 
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a discriminação e, consequentemente, a exclusão dos alunos “diferentes” 

(indígenas), rumo a uma escola verdadeiramente democrática. 

O artigo “Currículo crítico multicultural”: a valorização do “diferente”, de 

Oliveira e Carvalho (2013), apresenta o currículo crítico multicultural que tem por 

objetivo valorizar todas as culturas, por meio da educação freiriana, de modo a 

conscientizar os educandos para uma educação libertadora através do diálogo. As 

autoras estudaram os indígenas Rikbaktsa que, segundo elas, migram para o 

centro urbano em busca de qualificação profissional, se deparam com um ambiente 

educacional que não propicia interação das culturas, sentindo-se, muitas vezes, 

seres inferiores e discriminados. 

A dissertação de mestrado “Presença de crianças indígenas em escolas 

municipais não indígenas de Dourados-MS: A educação na perspectiva 

intercultural”, de Silva (2013), mostra as relações interpessoais no ambiente escolar 

e identifica as barreiras encontradas em escolas públicas municipais não indígenas 

que atendem alunos indígenas das etnias Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva e 

Terena, na cidade de Dourados em Mato Grosso do Sul, sob a perspectiva de um 

possível diálogo intercultural na educação. A autora buscou identificar as 

estratégias que as escolas desenvolvem para lidar com as demandas de 

manifestações interculturais na contemporaneidade e o modo como essa educação 

se consolida nesses espaços. 

Silva (2013) identificou que as barreiras encontradas em escolas públicas 

municipais (não indígenas) estão relacionadas à limitação metodológica, ausência 

de recursos didáticos específicos do alunado identificado, além da concentrada 

formação pedagógica que visa atender de forma abrangente, sem respeitar as 

diferenças. 

A dissertação de mestrado “A criança indígena na escola urbana: um desafio 

intercultural”, de Freire (2006), teve o objetivo de verificar como a escola pública 

urbana de Manaus trata os seus alunos indígenas e como esses alunos percebem 

a imagem do indígena difundida nas práticas docentes, discentes e das demais 

pessoas que compõem o espaço educacional. Em particular, a pesquisa está 

envolvida aos índios da etnia Sateré-Mawé, que residem na cidade de Manaus. 
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A autora apresenta algumas reflexões sobre os desafios que as crianças 

indígenas enfrentam e a forma como isso se constata nos discursos e nas práticas 

veiculadas no contexto escolar urbano. As informações proporcionam pensar sobre 

a escola plural que sempre existiu, mas que torna essa realidade invisível nas 

práticas pedagógicas. A autora, ainda apresenta uma proposta de adequação da 

escola que está posta (educacional, social e culturalmente), como forma de 

minimizar a discriminação e fazer, da diferença presente na diversidade, o sentido 

da construção individual e coletiva de sujeitos, apontando como referência de 

articulação o Projeto Político Pedagógico de Escola. 

Nestes trabalhos percebemos que o convívio intercultural na escola pode ser 

tenso, geralmente desfavorecendo o “diferente” que, nesses casos, é o indígena. A 

escola, que deveria ser um espaço para transformação social, é, muitas vezes, a 

responsável por reproduzir os preconceitos e desigualdades sociais. Apesar de ser 

um espaço multicultural, a cultura indígena é desconsiderada nestas escolas. 

Assim, esse preconceito acaba atingindo os próprios indígenas, que sentem a 

desvalorização de sua cultura. 

No intuito de compreender se estes e outros fatores, discorridos até aqui no 

aporte teórico, ocorrem e/ou se reproduzem no processo de escolarização dos 

Rikbaktsa, desenvolve-se uma pesquisa e análise que segue, de modo a investigar 

quais desafios e perspectivas são enfrentadas por este povo. Para tal, apresenta- 

se a seguir os métodos utilizados para conseguir as informações que apoiam este 

estudo, e assim, mais adiante, ampliamos as considerações com os resultados e 

análise da pesquisa realizada na Escola Vinícius de Moraes. 
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3. DETALHANDO A EMBARCAÇÃO E A TRAVESSIA: PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo, abordamos a organização da pesquisa e seus procedimentos, 

descrição das atividades desenvolvidas e os instrumentos utilizados para a produção 

dos dados. Nesse contexto, apresentamos os meios escolhidos para a coleta de 

informações pertinentes às discussões deste trabalho, a contextualização e 

caracterização do local da pesquisa, a maneira como são desenvolvidas as aulas, a 

caracterização dos alunos, enfim, para posteriormente seguir com a análise dos 

dados e resultados obtidos. 

 

 
3.1 Configurações da pesquisa 

 

A pesquisa educacional pode ser uma investigação crítica que busca 

observar, analisar e avaliar ações, para consequentemente melhorar questões 

relacionadas à educação. Neste sentido, buscando compreender o processo 

migratório de estudantes Rikbaktsa para escolas não indígenas e seus processos de 

aprendizagem, optamos por realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa. 

Tal perspectiva comunga com o pensamento de Minayo (2001) sobre a 

pesquisa qualitativa, ao afirmar que os autores que seguem tal corrente não se 

preocupam em quantificar, mas sim, compreender e explicar a dinâmica das 

relações sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e 

hábitos. Trabalham com a vivência, com a experiência, com a continuidade e 

também com a compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação 

humana objetiva, ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas 

são inseparáveis. 

Esta metodologia permite, segundo Richardson (1999), descrever a 

complexidade de determinados problemas e possibilita dentre outros aspectos, 

compreender processos dinâmicos vividos por grupos sociais, além de favorecer o 

entendimento das peculiaridades do comportamento dos indivíduos. 

Compreendendo que “[...] há um vínculo indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (SILVA; 

MENEZES, 2001, p. 20), justificamos a importância de investigar o modo de ser da 

etnia e a relação com a escola na abordagem desta pesquisa qualitativa. 
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Desta feita, a presente pesquisa busca explicar um fenômeno: a presença de 

estudantes indígenas em uma escola não indígena e como se dá o ensino neste 

processo. Sendo assim este trabalho também se configura como pesquisa 

explicativa. Segundo Chemin (2015), este tipo de investigação possui a preocupação 

de identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fatos e fenômenos, de modo a aprofundar o conhecimento da realidade, envolve 

averiguação que procura criar teoria aceitável a respeito de um fato ou fenômeno, 

procura determinar relações de causa e efeito. 

Usamos como elemento de pesquisa a observação participante, como 

ferramenta de análise dos questionamentos a serem respondidos. Para iniciar a 

observação das aulas, buscamos a autorização institucional, assinada pelo diretor 

das escolas Municipais Rurais (Termo de Concordância da Instituição – Apêndice 

1), a assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

professores (Apêndice 2) e pelos pais entrevistados (Apêndice 3). 

A observação foi realizada na Escola Municipal Rural Vinícius de Moraes, 

durante 4 dias (2 dias em cada turma), 9 horas por dia, totalizando 36 horas. Para 

orientar esta atividade, foi utilizado um roteiro de observação (Apêndice 4), com os 

principais aspectos a serem observados, registrando as observações deste 

pesquisador em um diário de campo. 

Segundo Oliveira (2010), a observação é o instrumento que mais fornece 

detalhes ao pesquisador, por basear-se na descrição e para tanto utilizar-se de 

todos os cinco sentidos humanos. O autor destaca a importância do observador 

quanto ao espaço, objetos, procedimentos, pessoas e comportamentos e as 

descrições e narrações que deverá fazer e aponta três razões para a observação: 

1. Possibilitar-nos ver o comportamento dos participantes em uma nova luz 
e descobrir novos aspectos do contexto; 2. Utilização em conjunto com 
outros métodos de coleta de dados, providenciando evidencias adicionais 
para triangulação e estudo da pesquisa; 3. É um método particular 
apropriado para pesquisa em sala de aula. Vários tipos de dados podem 
ser coletados: anotações, listas, vídeos, gravações de áudio, mapas, 
fotografias e carta organizacional (OLIVEIRA, 2010, p. 23). 

A observação é um dos instrumentos da pesquisa de campo, portanto, 

quanto aos procedimentos técnicos, nossa investigação figura-se como pesquisa 

de campo, que conforme explica Gil (2002, p. 53) 
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[...] focaliza uma comunidade, [...] que pode ser uma comunidade de 
trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade 
humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação 
direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes 
para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. 
Esses procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros, tais 
como a análise de documentos, filmagem e fotografias. 

 

Sendo assim, é neste sentido que caminha este estudo, no entanto este não 

foi o único recurso utilizado para coletar as informações necessárias. Além da 

observação foi utilizado o recurso da entrevista, com os pais dos estudantes 

Rikbaktsa da escola. Assim, na tentativa de compreender a busca dos Rikbaktsa 

pelo ensino na escola não indígena foi elaborada uma entrevista semiestruturada5 

aplicada a seis pais dos estudantes Rikbaktsa (Apêndice 5). 

A utilização de entrevistas, segundo Duarte (2004, p. 215), 

[...] são fundamentais quando se precisa mapear práticas, crenças, valores 
e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos 
bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam 
claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas 
permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 
coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 
significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe 
permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 
estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter 
com outros instrumentos de coleta de dados. 

 

Entendemos ser a entrevista, uma técnica eficiente para compreender o 

comportamento humano, coletar dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

sendo que o trabalho do pesquisador implica em explicar e interpretar a palavra dos 

atores por meio dos dados recolhidos. 

Na modalidade utilizada, de entrevista semiestruturada, as informações 

fluem mais naturalmente sendo possível um diálogo entre entrevistador e 

entrevistado. Oportuniza o entrevistado se expressar de maneira natural, e ao 

entrevistador interpelar e selecionar o que é considerado mais significativo para a 

pesquisa, assim, ambos utilizam os próprios critérios e palavras, sem ficar restrito a 

determinadas formalidades, pois “[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

5 Entrevista semiestruturada é realizada com base em um roteiro, elaborado previamente pelo 
avaliador, mas a sua flexibilidade permite que este inclua novos questionamentos ao longo da 
conversa, sendo focada e ao mesmo tempo flexível, deixando espaço para que entrevistado e 
entrevistador tenham liberdade de atuação (MARQUES, 2018). 
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As entrevistas foram realizadas com seis pais Rikbaktsa, que possuem filhos 

estudando na escola Vinícius de Moraes. Esse número foi o total de pais localizados 

no dia da entrevista, que foram realizadas em suas próprias casas, nas aldeias. Para 

chegar até esses locais contou-se com o auxílio de um professor, que conhece  

todos os pais e os visitam frequentemente. Além do transporte com seu barco, o 

professor apresentou o pesquisador aos pais, acompanhou e auxiliou em todo esse 

processo. A realização de todas as entrevistas aconteceu em um mesmo dia, foram 

gravadas utilizando um gravador digital e posteriormente transcritas para análise. 

A produção de dados aconteceu no mês de dezembro de 2015, tanto a 

observação participante quanto a realização de entrevistas. Escolhemos identificar 

na escrita deste trabalho os estudantes com a letra “E”, seguida do número, ou seja, 

de E1 a E12, (são doze estudantes) e os professores identificados como Professor A 

e Professora B, buscando manter o anonimato destes. Quanto aos seis pais 

entrevistados, foram identificados à mesma maneira, denominando-os com a letra 

“P” (P1 a P6). 

Outro método utilizado nessa pesquisa foi a análise dos Pareceres 

Descritivos, que são instrumentos de registro utilizados pelas escolas que 

trabalham com a proposta de Ciclos de Aprendizagem, em substituição ao Boletim 

de notas. Os pareceres são preenchidos semestralmente pelos professores de 

cada disciplina e devem indicar os conteúdos e atividades que foram desenvolvidos 

individualmente pelos alunos no decorrer do semestre, os resultados que foram 

atingidos, ou parcialmente e os que não foram atingidos. O aluno que obtêm 

resultado geral acima da média recebe o conceito de PS (Progressão Simples, 

entende-se pelo aluno que consegue acompanhar a turma, desenvolver a escrita, 

leitura, exercícios de modo satisfatório, etc.) e aquele que tem resultado abaixo da 

média recebe o conceito de PPAP (Progressão Parcial com Apoio Pedagógico, 

entende-se pelo aluno que possui dificuldades de aprendizagem, precisa de 

acompanhamento maior do professor, etc.). 

Também foi utilizado em nossa pesquisa o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da Escola Vinícius de Moraes. A cópia deste foi obtida na Secretaria 

Municipal de Educação de Juína e serviu de base para a coleta de informações 

específicas durante o desenvolvimento do detalhamento escrito sobre a escola. 
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Segundo Vasconcelos (2004, p.169), o Projeto Político Pedagógico 
 

é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, 
nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se 
aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de 
ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico- 
metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento 
de organização e integração da atividade prática da instituição neste 
processo de transformação. 

As fotografias desse presente trabalho são de nosso acervo pessoal, e as 

utilizamos com o objetivo de ilustrar e contextualizar assuntos que emergiram 

durante a pesquisa. Segundo Silva e Koller (2002), uma das funções no uso do 

recurso fotográfico em pesquisas é a função de registro, 

na qual a fotografia tem o papel de documentar determinada ocorrência, ou 
seja, a mesma função que as filmagens possuem nos dias de hoje. 
Fotografa-se um certo evento durante o seu acontecimento e, 
posteriormente, esta imagem é tomada como um dado de pesquisa na 
análise específica do “motivo fotográfico”, isto é, da ação, pessoa ou objeto 
fotografados. Neste caso, o que importa é apenas o conteúdo presente em 
cada uma das fotos ou no conjunto delas (SILVA; KOLLER, 2002, p.238). 

 
 

Assim, percebemos que a visualização por meio das fotografias deste 

trabalho reitera a importância de um estudo que permita um olhar mais amplo, que 

busque além da superfície do tema sobre educação escolar indígena, mas que 

considere as questões humanas, modo de ser de um povo e suas particularidades 

neste processo. 

 
 

3.2 Contextualização do local da pesquisa 
 

A presente pesquisa foi realizada com estudantes e professores da Escola 

Municipal Rural Vinícius de Moraes, em Fontanillas, distrito de Juína. Com área 

territorial de 26.189,913km², o município de Juína localiza-se a noroeste do Estado a 

720 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso. A população atual é de 

aproximadamente 39.255 habitantes, distribuídos na zona rural e urbana (IBGE 

2010). O distrito de Fontanillas localiza-se a 60km da cidade de Juína e tem 

população de 441 habitantes atualmente. Próximo ao distrito de Fontanillas se 

localiza a Terra Indígena Erikbaktsa, do povo Rikbaktsa, com várias aldeias, sendo a 

mais próxima a Aldeia Primavera. 
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O distrito de Fontanillas, conhecido como “A menina dos olhos” de Juína, foi 

criado em 29 de junho de 1976 e foi o berço de criação do Município de Juína. O 

nome é uma homenagem a José Manoel Fontanillas Fragelli, um conhecido político 

mato-grossense. Nessa época, o distrito pertencia ao município de Aripuanã. O 

“Hotel Fontanillas”, hoje “Pousada do Luar” no distrito, foi construído a mando 

desse político em 1976, na época governador do estado de Mato Grosso. 

Esse hotel sediou uma reunião com várias lideranças da SUDECO 

(Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e da CODEMAT 

(Companhia de desenvolvimento de Mato Grosso), onde surgiu a ideia de 

formalizar o “Projeto Juína”, que buscava colonizar a região, implantando uma 

cidade no meio da selva amazônica, entre a região do Alto Aripuanã e Juína-Mirim. 

O projeto foi aprovado pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) em 19 de setembro de 1978. Em 1979 foi criado o distrito de Juína, 

território jurisdicionado ao município de Aripuanã. Em 9 de maio de 1982, Juína foi 

emancipada, incorporando o distrito de Fontanillas (FERREIRA, 2001). 

A Escola Rural Municipal Vinícius de Morais (Figura 5), local de nossa 

pesquisa, fica localizada no Distrito de Fontanillas, atende alunos do Ensino 

Fundamental, é vinculada e mantida pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. Entretanto, na data de sua criação, o distrito ainda pertencia ao Município 

de Aripuanã. O prefeito da época, Sebastião Otoni de Carvalho Sobrinho criou o 

Grupo Escolar Maria Lígia de Borges Garcia. Em 2004 o nome da escola foi 

alterado para Escola Municipal Vinícius de Moraes para obedecer a legislação que 

proíbe em todo território nacional a atribuição de nomes de pessoas vivas a bem 

público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da 

Administração Indireta (BRASIL, 1977). 

Com relação à organização escolar a Escola Vinicius de Morais segue o que 

está determinado a Resolução 262/2002 CEE/MT: “sua composição observará a 

organização de três ciclos, cada um deles com duração de três anos, organizados 

em fases anuais, correspondentes às seguintes temporalidades da formação 

humana: 
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1. 1º ciclo: infância (entre 6 e 9 anos de idade); 

2. 2º ciclo: pré-adolescência (entre 9 e 12 anos de idade); 

3. 3º ciclo: adolescência (entre 12 e 15 anos de idade).” 

Figura 5 - Escola Vinícius de Moraes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: do autor (2015) 

Quanto à estrutura física, a escola é de madeira, assoalho em praticamente 

toda parte do piso, como se pode ver na imagem. A escola possui sala de 

informática com 11 computadores, 3 salas de aula, cozinha, sala de professores. 

Assim como as demais escolas municipais rurais da cidade de Juína, a secretaria e 

a direção da escola ficam na cidade, junto à Secretaria Municipal de Educação. 

 

 
3.3 Os alunos Rikbaktsa 

 

No período de observação e entrevista (2015), a Escola Vinícius de Moraes 

contava com uma divisão dos alunos em três turmas multicicladas6, que 

chamaremos a partir de agora de turmas A, B e C: 

1. Turma A, com alunos das três fases do 1º ciclo e a primeira fase do 2º ciclo 

(equivalentes aos 1º, 2º, 3º e 4º anos), que conta com apenas um professor; 

2. Turma B, com alunos da segunda e terceira fases do 2º ciclo e primeira fase 

do 3º ciclo (equivalente aos 5º, 6º e 7º anos); 

3. E turma C com alunos da segunda e terceira fases do 3º ciclo (8º e 9º anos). 
 
 
 

6 A organização de turmas multicicladas ocorre em escolas que possuem poucos estudantes, uma 
realidade mais presente em escolas rurais ou de pequenas povoações. Um mesmo professor  
trabalha com estudantes de diferentes anos (séries ou ciclos) simultaneamente, em um mesmo 
espaço (sala de aula). Fonte: informado pelo autor. 
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Nas turmas B e C, dois professores revezam, um com as disciplinas Língua 

Portuguesa, História, Educação Física e Inglês e outro com as disciplinas de 

Matemática, Ciências, Geografia e Arte. Para esta pesquisa selecionamos apenas 

os alunos das turmas B e C. 

A turma B tem treze alunos, dos quais dez são indígenas Rikbaktsa. A Turma 

C é formada por 10 alunos, sendo dois estudantes Rikbaktsa. Deste modo, a 

presente análise se dá com os 12 alunos da etnia Rikbaktsa. 

Buscando compreender o percurso escolar dos estudantes pesquisados, 

conseguimos o acesso aos históricos escolares dos 12 estudantes. Ao analisar este 

histórico, algo que chamou nossa atenção foi o número considerável de alunos com 

faltas frequentes. Dos 12 alunos Rikbaktsa observados, oito apresentaram 

problemas com muitas faltas no seu histórico escolar. Pode-se constatar que o 

excesso de faltas prejudica o desempenho dos estudantes, pois os alunos que 

tiveram rendimento abaixo do esperado (PPAP) foram os que mais faltaram. 

Durante uma aula de matemática (Turma B, dia 11/12/2015), o professor A 

reclamou das faltas dos alunos e explicou a importância da frequência para os 

beneficiários do programa bolsa família7. Mais tarde o professor me explicou que os 

pais Rikbaktsa não obrigam os filhos a irem para a escola: se não quiserem ir, eles 

faltam. Segundo o professor, a escola tem que procurar meios para convencê-los a 

não faltarem. 

 

 
3.4 Organização das aulas 

As aulas na escola começam às 7 h (com trinta minutos para leitura) até às 11 

h. Retornam às 12 h e finalizam às 17 h, totalizando 9 horas diárias. As aulas 

acontecem em dias alternados: segundas, quartas e sextas. Segundo os 

professores, esse horário foi assim organizado após uma greve que ocorreu no ano 

de 2015, para repor os dias sem aula ainda no mesmo ano. 

São três intervalos em cada dia de aula: matutino, às 9 horas sendo 15 

minutos de pausa; almoço às 11 horas, com uma hora de descanso; e vespertino às 

15  horas,  sendo  15  minutos  de  intervalo.  Durante  os  intervalos  menores  são 
 

7É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza em todo o País. Todas as famílias dos alunos Rikbaktsa observados recebem 
esse benefício. Fonte: Informado pelo autor. 
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servidos lanches (bolo, suco, bolacha). Também é servido almoço na escola para os 

alunos. 

Durante o intervalo alguns alunos ficam nas salas, outros brincam de bets8, os 

alunos menores brincam correndo e os maiores mexem nos celulares. Alguns alunos 

aproveitam o intervalo para comprar lanches ou refrigerantes nas mercearias que 

existem próximas a escola. Pelo menos uma vez durante o período observado, 

alguns alunos chegaram atrasados após o intervalo por terem saído para comprar 

refrigerante e, depois se desculpam com a professora B. 

Durante o período de observação constatamos que a maioria das aulas são 

planejadas e executadas seguindo os livros didáticos. Observamos que em uma  

aula de Ciências (Turma B, dia 07/12/2015), o professor A trabalhou os conteúdos 

“Luz” com o 5º ano, “Sistema Solar” com o 6º ano, “As aves” com o 7º ano. Para 

isso, marcou os conteúdos e as páginas dos livros no quadro, pediu para fazerem a 

leitura silenciosa e depois em voz alta, os alunos liam e o professor explicava cada 

parte do texto. 

Após a leitura e explicação de cada texto, solicitou aos alunos que fizessem 

algumas atividades do livro referente ao conteúdo. Enquanto os alunos do 5º ano 

iam fazendo as atividades, o professor inicia a explicação do texto do 6º ano e assim 

sucessivamente. Essa prática foi recorrente em quase todas as disciplinas, com 

ambos os professores e nas duas turmas. O que se alternava era que, algumas 

vezes, a leitura era feita pelos alunos e em outras, pelo professor. Quando feita 

pelos alunos, os professores corrigiam as palavras que eles liam errado. 

Em todas as aulas observamos que, enquanto aguardavam a leitura em voz 

alta e a explicação do professor, os alunos das outras turmas fazem outras leituras, 

ou pintam desenhos, permanecendo em silêncio ou conversando em voz baixa. 

Quando têm dúvidas os alunos pedem explicação, geralmente com o professor, mas 

também com os demais colegas. Quando finalizam as atividades levam para os 

professores corrigirem. 

 
 
 

8 O bete-ombro, também conhecido como bete, bets, tacobol, bets lombo, taco ou jogo e taco, é um 
esporte que descende do críquete. O objetivo principal do jogo para a equipe rebatedora é fazer 
pontos cruzando os tacos no meio do campo, enquanto para a equipe lançadora é tentar derrubar 
um dos alvos da equipe adversária, assim se trocando de posição com a equipe lançadora. Fonte: 
Informado pelo autor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADquete
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As dúvidas são explicadas individualmente, às vezes na carteira do professor, 

às vezes do aluno. As tarefas são corrigidas individualmente e, em caso de erros, os 

professores pedem para consertarem. Existe muito respeito entre professores e 

alunos. Durante o período de observação não foi vista nenhuma situação de 

indisciplina. 

A correção de todas as atividades feitas pelos alunos permite um 

acompanhamento individual e diário das dificuldades e avanços de cada um. Além 

desse acompanhamento diário existem avaliações bimestrais de cada disciplina. O 

desempenho dos estudantes é registrado semestralmente em Pareceres Descritivos, 

que substituem os boletins escolares com notas. 

Os alunos têm liberdade para escolher sentarem sozinhos ou em grupo 

(duplas ou trios). Os agrupamentos são feitos por necessidades e/ou por afinidades: 

quando um aluno esquece o livro senta com um colega que tem livro; às vezes 

sentam juntos para pedir ou oferecer ajuda ao colega, mas também vimos alunos de 

diferentes turmas que também sentam juntos. 

Em algumas aulas de matemática e inglês, os professores passaram 

atividades impressas, que após os alunos finalizarem, o professor corrige 

individualmente e pede para que os alunos identifiquem seus erros e consertem. 

Alguns materiais são compartilhados, como dicionários, cola, lápis de cor. As 

atividades não finalizadas em sala ficam como tarefa para casa, que são corrigidas 

no início de cada aula pelos professores. 

As aulas de educação física são no primeiro horário matutino, provavelmente 

escolhido devido às aulas acontecerem numa quadra aberta próxima da escola, na 

praça da comunidade, o que seria desconfortável e até mesmo perigoso se fosse 

num horário com muita insolação. Nos dias chuvosos, as aulas de educação física 

também são prejudicadas por esse mesmo motivo. 

Nestas aulas a professora B encheu as bolas para os alunos jogarem e, como 

na quadra não tem bebedouro, encheu uma garrafa d’água antes de saírem. As 

atividades são espontâneas, escolhidas e desenvolvidas pelos alunos, sem 

intervenção da professora. Esta acompanha a aula e intervém quando necessário. 

Com a turma B, os alunos se dividiram em dois times, meninos contra meninas. 

Duas alunas não quiseram jogar e ficaram sentadas conversando (dia 11/12/2015). 
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Em outra aula, com a turma C, enquanto os meninos jogavam futebol, as meninas 

jogavam pedrinhas (dia 14/12/2015). 

Estas questões até aqui descritas, são basicamente a organização rotineira 

das aulas na escola em questão, que achamos pertinente constar, para que haja 

uma melhor clareza do cotidiano escolar, já que o novo capítulo que vem adiante, 

trata também das questões observadas durante as aulas. Assim, apresentamos a 

seguir uma análise mais detalhada tanto das aulas, e a metodologia dos professores 

no dia a dia, quanto os diálogos estabelecidos, também com os pais, que nos 

oferecem aporte para chegarmos a algumas conclusões para os questionamentos 

que embalaram as discussões até o momento. 
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4. OS “DESCOBRIMENTOS”: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Nesse capítulo, apresentamos e analisamos os dados obtidos na pesquisa. A 

organização das categorias foi feita agrupando os resultados de acordo com a 

recorrência dos assuntos. As categorias “Valorização da educação escolar para a 

vida dentro e fora da aldeia” e “A escola não indígena ligando aldeia e cidade”, que 

seguem adiante, foram organizadas a partir da análise das entrevistas dos pais e 

buscam compreender a procura pela escola não indígena. Já a categoria “Dentro da 

escola: elementos de interculturalidade na prática docente”, foi elaborada com base 

no diário das observações de campo e busca analisar a prática dos professores. 

 

 
4.1 Valorização da educação escolar para a vida dentro e fora da aldeia 

Para analisar a importância da escola é necessário destacar que o seu papel 

na sociedade pode ter diferentes concepções, conforme lembra Libâneo, Oliveira e 

Toshi (2013, p. 172): 

As noções que as pessoas têm a respeito do mundo, da sociedade, dos 
homens orientam sua visão de escola, advindo daí a existência de 
diferentes compreensões de educação escolar, diferentes maneiras de 
entender a relação entre educação e sociedade. 

Entendemos que, na sociedade contemporânea, a escola, apesar de suas 

limitações, continua tendo um importante papel como canal de produção e 

disseminação do conhecimento. Para o desenvolvimento dessa sociedade que  

muda constantemente e se torna cada vez mais complexa e exigente, a escola e 

todos os envolvidos precisam conhecer a realidade do público que atende e o que 

esperam da escola, de acordo com suas necessidades. 

Desta forma, procuramos perceber neste estudo a concepção dos pais dos 

estudantes Rikbaktsa em relação à escola. Buscamos, nessa categoria, analisar 

essas respostas e os demais relatos relacionados a essa questão, que surgiram 

durante as entrevistas com os pais. 

Percebe-se, de forma unânime e enfática, que os entrevistados consideram 

a escola muito importante, pois, conforme estes, ela contribui na preparação e 

formação das pessoas para a vida. 
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Os pais demonstram a preocupação com o futuro de seus filhos e acreditam 

que a escola é o local apropriado para se estudar e, portanto, é nela que se 

aprendem coisas novas e se atualiza frente aos avanços tecnológicos. 

Compreendem que a escola rural não indígena ajuda o jovem Rikbaktsa a entender 

a sociedade não indígena e os prepara para uma profissão. 

Nos relatos dos entrevistados surgiram muitas referências à importância 

dada à instituição escolar na busca de uma profissão, como podemos perceber a 

partir dos excertos a seguir: 

“Eu gostaria que ele tivesse uma profissão, só que ele fala que ele mesmo 

vai escolher, então vou deixar ele livre para escolher” (P 2). 

“Eu gostaria que elas aprendessem, assim... para elas fazer faculdade [...] 

Elas que vão escolher!” (P 3). 

“Gostaria que ele aprendesse e ter várias opções que pudessem trazer ele 

para um bom caminho. Quem sabe ser um bom professor no futuro, técnico tipo 

informática, alguma coisa que tem a ver com uma profissão” (P 4). 

“Sim, quero que ele (filho) estude, passe numa faculdade, termine a 

faculdade e continue estudando, é isso o que eu quero para ele [...]. Em busca de 

uma profissão, porque na época eu não tive essa oportunidade que hoje ele tem...” 

(P 1). 

Dado os relatos, percebemos que esses pais valorizam a profissionalização 

por meio da escola, quer seja uma graduação ou curso técnico, que possa garantir 

a subsistência de seus filhos. 

Além dessa perspectiva mais individual, observamos em outras falas, em 

uma perspectiva coletiva, o desejo que seus filhos também auxiliem a comunidade 

com conhecimentos externos da sociedade não indígena. Podemos destacar essa 

ideia nos trechos seguintes: 

P 2 relata que a educação escolar deve ser o elemento de ligação com a 

sociedade não indígena. Para ela, a escola serve para “Ter mais o conhecimento 

de fora pra trazer para aldeia, aprender mais coisas que a gente não aprendeu [...] 

Que ele aprendesse coisas que fosse importante pra ele. Coisas que a gente não 

sabe e trazesse para comunidade o que ele aprendeu lá fora”. 
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“Assim que terminar, voltar a trabalhar na comunidade para ajudar seu 

povo, que hoje é o estudo que vale. Eu quero o melhor para meu filho e todos que 

estudam lá fora” (P 5). 

É importante observar que a escola, que inicialmente foi um instrumento de 

integração do indígena na sociedade brasileira e buscava apagar a cultura 

indígena, passa agora a ter outro papel, conforme os entrevistados: ser o elemento 

de ligação com a cultura não indígena, permitindo aos indígenas conhecimentos 

fundamentais para uma vivência intercultural. 

Conforme Gomes e Gomes: 
 

Inicialmente, os próprios povos indígenas desconsideravam a ideia de 
possuir esse tipo de educação, possuindo desconfiança e repulsa a partir 
da visão de que esta seria um modo de aculturação. Porém, diante das 
necessidades atuais, houve a percepção de que a educação escolar 
poderia ser uma forma de manter e transmitir a cultura, além de conquistar 
a cidadania e os direitos, fortalecendo a identidade indígena (GOMES; 
GOMES, 2013, p. 18701). 

Com a proximidade da sociedade não indígena, os Rikbaktsa tiveram seus 

territórios tradicionais reduzidos, sendo que esse contato trouxe mudanças 

profundas em sua cultura e em sua subsistência. De forma semelhante, os povos 

Timbira, do Piauí e do Maranhão, tiveram o mesmo problema: 

Ao serem distanciados dos seus espaços e dos seus recursos naturais 
com os quais tradicionalmente se relacionavam e dialogavam, ora para 
alimentarem os seus corpos, ora os seus espíritos, estes foram obrigados 
a ressignificar muitas de suas referências culturais, criando novas 
agências para manter as suas identidades étnicas, mesmo que 
reatualizadas, diante das novas relações com alteridades não indígenas 
em um processo de territorialização (APOLINÁRIO, 2013, p. 253). 

Como se vê, o processo de contato com a cultura não indígena modificou 

profundamente o modo de vida dos povos indígenas em geral. Outrora 

autossuficientes, que produziam tudo o que precisavam com recursos da natureza, 

agora são atraídos para adquirirem novos produtos e ferramentas industrializadas. 

Surge, então, a necessidade de adquirir dinheiro para a aquisição destes bens. 

Para alguns pais Rikbaktsa, a profissionalização pelo estudo é um caminho 

seguro que esses escolhem para seus filhos, com a qual possam ter uma renda 

financeira para atender suas necessidades e também, com novos conhecimentos, 

melhorar a vida da comunidade. 



59 
 

 
 

 

Podemos observar estas proposições e as mudanças no processo educativo 

no decurso do tempo, pelo povo Rikbaktsa, na fala de P 1: “Na época da gente, 

estudava para aprender, não passava de série, mas estudava assim mesmo [...]”. 

Seu comentário remonta a uma época onde não haviam escolas nas aldeias e a 

alfabetização era feita em casa, por algum membro da família que havia estudado 

no Internato de Utiariti (ARRUDA, 1992). 

Desse modo, entendemos quando a entrevistada diz que “estudava para 

aprender”, estava se referindo a aprender conteúdos escolares, como ler e 

escrever, algo desconhecido desse povo até o contato com a sociedade não 

indígena. Assim, é visível nesta fala a importância atribuída à alfabetização. 

Outro aspecto relatado nas entrevistas em relação à importância da 

educação escolar refere-se à compreensão dos avanços da atualidade: “Aí! Hoje a 

escola para a gente é de grande importância! De uns anos atrás, de lá para cá, veio 

um avanço muito grande para a gente. A gente precisa estudar para ter 

conhecimento!” (P 4). 

P 5 também concorda sobre a importância da escola na atualização dos 

conhecimentos tecnológicos, destacando que gostaria de suas filhas “[...] que elas 

estudassem, aprendesse coisas que vêm vindo, porque hoje a tecnologia está 

muito avançada...” A entrevistada compreende que a educação escolar amplia o 

conhecimento de mundo das pessoas: “Para mim a escola é importante por causa 

que a gente aprende... assim, monte de coisas que a gente não sabe, então a 

escola faz a gente ter o conhecimento que a gente não tem dentro de casa; então 

ela ajuda a gente saber, assim... das coisas que vem acontecendo, que muitas 

vezes a gente não sabe. Isso é importante pra gente!”. 

Nesse sentido, Costa (2010), destacando as tecnologias da comunicação, 

elucida sobre a presença e influência dessas tecnologias na vida dos povos 

indígenas: 

A proximidade das comunidades indígenas aos centros urbanos faz com 
que os índios acessem os instrumentos disponíveis das tecnologias de 
informação e comunicação, trazendo esses recursos e os incluindo no seu 
dia a dia e nas suas relações de sociabilidade. Essas mídias são 
adaptadas não levando em conta o fazer dessa comunidade, ou seja, a 
formação do povo. Muitas crianças e jovens são expostas desde cedo à 
televisão e à internet, o que pode ser considerado natural para quem vive 
nas fronteiras culturais (COSTA, 2010, p. 01). 
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Os avanços tecnológicos têm ocorrido muito rápido nos últimos anos, e as 

novas tecnologias estão cada dia mais presentes na vida de todas as pessoas, 

mesmo para aquelas que não gostam muito de utilizá-las. Algumas pessoas, por 

exemplo, não se importam de não acompanhar as últimas tendências e 

atualizações de celulares modernos, pois preferem um aparelho simples que faça 

apenas ligações. Mesmo assim, muitas acabam sendo obrigadas a se inserirem 

nas mudanças tecnológicas, como por exemplo, saber utilizar um caixa eletrônico, 

usar cartão, etc. 

Os povos indígenas que convivem com a sociedade não indígena também 

necessitam aprender a utilizar essas novas tecnologias, já presentes em muitas 

aldeias, que inclusive possuem computadores e acesso à internet via wi-fi. 

Assim como a crescente tecnologia, outros avanços e mudanças ocorrem na 

sociedade. Algumas etnias têm se preocupado em garantir o futuro de seus filhos, 

de modo que consigam acompanhar as várias mudanças sociais que vão 

acontecendo. A expectativa otimista, é que a educação escolar seja importante 

também neste aspecto da vida dos Rikbaktsa, pois percebe-se que os pais têm a 

preocupação com o futuro de seus filhos. Isto fica evidente em muitas falas dos 

pais Rikbaktsa: 

“Porque no futuro ele precisa desse estudo” (P 1). 
 

“Eu escolhi lá porque... pensando no futuro, melhorias para os meus filhos 

[...]” (P 4). 

“[...] aprender muitas coisas... que no futuro elas possam ser uma liderança” 

(P 5). 
 

“Eu acho importante, assim, porque a gente estuda para depois servir para o 

futuro da gente, lá na frente. [...] Gostaria que meus filhos aprendessem, 

estudassem mesmo, para eles ter o futuro deles. Eu falo: vocês têm que estudar, 

aproveita para estudar porque vocês ainda estão tudo pequenos” (P 6). 

P 1 também considera a instituição escolar como um instrumento que facilita 

a vida, na busca de conquistas importantes: “(a escola) é importante assim, pra 

mim, no estudo, porque muitas vezes nós precisamos do estudo [...] pra gente ter 

mais assim... facilidade nas coisas que a gente quer... que a gente assim, pode 

conseguir [...] ”. 
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Como se tem visto, os pais esperam da escola, um ensino que não apenas 

contribua no cotidiano dos filhos, mas que vá além, numa perspectiva futura. Os 

pais confiam nos agentes da escola, esperando o melhor para os filhos. Tendo em 

vista que os estudos e a escola são percebidos com tanta importância, buscamos 

neste estudo compreender quais motivos levam os pais a matricular seus filhos na 

escola não indígena, depositando tanta confiança. 

 

 
4.2 A escola não indígena ligando aldeia à cidade 

Nessa categoria buscamos analisar os motivos que levam os pais Rikbaktsa 

a matricularem seus filhos na escola Vinícius de Moraes. Percebemos alguns 

motivos em comum, como valorização da escola não indígena referente ao ensino  

ali desenvolvido. 

Três pais entrevistados acreditam que a escola indígena, existente na aldeia, 

tem uma educação mais focada na cultura, e apesar de valorizarem isso, acham 

que na escola deveriam trabalhar de forma mais abrangente os conhecimentos não 

indígenas. Ao que tudo indica, então, espera-se da escola que seja o elo entre os 

“dois mundos”: a sociedade indígena e a não indígena. 

A entrevistada P 1 relata acreditar que a escola não indígena trabalha de 

forma mais eficiente os conteúdos “de fora da aldeia”: “Esse aí (filho), eu matriculei 

ele lá porque eu achei mais fácil ele aprender lá do que estudando aqui. Tem mais 

conhecimento, assim... que pessoa de fora traz mais conhecimento pra aldeia”. 

Na fala de P 2, constatamos também essa ideia: “Aqui também (na aldeia), 

muitas vezes, em um dia dava aula bem, outro dia não. É muito fraco. Aí eu pensei: 

vou colocar ele lá. [...] ele vai ter a aprendizagem melhor, daí foi que eu coloquei”. 

O entrevistado P 3 corrobora com a mesma opinião: “Então, eu procurei lá 

porque é... são aulas que para a gente como indígena... [...] porque hoje, para eles 

fazer prova fora da aldeia, facilita mais pra ele, porque o conhecimento já é 

mais.[...] eles estudando lá fora facilita mais o conhecimento deles [...] não encontra 

tanta dificuldade que nem estuda aqui.[...] O que eu mais gosto da escola é sobre 

as matérias que aqui só é meio básico lá a gente acha que é melhor, é mais...” 
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De acordo com dois pais entrevistados, o excesso de faltas dos professores 

e de dias sem aulas que ocorrem nas escolas indígenas foi um dos principais 

motivos relatados para a escolha da escola Vinícius de Moraes, como podemos 

contatar nas falas a seguir: 

P 2 relata que o excesso de faltas dos professores nas escolas indígenas é 

prejudicial e acredita que isso interfere no aprendizado: “Eu matriculei ele, para 

aprender mais rápido, né; que porque os professores daqui têm muita falta, vai 

mais para a cidade do que dá aula. Isso... Quanto a meus filhos, aí também foi uma 

dificuldade para eles.” Ela destaca o progresso escolar alcançado pelos filhos na 

escola Vinícius de Moraes: “[...] Eu tô gostando que eles estão aprendendo ler, 

escrever. Quando eles vê, eles pega. O professor passa trabalho para eles 

fazerem, eu tô gostando” (P 2). 

A questão das ausências dos professores Rikbaktsa das escolas das 

aldeias, apontada aqui, pode ser explicada por Martins (2018). Assim, as faltas dos 

professores podem estar relacionadas com outras atividades, importantes para sua 

comunidade, mas desconsideradas pelo sistema de ensino. Segundo o autor: 

O Ministério da Educação, através da SEDUC, exige que seja cumprida 
uma carga horária de 800 horas anuais, as quais devem ser distribuídas 
ao longo de 200 dias letivos. No entanto, essa proposta costuma encontrar 
resistência junto às comunidades indígenas, pelo fato dela não levar em 
conta as necessidades e especificidades de cada povo. Há períodos, por 
exemplo, em que os professores e alunos daquelas escolas precisam se 
ausentar para participarem de atividades ligadas à sua cultura, tais como: 
pesca, caça, plantio de roça, festas tradicionais, ritos fúnebres etc. O 
problema é que, depois, aqueles profissionais não conseguem lançar seus 
diários no “sistema eletrônico” implantado pela SEDUC, pois o mesmo não 
permite que as aulas sejam registradas em datas diferentes daquelas 
previstas pelo calendário escolar (MARTINS, 2018, p. 73). 

P 5 também concorda com o excesso de dias sem aula, que para ele 

também é devido à ausência de professores na escola indígena, e ainda destaca a 

importância da educação não indígena: “O que eu mais gosto é assim... os alunos 

estudam mesmo direto, é difícil professor estar parado, então os alunos se 

desenvolvem bastante (na escola Vinícius de Moraes); aqui também (na aldeia) 

eles desenvolvem, mas a escola é muito assim... não assim... parado, mas ela 

segue a cultura e muitas vezes atrapalha o conhecimento e o desenvolvimento dos 

alunos aprenderem, principalmente da cultura não indígena, que hoje é bastante 

avançada, e nós indígenas temos direitos iguais. É isso!”. 
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Em outra fala, a entrevistada reforça sua opinião: “[...] eu coloquei ele lá 

porque a escola lá (Escola Vinícius de Moraes) é diferenciada. [...] nós sabemos 

que a escola indígena é diferenciada e voltada à cultura indígena. Isso é importante 

para cada um de nós, mas eu coloquei ele lá, que é porque lá é um pouco, assim... 

diferente. Aqui a escola indígena é mais feriado, ensina a questão da demarcação 

da terra indígena. Lá em Fontanillas (na escola) é diferente e nem por isso a gente 

deixa a cultura de lado”. 

Percebemos que a entrevistada considera ser muito importante aprender 

também a cultura não indígena e, para esse fim, ela acredita que a escola não 

indígena é importante neste sentido. A valorização da educação escolar não 

indígena pela entrevistada P 5 também fica explícita numa fala em que esta, apesar 

de não gostar de uma disciplina escolar, reconhece sua importância para a vida na 

sociedade não indígena: 

“A única coisa que eu não gosto é de Matemática, nunca fui muito chegada 

em Matemática, mas meu pai sempre falava que Matemática é importante. Tem 

que estudar porque um dia você vai sair, assim, lá fora (da aldeia) sozinha e vai ter 

que aprender fazer conta sozinha! Sempre ele falava isso pra mim quando chegava 

da escola: - tem tarefa, vai fazer e matemática você faz dia a dia, mas você vai ter 

que aprender fazer conta porque uma hora vai precisar”. 

Percebe-se nessa fala, que mesmo alguns conteúdos mais abstratos da 

cultura não indígena, como os de matemática, são considerados importantes pela 

entrevistada, talvez pela necessidade em se calcular o dinheiro das compras e 

vendas na cidade, como destaca o padre Bartolomeu Melià, ao comentar sobre a 

educação indígena missionária: “Grande importância se dá à Matemática, em vistas 

a saber fazer contas, que poderão servir para o índio não ser enganado no salário 

ou nos negócios” (MELIÀ, 1979, p. 45). 

Além dos motivos citados, a entrevistada também relata respeitar a vontade 

do filho em estudar na escola não indígena: “Eu matriculei ele lá na escola de 

Fontanillas porque eu queria e ele queria também... além de ter escola aqui na 

aldeia ele preferiu, assim, estudar em Fontanillas. Então, como ele queria estudar  

lá eu fiz, assim... a vontade dele, porque, às vezes, se eu colocasse ele em uma 

escola que ele não queria, ele iria faltar e muitas vezes ele iria falar que eu coloquei 

ele em uma escola que ele não queria. Por isso coloquei ele lá” (P 5). Assim, 
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percebe-se que não só os pais, mas os próprios filhos desejam estudar na escola 

fora da aldeia. No entanto, apesar de gostar muito da escola não indígena, a 

entrevistada P 5 sugere que também fosse trabalhada a cultura indígena nessa 

escola: 

“Não, é assim... eu gostaria que, como eles tão indo, está indo bem... Mas 

aprendesse, assim, também a questão da cultura, porque como a gente sabe, tudo, 

primeiro de tudo, aprender em casa o que é cultura, mas a escola também tem que 

ajudar na questão da cultura”. 

Na verdade, o que a mãe sugere já está garantido na legislação, no artigo 

26-A da Lei nº 9.394 da LDBEN que torna obrigatório o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena em todas as escolas brasileiras de ensino fundamental e 

médio (BRASIL, 1996). Entretanto, esse direito muitas vezes não é efetivado, como 

vimos nos trabalhos de Freire (2006), Santos e Secchi (2013), Both (2009), 

Rezende (2009), Oliveira e Carvalho (2013) e Silva (2013) onde os autores 

destacam a formação monocultural das escolas urbanas que, mesmo trabalhando 

com alunos indígenas, ignoram a cultura indígena em suas práticas pedagógicas. 

Outro motivo sobre a escolha da escola foi a proximidade com o local em 

que mora: “Eu matriculei porque para mim ficava mais fácil, era só atravessar que 

era mais perto a (escola) de Fontanillas do que lá na Primavera, que era mais 

longe. Como eles eram pequenos, eu tinha medo deles atravessar sozinho porque 

o pai deles estudava e dava aula lá no Barranco (Aldeia Barranco Vermelho), a 

doze quilômetros. Eu ficava aqui sozinha, era só mato eu tinha medo de acontecer 

alguma coisa, por isso eu coloquei eles lá” (P 6). 

A vaga na escola pública mais próxima da residência da criança é garantida 

pelo inciso X do Art. 4º da LDBEN e pelo inciso V do art. 53 do ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). No entanto, apesar desse direito 

garantido na legislação, ficamos sabendo que, no passado, os pais Rikbaktsa 

tiveram que entrar na justiça para matricularem seus filhos na Escola Vinícius de 

Moraes. Durante o intervalo, em um dos dias de observação, o professor comentou 

que, há alguns anos atrás, os Rikbaktsa foram proibidos pela Secretaria Municipal 

de Educação a matricularem seus filhos na escola. Os pais tiveram que entrar com 

uma ação do ministério público para conseguirem a matrícula. 
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Percebemos que os Rikbaktsa não só almejam um bom futuro para seus 

filhos, mas relacionam isso à educação escolar e desejam a valorização de sua 

cultura, bem como o anseio por seus direitos, de sentirem-se pertencentes também 

a uma sociedade nacional que não exclua os povos indígenas, seus conhecimentos, 

sua cultura, mas respeite-as e integre-as também nas escolas não indígenas. 

 
 

4.3 Dentro da escola: elementos de interculturalidade na prática docente 

Nessa categoria buscamos relatar a rotina escolar identificando alguns 

elementos que permitem analisar o trabalho pedagógico com os estudantes da 

escola Vinícius de Moraes, enfatizando os estudantes Rikbaktsa. Para esse fim 

utilizamos principalmente os registros do diário de campo feito por este pesquisador 

durante o período de observação participante na escola. Também foram utilizados 

os históricos escolares e pareceres descritivos dos estudantes e o PPP da escola. 

Durante o período de observação, foram identificados vários momentos em 

que os professores utilizaram o conhecimento relacionado à cultura Rikbaktsa para 

contextualizar e exemplificar alguns conteúdos escolares. Separamos nessa 

categoria esses momentos complementando as observações do diário de campo 

com apontamentos pessoais e de alguns autores consultados, buscando 

compreender esses fatos. 

Durante uma aula de história (Turma B, dia 07/12/2015), sobre economia do 

século XVII, sobre o urucum, um aluno Rikbaktsa não sabia o que era, a professora 

B explicou e falou sobre o uso como corante e condimento, então o aluno disse que 

eles (Rikbaktsa) conheciam pelo nome de tinta e não usam para comer, mas para 

pinturas e para pescar. Na mesma aula, a professora contextualizou o conteúdo 

comentando sobre as missões jesuítas na história do Brasil com a história do povo 

Rikbaktsa e com o Padre Balduíno. 

Missionário jesuíta muito conhecido pelos alunos, Padre Balduíno, trabalhou por 

mais de 40 anos no Distrito de Fontanillas, atendendo a comunidade e as aldeias da 

região, na Pastoral da Saúde9. Mesmo conhecendo muito bem o Rio Juruena, por onde 

navegou por algumas décadas visitando as aldeias Rikbaktsa, faleceu em 2014, 

 

9 Pastoral da saúde é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, com ações que vão desde a atenção aos doentes até a articulação junto a entidades 

governamentais responsáveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde
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afogado nas águas desse rio ao retornar para a comunidade de Fontanillas depois de 

visitar uma aldeia Rikbaktsa10, o que demonstra a fatal periculosidade do rio, que já 

comentamos. 

Os perigos do Rio Juruena foram relembrados no final desse primeiro dia de 

observação (07/12/2015) quando presenciei a travessia dos alunos no Rio Juruena. 

Estava fotografando enquanto os alunos subiam na canoa. A canoa afundou ainda 

na margem, me deixando preocupado, pois já sabia que vários afogamentos 

ocorreram próximo onde estavam, já que o local tem muita correnteza e 

redemoinhos. 

Como se pode observar nas fotografias abaixo, os alunos não apresentaram 

preocupação com o fato, muito pelo contrário, se divertem com o acontecido 

(Figuras 6 e 7). 

Figura 6 - Canoa virando com estudantes Rikbaktsa 
 

Fonte: do autor (2015) 

Observa-se que alguns estudantes riem enquanto estão saindo da água, não 

veem o acontecido como algo tão preocupante, ou com nervosismo, mas reagem 

como se fosse normal, e pelos risos, a atividade mais parece uma brincadeira. 

Segundo o professor A, isso era corriqueiro (a canoa virar) e também era 

comum eles chegarem na escola com as roupas e materiais molhados. Para ele, 

isso provavelmente ocorreu porque a canoa utilizada pelos alunos era muito 

pequena: possivelmente alguém havia pegado a canoa maior para pescar e só 

sobrou aquela. 

 
 
 

10Disponível em: <:http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2014/09/padre-morre-afogado-apos-cair- 
de-barco-durante-visita-aldeia-em-mt.html> Acesso em 18/01/2019 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2014/09/padre-morre-afogado-apos-cair-de-barco-durante-visita-aldeia-em-mt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2014/09/padre-morre-afogado-apos-cair-de-barco-durante-visita-aldeia-em-mt.html
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Figura 7 - Canoa já submersa 

 
Fonte: do autor (2015) 

 

Os Rikbaktsa são também conhecidos como “canoeiros” graças à habilidade 

em utilizar essas canoas. Apesar de atualmente muitos Rikbaktsa possuírem barcos 

com motor, a canoa tradicional ainda é muito presente nas águas que circundam seu 

território. 

Um fato interessante sobre a canoa Rikbaktsa (tsahara, como eles a  

chamam) (Figura 8), é que esta é confeccionada pela escavação de um único tronco 

de árvore (um pau só), geralmente cerejeira ou mogno. Tem em torno de sete 

metros de comprimento. A escavação da canoa pode durar de dois a três dias, 

ocorrendo tanto por dentro quanto por fora da canoa e trabalhando de forma que ela 

não fique muito fina e nem muito grossa. Terminada a escavação vem a queimada, 

processo em que o calor do fogo “cozinha” a canoa ressecando sua madeira para 

que depois ela não entorte e também para “lacrar” (impermeabilizar) a madeira da 

entrada de água quando ela estiver sendo utilizada no rio. Quando a canoa 

Rikbaktsa não está sendo utilizada ela fica guardada, amarrada e mergulhada 

próximo à margem do rio para durar mais tempo (MATTOS; POLEGATTI, 2013). 
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Figura 8 - Canoa Rikbaktsa 

Fonte: do autor (2015) 

A cultura e modo de ser dos Rikbaktsa se fez presente em vários momentos 

durante as aulas observadas. A relação da cultura Rikbaktsa com os animais, foi 

lembrada pelos professores em vários momentos, como relatamos e comentamos a 

seguir: 

Em uma aula de ciências sobre as aves (Turma B, dia 07/12/2015) o professor A 

contextualiza perguntando aos alunos sobre o gavião real11 em cativeiro, que está em 

uma aldeia próxima (tive a oportunidade de vê-lo e fotografá-lo há alguns anos atrás, 

em 2013) (Figura 9). Para os Rikbaktsa, quando se mata um gavião real, faz-se uma 

festa com chicha (mingau) e carne do próprio gavião. Todo o preparo da carne, penas e 

ossos do gavião e da festa seguem uma ritualística elaborada, como relatou Áthila 

(2006). 

Dando continuidade à aula, o professor perguntou sobre as aves que cada um 

tinha em casa, e falou sobre o artesanato Rikbaktsa com penas. As aves têm uma 

grande importância para a cultura Rikbaktsa, como podemos observar na própria 

nomenclatura dos dois clãs que consideram centrais: Hazobiktsa (arara cabeçuda) e 

Makwaraktsa (arara amarela) (ARRUDA, 1992). 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 A harpia (Harpia harpyja), ou gavião-real, é a mais pesada e uma das maiores aves de rapina do 

mundo, com envergadura de 2,5 metros e peso de até 10 quilogramas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilograma
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Figura 9 - Filhote de Gavião Real 
 

Fonte: do autor (2013) 

Os Rikbaktsa possuem uma exuberante arte plumária e, para confeccionarem 

os diversos adereços (Figura 10), utilizam penas de aves caçadas e também de aves 

criadas em cativeiro, que depenam de tempos em tempos. Em uma viajem anterior a 

aldeia Rikbaktsa observamos e fotografamos algumas aves criadas para esse fim 

(Figuras 11,12 e 13). 

Figura 10 - Artesanato Rikbaktsa 
 

Fonte: do autor (2013) 
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Figura 11 - Periquito domesticado 
 

Fonte: do autor (2013) 

 
 

Figura 12 - Arara vermelha domesticada 
 

Fonte: do autor (2013) 
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Figura 13 - Autor com um papagaio domesticado 
 

Fonte: do autor (2013) 

Ainda falando sobre animais, um fato que nos chamou a atenção foi em uma 

aula (dia 11/12/2015), em que a aluna E 10 levou um pequeno jabuti (Figura 14). Ela 

escondeu o animal embaixo da cadeira, mas ao final das atividades ficava brincando 

com ele. 

Figura 14 - Jabuti da aluna E 10 
 

Fonte: do autor (2015) 

Por conviverem próximos de animais silvestres, parece ser comum aos 

Rikbaktsa domesticarem alguns desses, seja para utilidade futura, como as aves e 

suas penas, ou simplesmente como animais de estimação, no caso desse jabuti. 
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Tradicionalmente os Rikbaktsa viviam da caça, pesca, coleta e do cultivo de 

alguns produtos mas, como já alertava Arruda (2003), a destruição da floresta no 

entorno de suas Terras, está promovendo a diminuição dos animais e peixes nos 

rios e, por isso, estão ficando mais dependentes das relações comerciais fora da 

aldeia. 

A caça foi comentada em uma aula de Ciências (Turma B, dia 07/12/2018), 

sobre tráfico de animais, na qual a professora B explica a diferença da caça para os 

indígenas que é permitida por lei. Pesquisamos a legislação e segundo o artigo 24 do 

Estatuto do Índio (BRASIL, 1973), 

O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à 
posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades 
existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração 
econômica de tais riquezas e utilidades. 

O parágrafo 2º do mesmo documento fala especificamente sobre a questão 

da caça: “É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por 

ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia 

que em relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas” (BRASIL, 1976). No 

entanto, é importante compreender que a caça só é permitida aos indígenas para 

consumo próprio, sendo proibida a comercialização de animais abatidos, como nos 

elucida Santili: 

As atividades tradicionais das comunidades indígenas, voltadas para a sua 
subsistência ou consumo interno, não estão sujeitas a qualquer restrição 
ou condicionadas por qualquer autorização do Poder Público. Já as 
atividades de exploração comercial de recursos naturais dependem do 
cumprimento das exigências e normas legais específicas, inclusive das 
normas ambientais aplicáveis (SANTILI, 2000, p. 103). 

Para os Rikbaktsa, tanto a caça como seu preparo seguem uma ritualística 

cheia de significados e papéis distintos: a caça é típica dos homens e suas esposas 

são responsáveis pelo preparo e a distribuição da caça. 

Os Rikbaktsa se alimentam de várias espécies de peixes, aves e animais, 

mas não comem alguns animais como cobras, jacarés, capivaras, entre outros. 

Alguns animais não são comestíveis para eles, mas se encontrar matam, como é o 

caso da onça pintada, que após morta tem seus dentes perfurados seguindo um 

ritual (PEREIRA, 1994). 

A questão da caça nos remete uma aula de Português (Turma C, dia 

09/12/2015) em que um aluno não indígena conta uma história sobre um porco, que 
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um Rikbaktsa queria comprar para os filhos “testarem a taquara”. Ele estranhou o 

fato e a professora B explicou que faz parte da cultura indígena, que para os não 

indígenas pode parecer cruel, mas para os indígenas é normal. Ela contextualizou 

com as touradas da Espanha12 e com a “Farra do Boi”13 de Santa Catarina. 

Devido à proximidade das aldeias Rikbaktsa com o distrito de Fontanillas, são 

comuns as relações sociais entre os moradores das duas localidades, sejam por 

amizade, comerciais entre outros. 

Esse espaço de trocas, onde duas culturas se entrelaçam, a “fronteira 

cultural”, é definida por Laroque (2007, p. 20) como “[...] uma dinâmica social em que 

culturas entram em contato e os elementos postos na ação passam a ser 

atualizados, interpretados ou reinterpretados segundo os parâmetros de cada um 

dos grupos envolvidos.” 

O “estranhamento” do aluno com o fato do Rikbaktsa ensinar seu filho a matar 

um porco a flechadas é comum em relações sociais, pois cada indivíduo 

compreende a realidade utilizando sua própria cultura para comparar às demais. 

Como bem explicou a professora B: o que é comum para um grupo social, pode ser 

bárbaro ou cruel para outro grupo. A professora, ao explicar o fato como rotineiro e 

comum na cultura indígena, ainda comparando com fatos semelhantes em nossa 

cultura, sem juízo de valor, fez um exercício de “alteridade”. 

Para Freitas e França (2015, p. 398), alteridade “[...] significa ser outro, 

constituir-se como outro; implica o indivíduo ser capaz de se colocar no lugar do 

outro, numa relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes”. 

Nós, seres humanos, temos por natureza a curiosidade e, por isso, apreciamos o 

estranhamento. Somos capazes de inovações, arriscando em novas experiências, 

na busca pelo diferente. E nesse encontro com o diferente, aprendemos a 

reconhecer um valor. É a chamada alteridade. 

 
 

 
12 Um toureiro, apenas munido de uma leve capa e de uma espada, toureia o enorme e perigoso 
animal, com o objetivo de criar uma apresentação artística. Quando o touro estiver completamente 
dominado, exausto, então chega o momento de o matar. 
13 A farra do boi é um ritual típico do litoral do estado de Santa Catarina, que consiste em soltar um 
boi em um local ermo e assim "farrear" fazendo o animal correr atrás das pessoas que participam, 
sendo assim por percorrer distancias e fugir, o animal fica exausto. Após a brincadeira o animal é 
devolvido aos pastos e recuperados para o abate ou futuras soltadas. A prática é considerada ilegal 
no Brasil desde 1998, mas ainda acontece às escondidas. 
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No contexto de alteridade, uma cultura não tem como objetivo a extinção de 

uma outra, mas um convívio de respeito mútuo. Nesse sentido, o exercício da 

alteridade na escola é fundamental para a extinção de preconceitos, do 

individualismo e pode também unir todos em torno de um mesmo objetivo. 

Retomando a questão da caça, o termo “testar a taquara” refere-se a ensinar 

a caçar com arco e flecha, uma atividade comum entre os Rikbaktsa. Para esse fim, 

segundo Pereira (1994), eles possuem três tipos de flechas (Figura 15 e 16): 

✓ Flecha jurupará (zayta): Feita de taquara e serve para matar animais de 

grande porte; 

✓ Flecha de ponta denteada (boteki): feita de palmeira seriva, serve para 

matar passarinhos e peixe; 

✓ Flecha de três pontas (mezehetsa): serve para matar pássaros e peixes 

pequenos. 

Figura 15 - Pontas de flechas Rikbaktsa 

Fonte: do autor (2018) 
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Figura 16 - Rikbaktsa demonstrando o uso do arco e flecha 
 

Fonte: do autor (2013) 

Durante uma aula de português (Turma C, dia 09/12/2015), o estudante E 11 

pergunta se a professora B sabia da presença de uma anta na vila. Um aluno acha 

graça. A professora lembra sobre o filhote de onça que ela havia visto anteriormente 

na estrada. Explica que o aparecimento de animais selvagens próximos das 

residências é devido ao desmatamento, que diminui o território dos animais e eles se 

aproximam dos povoamentos, buscando alimentos. 

Sobre esse assunto, recordamos que em uma aula de ciências (Turma B, 

11/12/2015) o professor disse (a mim em particular) que a irmã da aluna E 6 foi 

morta na aldeia por uma onça. 

Vale ressaltar que, em nossa Região (noroeste mato-grossense) é comum o 

avistamento de animais selvagens nas cidades e em rodovias. Mesmo animais 

raros, como onças pintadas, podem eventualmente serem vistos. Em 2015, uma 

onça foi atropelada a 12 km do perímetro urbano de Juína e em 2016 outra onça foi 

atropelada a 40 km da cidade. 

É interessante observar que o assunto sobre o avistamento de animais surgiu 

durante uma aula de português sobre complemento nominal, e mesmo não sendo 

assunto da aula, a professora aproveitou a oportunidade para falar sobre 

desmatamento. 
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Isso nos leva a pensar que a professora B se apropria das curiosidades dos 

seus alunos para relacionar os conteúdos às vivências deles do dia a dia, tornando a 

aula atrativa e permitindo que seus alunos participem da aula efetivamente, 

fortalecendo o diálogo, numa atitude interdisciplinar. 

Devido aos comentários de um aluno não indígena durante uma aula de 

português (Turma C, dia 09/12/2018), a professora B explica sobre uma aula anterior 

que falaram sobre o mito do pai da mata14. Ela explicou que o aluno é evangélico e 

por isso não acredita em mitos, mas várias pessoas ainda acreditam. Ela comentou 

sobre o mito da boiuna15 e do barco iluminado 16. 

Mitos relacionados ao pai da mata aparecem em vários momentos na obra “O 

pensamento Mítico Rikbaktsa”, uma coletânea de 119 mitos registrados por Pereira 

(1994). Quanto à boiuna, já ouvimos o relato desse mito anteriormente por outros 

Rikbaktsa, apesar de não o localizarmos na literatura Rikbaktsa. Como o mito da 

boiuna também aparece na cultura amazonense (RICON, 2017), suspeitamos que 

possa ter sido incorporado pelos Rikbaktsa, a partir do contato com os seringueiros. 

O mito do barco iluminado não foi localizado na literatura Rikbaktsa, mas 

identificamos um mito semelhante, chamado de “Barco da noite”, com as mesmas 

características, no entanto, sem referência a qual cultura pertence o mito 

(PEQUENO, 1992, p. 25). 

A presença de mitos Rikbaktsa que não aparecem registrados na literatura 

pode ser devido à dinâmica cultural (com o contato com outras culturas ocorre a 

incorporação de novos elementos culturais), mas também pode acontecer que os 

mitos Rikbaktsa não foram registrados na literatura na sua totalidade. 

A mitologia de cada povo constitui uma ferramenta fundamental para 

conhecer e investigar sua complexidade cultural, pois guardam uma série de 

saberes coletivos ancestrais que representam a diversidade dos povos que dão 

origem a cada um dos elementos dessa mitologia. 

14 Entidade fantástica que assusta as crianças, homens e os castigam; outras vezes assassinam suas 
vítimas e as comem. Nestas histórias, o mito sempre morre ao final, mas em outras histórias 
reaparece (PEREIRA, 1994). 
15 Segundo o mito, a Boiuna é uma cobra gigantesca que vive no fundo dos rios, lagos e igarapés, 
que arrasta as pessoas para o fundo dos rios (RICON, 2017). Alguns Rikbaktsa com quem conversei 
acreditam que a Boiuna vive na região das corredeiras do Rio Juruena, onde várias pessoas já 
morreram afogadas. 
16 Segundo a professora, é um barco mitológico que aparece a noite, deserto e iluminado, que é um 
sinal da morte de alguém. 
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Cada povo indígena elabora sua própria interpretação do mundo físico e 

metafísico, e por tradição oral, essa tradição vai se perpetuando, sendo 

reinterpretada a cada geração, sendo essa mitologia dinâmica, como elucida 

Fumagalli, Thomé e Porto (2014, p. 160): 

Isso acontece porque toda vez que um mito é contado, ele pode ser  
recriado por quem o conta. As experiências vividas e os acontecimentos 
considerados importantes no momento da narração podem influenciar o 
narrador, alterando a história. Por essa razão, os mitos estão sempre se 
modificando. E é por isso que existem várias versões de um mesmo mito, 
isto é, há diferentes formas de contar uma mesma história. 

Assim, percebemos que a oralidade tem uma relevância fundamental para a 

dinâmica mitológica, e que o advento da escrita nessas sociedades baseadas na 

oralidade, modifica essa dinâmica. Por um lado, o registro escrito perpetua essa 

mitologia, que poderia se extinguir se uma geração deixasse de relatar esses mitos 

para a geração seguinte, mas, por outro lado a escrita torna a mitologia estática, 

perdendo a dinamicidade que cada narrador acrescenta. 

Como se percebeu no decurso da pesquisa, a educação indígena é vista de 

maneira muito particular pelos Rikbaktsa, que não desconsideram sua cultura 

mesmo que os jovens estudem em uma escola rural, fora da aldeia. Os 

ensinamentos passados de geração em geração que perpetuam na tradição 

Rikbaktsa mostram-se bem vivas, ou pelo menos valorizadas, mesmo em contato 

com não indígenas. Isto é percebido nos diálogos em sala de aula, em que tanto os 

professores quanto os estudantes Rikbaktsa integram durante as aulas os assuntos 

relacionados à cultura indígena. Além disso, não é apenas no diálogo em sala que 

isto pode ser percebido, pois o contato com a natureza e a ligação tão natural dos 

Rikbaktsa com seus elementos, deixa claro que sua cultura está presente a todo 

momento. 

Ao que parece, os pais são desejosos de uma educação que contribua para a 

vida de seus filhos e para o futuro deles. E os professores, pelo que se percebeu  

nas observações, reconhecem nos conteúdos a cultura indígena, e assim promovem 

um ambiente escolar em que busca diminuir os preconceitos. Com isso, não se quer 

dizer que não haja problemas na educação escolar, ou nos anseios dos pais 

Rikbaktsa. Há algumas falhas, no entanto, a observação sugere que há confiança 

por parte dos Rikbaktsa para com a escola rural investigada. 
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Esta pesquisa, acima de tudo, mostra como as relações entre indígenas e não 

indígenas não se constitui apenas por perdas, mas por muitos ganhos, numa troca 

que permite que todos tenham benefícios: pais Rikbaktsa, estudantes (indígenas e 

não indígenas), professores, escola; enfim, na conquista sem igual de compreender 

o “outro”, sobretudo nos aspectos que concernem à educação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao buscar-se na literatura referências sobre estudantes indígenas em escolas 

não indígenas constata-se que os autores apontam diversas problemáticas, tanto em 

aspectos pedagógicos quanto sociais, ocorrendo, nesses espaços, uma intensa 

discriminação com esses indivíduos. Pode-se dizer que a educação indígena 

escolar, em nível nacional, enfrenta muitos problemas, como limitação metodológica, 

ausência de recursos didáticos específicos para os estudantes indígenas, além da 

concentrada formação pedagógica que visa atender as crianças de forma genérica, 

homogeneizante. Também se mostra visível nessas pesquisas as manifestações 

discriminatórias aos povos indígenas, estendendo-se à escola, em que evidencia-se 

diversas situações de desprezo, violência e preconceito a que os estudantes 

indígenas são submetidos. Outra questão percebida pelos autores consultados é 

que o convívio intercultural no contexto escolar ocorre muitas vezes como um 

espaço monoculturalista, que desconsidera a presença da cultura indígena. 

Também, observa-se que a pluralidade cultural muitas vezes é desconsiderada por 

muitos professores que não modificam suas práticas pedagógicas buscando atender 

a essa diversidade. 

Nas observações das aulas na Escola Rural Vinícius de Moraes, também se 

percebe alguns destes problemas. No entanto, algumas particularidades 

surpreendem. Para começar, os alunos Rikbaktsa estudam em uma escola rural, 

sendo que na aldeia existe escola. Eles atravessam à canoa um rio 

consideravelmente perigoso. Estes fatores intrigam, e por isso justifica-se o 

interesse pela investigação, a saber, dos motivos porque isso acontece. Pode-se 

concluir alguns aspectos, como por exemplo, que os pais dos alunos compreendem 

que a escola rural não indígena ajuda o jovem Rikbaktsa a entender a sociedade 

não indígena e os prepara para uma profissão. Talvez a inserção numa escola fora 

da aldeia possibilite uma integração com não indígenas, de modo que aprove o 

conhecimento da cultura dos não indígenas para valorizar sua própria cultura, bem 

como vencer algumas das dificuldades de interação. Também como forma de 

adquirir conhecimentos na tentativa de igualar os direitos indígenas, além de 

concorrer de igual para igual nas oportunidades de conquistar um emprego. 

Outra descoberta é que pelos relatos dos pais dos alunos indígenas, estes 

alegam que na aldeia os professores faltam muito, sendo um dos motivos pelos 
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quais os filhos estudam na escola Rural do distrito de Fontanillas. Por outro lado, 

constatou-se na pesquisa e observação na escola Rural que boa parte dos alunos 

indígenas são faltosos. A coincidência dessas faltas, tanto dos professores 

Rikbaktsa nas aldeias quanto dos estudantes Rikbaktsa na Escola Vinícius de 

Moraes, pode estar relacionada com atividades ligadas à sua cultura. Estudos 

futuros podem elucidar melhor essa questão. 

Constata-se, nesta pesquisa, que na escola investigada o convívio 

intercultural ocorre de forma mais tranquila, sem situações de preconceito e com 

interação com o “outro”, contradizendo o que revela os autores na literatura 

consultada. Um dos motivos que justificam isso, pode ser pela própria estrutura e 

funcionamento da escola, que por ser rural, trabalha com poucos professores e 

poucos estudantes. 

Percebe-se também que, em boa parte das aulas, os professores relacionam 

os conteúdos e os diálogos aos acontecimentos cotidianos dos alunos e 

contextualizam muitos conhecimentos de origem indígena. Ou seja, os professores 

da escola rural (que atende alunos indígenas e não indígenas) têm muitas 

informações sobre o modo de ser e viver dos Rikbaktsa, os costumes, as crenças, 

a cultura, as práticas diárias, tradições, informações que muito provavelmente 

conseguiram no contato com os próprios Rikbaktsa. 

Interessante notar que há, neste sentido, uma troca de saberes em que os 

alunos compartilham seus conhecimentos com os docentes e os docentes 

compartilham saberes com os alunos. Os conhecimentos adquiridos pelos 

professores são repassados também aos alunos não indígenas durante o processo 

educativo da aula. E, provavelmente, os estudantes desta etnia também 

compartilham na aldeia os conhecimentos adquiridos na escola. O estudante 

indígena, ao ver o professor falar sobre o modo de ser de sua etnia, passa a 

perceber-se na sua cultura e perceber as práticas cotidianas no discurso do 

professor. Além disso, torna-se participante nos diálogos do professor, agregando 

mais informações e detalhes de sua rotina. Como se vê, este alinhamento permite 

um ciclo contínuo de compartilhamento de conhecimentos. Desta mesma forma, o 

partilhar dos conhecimentos na presente pesquisa mostra-se benéfico no 

reconhecimento das diversas possibilidades de educação. 
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Este estudo marca a finalização de uma importante etapa pessoal e 

profissional, que se iniciou ao adentrar no Mestrado em Ensino da Univates. Nesse 

período seguimos ampliando nossas fronteiras do conhecimento, a cada disciplina 

navegando em novos mares, guiados pelos professores que indicavam a direção, 

mas que em muitos momentos deveríamos trilhar sozinhos. Cada atividade que 

fazíamos, era parte da construção da embarcação, que precisava ser sólida e 

resistente para adentrar o desconhecido oceano da pesquisa. Iniciamos com  

dúvidas que, como ventos fortes, nos tiraram da rota algumas vezes, mas, norteados 

por nossos professores orientadores, que como bússola apontavam a direção certa, 

chegamos ao final da jornada. Na bagagem, muitas riquezas, conhecimentos 

adquiridos que valem mais que qualquer tesouro e a certeza que não serão 

enterrados num baú e escondidos em uma ilha deserta, mas serão compartilhados. 

Finalizamos esta viagem, mas não jogamos a âncora: agora é tempo de costurar as 

velas, remendar o casco e preparar-nos para novas travessias. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - Termo de concordância da instituição 

 
Estamos realizando a pesquisa Do outro lado do rio: estudantes 

Rikbaktsa em uma escola não indígena, que tem como objetivo investigar as 

razões pela opção dos estudantes Rikbaktsa por escolas não indígenas e como 

ocorrem seus processos de aprendizagem. Para tanto, solicitamos autorização 

para realizar este estudo na Escola Municipal Vinícius de Moraes. 

A coleta de dados envolverá a observação de aulas e aplicação de entrevista 

aos pais de estudantes Rikbaktsa desta escola. Os participantes do estudo serão 

claramente informados de que sua contribuição é voluntária e pode ser 

interrompida a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. A qualquer momento, 

tanto os participantes quanto os responsáveis pela Instituição poderão solicitar 

informações sobre os procedimentos ou outros assuntos relacionados a este 

estudo. 

Todos os cuidados serão tomados para garantir o sigilo e a confidencialidade 

das informações, preservando a identidade dos participantes bem como das 

instituições envolvidas. Todo material desta pesquisa ficará sob responsabilidade 

do pesquisador responsável pelo estudo. Agradecemos a colaboração dessa 

instituição para a realização desta atividade de pesquisa e colocamo-nos à 

disposição para esclarecimentos adicionais. 

O pesquisador responsável por esta pesquisa é Miguel Julio Zadoreski 

Junior. Caso queiram entrar em contato, isso poderá ser feito no endereço Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Juína, Linha 

J, s/n, Setor Chácara ou pelos telefones: (66) 3566-7300 ou (66) 9975-7863. 

 

Juína:  /  /   
 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
 

 

Concordamos que os estudantes e professores desta instituição participem do 

presente estudo. Responsável:    



91 
 

 
 

 

APÊNDICE 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido para professores. 

 
Convidamos o (a) Sr.(a) para participar da Pesquisa Do outro lado do rio: 

estudantes Rikbaktsa em uma escola não indígena, sob a responsabilidade do 

pesquisador Miguel Julio Zadoreski Junior, o qual pretende Investigar as razões 

pela opção dos estudantes Rikbaktsa por escolas não indígenas e como ocorrem 

seus processos de aprendizagem. 

Sua participação é voluntária e se dará pela autorização ao pesquisador a 

observar suas aulas durante um período de 20 horas. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr.(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr.(a) não terá nenhuma 

despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr.(a) poderá 

entrar em contato com o pesquisador no endereço Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Juína, Linha J, s/n , Setor Chácara 

pelo telefone: (66) 3566-7300 ou (66) 9975-7863. 

Consentimento Pós–Informação 

Eu,  RG/CPF 

  , fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer 

e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu 

concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso 

sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

     Juína:  /  /  

Assinatura do participante 

 
 
 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 3 - Termo de consentimento livre e esclarecido para pais dos 

estudantes. 

Estamos convidando o (a) Sr. (a) para participar da pesquisa Do outro lado 

do rio: estudantes Rikbaktsa em uma escola não indígena. Para tanto, 

necessitamos do seu consentimento. 

A pesquisa é de responsabilidade do pesquisador Miguel Julio Zadoreski 

Junior, o qual pretende investigar as razões pela opção dos estudantes Rikbaktsa 

por escolas não indígenas e como ocorrem seus processos de ensino. 

Sua participação é voluntária e se dará pela participação em uma entrevista 

com o pesquisador, que será gravada. O Sr. (a) tem o direito e a liberdade de 

retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 

coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O 

(a) Sr. (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas as 

identidades dos senhores e dos estudantes não serão divulgadas, sendo guardada 

em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) poderá entrar em contato 

com o pesquisador no endereço Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso - Campus Juína, Linha J, s/n , Setor Chácara pelo 

telefone: (66) 3566-7300 ou (66) 9975-7863. 

 

Consentimento Pós–Informação: 

 
Eu,   ,RG/C 

PF  , abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo. Fui informado sobre a pesquisa e seus procedimentos e, todos 

os dados a seu respeito não deverão ser identificados por nome em qualquer uma 

das vias de publicação ou uso. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento 

a qualquer momento. 

 

Juína:  /  /   
 

Assinatura do entrevistado 
 
 
 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 4 - Roteiro de observação das aulas. 

 
1. Avaliação: Como são as atividades propostas pelo professor? Como é a 

avaliação? 

2. Recuperação: Quais são as alternativas que os professores utilizam para 

auxiliar os estudantes com baixo desempenho ou dificuldades de 

aprendizagem? Atendimento individual, aulas de reforço, monitoria. 

3. Alternativas: Quais são as alternativas que os professores buscam para 

resolver as questões dos limites em relação a espaço físico, falta de material 

pedagógico e número excessivo de alunos? 

4. Rotina: Descrever todos os momentos da aula ou período de aula. 

 
5. Relação professor-aluno e entre alunos: Como se dá a as relações sociais 

no espaço escolar? Existe diálogo? Existem afinidades e/ou conflitos? 

6. Motivação: Qual o interesse e iniciativa que os estudantes demonstram 

pelas atividades propostas? 

7. Limitações: Quais são as maiores dificuldades encontradas pelos estudantes 

nas atividades? 

8. Potencialidades: Quais as atividades em que os estudantes apresentam 

melhor desempenho? 

9. Estratégias cognitivas: Quais são as estratégias de ensaio, elaboração e 

organização utilizadas pelos estudantes? 

10. Estratégias metacognitivas: Quais são as estratégias de planejamento, 

monitoramento e regulação utilizadas pelos estudantes? 

11. Estratégias de administração de recursos: Como ocorre a administração do 

tempo, organização do ambiente de estudo, administração do esforço e 

busca de apoio a terceiros pelos estudantes? 
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APÊNDICE 5 - Roteiro para entrevista com os pais 

 
 

1) Fale um pouco sobre sua vida, onde mora, sua família. 
 

2) Qual a importância da escola para o senhor (a senhora)? 
 

3) Por que o senhor (a senhora) matriculou seu (sua) filho (a) nesta escola? 
 

4) Existe outra escola perto de sua casa? 
 

5) Por que não matricula seus filhos na escola existente na aldeia? 
 

6) O que mais gosta nesta escola de Fontanillas? 
 

7) O que gostaria que mudasse? 
 

8) O que gostaria que seu (sua) filho (a) aprendesse? E por quê? 


