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INTRODUÇÃO 

O povo indígena Karipuna tem contato com a escola desde o ano de 1934. A 

Aldeia Manga, campo desta pesquisa, atualmente é a maior aldeia pertencente a etnia 

Karipuna e foi fundada em 1973, nesse período a escola já não era novidade para os 

Karipuna. Resolvi optar pela pesquisa, porque sempre me sentir motivado em entender 

como se iniciou a educação escolar na Aldeia Manga, com o propósito de identificar a 

diferença existente entre a educação atual e de antigamente. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo investigar, como tem 

ocorrido o processo de implantação da escola a priori na Aldeia Manga, averiguando a 

as consequências no modo de vida dos Karipuna, bem como, identificar quais diferenças 

da educação na década de 1970 para os dias atuais.  

A metodologia da pesquisa ocorreu pela abordagem qualitativa descritiva – 

analítica, onde teve aplicação de entrevista semiestruturada. O campo da pesquisa foi a 

Aldeia Manga, fundada em 1973, que fica localizada na reserva indígena Uaçá, no 

Município de Oiapoque-AP, somente 24 km de distancia da Cidade de Oiapoque. 

Diante disso para o levantamento de dados, foi realizado, através de entrevista 

semiestruturada com 3 (três) moradores da aldeia.  

Para a realização da entrevista, foram utilizados alguns instrumentos que 

subsidiaram na coleta de dados, como: gravador de voz e máquina fotográfica.  

A pesquisa ainda contou com a observação participante através do uso de um 

roteiro de observação. Assim sendo, a análise dos dados coletados se deu a partir da 

interpretação da fala dos participantes, visto a comparar os resultados obtidos com a 

observação e entrevista, na qual foram levadas em consideração, situações apresentadas 

pelos entrevistados sobre a temática pesquisada. Então, com os dados devidamente 

organizados e analisados foram descritos de forma a proporcionar um entendimento das 

informações coletadas. 

O primeiro capítulo deste trabalho, está intitulado, “histórico da Chegada da 

Educação nas Aldeias dos Karipuna e a sua Influência” onde apresento a chegada na 

educação escolar entre os indígenas pertencentes a etnia Karipuna, enfatizando sobre as 

possíveis influências na cultura Karipuna. No segundo capítulo intitulado “Dos 

Monitores aos Professores Indígenas e a Escola Bilíngue na Aldeia Manga” é 

descrito o processo de formação dos professores indígenas, na qual primeiramente 
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foram monitores somente com o ensino fundamental completo, que trabalhavam a 

língua Kheoul e depois tiveram formação a nível ensino médio magistério. O terceiro 

capítulo, que traz o resultado da pesquisa enfatiza “A Concepção dos Karipuna Sobre 

a Chegada da Educação Escolar na Aldeia Manga”, diante disso foi estruturado a 

partir dos processos teórico-metodológicos da pesquisa, tendo como resultado a chegada 

da educação na aldeia manga, enfatizando o posicionamento da comunidade e as 

vantagens e desvantagens da escola naquele contexto.  

A educação escolar para os povos indígenas acontece desde o Brasil Colônia, 

imposta pelos jesuítas na forma de catequização, e nos anos de 1990, com o Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI), modelo conhecido 

como escola bilíngue. Nesse contexto, de acordo com Mandulão, (2006, p.219), in 

ARAUJO (2013, p.24) é criado em 1910, o SPI (Serviço de Proteção ao Índio), “órgão 

de princípio positivista, que tinha por objetivo integrar o índio à chamada comunhão 

nacional, a fim de explorar a mão de obra indígena escrava”. Ainda segundo o autor. 

“Em 1967, o SPI é substituído pela FUNAI (Fundação Nacional de 

Assistência ao Índio), com atuação metodológica do ensino 

bilíngüe, bilingüismo transicional, escola para integrar os povos 

indígenas e anular a diversidade sociocultural. Em 1973, o Estatuto 

do Índio (Lei nº 6.001) tornou obrigatório o ensino das línguas 

indígenas nas escolas das aldeias. Neste período, a FUNAI firmou 

convênios com o SIL (Summer Instutute of Linguistics) – Instituto 

Linguístico de Verão que passou a realizar a descrição técnica das 

línguas indígenas. Vale frisar que os princípios do SIL estavam em 

consonância com os objetivos integracionistas do Estado e que o 

intuito deste instituto evangélico foi sempre a evangelização dos 

povos indígenas”.  

Durante todos esses anos a educação ofertada aos povos indígenas não se 

respeitou em momento algum os costumes do povo indígena, pelo contrário o proposito 

era acabar com as línguas indígenas e com a cultura de cada povo, para que se formasse 

uma só nação. Para melhor compreensão desse contexto ARAUJO, 2013, p.21. Afirma 

que: 

Aos processos educativos próprios das sociedades indígenas, veio 

somar-se a experiência escolar, conduzida ao lado da história de 

contato entre índios e não índios no Brasil. A escola indígena 

assumiu diferentes facetas ao longo da história, num movimento 

que vai da imposição de modelos educacionais aos povos 

indígenas, através da dominação, da negação identitária, da 

integração e da homogeneização cultural, a modelos educacionais 

reivindicados pelos índios, dentro de paradigmas de pluralismo 

cultural e de respeito à valorização de identidades étnicas. 
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No entanto, todos os processos e programas educacionais em que os indígenas 

foram submetidos, não se buscaram considerar que tais povos, tinham hábitos, 

costumes, crenças diferentes dos não indígenas e falavam outras línguas. O Brasil 

buscou impor sua cultura aos povos indígenas por muito tempo, considerou-os como 

povos atrasados e, que precisavam ser salvos culturalmente. Diante dessa situação pelo 

qual passou os povos indígenas do Brasil, é que se faz necessário que os mesmos sejam 

respeitados, principalmente, no que se refere ao direito a uma educação escolar 

diferenciada, específica e de qualidade, para que assim, possamos reavivar o uso 

constante de nossas línguas indígenas e de nossas culturas e histórias que muito se 

perdeu ao longo de cinco séculos de diversas formas de colonização e tentativas de 

integração a sociedade não indígena. 

A história da educação escolar indígena, em princípio, por ser 

planejada e introduzida sem a anuência das comunidades 

indígenas, esteve relacionada ao período colonial, na forma de 

pensar e agir dos colonizadores que se baseavam na ideia de que os 

índios pertenciam a culturas inferiores e, por isso, não sendo 

suficientemente capazes de compreender a complexidade do 

mundo “branco” e tomar decisões sábias e certas. A presença da 

Igreja no Brasil, desde o século XVI, trouxe a educação 

missionária, atuação centrada à prática escolar transferida pelo 

Estado à Igreja, que era a instituição educadora, e os colégios e 

seminários jesuíticos eram centros de divulgação e recomendação 

do cristianismo e da cultura europeia. Os colégios eram para os 

filhos dos colonos, os alunos de origem europeia. ARAUJO, 2013, 

p 21. 

Vale ressaltar, que a educação escolar contribui para valorização e desenvolvimento 

de um povo, fazendo com que sua tradição se perpetue. No entanto, para os povos 

indígenas, não foi o que aconteceu. As tentativas e modelos diversos de educação 

escolar forçada às populações indígenas acarretaram sérios problemas para os mesmos, 

dentre estes, está à desvalorização das culturas e línguas indígenas. ARAUJO mostra 

“que a educação escolar sempre esteve no domínio e interesse restrito das elites 

dominantes do país, que sempre resistem às mudanças políticas e processuais, que 

podem significar redução ou perda de seus privilégios sociais, econômicos, acadêmicos 

e políticos”. Destarte, os povos indígenas, em conjunto com apoiadores indigenistas 

estrategicamente buscaram ressignificar o papel da escola em comunidades indígenas, 

atribuindo-lhe objetivos pensados a partir das necessidades e realidades in loco, com 

metodologias e estratégias didáticas pedagógicas específicas de cada povo indígena. 

Tendo em vista essa relevância oportunizada pela educação e seus processos de 
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ensino-aprendizagem, se fez necessário criar uma escola específica de educação 

indígena que pudesse ofertar uma educação de qualidade aos povos indígenas, 

caracterizada por ser comunitária, específica, diferenciada, intercultural e multilíngue. 

Após vários séculos de imposição de uma educação que não respeitava as nossas 

especificidades, é que foi dada uma atenção para essa questão.  

Logo, essa conquista é fruto de diversas lutas, ao longo dos anos, dos povos 

indígenas, onde essa política foi implementada primeiramente na Constituição Federal 

de 1988, que considero o marco regulatório mais importante na História da Educação 

Escolar Indígena e depois seguido de outras diretrizes, decretos e resoluções como: Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, em 1999, por meio do Parecer 14 

e da Resolução 03 do Conselho Nacional de Educação, onde, foi instituída a criação da 

categoria escola indígena nos sistemas de ensino do país e mais recentemente a 

Resolução CNE Nº 5, de 22 de junho de 2012 que define as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Escolar Indígena e Resolução CNE/CEP Nº 1/ 2015 que define as Diretrizes 

Nacionais para Formação de Professores Indígenas.  

  As leis brasileiras que regulamentam a Educação Escolar Indígena após a 

Constituição de 1988, foram de suma importância para reavivar e manter as culturas, 

línguas e identidade dos povos indígenas, que, constantemente e, brutalmente, com o 

processo de colonização, foi, e ainda é ameaçada pelas políticas brasileiras. 

É importante ressaltar que o Decreto Presidencial 26/91, retirou a incumbência 

do órgão indigenista Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de conduzir a educação 

escolar nas comunidades indígenas, atribuindo ao Ministério da Educação (MEC), as 

organizações das ações e sua execução aos estados e municípios. 

É a partir da Constituição de 1988 que a Educação Escolar Indígena passa a ser 

pensada e organizada com a participação de lideranças e professores indígenas que 

desenham os princípios dessa educação sendo ela: especifica, diferenciada, comunitária 

e bilíngue, na qual o ensino passou a acontecer tanto na língua indígena como na língua 

portuguesa e os conteúdos curriculares são contextualizados de acordo com a realidade 

local de cada povo. Então as leis deram autonomia para que os povos indígenas 

pudessem organizar suas escolas a partir das necessidades de cada povo, ou seja, decidir 

o que é melhor para o bem de todos que nela estudam, todavia, em nosso país somos 

cientes de que muito do que é instituído no papel, em forma de leis, resoluções, 

pareceres, entre outros, não é implementado de fato na prática cotidiana, problemas 
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estes que são vivenciados no cotidiano das escolas indígenas. É o que justifica a 

vigilância e a luta de lideranças e professores indígenas a busca da garantia dos direitos 

da Educação Escolar Indígena em nosso país. 

 

1. HISTORICO DA CHEGADA DA EDUCAÇÃO NAS ALDEIAS DOS 

KARIPUNA E A SUA INFLUÊNCIA.  

 

A área do Rio Curipi está localizada na Terra Indígena Uaçá, Município de 

Oiapoque, pois a primeira maior Aldeia é a Espirito Santo, na qual foi instalada a 

primeira escola entre os Karipuna, depois surgiu a Aldeia de Santa Izabel que passou a 

funcionar a escola. Com o passar dos anos, no inicio da década de 1970 foi fundada a 

Aldeia Manga e por estar localizada em terra firme e bem mais próxima da cidade de 

Oiapoque, sofreu em pouco tempo um grande crescimento populacional. Nesse sentido, 

as três maiores aldeias da etnia Karipuna são as aldeias Manga, Espirito Santo e Santa 

Isabel. 

 
Figura 1: Mapa da Reserva Uaçá e suas maiores aldeias. 

Fonte: Tassinari (2003). 

 

 

A educação escolar para os povos indígenas Karipuna, do Município de 

Oiapoque teve inicio a partir do ano de 1934. A primeira aldeia que sediou a chegada da 
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escola para o povo Karipuna foi a Aldeia Espirito Santo, sendo esta a aldeia mais antiga 

habitada pelos Karipuna. Naquela época a educação era de responsabilidade do estado, 

porém, não teve muito sucesso e em 1937, os Karipuna ficam sem escola, sendo 

retomada somente em 1945 sobre o comando do SPI como descreve Ruffaldi e Spires 

(2014, p.25) “As primeiras escolas pelo estado funcionaram de 1934 a 1937 [...]. Em 

1945 recomeçou sob a direção do SPI [...]”. 

Então para desenvolver o trabalho educacional junto ao povo Karipuna, foi 

encaminhada a Aldeia Espírito Santo, a professora Verônica Leal. É importante 

salientar, que no ano de 1948 a escola deixou de funcionar na Aldeia Espirito Santo e 

foi transferida para a Aldeia Santa Isabel que estava recém-formada e nesta comunidade 

a professora Verônica permaneceu trabalhando até o ano de 1967. 

     Durante todos esses anos as escolas seguiam o mesmo currículo das escolas não 

indígenas do estado. Não existia uma política específica para a Educação Escolar 

Indígena, não existia um currículo específico ou que desse abertura para tratar as nossas 

especificidades, que orientasse a valorização da nossa identidade étnica, que 

incentivasse alfabetizar as crianças na língua materna. Assim fica claro que não havia 

por parte dos governantes do estado brasileiro interesse em dar significado à educação 

escolar para os povos indígenas a partir dos nossos princípios e objetivos de vida. O 

tempo passava e era ainda mais perceptível que a escola para os povos indígenas tinha 

um único objetivo: inseri-los à sociedade nacional, ou seja, educar os indígenas da 

mesma forma que os não indígenas eram educados. GRUPIONI, 2001, p. 41, pode 

explicar melhor esse contexto: 

É preciso reconhecer que no Brasil, do século XVI até 

praticamente a metade deste século, a oferta de programas de 

educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada pela 

catequização, pela civilização e pela integração forçada dos índios 

à sociedade nacional. Dos missionários jesuítas aos positivistas do 

serviço de proteção aos índios, do ensino catequético ao bilíngue, a 

Tonica foi sempre negar a diferença, assimilar os índios, fazer que 

se transformassem em algo diferente do que eram. Nesse processo, 

a instituição da escola entre grupos indígenas serviu de instrumento 

de imposição de valores alheios e negação de identidade e culturas 

diferenciadas. 

 

  Assim evidencia que durante muitos anos, os Karipuna foram submetidos a um 

programa de ensino que visava acabar com a cultura e língua materna, na realidade esse 

processo, acabou resultando na aculturação dos Karipuna, ou seja, esse projeto inicial de 
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educação escolar voltada para os povos indígenas Karipuna, acabou resultando na 

fragilidade da fala e escrita da língua indígena kheuol, bem como, de alguns hábitos 

culturais praticados por todos nós. 

  Para reforçar, dona Constância Monteiro dos Santos, indígena da etnia Karipuna 

e moradora da Aldeia Manga, contou que estudou na época do SPI e afirma que a 

professora Verônica Leal, que foi a primeira professora a dar aula para os Karipuna, 

proibia os alunos de falarem na língua materna (kheuol/patuá), dentro e fora do 

ambiente escolar. Tanto é que Ricardo enfatiza que naquela época, 

As escolas funcionavam como internatos e as professoras 

contratadas pelo SPI tiveram grande influencia na vida das aldeias: 

as figuras de Doquinha (que lecionou em Kumarumã e Santa 

Isabel) e verônica Leal (que lecionou em Santa Isabel e Espirito 

Santo), ficaram grafadas na memoria da geração que hoje lidera os 

Galibi e os Karipuna. Os programas eram definidos por elas e os 

ensinamentos práticos eram os mais importantes (como costurar, 

lavar, fazer horta, etc.), ao lado do ensino da matemática e 

português. Alias, os índios eram obrigados a falar o português, no 

lugar do patuá, todo o tempo, além do horário escolar, sob pena de 

castigos corporais. (1983, p.14,15) 

 

  Após a extinção do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e criação da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) em 1968, a educação escolar indígena fica na 

responsabilidade da segunda, que no ano de 1970 contrata professores não indígenas 

para trabalhar nas escolas indígenas, porém, mais uma vez não se obteve sucesso, pois 

os professores que vinham de regiões longínquas chegavam atrasados e saiam com 

frequência, como esclarece Ricardo (1983) “A FUNAI contribui com 10 milhões de 

cruzeiros para pagar professores e comprar material didático [...]”. Mesmo com todo 

esse apoio da FUNAI, os problemas sempre fizeram parte do cenário educacional 

indígena, onde o mesmo autor afirma que, as principais dificuldades enfrentadas por 

essas escolas são de “falta de professores, professores sem formação, estrutura das 

escolas precárias, turmas multisseriadas com defasagem idade série, calendário 

escolar fora da realidade cultural do povo e falta de material didático pedagógico”. 

Então todos esses problemas acabavam prejudicando o processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes indígenas. 

        Desde 1930 quando a educação chegou para o povo indígena karipuna, o ensino 

sempre ocorreu na língua portuguesa, reforçando o projeto do governo brasileiro de 
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acabar com as línguas indígenas.  Já no ano de 1980, o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI) começa a atuar na Educação Escolar Indígena e entra em parceria 

com a FUNAI para conduzir a educação nas escolas indígenas, onde a proposta de 

ensino era privilegiar uma educação de acordo com a realidade do povo, respeitando a 

cultura e as línguas maternas, com a flexibilização do currículo e modificação do 

calendário escolar. Essa parceria do CIMI, na condução da Educação Escolar Indígena 

mudou bastante o cenário da educação nas escolas indígenas do município de Oiapoque, 

pois,  

Esse novo trabalho parte da realidade indígena local, usando o 

método Paulo Freire. Sua implantação foi motivada por dois 

fatores: por um lado, as escolas oficiais são ineficientes na 

alfabetização das crianças indígenas e, quando eficientes, 

aculturadoras. Os Karipuna, por exemplo, estavam perdendo o uso 

da língua materna, o patoá, assim como as tradições e valores 

étnicos. (RICARDO, 1983, p.16) 

 

  Foi a partir da atuação do CIMI junto aos povos indígenas, que os Karipuna 

passaram a atuar enquanto professores nas escolas indígenas, na realidade inicialmente 

os indígenas não eram chamados de professores, mas, de monitores, que foram 

preparados pelo CIMI para trabalhar com o ensino da língua kheuol e trabalhavam junto 

aos demais professores não indígenas que ministravam as demais disciplinas na língua 

portuguesa. Vale salientar que a flexibilização do currículo das escolas não vai resolver 

os problemas, sendo necessário criar um currículo próprio para as escolas indígenas e 

que este ainda é um grande dilema na história da Educação Escolar Indígena no Estado 

do Amapá e, em várias outras regiões do país. 

  Assim, é no inicio do ano de 1980 que começa a surgir algumas mudanças no 

cenário educacional indígena Karipuna, fruto da mobilização e movimento indígena 

nacional que se consolida com a Constituição Federal de 1988, como afirma Ruffaldi e 

Spires (2014, p.23) 

Na década de ’80 podemos salientar algumas conquistas como: 

Conquista da escrita da língua kheuol, preparação do primeiros 

professores de alfabetização e inicio do processo nas aldeias de 

recuperação da língua materna. Produção de cartilhas, de textos e 

mais tarde do dicionário. A restruturação das escolas com aumento 

de professores (as), carga horária de 04 horas, currículo específico, 

implantação do ensino supletivo de 5ª a 8ª serie.  
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  Observando o preâmbulo histórico da implantação da Educação Escolar 

Indígena pelo qual passou os povos indígenas do Brasil e os Karipuna inseridos neste 

contexto, é que se faz necessário que os indígenas sejam respeitados, principalmente, no 

que diz respeito ao direito a uma educação escolar diferenciada e de qualidade, para que 

assim, possamos usufruir do uso constante de nossas línguas maternas e das nossas 

culturas e histórias que estavam adormecidas, devido à tentativa de integração a 

sociedade nacional e até mesmo de anulação das mesmas. Tanto é que essa proposta de 

educação diferenciada surge justamente com o proposito de reavivar os costumes que já 

estavam se perdendo e a própria língua indígena de cada povo que estava deixando de 

ser falada, pelo fato de mais ser praticados com fluência no cotidiano das aldeias 

indígenas. 

  Portanto, a Educação Escolar Indígena Karipuna, só começou a ter mudança 

legalmente, a partir da Constituição Federal de 1988, onde é garantido o direito a uma 

educação diferenciada com o ensinamento da língua materna e valorização da cultura 

Karipuna. Essa legislação trouxe mudanças no cenário educacional indígena.  

          Logo após a constituição Federal, foram surgindo outras leis de amparo à 

educação escolar indígena, nesse sentido vale destacar,  

O decreto presidencial nº 26, de 1991, atribui ao MEC a 

competência para integrar a educação escola indígena aos sistemas 

de ensino regular, coordenando as ações referentes àquelas escolas 

em todos os níveis e modalidades de ensino. O mesmo decreto 

atribui a execução dessas ações às secretarias estaduais e 

municipais de educação, em consonância com as diretrizes traçadas 

pelo MEC.(RCNEI, 2002, p.32) 

      A partir do momento que o MEC, assumiu a educação escolar indígena, teve 

melhorias em parte, nessa ocasião, foram encaminhados vários professores não 

indígenas para trabalhar nas aldeias e as escolas passaram a utilizar o mesmo currículo 

desenvolvido nas escolas da zona urbana e rural. Essa iniciativa tem colaborado para um 

aprendizado somente dos conteúdos que fazem parte da base nacional comum, enquanto 

que o ensino da língua indígena e os aspectos culturais dos karipuna, inicialmente não 

foram trabalhados, como se percebe na descrição de Grupioni, (2002, p.30) “A 

estadualização das escolas indígenas [...] ocorreram sem a criação de mecanismos que 

assegurassem uma certa uniformidade de ações que garantissem a especificidade 

destas escolas”. Dessa forma, tudo o que foi garantido de direito acabou ficando 

somente no papel. 
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Após o decreto presidencial surgiram outras legislações que asseguraram uma 

educação diferenciada, dentre elas se destacam, o parecer 14/99 e a resolução 03/99, do 

conselho nacional de educação (CNE), e em 2012 essas legislações foram reformuladas 

através do parecer Nº 13/12 e resolução 05/12. 

Todas essas legislações acima citadas, com certeza foram de grande importância 

para melhoria da educação escolar indígena, mas, algumas questões ainda precisam ser 

analisadas, porque, muito do que a lei garante, não está acontecendo na prática. 

Portanto, atualmente houve uma serie de mudanças no cenário educacional 

indígena da região de Oiapoque, na qual se destaca a atuação dos próprios professores 

indígenas, enquanto docentes, que na ocasião desenvolvem um trabalho de acordo com 

a realidade de cada povo e acima de tudo se preocupam com o aprendizado dos 

estudantes. Essa atuação melhorou bastante, não que o professor não indígena seja 

incapaz de trabalhar em uma escola indígena, mas simplesmente, porque, 

[...] o professor indígena, pela condição de pertença ao povo, tem 

condições muito mais favorável que uma pessoa externa à 

comunidade, pois ele detém os conhecimentos socioculturais e 

linguísticos próprios de seu povo (CIMI, 85). 

          Vale destacar, que desde quando o professor não indígena começou a atuar nas 

escolas indígenas do município de Oiapoque sempre ocorreu o descumprimento de 

carga horaria das disciplinas trabalhadas, fato que sempre aconteceu por conta da saída 

com frequência desses professores, bem como, atraso de entrada do professor nas 

aldeias para desenvolver suas atividades nas datas de início das aulas. Logo essa 

situação tem prejudicado o aprendizado dos estudantes, pois, essa realidade ainda é bem 

perceptível atualmente no cenário educacional do sistema modular de ensino indígena 

(SOMEI), na qual a maioria dos professores chegam atrasados com isso não são 

cumpridos os 200 dias letivos, nem a carga horária das disciplinas trabalhadas. 

A chegada da escola nas aldeias da etnia Karipuna tem sido motivo de reflexões 

para o povo, pois, sabemos que no contexto da contemporaneidade não podemos nos 

eximir da mesma, porém, a escola não nos tem trazido somente coisas positivas, tem 

afetado de forma negativa em alguns aspectos como a prática da língua indígena falada 

pelos Karipuna onde percebe-se que não é mais prioridade diante da língua portuguesa 

que tem sido de maior influência na atualidade devido não somente à escola mas 

principalmente pelo contexto atual em que vivemos. Outro ponto que vale apena refletir 

é sobre os costumes tradicionais dos Karipuna, pois, antes da chegada da escola, as 
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pessoas tinham uma vida tranquila, seguindo seus princípios culturais, naquela época a 

fartura era grande, tinha bastantes frutos, caças e peixes, ou seja, os Karipuna tinham 

uma subsistência baseada na alimentação natural, pescavam, caçavam e comiam a caça 

e o peixe moqueado e cozido, mas, sem tempero. Então a escola ensinou a utilizar o 

tempero e outros produtos industrializados, trouxe também outros costumes como: 

festas, futebol, cultos da religião católica, entre outros, pois “o programa conforme o 

currículo do território, incluía orações cristãs, hinos patrióticos e festas cívicas 

nacionais, além de costuras para meninas, hortas e outros serviços manuais” Ricardo 

(1983, p.79) 

Antes da escola todas as aldeias da etnia Karipuna, falavam com mais frequência 

a língua indígena (kheuol) e com a chegada da escola Ricardo (1983, p.79) afirma que 

“[...] a exigência do uso do português foi muito além da escola, fazendo com que os 

adultos não ensinassem mais o creoulo às crianças”. 

Portanto, a escola tem influenciado de forma negativa na fala da língua kheuol e 

na cultura de modo geral do povo Karipuna. Nessa ocasião, os indígenas começaram a 

falar constantemente na língua portuguesa e passaram a manifestar alguns costumes do 

não indígena. Atualmente todos os karipuna são falantes da língua portuguesa, porém, 

em algumas aldeias as pessoas falam mais o kheuol, principalmente os idosos. Enquanto 

que todas as aldeias manifestam a cultura trazida pela escola, como festas cívicas, 

futebol e outros. 

No contexto atual, as escolas do Município de Oiapoque, especificamente a 

Escola Jorge Iaparrá da etnia Karipuna, desenvolve um currículo focado no aprendizado 

dos estudantes, onde trabalha com os conteúdos da base nacional comum, porém, 

trabalha os conteúdos específicos da realidade indígena, estudados a partir das 

disciplinas de “cultura indígena” e “língua indígena”, sendo estas de fundamental 

importância para consolidar uma educação com base no que estabelece as leis que 

amparam a educação escolar indígena, além das disciplinas acima citadas, a maioria das 

escolas, desenvolvem o projeto intitulado “semana cultural”, que tem o firme propósito 

de reviver as tradições dos antepassados e assim os estudantes possam conhecer como 

era a cultura e como as pessoas viviam naquela época, bem como, são apresentadas 

danças tradicionais, confecção de artefatos indígenas entre outras manifestações 

culturais. 
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Hoje a escola para nós karipuna se faz necessário, porque prepara os estudantes 

para atuar na sociedade seguindo seus princípios culturais, bem como, os estudantes têm 

a oportunidade de ter uma formação em nível médio e assim dar continuidade em outros 

níveis de ensino. 

 

2. DOS MONITORES AOS PROFESSORES INDIGENAS E A ESCOLA 

BILÍNGUE NA ALDEIA MANGA 

Os povos indígenas do município de Oiapoque sempre lutaram pela garantia de 

seus direitos, sendo que essa luta se intensificou nos anos de 1970, onde as lideranças e 

professores lutaram incansavelmente por uma educação diferenciada e de qualidade. 

Mas, desde que a educação escolar chegou à terra indígena dos Karipuna, os 

responsáveis por conduzir o ensino, sempre foram os não indígenas, foi uma época em 

que a política de integração do indígena a sociedade nacional estava intensificada e 

assim a escola impôs uma série de condutas que não faziam parte da cultura da 

população indígena, na qual, cabe destacar o ensino na língua portuguesa, que 

inicialmente fez parte do processo escolar de todos os povos do Brasil. 

Assim era o ensino na fase inicial, pois, foi um período em que não se respeitava 

os costumes dos povos indígenas, além disso, existiam outros problemas que acabavam 

acarretando prejuízo quanto ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, na 

qual se destaca o descumprimento da carga horário, atraso dos professores para entrar 

na área indígena entre outros, como se percebe na descriçao de (Raffaldi e Speres, 2014, 

p.26) 

Na década de 70 foram contratados professores com curso primário 

e mais tarde professores regentes, aproveitando o curso por etapas 

realizado durante as férias. A FUNAI também contratou 

professores. Os professores chegavam atrasados, saiam com 

frequência, não recebiam apoio, só lecionavam 02 horas por turma.   

Então, nessa época a FUNAI era a responsável por conduzir a educação nas 

áreas indígenas, enquanto que no início do ano de 1970 o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), começou a atuar junto aos povos indígenas, localizados no 

município de Oiapoque, nesse caso, o CIMI entra em parceria com a FUNAI e a partir 

de então, começou as primeiras mudanças na educação destas populações, como 

esclarece Ricardo (1983, p.79) “A partir de 1981, teve início, na Aldeia Espírito Santo, a 

Escola em kheuol, sob orientação da irmã Rebeca Spires, que se propôs a alfabetizar na 
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língua creoula, com o auxílio da cartilha ‘No Lang’, elaborada pelo CIMI com os 

índios”. 

A partir de então começou o ensino na língua indígena nas maiores escolas do 

Rio Curipi. Nesse contexto se pensou nos professores para trabalhar a língua kheuol, na 

qual surgiu a proposta do CIMI, de formar monitores indígenas para poder trabalhar a 

língua materna. Então, para que o próprio indígena trabalhasse na língua, deveria ter 

uma base pedagógica, mesmo sendo falante da língua kheuol. Naquela época, 

- [...] o programa oficial está, no momento, a cargo dos voluntários do CIMI. 

A escola contava, em 1982, com 44 alunos, sendo 29 masculinos e 15 

femininos. Foi nesta aldeia que, em 1981, a irmã rebecas pires elaborou 

cartilha de alfabetização em creoulo e formou monitores indigenas para a 

escola. Em 1982, os monitores Fernando e Genésio conduziram a escola 

Kheoul, com 12 alunos; Ricardo (1983, p.79) 

Naquele contexto os professores não indígenas eram responsáveis por conduzir o 

ensino na língua portuguesa, ou melhor, trabalhavam as disciplinas comuns que faziam 

parte da matriz curricular seguida pelas escolas indígenas da região de Oiapoque, então 

o CIMI foi o pioneiro que pensou no ensino da língua indígena. E nessa conjuntura os 

próprios indígenas que já tinham o nível de ensino fundamental, foram os que 

participaram dessa primeira etapa de alfabetizadores indígenas, que foram chamados 

inicialmente de monitores, preparados através de cursos ofertados pelo CIMI. 

Mesmo com todas essas mudanças no cenário educacional das escolas indígenas 

do Oiapoque, ocorrida no início dos anos de 1980, a política de integração ainda 

prevalecia, sendo que isso só teve mudança, no ano de 1988, quando as lideranças e 

professores, foram ate a cidade de Brasília para se aliar junto aos outros indígenas, para 

que seus direitos fossem garantidos, na Constituição Federal. No entanto, foi a partir da 

Constituição Federal de 1988 que houve mudança do ponto de vista legal no cenário da 

educação voltada aos povos indígenas de todo o Brasil, nessa ocasião, 

A atual constituição federal produziu uma virada conceitual que 

alterou significativamente as relações do estado com os povos 

indigenas. Essa mudança de perspectiva exigiu que as leis 

específicas sobre educação fossem reformuladas para torna-las 

compatíveis com os princípios gerais. Desse modo, o direito 

indígena a uma educação escolar diferenciada, específica. 

Intercultural e bilíngue vem sendo regulamentado através de vários 

textos legais, [...]. (CIMI, p.38). 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que assegurou vários 

direitos aos povos indígenas é que começaram as mudanças no cenário educacional dos 

povos localizados no Município de Oiapoque, como no caso do 1º curso de formação 
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magistério em nível médio, que foi ofertado no ano de 1990 por meio de um projeto de 

formação de professores indígenas, onde participaram indígenas de todas as etnias 

pertencentes ao município de Oiapoque, com durabilidade de 5 anos, pois este curso foi 

um projeto desenvolvido pelo CIMI.  

 A segunda turma de formação de professores indígenas em Nível de Ensino 

Médio Magistério, aconteceu no ano letivo de 2004, com três meses de complementação 

pedagógica, sendo que todos os estudantes já tinham concluído o Ensino Médio 

Normal, por esse motivo a formação foi somente uma complementação, que surgiu em 

decorrência da necessidade de que os próprios indígenas assumissem a educação nas 

escolas indígenas, logo, no ano de 2013 deu-se início em outra turma de formação de 

professores do município de Oiapoque, que por alguns problemas, concluíram o curso 

neste de 2018. 

É importante ressaltar, que atualmente já têm vários indígenas Karipuna 

graduados, principalmente, através do Curso de Licenciatura Intercultura Indígena, 

porém, têm vários graduados em outras licenciaturas. Assim como, estão aos poucos 

tendo acesso aos cursos de pós-graduação, principalmente em “Latu-Sensu” 

Especialização. 

Portanto, os indígenas, que começaram trabalhando na educação, como 

monitores, quando só tinham o ensino fundamental completo. Atualmente muitos já 

estão formados e preparados para atuar em todos os Níveis de Ensino da Educação 

Básica. Diante disso é importante ressaltar, que entre os Karipuna, em todas as escolas, 

são os próprios Professores Indígenas que atendem da Educação Infantil até o 5º ano do 

Ensino Fundamental. Enquanto que do 6º ao 9º ano, somente nas maiores escolas os 

professores indígenas assumiram os anos finais do ensino fundamental, porém, na 

maioria das escolas, o Sistema Modular de Ensino Indígena (SOMEI), atende os Anos 

Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

 

3. A CONCEPÇÃO DOS KARIPUNA SOBRE A CHEGADA DA 

EDUCAÇAO ESCOLAR NA ALDEIA MANGA 

A Aldeia Manga foi fundada no ano de 1973, pelo senhor Florêncio Primo dos 

Santos. Passados alguns anos, outras famílias foram chegando, com a comunidade já 

bem formada, houve a necessidade de implantação da escola. Nesse sentido, para coleta 



16 
 

dos dados foram entrevistadas 03 (três) participantes, sendo todas moradoras antigas da 

Aldeia Manga. Diante disso, questionou-se primeiramente, quando chegou a escola na 

Aldeia Manga. A primeira resposta obtida pela professora Edilena dos Santos Galibi-

Marworno onde afirma que: 

“A escola foi implantada um pouquinho depois que a aldeia foi 

aberta, porque o Manga cresceu muito rápido, primeiro a aula era 

na casa do seu Antônio que veio pro Manga logo em seguida que o 

Manga foi aberto, a casa dele ficava bem próximo do Rio Curipi.” 

(Entrevista - Edilena dos Santos Galibi-Marworno – 14/09/2017). 

A segunda entrevistada foi a Senhora Dona Constância dos Santos Karipuna que 

nos contou: 

“Que uns dois anos depois que a aldeia já estava bem formada, a 

escola chegou à aldeia. O primeiro professor foi o Senhor Medina 

(não indígena já falecido), que trabalhou durante vários anos. Foi 

seu Antônio Karipuna que deu um pedaço da sua casa para servir 

de sala de aula e alguns anos depois foi construído próximo da 

casa dele a primeira escola”. (Entrevista - Dona Constância dos 

Santos Karipuna - 08/12/2017). 

A terceira entrevistada a Senhora Margarete dos Santos Karipuna vem afirmar a data 

exata em que começou o processo de escolarização na aldeia. 

“A escola chegou à Aldeia Manga em fevereiro de 1976, com o 

primeiro professor, Manoel Domingos Medina Santana. Nessa 

época a comunidade era bem pequena. Naquela época não existia 

cacique, o chefe de posto era o Moura que chefiava o Espirito 

Santo, Santa Isabel e o Manga. O primeiro cacique do Manga foi o 

seu Henrique. O Moura que era chefe de posto é que passou a 

ordem para o professor que lecionava em 4 turmas, que era de 1ª a 

4ª serie. Foi bom para a comunidade, era a FUNAI que trazia os 

professores para a aldeia e apresentava para a comunidade e 

merendeiro também”. (Entrevista - Margarete dos Santos Karipuna – 

22/10/2018). 

Seguindo o fluxo das entrevistas, na segunda pergunta sobre o que a comunidade achou 

sobre chegada da escola na Aldeia Manga, a professora Edilena afirma que: 

“Os primeiros moradores disseram que ficaram bem felizes 

quando a escola chegou à Aldeia Manga, até por que já conheciam 

a escola, na verdade seus filhos estudavam na aldeia de Santa 

Isabel de onde vieram, diante disso todas as famílias ficaram 

contentes com a chegada da escola, onde a maioria das famílias 

colocaram seus filhos para estudarem”. (Entrevista - Edilena dos 

Santos Galibi-Marworno – 14/09/2017). 

Já a Dona Constância argumenta que: 

“Quando eles vieram da Aldeia de Santa Isabel as crianças já 

estudavam lá, então no Manga eles só deram continuidade. Então 

a comunidade gostou quando o professor chegou no Manga pra 
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trabalhar, porque as famílias queriam que seus filhos 

continuassem estudando”. (Entrevista - Dona Constância dos 

Santos Karipuna - 08/12/2017) 

Enquanto que a Dona Margarete diz que: 

“Todos os moradores gostaram quando o professor chegou para 

trabalhar na Aldeia Manga, porque eles queriam mesmo que seus 

filhos continuassem estudando, inclusive foi a comunidade que 

construiu um alojamento para o professor morar, por que todos 

estavam alegres com a chegada da escola na aldeia”. (Entrevista - 

Margarete dos Santos Karipuna – 22/10/2018). 

       A terceira pergunta foi com relação aos benefícios que a escola trouxe para 

comunidade e se trouxe coisas aspectos negativos, Quais? A primeira entrevistada, a 

Professora Edilena, foi bem feliz em sua colocação quando afirma que: 

“A escola trouxe vários benefícios à comunidade, pois possibilitou 

o aprendizado das pessoas, onde aprenderam a ler e escrever e na 

oportunidade vários indígenas se tornaram monitores na área da 

educação e auxiliar de enfermagem através da escola. Outros 

benefícios estão relacionados aos conhecimentos que os indígenas 

obtiveram para lutar em prol de seus direitos e consequentemente 

estar à frente das organizações indígenas como gestores e 

atualmente estão assumindo seus espaços em várias instâncias de 

poder como a educação, saúde, entre outros”. (Entrevista - 

Edilena dos Santos Galibi-Marworno – 14/09/2017). 

A segunda e terceira entrevistada foi unânime em afirmar que:  

“O principal benefício que a escola trouxe foi o aprendizado, 

aprender a ler, escrever, saber falar direito o português. E também 

aqueles alunos que continuaram estudando conseguiram trabalho 

como professor e na área de saúde. E também depois alguns se 

formaram na universidade e hoje trabalham como professor ou 

professora e na área da saúde, trabalham na FUNAI, nas 

associações indígenas”. (Entrevista - Dona Constância dos Santos 

Karipuna - 08/12/2017 e Entrevista - Margarete dos Santos 

Karipuna – 22/10/2018). 

Com relação às coisas negativas trazidas pela escola, a Professora Edilena afirma que: 

“A escola trouxe primeiramente a ordem e o progresso, ou seja, a 

educação chegou no período em que o governo brasileiro 

desenvolvia a política de integração do indígena a sociedade 

nacional. Então nesse período, a escola forçou os indígenas a 

falarem a língua portuguesa, para que eles deixassem de falar a 

língua indígena, e tudo o que era ensinado aos alunos, era do 

costume do não índio, diante disso posso afirmar que a escola 

trouxe coisas negativas a partir do momento que impôs uma série 

de conhecimentos não estavam de acordo com a realidade 

indígena. Estão hoje do ponto de vista cultural nós estamos sendo 

prejudicados por que a grande parte da população não fala a 

língua indígena e aos poucos nossos costumes originários foram 

enfraquecendo e alguns esquecidos”. (Entrevista - Edilena dos 

Santos Galibi-Marworno – 14/09/2017). 
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Já a Dona Constância diz que: 

“Com a chegada da escola naquela época não trouxe coisas 

negativas, mas com o passar do tempo a Aldeia Manga foi 

mudando e começaram a aparecer as coisas negativas. Uma das 

coisas negativas é que alguns professores que vinha pra aldeia se 

casavam com as indígenas e ficavam morando na aldeia e ai ele 

tinha outro costume e ensinava pra gente e a gente foi aprendendo 

e deixando um pouco dos nossos costumes de lado, por exemplo o 

futebol foi a escola que trouxe e hoje a gente gosta muito de jogar 

futebol e antigamente as pessoas faziam competição de arco e 

flecha, agora só tem essa competição quando é alguma 

comemoração como o dia do índio. (Entrevista - Dona Constância 

dos Santos Karipuna - 08/12/2017).   

A terceira entrevistada é firme em dizer que,  

“O ponto negativo principal foi a proibição de falar na língua 

patuá pra falar na língua portuguesa e também ensinaram tudo o 

que é da cultura do não índio, e assim, nós acabamos aprendendo 

outros costumes trazidos pela escola e quando nós percebemos a 

gente já não falava mais a língua patuá, a gente já tava deixando 

de dançar  o turé, então pra mim esses são os pontos negativos que 

a escola trouxe para aldeia”. (Entrevista - Margarete dos Santos 

Karipuna – 22/10/2018). 

        Esses foram os resultados da pesquisa, na qual evidenciam que a escola quando 

chegou na Aldeia do Manga já não era nem uma novidade para a população, tendo em 

vista que os estudantes já estudavam na Aldeia de Santa Isabel de onde migraram para a 

referida aldeia. Percebe-se que quando a escola chegou junto aos moradores da Aldeia 

Manga, as famílias ficaram felizes, pois queriam que seus filhos dessem continuidade 

aos estudos, tendo em vista que essas crianças já estudavam nas aldeias de onde 

migraram, na qual se destacam Santa Isabel e Espirito Santo. É fato que naquela 

conjuntura eram professores não indígenas que trabalham nas escolas indígenas.  

          A Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá, hoje, é vinculada ao Governo do 

Estado do Amapá, sob a Portaria de Criação, de Nº 234/2000 SEED e o Decreto de nº 

5402 de 11 de novembro de 1994. A partir de então, iniciou-se o ensino na aldeia, 

mesmo, a FUNAI, sendo responsável por conduzir a educação nas escolas indígenas, o 

governo brasileiro era quem ditava as regras de como deveria ser o ensino, pois, 

“Através da SEC/AP, os agentes do estado (governador, prefeitos e inspetores) têm 

livre acesso às áreas indígenas e passaram a ter mais influência do que os próprios 

funcionários da FUNAI”. (RICARDO, 1984, p.16), diante do exposto se percebe que a 

FUNAI, servia simplesmente de nome, mas que não tinha nem uma autonomia de 

decisão sobre a educação para os indígenas. 
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       Quando a escola chegou à Aldeia Manga, a política de integração do indígena à 

sociedade nacional, ainda estava vigorando, como esclarece o CIMI 2014, p.16. 

É preciso lembrar, acerca da historia da instituição escolar para os 

povos indígenas, que no Brasil, desde o século XVI, esta oferta 

esteve pautada na perspectiva integracionista. A tônica era a recusa 

da diferença e a tentativa de sua superação, tentando integrar estas 

populações à “comunidade nacional”.  

         Logo, o ensino acontecia somente na língua portuguesa, pois, o objetivo do ensino 

era justamente fazer com que os indígenas deixassem de falar a língua indígena, para 

que passassem a falar somente a língua portuguesa, como já foi dito anteriormente. 

Então, naquela época, o currículo não era diferente do que era trabalhado na escola da 

cidade, inclusive, os próprios professores, não eram indígenas, logo, o ensino acabou 

colaborando de forma significativa para o processo de aculturação dos karipuna. 

       A alfabetização na escola da Aldeia Manga iniciou-se na língua portuguesa. A 

partir desse momento ficam evidente que a língua materna ensinada na escola 

primeiramente foi a língua portuguesa, na oportunidade os indígenas através da escola 

passaram a falar a língua portuguesa com mais frequência. 

Segundo Ricardo 1983, 79, “a partir de 1981, teve inicio, na Aldeia Espírito 

Santo, o ensino do kheuol, sob orientação da irmã Rebeca Spires, que se propôs a 

alfabetizar na língua creoula, com o auxílio da cartilha ‘No Lang’, elaborada pelo 

CIMI com os índios”. A partir de então começou o ensino na língua indígena nas 

maiores escolas do Rio Curipi. Nesse mesmo contexto se pensou nos professores para 

trabalhar a língua kheuol, na qual surgiu a proposta do CIMI, de formar monitores 

indígenas para trabalhar a língua indígena. 

        Então no início de 1980, o CIMI deu bastante apoio na educação escolar indígena, 

como se percebe na descrição de Ricardo 1983, p.79. 

 Na Aldeia Espírito Santo o programa oficial está, no momento, a 

cargo dos voluntários do CIMI. A escola contava, em 1982, com 44 

alunos, sendo 29 masculinos e 15 femininos. Foi nesta aldeia que, em 

1981, a irmã Rebeca Spires elaborou cartilha de alfabetização em 

creoulo e formou monitores indígenas para a escola. Em 1982, os 

monitores Fernando e Genésio conduziram a escola Kheoul, com 12 

alunos. 

          Atualmente a Escola atende estudantes indígenas da etnia Karipuna, e alguns 

estudantes das etnias Galibi-Marworno e Palikur. Desde quando o ensino médio foi 

implantado na Aldeia Manga até o ano de 2008, os estudantes do Ensino Médio eram 
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cadastrados pela Escola Estadual Joaquim Nabuco, localizada na sede do município de 

Oiapoque, ou seja, o ensino médio naquela época era anexo da escola Joaquim Nabuco. 

Em 2009, quando a escola assumiu o Ensino Médio, estudavam 69 estudantes, 

distribuídos no 1º, 2º, 3º ano e eram atendidos através do Sistema de Organização 

Modular de Ensino Indígena (SOMEI). Em 2016 a escola atendia 461 estudantes 

divididos em: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Da educação 

infantil aos anos finais do ensino fundamental, funciona o ensino regular que é atendido 

por professores indígenas. Enquanto que o ensino médio, continua sendo atendido 

através do SOMEI, trabalhando as disciplinas por módulo, cujos professores (indígenas 

e não indígenas) pertencem ao Quadro do Estado, com respectiva habilitação para 

disciplina que leciona e outros indígenas são contratados e são administrados pela 

Secretaria de Estado da Educação.  

       Nesta escola também atuam 1(um) diretor e 1(um) secretário escolar, nomeados 

pelo Governo do Estado do Amapá através de Decreto Governamental, 21 (vinte e um) 

professores de educação infantil, ensino fundamental  de 1º ao 5º e do 6º e 9º ano , 1 

(um) pedagogo, 1 (uma) merendeira, 3(três) auxiliares de serviços gerais. Em sua 

estrutura física a escola dispõe de: 1(uma) sala para administração e 4(quatro) salas de 

aula em alvenaria com a mesma dimensão, 1 (uma) cozinha de 10m² em alvenaria, 

1(um) banheiro com 2 (dois) boxes para atendimento feminino, 1(um) banheiro com 

2(dois) boxes para atendimento masculino, 1(um) banheiro com 1(um) box sanitário e 

1(um) box para banho para atendimento dos funcionários,  1(um) depósito de merenda, 

1(uma) sala de biblioteca, alojamento em alvenaria com 2(dois) quartos e banheiro(com 

box sanitário e box para banho) e  área de circulação e recreio,  uma das salas de aula 

funciona como Laboratório de Informática contendo 10(dez) computadores com 

tecnologia obsoleta e em quantidade insuficiente para o quantitativo de  estudantes , este 

laboratório também possui acesso a internet instalada através do programa padrão do 

MEC GESAC, sendo necessário a manutenção dos equipamentos para o melhor 

funcionamento deste laboratório. Anexo a escola existe alojamento em madeira com 

área útil de 60m², que tem funcionado de forma precária e 4(quatro) salas de aula em 

madeira de 20m² cada. 

        A atual estrutura escolar tem se mostrado insuficiente, pois, estão faltando sala 

para coordenação pedagógica, banheiros, laboratórios tecnológicos de informática 

básica e aplicada, biblioteca, quadra esportiva, construção de mais 05 (cinco) salas de 
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aula, refeitório, alojamento aos professores, climatização de alguns ambientes e recursos 

para reestruturação e manutenção de equipamentos. 

 

MINHAS CONSIDERAÇÕES  

     Para os povos Karipuna da Aldeia Manga, maiores interessado nesta pesquisa, são 

relevantes a construção de novas visões propiciatórias da compreensão da diferença 

como valor e o convívio da diferença, assim como a valorização dos seus objetivos de 

vida. Dessa forma, a escola indígena específica e diferenciada, faz parte das estratégias 

de vida dos Karipuna, que buscam uma educação escolar que prepare os jovens para 

serem grandes líderes para lutar pelos direitos e interesses coletivos; para que possam 

garantir uma afirmação da identidade Karipuna; dar continuidade aos conhecimentos 

dos mais velhos, defendendo e conquistando direitos específicos e adquirindo amplos 

conhecimentos para o povo Karipuna. 

      Sabemos, portanto, que atribuir essa responsabilidade à escola, constitui-se em 

grandes desafios, porém, são desafios necessários, considerando o que foi apontado nas 

entrevistas, faz-se necessário, a construção do currículo específico e evar em 

consideração os fatos relacionados à terra, cultura, língua, educação, saúde e 

sustentabilidade, temas estes que estão em intenso debate em diferentes realidades entre 

os povos indígenas e que como foi colocado pelas entrevistadas, é preciso que a escola 

junto com a comunidade realize um trabalho em que a escola traga aspectos positivos 

para a comunidade dos ensinamentos da escola diminuindo o máximo os aspectos 

negativos, e, até mesmo  extinguindo estes últimos. 

Para atender às necessidades específicas dos Karipuna, a estrutura de escola 

existente deve ser modificada, porque o modelo de educação vigente ainda está voltado 

para um específico universo de produção da vida humana que não é a dos povos 

indígenas, e sim dos não indígenas. Nas aldeias, a forma de organizar a produção da 

existência da vida obedece à outra lógica distinta da lógica da vida na cidade. Enfim, as 

mudanças devem se constituir em um processo de planejamento e de ação dos Karipuna 

com o poder público, uma ação integradora entre o loco de aprendizagem e o contexto 

social, efetivado de forma participativa. Esse processo de construção coletiva deve ir 

além da resolução de situações do cotidiano, enfatizando-se a produção e valorização do 
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conhecimento tradicional que, por sua vez, deve abarcar as discussões dos projetos 

societários e de sustentabilidade territorial do povo Karipuna.  
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