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PREFÁCIO 

Dt1. Renate Brigitte Viertler 

Darlene Taukane teve a delicadeza de pedir-me urna 
breve apresenta9ao ao seu livro A História da Educa~ao 
Escolar entre os Kura-Bakairi, pelo que lhe agrade90. 

lndubitavelmente, o presente trabalho consagra-se 
como um momento academico dos mais importantes: a ob
ten9ao do Mestrado por urna índia, a Bakairi Darlene, desa
brochando como pesquisadora, generosamente conduzida 
por sua orientadora, a antropóloga Edir Pina de Barros. 

Ter participado da banca de Darlene foi para mim f onte 
de imensa satisfa9ao e de muita admira9ao. Sua caminhada 
nao foi fácil,já que a vivencia concomitante em dois mundos 
culturais, nao deixa de ser experiencia pessoal penosa, dela 
jorrando reflexoes e sentimentos que, no caso de urna pes
quisa científica, exigem penosa transmuta9ao para conceitos 
f ormais por meio de urna língua que nao é a materna ... 

A contribui9ao original de Dar lene, consiste em of e
recer a todos nós, preciosa documenta9ao histórica com o 
objetivo de contextualizar o processo de educa9ao escolar 
Bakairi, o cerne do seu trabalho de investiga9ao. E o faz 
muito bem pelo modo como descortina, para o leitor, as 
profundas transf orma95es que af etaram a sociedade e cul
tura dos Bakairi a partir do contato interétnico, ao mesmo 
tempo em que apresen ta subsídios importantes relativos a 
organiza9ao social e a educa9ao Bakairi tradicionais. 

Os dados muitos sólidos e bem integrados por Darlene 
Darlene Taulone - 15 



iluminam, de maneira convincente, as principais caracte
rísticas élo processo de educa9ao escolar entre o seu povo, 
processo este subdividido em várias etapas diferenciadas 
quanto ao modo de organiza9ao das escolas: a etapa de 
es colas organizadas pelos civilizados, abrangendo os pri
meiros anos do contato interétnico, claramente diferenci
ada de outra etapa rnais recente de escolas organizadas 
pelos próprios Bakairi. 

A riqueza de detalhes e a abundancia de inf orma96es 
obtidas por cuidadosa pesquisa histórica e etnográfica, apre
sentadas por meio de quadros e valiosos apendices, nao im
pedem que Darlene prossiga no seu intento de bem esclare
cer o problema da educa9ao escolar Bakairi, vista como pro
cesso sócio-cultural de grande complexidade, síntese dina
mica de aspectos endógenos e exógenos ao mundo Bakairi. 

A descri9ao que faz Dar lene do modo pelo qual os 
Bakairi se apropriam da educa9ao das suas escolas é tao 
viva e dramática, que nao deixará de tocar e emocionar aos 
leitores sensíveis, aos sofrimentos e as lutas dos povos in
dígenas por sua autonomía cultural e política. 

No livro, sensibilidade e inteligencia unem-se numa 
mesma linguagem, f al ando de duras realidades e de delica
das utopias. E, nada melhor do que le-lo por conta própria. 
Bom proveito. 

(*) Drª. Renate Brigitte Viertler 
é antropóloga e professora da 
Universidade de Sao Paulo (USP)' 
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SOBRE A PESQUISA ... 

Esta pesquisa, na sua maior parte, é a minha vivencia. 
Quando me dei conta que era pesquisadora do meu próprio 
povo, passou-me um sentimento de vergonha. Como vou 
entrevistar e colher depoimentos dos mais velhos, com ca
demo de capa dura e gravador na mao? Essa cena já pre
senciei algumas vezes de outros pesqui~adores nao indíge
nas na aldeia. Comportar-me assim como os nao indígenas 
me angustio u algumas vezes. Mas pude compartilhar a mi
nha angústia com os meus pais, que sugeriram que a entre
vista come9asse com eles. 

Quando sentí que tinha frrmeza em reproduzir e trans
formar de memória aquilo que ouvia deles, pude entao sair 
e conversar com outras pessoas sem precisar de um cader
no e de um gravador para as minhas anota96es. Somente os 
depoimentos dos professores indígenas, que sao da minha 
gera9ao, foram gravados durante o 1 º Seminário da Educa-
9ao Escolar Bakairi, em 1995. 

A pesquisa que ora se transforma num livro, tam
bém resulta da minha trajetória enquanto pessoa que op
tou por estudar fora da aldeia. 

Quero afirmar que, aventurar por caminhos que eu 
mesma escolhi, foi urna op9ao de vida, ao invés de des
frutar a tranquilidade de se vi ver numa aldeia. Caminhos 
de encontros e desencontros com outra realidade, com 
outras formas de pensamento. 

Muitas vezes vi que era diferente aos olhos de "ou
tros" e tive que mudar e modelar muito a minha postura, a 
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minha maneira de ser, porque agia com certa ingenuidade 
diante deles e das coisas que ouvia, dentre elas, as pessoas 
que f alavam em no me do índio e falavam como "amigos" 
dos índios. Hoje em dia eu tenho a clareza de separar quem 
sao esses "amigos". E o tempo foi passando e eu me via 
como Silvia Caiuby Novaes afirma em seu livro Jogo de 
Espelhos: "É como, se o olhar transformasse o outro em 
um espelho, a partir da qual aquele que olha pudesse enxer

gar a si próprio" (1993: 108). 
Quando somos parte de urna sociedade coro organi-

za9ao social, política, económica e urna educa9ao tradicio
nal muito própria, nao imaginamos o quanto somos dife
rentes em rela9ao a outras sociedades. Foram vários os 
momentos em que me vi <liante dos outros e sentí necessi
dade de auto-afirma9ao. Senti necessidade de ser ouvida, 
de que acreditassem e conhecessem a riqueza tao vasta de 
urna cultura indígena. Talvez tenha sido a minha meta, de 
que os povos indígenas falem por eles mesmos. 

Na aldeia, aos sete anos de idade, entrei pela primei
ra vez em urna sala de aula, da Escola Rural Mista do Posto 
Indígena Simoes Lopes. Nao tenho nenhuma lembran9a es
pecífica desse primeiro dia. Só mais tarde, quando me dei 
contada atividade escolar de todos os dias, meses, anos, foi 
que eu pude sentir e reconhecer, juntamente com os meus 
coleguinhas, que cruzar todas as manhas o pátio de nossa 
aldeia e sumir por entre os casaroes do Posto Indígena, era 
sair de um mundo - o meu mundo - e entrar em outro, 
estranho e diverso. Batia-me um sentimento, ainda que in-. " . . . 
fantil , de que entrava em um temtono estrange1ro, ou seJa, 
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a escolado branco, onde a gente tinha que agir e se com
portar como um "civilizado". 

Aos 17 anos saí para um colégio religioso, onde es
tudei em regime de internato. A Funai, em 1978, abrira 
pela primeira vez, bolsas de estudos para as meninas, an
tes concedida somente para as pessoas do sexo masculi
no. Desde menina sempre fui dócil, ágil, inteligente. Per
cebia com f acilidade as coisas a minha vol ta. Por essas 
características, pessoas de f ora acreditaram em mim e apos
taram que "eu tinha futuro". Fui selecionada conforme os 
critérios de funcionários da Funai. 

Estudar no colégio interno deu-me a oportunidade 
de conviver com meninas vindas de vários Estados do país, 
dentre eles Mato Grosso do Sul, Rondonia, Rio Grande 
do Sul, Paraná, Santa Catarina - pessoas que migraram 
para Mato Grosso. 

A maioria das freiras franciscanas que ali vi viam eram 
de Santa Catarina. As meninas, internas como eu, vinham 
do interior mato-grossense e , em termos de origem racial 
e de situa9ao de classe social, eram bem diversas urnas 
das outras. Delas, urnas eram filhas de fazendeiros, outras 
de pequenos agricultores. Era comas meninas que vinham 
da ro9a que eu me identificava mais. Tínhamos muita coi
sa em comum e partilhávamos o nosso conhecimento, as 

• A • 

nossas exper1enc1as. 
No internato, de maneira geral, e na sala de aula, para 

ser respeitada e para estabelecer mínimamente· urna rela-
9ao de igualdade, tive que me esfor9ar muito, trabalhar 
muito, prestar aten9ao, ser pontual e prestativa em todos 
os aspectos, para que meu boletim mensal de comporta-

Darl e ne Tauknne - 19 



mento estivesse em dia e com as melhores notas. Tinha 

que andar na linha. 
No segundo grau fiz magistério, pois desde que saí 

da aldeia já estava convicta de que seria urna professora. 
Depois tirei a licenciatura em Letras. 

Por que Letras? Mesmo ten do sido alfabetizada na 
língua portuguesa lá na aldeia, eu sempre tive dificulda
de para escreve-la e entende-la com clareza. Ao término 
do segundo grau percebi que nao havia aprendido quase 
nada dessa língua, que para mimé a segunda língua. Essa 
situa9ao nao me dava oportunidade de manter urna 
interlocu9ao com certo nível de igualdade com os nao
indígenas e, na época, isso me preocupava muito. Daí o 
meu interesse pelo curso de Letras, no qual ingressei com 
o objetivo de me instrumentalizar mais para viver entre 
dois mundos, como vivo. 

Hoje, mais do que nunca, tenho a consciencia de que 
a língua portuguesa é a minha segunda língua e que eu 
sempre terei dificuldades para dominá-la, como desejara 
antes, mas estarei sempre aprendendo-a ao longo do pro
cesso de minha vida. É natural que os povos indígenas 
boje reivindiquem um bom ensino da língua portuguesa 
em suas escolas, pois faz-se necessário conhecer e domi
nar a língua do colonizador. Por outro lado, eu tenho a 
convic9ao que a minha língua é tao importante quanto qual
quer outra língua. E penso que seja essencial que os povos 
indígenas saibam disso. 

A minha experiencia ao longo dos anos em que esti-
ve estudando numa universidade particular, a Universida
de de Cuiabá (UNIC), foi muito valiosa para mim. Ela foi 
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marcada por muitas lutas, por resistencias e pelo compro
misso que firmei comigo mesma de estudar todas as noi
tes, depois de urna jornada de trabalho. 

No come90 a idéia de cursar urna universidade era 
sonho, porém, a idéia se fortaleceu com mais intensidade 
quando comecei a fazer parte do quadro de funcionários 
da Funai, onde sentí em carne viva o preconceito que a 
maioria das pessoas tem, quando se passa da condi9ao da 
tutela, para competir da mesma forma os cargos 
comissionados. Para vencer os preconceitos, urna das for
mas era me habilitar e me instrumentalizar mais. Hoje pos
so dizer, que tenho alegria e satisfa9ao pessoal pela reali
za9ao e o desdobramento do meu trabalho, enquanto urna 
mestra em Educa9ao Indígena. 

No ambiente universitário pude compartilhar comos 
meus colegas do curso, a minha cultura indígena. Alguns 
colegas faziam teatro e juntos, eles e eu, formávamos um 
grupo. Tínhamos em comum urna vontade imensa de di
vulgar o que havia, como o que ainda há de bonito nessas 
terras mato-grossenses - as culturas indígenas -, tao pre
sentes aqui, que careciam e carecem de ser divulgadas. E 
assim o fizemos, incluindo em nossos trabalhos teatrais um 
pouco de pintura corporal, dan9a e música indígenas. So
mavam-se a isso as exposi9oes de artesanatos no salao no
bre da universidade. Tenho urna boa recorda9ao desses tem
pos em que fui aluna universitária de gradua9ao. 

Nessa minha longa caminhada de estudante, muita 
água passou por cima e por baixo da ponte, mas boje tenho 
a oportunidade de dizer que tive generosidade comigo mes

. ma, que cuidei e zelei da minha própria pessoa enquanto 
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mulher indígena, porque sempre soube e sei que nao estou 
sozinha nessa estrada, pois represento urna sociedade na 
minha pessoa. Por tudo isso sempre encontrei coragem para 
desafiar as minhas próprias limita9oes. Tenho consciencia 
de que escrever este livro nao · é fruto de um projeto só 
meu, mas é um sonho de mu ita gente que gostaria de f alar 

,, . 
com sua propna voz. 

Em 1994 ingressei como aluna de mestrado, no Pro-
grama de Pós-Gradua9ao em Educa9ao Pública, mais es
pecíficamente na sub-linha de Pesquisa em Educa9ao e 
Diferencia9ao Étnico Cultural/Educa9ao Indígena. Por 
ser um Programa de Pós-Gradua9ao, fiquei tranqüila por 
achar que estava no mesmo nível, engano meu. Durante 
o percurso do programa, tive que exercitar muito a mi
nha paciencia de ouvir silenciosamente e observar mais. 
Ti ve que me firmar mais diante de tantas opinioes, quan
do se referiam sobre a questao indígena ou mesmo so
bre o "índio" genericamente. 

Mais tarde descobri que até pelos nossos colegas de 
outras linhas de pesquisa, eu era considerada urna das 
representantes dos "Grupos Étnicos" da UFMT. Mas 
posso dizer também, que encontrei e fiz amizade com 
professores, alunos e funcionários da Universidade. Lá 
ti ve muito apoio e admira9ao pela minha pessoa. Foi pre
ciso forjar muitas portas com serenidade, mas aos pou

cos elas foram se abrindo. 
Antes de ser aluna de mestrado, todavía, eu já havia 

estado no Rio de Janeiro, mais específicamente no Museu 
do Índio, em 1985, na companhia da antropóloga Edir Pina 
de Barros. Nós fomos fazer levantamento de dados nos do-
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cumentos do acervo etnológico desse Museu, para serem 
incorporados ao processo de terra, que tinha por objetivo a 
recupera9ao de urna área nossa que, numa segunda demar
ca9ao feita em 1960, nos foi subtraída. 

Nessa época estive em contato com os acervos biblio
gráficos referentes aos Kura-Bakairi. De lá trouxe muitas 
fotografias que eu reconhecera da escola, de seus aluríos e 
professores. A minha ida ao Rio, em 1985, trouxe boas con
seqüencias. Quando contei na aldeia que lá existiam muitas 
das .nossas referencias, inclusive artefatos antigos, algumas 
pessoas mais idos as. para lá f oram, com a finalidade de co
nhecer o acervo desse Museu. 

Daí surgiu a idéia de criarrnos um Museu-Oficina Kura
Bakairi, a servi90 da nossa sociedade, onde os mais velhos e 
demais pessoas experientes transmitissem os nossos valores, 
através de artesanatos, tran9ados, mitos, cantos, enfim, urna 
escola informal. O meu projeto já havia tomado os primeiros 
contornos juntamente com os projetos de mudan9as dos Kura . . 
Embora eu ainda nao tenha voltado a morar na aldeia defini
tivamente, nunca estive e nem estou separada de meu povo e 
de seus projetos, que considero também meus. 

No arquivo do Pasto Indígena Pakuera, passei al
guns meses fazendo levantamento nos documentos exis
tentes, que sao poucos, mas estavam bem guardados há 
anos. Um fato interessante que me chamou a aten9ao foi 
constatar que na época do S.P.I L.T.N. (Servi90 de Prote-

,, 
9ao aos Indios e Localiza9ao de Trabalhadores N acionais) 
e da própria Funai, os agentes que lá es ti veram, nao ti ve
ram a mínima preocupa9ao em registrar as atividades es
colares que ali tinham lugar. Nao se tem registros relati-
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vos a escola, regist~os de nascimento e de morte e de ou
tras coi'Sas mais importantes do que a atividade pecuária, 
esta sim por eles tao bem documentada. 

A memória social dos Kura, todavia, fluiu de urna 
forma brilhante, o que possibilitou-me registrar e 

· revitalizar os fragmentos da memória sobre a nossa histó
ria escolar. Eu mesma pude aprender muito, interpretar os 
anseios mais profundos e ressignificar o conhecimento, a 
sabedoria dos mais velhos, o que deixou-me muito feliz. 
Como Ecléa Bosi afirma: "Lembran~a puxa lembran~a e 
seria preciso um escutador infinito" (1983: 03). 

Emjulho de 1995, organizamos o 1 º Seminário de Edu
ca~ao Escolar Bakairi, com objetivo de analisarmos e de fa
zermos urna avalia~ao dela, que foi implantada em 1922, 
pois naquela época fazia 73 anos de história. E por isso havia 
a necessidade de estarmos discutindo, juntamente comos pro
fessores Kura, as possíveis metas para o futuro. 

Nessa oportunidade reafirmamos que o futuro da es
cola indígena estava em nossas maos e por isso devería
mos nos preocupar, enquanto educadores, como seu des
tino. Os frutos das reflexoes desse seminário sao e fa
zem parte <leste livro, principalmente os depoimentos dos 
professores indígenas. 

Entrevistei todos os professores atuais, assim como 
representantes de todas as gera~oes escolares a partir de 
1945. Logo adiante ternos quadro de gera~oes escolares. 

Em 1996, aconteceu a defesa da disserta~ao, aprova
da por unanimidade pela banca examinadora com distin
~ao e louvor, e foi sugerida sua publica9ao na íntegra, pela 
Editora da Universidade Federal de Mato Grosso. Essa 
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susgestao me favoreceu, por eu ser a primeira índia brasilei
ra com título de mestrado. 

Fiquei muito feliz, mas esse sonho ficou no papel du
rante tres anos, até que tive a oportunidade de conhecer pes
soalmente o escritor José Vilela, autor do livro Xununu Tamu 
- Uma Saga Indígena (Edi9ao do Autor/1998). Saga esta 
que preparou o cenário do nosso encontro. Ao saber do meu 
desejo de publicar minha disserta9ao de mestrado, ele elabo
rou um projeto para sua edi9ao, através da Leí de Incentivo a 
Cultura, via Secretaria de Estado de Cultura. E, enfim, o so
nho se tomou realidade. 

Dee Brown, em seu livro Enterrem Meu Cora~ao na 
Curva do Rio, registra que, no século XIX, a cultura e a 
civiliza9ao do índio americano foram destruídas. Só ocasi
onalmente foi ouvida a voz de um índio e, muito frequente
mente, nao registrada pela pena de um homem branco. O 
índio era a amea9a negra dos mitos e, mesmo se soubesse 
escrever em ingles, aonde encontraría um impressor ou um 
editor? (Brown, 1970: 13) É, eu penso que estamos e so
mos da época da paz que abre novas caminhos. 

E, este é o resultado final de um trabalho que sai do 
anonimato para ser apreciado pelos leitores. Alguns o lerao 
por curiosidade de conhecer o pensamento indígena, outros 
como fonte de informa9ao ou de pesquisa. Fica a critério de 
cada um. De qualquer forma, deixo meus agradecimentos 
em nome do meu povo e da cultura indígena. 
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-
INTRODU~AO 

. 

O tema deste livro é a história da educa9ao escolar 
entre os Kura-Bakairi, povo indígena ao qual perten90, e 
que vi ve na regiao norte mato-grossense, em duas Terras 
Indígenas denominadas Santana e Bakairi, respectivamen
te nos municípios de N obres e Paranatinga. 

Na Terra Indígena Santana, criada em 1905 pelo go
verno do Estado de Mato Grosso, a educa9ao escolar só 
foi implantada em 1975. Antes disso, os Kura-Bakairi, que 
nela viviam, contavam apenas coma possibilidade de es
tudar na escola da vizinha Fazenda Rio Novo, até entao 
entreposto de seringa!. Ou seja, contavam apenas com a 
possibilidade de estudar na escola do "patrao". 

Segundo registros feítos pelo Capitao Ramiro Noronha, 
da Comissao Rondon, em 1920 foi implantado o Posto In
dígena no antigo Simoes Lopes, logo após a realiza9ao da ,, 
primeira demarca9ao da Area Indígena Bakairi, criada igual-
mente pelo govemo de Mato Grosso, em 1918 (Noronha, 
1952). Esse Posto teve várias denomina9oes: Bacahyris, 
Bakairi e Simoes Lopes, urna homenagem do General 

,, 

Rondon e do Servi90 de Prote9ao aos Indios e Localiza9ao 
de Trabalhadores Nacionais, ao entao Ministro da Agricul
tura, Dr. Ildef onso Simoes Lo pes. 

Em 1922, foi implantada a primeira escola indígena 
que, posteriormente, f oi denominada "Escola Rural Mista 
do Pos to Indígena Simoes Lopes". 

E é para esta terra indígena, na aldeia Pakuera, na qual 
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vive a maioria da popula9ao Kura-Bakairi, onde nasci e me 
criei, que se volta a aten9ao <leste estudo. 

Sobre meu povo, especificamente, além de pequenos 
artigas, registros de viajantes e expedicionários, existem 
apenas tres estudos monográficos de cunho academico: 

1) Kura Bakairi!Kura Karaíwa: Dois Mundos em Con-
fronto. Disserta9ao de mestrado de Edir Pina de Barros, apro
vada pelo Programa de Pós-Gradua9ao em Antropologia 
Social, da Universidade de Brasília. Ela se volta para o es
tudo da etnohistória, das rela96es interétnicas e da identi

dade étnica (Barros, 1977); 
2) História e Cosmologia na Organiza~ao Social de 

um Povo Karib: Os Bakairi. Tese de doutoramento tam
bém de Edir Pina de Barros, aprovada pelo Programa de 
Pós-Gradua9ao em Antropología Social da Universidade 
de Sao Paulo. Ela se dedica ao estudo da ordem social e 
simbólica dos Bakairi, com especial aten9ao para as esf e
ras da cosmología, do ritual, da nomina9ao, da etnohistória 

e da etnoecologia (Barros, 1992); 
3) Energetics Modeling in Development Evaluation: 

The Case of Bakairi Indians of Central Brazil. Tese de 
doutoramento de Debra Sue Picchi, aprovada pela Univer
sidade da Flórida. A autora, através de urna abordagem da 
Antropología Ecológica, estuda o impacto causado pela in
trodu9ao da lavoura mecanizada no status nutricional e de 
saúde dos Bakairi (Picchi, 1982). 

Nenhum desses estudos se volta para o tema da educa-
9ao escolar entre os Kura-Bakairi como objeto de estudo. 
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J á, minha disserta9ao propoe justamente estudar e ana
lisar a educa9ao escolar na Terra Indígena Bakairi, que 
tem em sua história um divisor de águas: o ano de 1985, 
quando os Kura-Bakairi a assumiram, bem como a admi
nistra9ao do Posto Indígena e demais cargos antes ocupa
dos apenas pelos karaíwa, os nao-indígenas. 

Tem-se assim dois períodos claros e bem marcados: 

1) 1920 - 1984: quando o Servi90 de Prote9ao aos 
,, 
Indios e Localiza9ao de Trabalhadores Nacionais, através 
de seus agentes, se faz presente na vida do meu povo. Nes
se período tem-se a primeira demarca9ao da Terra Indígena 
Bakairi, com todas as perdas territoriais que ela implica -
a funda9ao do Posto Indígena, as a96es no sentido de atrair 
todos os povos alto-xinguanos para essa área, a implanta-
9ao da escola em 1922, a atua9ao dos missionários protes
tantes americanos (South American lndian Mission) e dos ,, 
agentes da Funda9ao Nacional do Indio (Funai), a partir de 
1967 até o ano de 1984. 

2) 1985 até o momento atual: tem-se a escola Kura
Bakairi, coma educa9ao escolar ministrada pelos própri
os Bakairi, a~sim como a administra9ao do Posto Indíge
na, a partir daquele ano. Tal perspectiva se desdobra em 
vários momentos decisivos, que serao descritos e analisa
dos. Aquí tem-se objetivos específicos, que sao: 

a) Configurar a escola como projeto nosso, dos pró
prios Kura-Bakairi, evidenciando como dela nós nos apro
priamos e ressignificamos a escola como instrumento de 
luta a favor de nossos interesses e de nossa autonomía; 
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b) discutir essa escola e identificar quais as suas pers

pectivas para o futuro. 

Meu grande desejo é que este estudo, realizado por 
urna Kura, membro da sociedade em foco, possa contribuir 
para o debate da questao da educa9ao escolar indígena, de 
urna maneira mais ampla e particular. Parto da premissa de 
que podemos e <levemos contar e recontar a nossa história, 
na nossa concep9ao. Precisamos desafiar nossos horizon
tes e dilemas, que precisam ser respeitados na constru9ao 

dos nossos projetos. 
A idéia básica é que a escola é um dos elementos de 

um campo maior de rela9oes que se estabelecem entre a 
chamada sociedade nacional e os povos indígenas. Ou seja, 
ela se origina e se situa no contexto do con tato interétnico. 
Assim sendo, a educa9ao escolar indígena nao pode ser pen
sada e analisada de forma isolada, e sim, inserida no campo 
mais amplo das rela9oes entre povos indígenas e segmen
tos da sociedade nacional. 

A educa9ao escolar, nessa ótica, é parte integrante de 
políticas públicas do Estado que se voltarn para a conquis
ta, a domina9ao e a coloniza9ao de terras indígenas, aplica
das pelo órgao tutor - SPI e depois, Funai, através de seus 
representantes, situados localmente nos chamados Postos 
Indígenas. Assim sendo, a política educacional e pedagógi
ca é urna expressao local de interesses que perpassam os 
níveis regional, nacional e, até mesmo, internacional. 

Nessa perspectiva, a teoría da fronteira é útil para 
analisar a expansao capitalista sobre territórios indígenas 
e o lugar da escola nesse processo. Os conceitos de "fren-
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te de expansao" e "frente pioneira", propostos por José 
de Souza Martins (Martins, 1975), sao utilizados para ana
lisar esse processo. 

Darcy Ribeiro (1970), que também tratou dessa ques
tao, chama a aten9ao para a importancia de se identificar e 
analisar o tipo de frente - pastoril, extrativista ou agríco
la - tendo em vista que, de acordo corn as atividades de
sen vol vidas, se desenhará a natureza das rela9oes 
estabelecidas com os povos indígenas. 

Roberto Cardoso de Oliveira, em sua "teoria da fric-
9ao interétnica" (1972), sublinha o fato de que nesse pro
cesso, os interesses sao "diametralmente opostos": de um 
lado os colonizadores interessados na terra e mao-de-obra 
indígenas e, de outro, os povos indígenas lutando pela sua 
sobrevivencia. Sublinha o caráter conflitivo dessas rela-
96es e propoe que, para entende-las, sejam estudadas e ana
lisadas em termos de processo (história) e em termos de 
situa9ao (momento atual), em tres níveis: económico, polí
tico e ideológico. 

A base de toda a nossa abordagem também é a teoria 
da identidade étnica, desenvolvida por Fredrick Barth (1969) 
e, posteriormente, por outros autores, como Roberto Car
doso de Oliveira, em seu livro Etnia, Identidade e Estrutu
ra Social (1976). Nessa perspectiva, buscou-se superar a 
lógica da teoría da acultura9ao, que se revelara insuficiente 
e inadequada para explicar a realidade. A auto-identifica-
9ao e identifica9ao pelos outros, a identidade étnica, é que 
passa a ser critério definidor. 

A escola, antes pensada como um instrumento de 
integra9ao dos povos indígenas a sociedade de classes e de 
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domina~ao (Coelho dos Santos, 1975), hojeé tomada pelos 
indígenas como instrumento de luta pela sua sobrevivencia 
enquanto povos etnicamente diferenciados. Ou seja, a escola 
adquire novos significados (Ferreira, 1992). 

Parte-se do pressuposto de que o movimento de "con
quista da escola" como instrumento de luta, resulta de um 
longo e doloroso aprendizado político dos povos indíge
nas, no cenário de suas rela~oes comos "brancos". Ou seja, 
é fruto de urna reflexao em carne viva sobre as experiencias 
historicamente vividas pelos povos. 

Assim sendo, dentro dos objetivos aquí propostos, 
adquire extrema importancia o estudo, a partir da ótica dos 
Bakairi, de sua política e de sua memória. Nessa medida, a 
pesquisa da história oral é de fundamental importancia para 
a compreensao do lugar da escola nessa sociedade e sua 
fonte foi, sobretudo, a memória social. 

Tomou-se como referencia as proposi~oes de Ecléa 
Bosi, dentre elas a de que, "na maior parte das vezes, lem
brar nao é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, coro 
imagens e idéias de hoje, as experiencias do passado" 
(1983: 17). Para Paul Thompson, por meio da história oral, 
"a comunidade pode e deve, ter confian~a para escrever a 
própria história" (1992: 37-38). 

Isso nao quer dizer que a "história oficial" contida nas 
fontes documentais e bibliográficas nao sao importantes e 
compulsadas. Os dados dela oriundos sao reconsiderados a 
partir de confrontos com a história oral. 
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Fonle: Dossie Índios em Malo Grosso. 1987:10 
Desenb.o: Maurílio Barcellos 
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CAPÍTULO 1 

OS KURÁ-BAKAIRI: UMA APRESENTA~ÁO 

Nós, nos autodenominamos Kura. A palavra kura re
mete a idéia de: a nossa memória, nossa gente, nosso povo, 
aquilo que é inerente do povo Ku.ra. Também somos conhe
cidos como Bakairi, termo que nao faz parte do vocábulo 
da língua que falamos. 

O etnonimo Bakairi foi registrado pela primeira vez por 
Antonio Pires de Campos, preador de indígenas para a 
escraviza~ao, nas primeiras décadas do século XVIII. Anti
gamente teria existido urna variedade de mandioca denomi
nada bakairi, termo que nos foi atribuído pelos colonizado
res da regiao por sermos tradicionalmente "mandioqueiros". 
Mandioqueiros como os demais Karib, de acordo com a pes
quisadora Edir Pina de Barros (1977, 1992). 

A língua que falamos pertence a família Karib. Os nos
sos parentes lingüísticos vivem, na sua maioria, ao norte do 
rio Amazonas. Segundo os especialistas, pode-se distin
guir entre os Karib que habitara ao sul desse rio, tres 
subgrupos lingüísticos: 1) representado pelos Arara e 
Txikao, no baixo e alto Xingu, respectivamente; 2) Kalapalo, 
Kuikuro, Nahukwá (incluindo os Matipu), no alto Xingu e 
3) Bakairi, do cerrado, ao sudoeste do alto Xingu (Rodrigues, 
1986: 58; Barros, 1992: 31 ). 

Em termos de classifica~ao cultural, fomos incluídos ,, 
na Area Cultural Uluri (Galvao, 1960), o que se explica 
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pelo fato de, historicamente, urna parcela de nossos ante
passadós terem vivido no Alto Xingu, na diáspora. 

1.1- Localiza~ao Atual 

,, 
Os Kura vivem hoje em duas Areas Indígenas deno-

minadas Bakairi e Santana, localizadas no cerrado norte 
mato-grossense, ao sudoeste do Alto Xingu. 

A Terra Indígena Bakairi, na qual fica localizado o 
Posto Indígena Pakuera, denominac;ao atual do antigo 
Simoes Lopes, cobre urna extensao de 61.405,4605 hecta
res. Ela se situa no município de Paranatinga, de cuja sede 
dista 130 quilómetros, ficando a 500 quilómetros de Cuiabá, 
capital do Estado. 

A Terra Indígena Santana, cujas terras regularizadas 
somam 36.670, 7 443 hectares e onde foi implantado, em 
1965, o Pos to Indígena Santana, está situada no município 
de Nobres e dista cerca de 300 quilómetros de Cuiabá. 

Essas duas Terras, em 85% de sua extensao, sao co
bertas pelo cerrado. As poucas matas existentes sao ribei
rinhas. A distancia que as separa é de cerca de cem quiló
metros lineares e próxima a ambas encontra-se a cabecei
ra dorio Cuiabá (Mapa nº 02). 

1.2- Referencias Históricas 

Tradicionalmente, segundo a história oral, somos 
originários do Salto Sawapa, nosso berc;o mítico de 
origem, situado abaixo da confluencia do rio Verde 
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com o Paranatinga ou Teles Pires, por nós denominado 
Pakuera - rio dos Pombos. 

A nossa história é marcada pela dispersao, determi
nada pela própria organizac;ao de nossa sociedade e por pres
soes de povos indígenas inimigos, sobretudo os Kayabí. Por 
essas razoes os nossos antepassados migraram em diferen
tes direc;oes. Subindo o Paranatinga, urna parcela alcanc;ou 
a cabeceira do Arinos (rios Santana e Novo) e outra fixou
se na regiao onde boje se localiza a Terra Indígena Bakairi. 
A maior parte, porém, foi para o Tamitodoalo - Batovi e 
para o Kuriezehu, afluentes do Xingu. Estes, por um longo 
período de tempo, perderam o contato com os demais Kura
Bakairi (Steinen, 1940 e 1942; Barros, 1977, 1992, 1994 e 
1989: 5-6) e permaneceram isolados, do ponto de vista do 
contato coma sociedade nacional até a passagem de Steinen 
pelo Xingu. Assim sendo, os nossos antepassados viveram 
parte de sua história na diáspora. 

Da história de contato com os colonizadores da regiao, 
marcada pela violencia, existem registros escritos, sendo 
que o primeiro deles foi feito no primeiro quartel do século 
XVIII. Apesar disso, nosso povo se tomou conhecido, em 
termos academicos, somente na década de 80 do século 
passado. Sobre isso, escreveu Capistrano de Abreu: 

"Desde 188411885 voltou-se para eles a cu
riosidade do mundo científico, que bem merece
ram pela língua que falam, grupo etnográfico a 
que se filiam, costumes característicos que con
servam, duplaface por que se apresentam,já do
mesticados no Tapajós, ainda perfeitamente sel-
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va gens no Xingu. F oi Dr. Carlos von den Steinen 
-auxiliado pelo nosso govemo que lhes conce
deu a expedi~ao entre os dois pontos, quem, es
tudando-os, abriu o que nao é exagero chamar 
uma época para a nossa etnografia selvagem ... " 
(Abreu,1976: 156). 

Os que permaneceram isolados no Alto Xingu fo
ram por ele referidos como selvagens, enquanto que os 
das cabeceiras do Arinos e do Paranatinga, seriam os do
mesticados do Tapajós. 

Os Kura-Bakairi do Paranatinga iam, juntamente com 
os que viviam na cabeceira do Arinos (Santana), a Cuiabá, 
desde o ano de 1847, onde se dirigiam a sede da Diretoria ,, 
Geral dos Indios da Província, em busca de f erramentas, te-
cidos, armas de fogo, etc. Eram considerados "mansos" po
rém "independentes", pelo Diretor Geral, em seu relatório de 
1848, ainda que mantendo rela~oes comos colonizadores. 

Em 1884 e 1887, os Kura-Bakairi foram visitados por 
Karl von den Steinen, etnólogo e pesquisador alemao. Seus 
relatórios registram que, em 1887, aqueles que viviam em 
Santana (cabeceira do Arinos),já se encontravam engajados 
na atividade da borracha, que comercializavam em Cuiabá. 
Os do Paranatinga foram explorados também nas ativida
des agrícolas e na pastoril que se expandiu de forma lenta, 
porém definitiva, na regiao em que ainda boje vivem~ 

A presen~a de seringalistas e a passagem das expedi
~oes dirigidas por Karl von den Steinen, alteraram profunda
mente a vida dos Kura-Bakairi. Em 1884 e 1887, durante as 
expedi~oes, f oram eles os guias, os remeiros, os construtores 
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MAPA Nº 02 .. 
Areas Indígenas Bakairi e Sanlana 
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das canoas de casca de jatobá, tao apropriadas para a nave
ga9ao dos rios cortados por cachoeiras. 

Em 1884, segundo registros desse expedicionário, 
aqueles que viviam em Santana somavam 55 pessoas e 
os do Paranatinga, reduzidos por f ortes epidemias, a 22 
indivíduos (Steinen, 1942). 

Foi através dessas expedi96es que os Kura-Bakairi, que 
viviam no Alto Xingu até entao isolados, do ponto de vista do · 
contato com os colonizadores como os demais povos dessa 
regiao, tomaram-se conhecidos. Eles viviam aí organizados 
em oito grupos locais e somavam, segundo registros de 
Steinen, 326 pessoas. Através delas se restabeleceram as re
la96es entre os selvagens ou Orientais, como os designou 
Steinen, por oposi9ao aos mansos ou Ocidentais (termo bem 
característico do pesquisador alemao Steinen). Uns e outros 
passaram, desde entao, a se visitar. 

Após a passagem de Steinen, o governo de Mato . 
Grosso intensificou a sua política de atrair os Kura-Bakairi 
alto-xinguanos e outros pavos que viviam nessa regiao, 
para o Paranatinga. 

Quando o Pos to Indígena f oi criado, em 1920, logo ,. 
após a demarca9ao dessa Area, poucos eram os que ainda 
permaneciam no Alto Xingu. Quando o derradeiro grupo 
alto-xinguano migra para a Terra Indígena Bakairi, em 1923 
(Barros, 1992: 92), nela já encontraram a escala, criada no 
ano anterior. Mas é interessante sublinhar que apenas eles 
migraram para essa Terra, e que os demais pavos alto
xinguanos lá permanecem ainda boje, mesmo que tantas 
vezes tenham visitado o Pasto Indígena, na época, denomi
nado Simoes Lopes. 
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Na década de 20 instalam-se também entre eles, nes
sa mesma Terra, os missionários da South American 
Indian Mission. 

Ao chegarem do Alto Xingu, os Kura-Bakairi se re
organizaram em vários grupos locais, cada qual como seu 
líder e como seu território. Em 1920, coma demarca9ao 
da Terra Indígena, esses grupos locais dispersos, tiveram 
que se mudar para dentro dela, com exce9ao do grupo de 
Antoninho, também conhecido por Antonio Guamá Brasil, 
(o nos so Kuikare, meu bisavo que acompanhou Karl von 
den Steinen nas duas expedi96es), que ficou fora, a mar
gem direita dorio Paranatinga. Assim eles viveram até o 
ano de 1942 quando, por ordem dos servidores do Servi90 ,. 
de Prote9ao aos Indios e Localiza9ao de Trabalhadores 
Nacionais, todos os grupos locais dessa terra foram 
aglutinados em um só aldeamento, onde ainda hoje se situa 
o Pasto Indígena Pakuera e o grupo local do mesmo nome. 
Segundo informa96es obtidas em fontes orais e escritas, urna 
escola fora aí edificada, em 1930, nao só com o objetivo de 
atende-los, mas para servir também de atrativo para todos 
os que ali se reunissem. 

Poder prestar melhores servi9os em termos de saúde 
e educa9ao escolar, foram também os motivos alegados para 
reuni-los em um só aldeamento, em 1942. Tal meta foi atin
gida porque registrava-se, a essa época, surtos epidemicos 
que grassavam entre eles, amea9ando a popula~ao já tao 
reduzida após as migra~oes do Alto Xingu para a Terra In
dígena Bakairi (Barros, 1992). 

Nas décadas de 60 e 70, a atua~ao de missionários do 
Su1.1mer Institute of Linguistics foi significativa. Jesuítas 
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também se faziam presentes na área, de tempos em tempos. 
Os primeiros buscavam converter meu povo, ao protestan
tismo e, os segundos, ao catolicismo. 

A escola, desde a sua cria9ao em 1922, assim como o 
Posto Indígena e demais cargos administrativos remunera
dos pelo órgao tutor, esteve nas maos dos karaíwa, os nao-

, 
indígenas. E somente no ano de 1985, que os Kura-Bakairi 
passam a assumi-los (até entao, as raras experiencias em 
sala de aula nao haviam sido remuneradas). 

Quanto aos que viviam em Santana, eles estabeleciam 
rela96es comos do Paranatinga, inclusive matrimoniais, re
la96es estas que se intensificaram, sobretudo depois da dé
cada de 80. Como falei anteriormente, o Posto Indígena 
San tan a f oi criado em 1965 e a escola em 197 5. Diante da 
ausencia de apoio do órgao tutor e da violencia dos coloni
zadores, sobretudo dos seringalistas, um grupo Bakairi, li
derado pelo "Capitao" Roberto dos Santos, migrou para a 
Terra Indígena Bakairi em 1922 e outro em 1961. Daí esses 
grupos foram expulsos pelos agentes do S.P.I.L.T.N., soba 
alega9ao de que eram ladroes e insubmissos. 

Além dessas experiencias, os Kura-Bakairi participa
ram, compulsoriamente, do processo de "atra9ao" de urna 
parte da popula9ao Xavante que, em seu movimento leste
oeste, alcan~ou as cabeceiras do río Tamitodoalo - Batovi, 
na década de 40 <leste século. Este foi o último grupo 
Xavante a ser "pacificado" em 1952. Esse grupo se cindiu, 
sendo que urna parcela dele permaneceu na localidade, onde 
hoje se encontra a Terra Indígena Marechal Rondon e, ou
tra, migrou para a Terra Indígena Bakairi. Eles sao denomi-
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nados Pana pelos Kura, que é o nome da madeira com a 
qual os Xavante fazem borduna. 

Conforme David Maybury-Lewis, que esteve na nos
sa terra estudando-os, esse estabelecimento dos Xavante 
teria sido fundado em 1955, meses depois da fundac;ao 
da aldeia do Batovi, e situava-se próximo ao Posto Indí
gena (1984: 53). Em 1960, ano em que esse pesquisador 
esteve na aldeia Simoes Lopes, os Xavante somavam 
175 pessoas. Já a populac;ao total de meu povo, nesse 
mesmo ano, era de 160. 

Segundo a história oral, eles teriam se estabelecido pri
meiro bem atrás do antigo Posto Indígena Simoes Lopes, 
que ainda hoje se situa n? mesmo local, na aldeia Pakuera. 
Competiam com o nosso povo, principalmente quando ca
c;avam, queimavam os campos (esses métodos eram desa
provados pelo meu povo) e na coleta, inclusive das frutas 
do pomar plantado no "aldeamento". 

Em 1974, esses Xavante vao embora para o Kuluene, 
ficando o Posto Indígena Paraíso, criado em 1960, para atende
los em outro ponto da área, completamente abandonado. 

Como resultado dessa convivencia, desde a atrac;ao 
até 1974, tem-se vários Bakairi que falam a língua 
Xavante e tem-se os registros dos alunos Xavante que 
foram alfabetizados na nossa escola. Estes, de vez em 
quando, visitam a nossa terra para trocar rolos de algo
dao fiado por bakité e sempre estao presentes nos tornei
os de futebol promovidos entre as aldeias. 
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1.3- Elementos da Organiza~ao 
Social Kura-Bakairi 

A organiza~ao social Kura-Bakairi, como a dos demais 
povos Karib, é marcada pela dispersao. Tem-se hoje 11 gru
pos locais, sete deles na terra em foco e quatro em Santana. 

Eles somam cerca de 900 pessoas. Em Santana vivem 
260 indivíduos, distribuídos em quatro grupos locais. Na Terra 
Indígena Bakairi vivem 640 pessoas dispersas em sete uni
dades da mesma ordem. Estas sete unidades foram constitu
ídas entre os anos de 1982 e 1986, a partir de um processo de 
múltiplas fissoes ocorridas no único aldeamento até entao 

,,, 
existente, implantado pelo Servi~o de Prot~ao aos Indios e 
Localiza~ao de Trabalhadores Nacionais, em 1942. 

Sao os seguintes os grupos locais e a sua popula~ao: 

QUADRO 01 
Dislribuif;ao Ja Populaf;ao Kura-Bakairi por ,. 

Município. Grupo Local e Area lnJígena 

Nobres Santana 
NovaCanaa 

Boa Esperanya 
Quilombo 

Paranatinga Painkun 50 Bakairi 
Kaiahoalo 45 
Pakuera 285 

Alto Ramalho 30 
Painkun Atuby 20 

Aturua 180 
Sawa a 
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Além desses Kura-Bakairi, há cerca de 50 pessoas vi-
"' vendo fora das aldeias. Em torno de 40, sao estudantes in-

dígenas que estudam em regime de internato, nas Escolas 
Agrícolas de primeiro e de segundo graus. E as demais sao 
as meninas que estudam e trabalham como empregadas 
domésticas para custearem seus estudos. Há, ainda, algu
mas famílias que vivem e trabalham nas cidades. 

O processo de constitui~ao de um grupo local se dá, 
via de regra, a partir de um grupo de irmaos de ambos os 
sexos, ou de dois, que estabelecem entre si intercambio 
de mulheres, sendo liderado por aquele que conseguiu 
catalisar for~as políticas para tanto, inclusive as oriun
das do campo das rela~.oes interétnicas. Um grupo de ir
maos numeroso é urna das condi~oes para fundar-se um 
grupo local. 

Cada grupo local domina um território específico, em 
regra delimitado por ríos e riachos (Mapa nº 04). Os recur
sos nele contidos sao, por direito, dos membros que o com
poem. Para que os demais tenham acesso a eles, faz-se ne
cessário o estabelecimento de acordos, implicando em um 
sistema de trocas grupais. 

Com rela~ao ao conceito de territorialidade, esclarece 
a antropóloga Edir Pina de Barros que: 

O conceito de territorialidade se expressa 
no próprio termo utilizado por eles para deno
minar essas unidades político-territoriais. Nao 
existe no léxico da sua língua um termo corres
pondente a aldeia, tal como usado no portugues, 
denotando apenas um aglomerado de casas. O 
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MAPA Nº 04 
. Á~ea Indígena Balcairi e os Grupos Locais (1920-1942) 

SIMOES LOPES 
Localizaca.o dos Grupos Locais 

Árta: 49.988 ha. 
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Fonle: Barros. 1977: 34 
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termo que eles utilizam é etianary, que nos dis
cursos sempre traz consigo urna marca de posse: 
yetianary, por exemplo, a "regiao ( anary) onde 
fica a minha casa". Assim, as unidades 
residenciais e os grupos locais sao percebidos 
de forma vinculada a um território no qual se 
situam as roras, o cemitério, o esparo de vida, 
enfim. Essa expressao corresponde ao conceito 
de settlement, tal como proposto por Marce! 
Mauss em seu estudo sobre a sociedade Esqui
mó, traduzindo a idéia de habitat, dominado por 
um grupo de famílias ligadas por faros especi
ais, configurando urna unidade político-territorial 
delimitada ( Mauss, 1971: 130 ). Trata-se, sem dú
vida, do que Max Schmidt designou de princípio 
territorial, ainda no início deste Século, e que 
segundo a sua interpretarao seria o mais forte 
no processo de cristalizarao de urna comunida
de jurídica das tribos residentes no Alto Xingu, 
dentre elas a Bakairi, e urna das forras sociais 
que mais influem na comunidade de aldeia 
(Schmidt, 1942: 378; Barros, 1992: 178). 

A existencia de um território depende da carreira de 
um líder que o cria e de sua capacidade para mante-lo. 

Um indivíduo ou urna família é identificada como per
tencente ao local em que vive, havendo, portanto, urna rela
~ao entre identidade e territorialidade. Em regra, a denomi
na~ao dos grupos locais corresponde aos nomes dos rios ou 

Oarlene Taukane - 51 



riachos próximos aos estabelecimentos. Sobre o processo 
interno de identidades, tem-se o seguinte registro: 

Os indivíduos de um grupo local determina
do referem-se aos outros pela denominarao dos 
grupos locais aos quais pertencem, acrescentan
do a eles os tennos ananomodo ou domodo. As
sim tem-se, por exemplo, aturuadomodo, forma 
mais utilizada, ou aturuananomodo, forma mais 
sofisticada que inclui o conceito de anary (regido). 
Aturua empresta o seu nome de um pequeno rio 
que fica nas proximidades desse estabelecimento, 
onde as mulheres lavam roupa e todos se banham. 
As expressoes acüna poderiam ser traduzidas da 
seguinte maneira: "gente da regido de Aturua ". 
É co1num também ser utilizado o nome do líder: 
Kurewedomodo, "pessoal de Kurewe ", seus alia
dos e parentes (Barros, 1992: 178 -179). 

Cada grupo local é formado por um número variá
vel de grupos domésticos constituídos, na sua maioria, por 
famílias elementares. Os chefes desses grupos sao, em 
última análise, os esteios que sustentam a ordem política e 
jurídica, cabendo ao líder mediar as rela~oes mantendo o 
delicado equilíbrio entre eles, coordenando as atividades 
que sao de interesse comum, representando o grupo <lian
te das outras unidades da mesma ordem e, externamente, 
no mundo dos karaíwa, os nao-indígenas. 

Sobre a organiza~ao social Kura-Bakairi, registrou ain
da a referida antropóloga: 
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A família elementar é o sujeito coletivo de 
direitos e deveres, contendo em si umforte prin
cípio de autonomia, ainda que nao irrestrita. Ela 
pode romper com as alianras estabelecidas e ir 
residir em outro grupo local onde tenha parentes 
primários, seja do lado materno ou paterno, de 
qualquer um.dos conjuges. Afiliarao a um gru
po local nao é, portanto, imutável. Ela é, como 
designou Robin Fox ( 1967), "pragmaticamente 
restrita ", ou se ja, quando se vive em um deter
minado grupo local, exerce-se o direito a terra, 
aos recursos económicos e simbólicos. Mas isso 
nao fecha a possibilidade de se vir a residir em 
qualquer um dos grupos locais onde os direitos 
permanecem latentes, ainda que sujeitos as ne
gociaroes. Os homens recém-casados praticam 
a uxorilocalidade - com excerao dos filhos 
primogénitos de líderes - cujo fim é sinalizado 
com o nascimento do primeiro filho, quando a 
família elementar constituída pode escolher aon
de residir, se com os parentes do esposo ou com 
os da esposa. O sistema de parentesco é bilateral 
(Barros, 1992: 185-186). 

A vida cotidiana é ritmada pelas esta<;oes do ano, 
que sao duas: "o tempo das chuvas" ou "das águas" e o 
tempo da seca, que sao bem marcados. Na primeira, a vida 
fica reduzida ao mínimo, pois cada família permanece mais 
tempo dentro de suas casas. Já o tempo da seca é marcado 
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pelas festas e pelos ritos sagrados e pancomunitários - o 
kado ~ que promovem movimentos de convergencia e, 
com eles, as trocas matrimoniais e económicas. 

A nossa vida é ribeirinha. As principais atividades 
económicas sao a agricultura, a agropecuária e a pesca, 
embora a ca9a e a coleta, cada vez mais raras, ainda 
complementem a alimenta9ao dos Kura. Tem-se salários 
de professores indígenas, de atendentes de enfermagem, 
de trabalhadores bra~ais, de chefe de Posto, além das apo
sentadorias do Funrural, a que tem direito as pessoas com 

mais de 65 anos. 

Desen~o: GenivnlJo 
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CAPÍTULO 2 

A EDUCA~AO KURÁ- BAKAIRI 
NO CONTEXTO TRADICIONAL 

Nós também ternos a nossa educQfiio na nossa 
cultura, a nossa sabedoria (konomery ). Eu falo para 
os meus alunos que nós niio somos branco, nós somos 
índio ( Professora Maisa Aiguta, de 1ª a 5ª série ). 

Este capítulo tem por objetivo tratar da educa<;ao no 
contexto tradicional da nossa sociedade, ou seja, da "educa
<;ao indígena", como tem sido definida por vários autores, a 
partir da proposta de Bartolomeu Meliá (1979), em 
contraposi<;ao a "educa<;ao escolar indígena". 

Na esteira desse autor, Aracy Lopes da Silva, em um 
trabalho apresentado no 1 º Encontro Nacional de Educa<_;ao 
Indígena, cu jos resultados f oram publicados pela Comissao , 
Pró-Indio de Sao Paulo, faz a seguinte afirma<;ao: 

Quando se jala aqui em educarao indíge
na é, pois, preciso diferenciar esses processos tra
dicionais de socializarao, próprios de cada povo, 
de urna educarao que decorre da situarao de con
tato e de inclusao dos povos indígenas a socieda
de nacional. Neste segundo caso, estilo, tanto as 
escotas pensadas como instrumento de coloniza
riio e negariio da identidade própria de cada povo 
e, portanto, da diversidade, quanto as tentativas 
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de construir, com os índios, uma educa(;iiO "para 
os indios" ( Lopes da Silva, 1981: 12 ). 

Renate Brigitte Viertler escrevendo sobre os Bororo 
de Tadarimana, em trabalho igualmente apresentado no refe
rido encontro, tece as seguintes e oportunas considera96es: 

A educarao tradicional entre os Bororo, 
como qualquer outra sociedade indígena brasi
leira, fundamenta-se nos seguintes pressupostos: 
o de que o processo de educariio envolve um in
vestimento social da comunidade como um todo, 
por uma série de e.stágios de formariio quepo
dem chegar a se estender por quase toda a vida; 
tais pressupostos siio claramente negados pelo 
sistema escolar implantado pelos postos gover
namentais e pelas missoes religiosas, fundamen
tado na idéia de que o processo de educariio en
volve niio um investimento da comunidade como 
um todo, mas de segmento dela, representado 
pelos "educadores", cujo papel social especi
alizado se desenvolve em condi(;oes temporárias 
e espaciais especificas em anos escolares e pré
dios específicos (Viertler, 1981: 77). 

Martinez & Burbano, em seu livro intitulado 
"La Educación Indígena en Cotopaxí", chama a aten-
9ao para o fato de que: 
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El dinamismo cultural se mantiene en la 
actualización de su propio proyecto gracias 
a la transmisión y la aprendizaje de la cultu
ra. Pues, el ser humano nace en un mundo 
cultural que necesita aprenderlo para poder 
vivir; se aprenden habilidades, normas de 
comportamiento, se interiorizán valores y 
nuevamente se transmiten de generación en 
generación. Esta transmisión cultural 
cumplen las instituciones, entre ellas, la 
educación. La cultura es fundametalmente un 
fenómeno humano, que sólo existe gracias y 
mediante el aprendizaje ( M artinez & 
Burbano, 1994: 34 ). 

Na nossa vida cotidiana, a educa9ao tradicional per
passa a vida inteira de urna pessoa, através de processos 
de interioriza9ao e transmissao de valores de gera9ao a 
gera9ao. Educamos pela vida e para a vida, pelo exemplo 
dos pais, avós maternos e paternos, parentes próximos. 
Consideramos importante ter o espelho, o exemplo e a 
prática de vida para a forma9ao de urna pessoa. Investi
mos nela, no seu futuro, respeitando-se as suas op96es in
dividuais, que existe a individualidade, como em qualquer 
outra sociedade. 

A nossa educa9ao se dá através do tempo e do es
pa90. Desde que acordamos para a clareza do sol, nós 
aprendemos vivendo. Ela se processa através da partici
pa9ao nas atividades da vida cotidiana, das mais aparente
mente insignificantes até as mais sagradas. Desde peque-

Darlene ·Tau.kane - 59 



nas, as crian~as ouvem a narra~ao de mitos, de histórias, 
escutam os canticos ninares, os canticos sagrados do Kado, 
observam e aprendem a respeitar as regras da vida em so
ciedade. Crescem ouvindo histórias de luta de nossos an
tepassados e ouvindo-as, alimentam sua auto-estima. 

Aprendemos fazendo juntos comos mais velhos, isto 
é, com pessoas adultas que tem experiencias de vida, imi
tando-os e colaborando nas atividades do dia-a-dia: ca~ar, 
pescar, catar lenha, cuidar dos irmaos mais novos, (prin
cipalmente as meninas sao responsáveis por cuidar dos 
irmaos menores), socar arroz, carregar água, tecer, con
feccionar tran~ados com suas formas e desenhos. Sao cri
an~as em miniaturas de gente adulta. 

Nas ro~as , os meninos crescem ajudando no prepa
ro do terreno para o plantio e a colheita. Cabe a eles a 
responsabilidade de espantar os passarinhos que atacam 
as lavouras. Aprendemos também através das brincadei
ras com bonecas, carrinhos e bicicletas, produtos indus
trializados bem aceitos e presentes nas nossas aldeias. 

A socializa~ao sistemática se inicia desde que te
rnos a no~ao de "gente" = Kura. Somos instruídos para 
crescermos conscientes de que somos parte de urna socie
dade indígena que tem urna identidade particular: Kura
Bakairi. Na sociedade Kura nao existe urna educa~ao corn 
modelo padronizado. Nela, ainda que exista urna educa
~ao que, no plano geral, seja comurn a todos os membros 
da sociedade, que formam urna unidade sócio-lingüística 
- ternos também, no interior dela, diversidades originá
rias de sua história marcada pela diáspora. 

Ensinamos de acordo com os princípios que apren-
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demos com os antepassados e, assim, nao consideramos 
que o modelo de um grupo seja nem melhor, nem pior do 
que o dos outros. Mas todos nós passarnos por estágios e 
etapas de apr~ndizados comuns na nossa f orma~ao mo
ral , intelectual e social. 

A ótica etnocentrica dos colonizadores e catequiza
dores nao admitiram ao longo do processo, que no contexto 
social dos povos indígenas existisse educa~ao. Eles traba
lharam com o único objetivo de transformar os indígenas 
em "mao-de-obra escrava", a servi~o de seus "senhores" e 
"tutores". Nunca se deram conta de que nós sempre tivemos 
a nossa maneira própria de organiza~ao, de acordo com a 
nossa educa~ao. Com rela~ao a essa questao, observou 
Eneida de Assis que: 

O processo educativo nas sociedades in
dígenas apresenta tantas diferenr;as em rela
r;ao a educar;ao "nacional" que foram essas 
sociedades, muitas vezes consideradas como 
desprovidas de Educar;ao, o que conduziria a 
urna necessidade de se dar educar;ao ao indí
gena (As sis, 1981: 11 ). 

A educa~ao escolar indígena sempre foi perpassada, por
tanto, pelo preconceito e por interesses dos outros, que nao sao 
nossos. A propósito da educa~ao projetada para os indígenas, 
comentaram Aracy Lopes da Silva e Sampaio Grizzi: 

A educar;ao para o índio jamais é neutra, e 
qualquer projeto será orientado por urna postu-
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ra básica: ou a cren~a de que o índio vai/deve 
de~aparecer na sociedade nacional ou a cren~a 
de que ele vai/deve sobreviver ( 1981: 16). 

Neste capítulo a nossa aten9ao voltar-se-á para a edu
ca9ao Kura-Bakairi, tal como ela se processa, nas suas no-
96es básicas e valores. Vamos comparar os Bakairi que Karl 
von den Steinen descreveu em 1884: 

" ... Estes bacairis orientais, nao conhecem 
a lan~a, a banana, cachorros, nem usam bebidas 
fortes. Suas ferramentas sao o machado de pe
dra, com que corta1n as árvores e trabalham os 
postes e as vigas da estrutura de suas casas ou 
fabricam suas canoas, além de ossos, dentes e 
conchas, que utilizam para cortar, peifurar, ras
par. Encontram-se na idade de pedra, do osso, 
das conchas!" (Steinen, 1884: 225). 

Se observarmos os atuais Bakairi, que caminbam em 
dire9ao ao ano 2000, perceberemos que muita coisa mudou 
na nossa sociedade e que esses Bakairi, do Karl von den 
Steinen, ficarao para sempre somente em seu livro. Muitos 
costumes, valores e práticas foram reconstruídos durante o 
'Jeríodo (iweapa lelala) de contato. 

Só pra ilustrar, a ressignifica~ao de valores culturais 
na sociedade nao indígena, a figura do "Papai Noel" - sabe
mos que a figura do Papai Noel é da cultura do Polo Norte, 
mas foi e é ressignificado num país tropical como o Brasil, e 
ninguém, pelo que eu saiba, deixou de ser brasileiro. 
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O mesmo ocorre com o meu povo, mesmo convivendo 
com a tecnologia mais avan9ada do mundo, a exemplo da 
televisao, da antena parabólica, da luz elétrica, do computa
dor e etc., ainda se reserva tempo para se dedicar aos seus 
ritos sagrados, ritos que marcam os ciclos de vida, do nas
cimento até a morte. E, através deles, se constrói a identida
de de um Kura-Bakairi. Eu acbo que essa é a sabedoria que 
os povos indígenas tem quando ref azem, reconstroem com 
imagens e pensamentos do boje. 

2.1- Nascimento 

Até a década de 40 era possível presenciarmos e ter
mos notícias entre as aldeias, do "batizado" de crian~a, após 
o nascimento do bebe. Embora seja muito raro boje em dia, 
algumas farru1ias rememoram os tempo de "antigamente", 
fazendo a festa do recém-nascido, nos moldes tradicionais 
dos Kura-Bakairi. 

O índice de natalidade aumentou consideravelmente, 
a partir da década de 80. Todos os anos, nas sete aldeias, 
ternos notícias do nascimento de bebes. 

O nascimento de um bebe é cercado de cuidados. Nor
malmente, quando as contra96es aumentam e a dor foge ao 
controle emocional da parturiente, esta avisa ao esposo ou, 
na ausencia <leste, outro membro de seu grupo doméstico, 
que o trabalbo de parto está se iniciando. Os parentes con
sangüíneos matemos e paternos, tanto da parturiente quanto 
de seu esposo, sao comunicados. Sao eles, sobretudo os mais 
próximos genealogicamente, que vao tomar as devidas pro-
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videncias que o trabalho de parto requer e providenciar so
corro, etn casos mais difíceis. 

O parto é considerado tao íntimo que a outras pessoas 
além destas, nao é permitido assistí-lo. Esses parentes deci
dem se urna atendente de enfermagem, mesmo esta sendo 
urna Kura-Bakairi, irá acompanhar o parto ou nao. Nem to
dos esses parentes, todavía, assistem ao trabalho de parto 
em si. Via de regra, ficam presentes a mae da parturiente, 
sua avó (mae da mae), sua tia mais velha (irma da mae) e o 

; 

seu marido. E importante a presen9a do pai, sua participa-
9ao no nascimento da crian9a. 

Hoje é imprescindível a presen9a da atendente de en
fermagem, urna vez que dispoe de treinamento para o aten
dimento de primeiros socorros e tem sob sua responsabili
dade os materiais de profilaxia. Favorece ainda a sua parti
cipa9ao, o fato dé todos os profissionais de saúde que traba
lham diretamente nas aldeias, serem Kura-Bakairi. Isto am
plia a possibilidade de confian9a nesses profissionais. 

Conforme o ritmo das contra9oes é que se mede o grau 
de risco que a parturiente corre. Quando elas sao lentas, pre
param-se infusoes com folhas de algodao, capim cidreira 
ou de outras ervas medicinais utilizadas para acelerar otra
balho de parto. Unhas de anta queimadas sao usadas como 
mesmo fim. A infusao é colocada numa vasilha, debaixo da 
rede da parturiente, na dire9ao de sua cabe9a para que possa 
respirar profundamente o vapor dessas ervas e debaixo do 
quadril, onde a dor é intensa. Ela mesma sinaliza se está 
perto de nascer o bebe. 

Chegada a hora do nascimento, a parturiente fica de 
cócoras, sendo que atrás dela pode ficar a mae, tia, mas de 
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preferencia de ve ficar o marido. Ele a abra9a, por trás, entre 
os seios e a barriga, sempre estirando o seu corpo e o da 
parturiente para trás e para cima, de modo que ela possa se 
manter de cócoras. Ao nascer, a crian9a é amparada pelas 
avós, que olham tudo, desde o cabelo até os dedinhos dos 
pés do recém-nascido. 

O cordao umbilical é cortado, após a placenta "des
cer", com tesoura já esterilizada. Esta vem cada vez mais 
substituindo a tala de taboca que era utilizada para tal fim, e 
que era denominada taho (faca). Quem determina a distan
cia do corte com rela9ao ao corpinho da crian9a é sempre a 
avó, considerada a mais experiente. Faz-se urna limpeza 
rápida - "banho de gato" - no corpinho do bebe, que é 
embrulhado em tecido e entregue a mae, que já se encontra 
na rede descansando. 

A placenta, juntamente como cordao umbilical, é en
terrada dentro de um cupim ou na terra, com bastante pro
fundidade. Acreditamos que enterrando-se a placenta de 
tal forma a mulher demora para ter outro filho. Quanto ao 
peda90 do cordao que fica no bebe, assim que seca é colo
cado entre os galhos de urna árvore ou talos de bocaiuveira 
que está em processo de crescimento para que a crian9a 
igualmente cres9a. 

O sexo da crian9a define os nomes que lhe serao atri
buídos pelos parentes próximos, tanto maternos quanto pa
ternos. Os nomes provem dos mortos (Barros, 1992). As
sim ternos por heran9a os. nomes de nossos antepassados. 



2.2- Wanke de Recém-Nascido 
,. 

Wanke1 é o termo usado para designar todos os esta
dos de reclusao em situa~oes de liminaridade, dentre elas as 
passagens de etapas do ciclo de vida. No caso de um re
cém-nascido, tanto ele quanto seus genitores permanecem 
wanke ou anwikodo como se fala na Terra Indígena Santana. 
Ao fim da reclusao tem-se o Iamudo Itabienly, conhecido 
também como o "batizado da crian~a". 

Logo após o nascimento, os pais permanecem num 
quarto reservado, onde observam e obedecem as regras re
lativas ao resguardo, que tem por finalidade, sobretudo, a 
saúde do bebe. O genitor nao faz nenhum tipo de trabalho 
"pesado", ou seja, nao labuta na ro~a, nao ca~a, nao pesca. 
Ambos os país entram em dieta rigorosa até que o cordao 
umbilical seque. A maese alimenta apenas de pogo (chicha) 
para garantir urna boa amamenta~ao. Quanto ao genitor, ele 
. ; 

1ngere apenas agua. 
A nao observa~ao dessas regras pode dificultar que o 

cordao seque. Ele leva de dois a tres dias para cair, quando 
se faz curativos com pitadas de cinza para secar logo. Quan
do isso ocorre o casal ingere grandes quantidades de infu
soes de ervas medicinais para provocar vómitos, promoven
do assim a limpeza do estomago. Feíto isso, podem entao 
passar a ingerir alimentos leves como o arroz e o beiju. 

Eles se abstem da maioria dos alimentos que podem 
fazer mal a crian~a, provocando-lhe, entre outras coisas, o 

1 Altenfelder Silva, em seu artigo "Estado de Uanki entre os Bakairi", adotou a 
grafia uank.i ( 1947). Da mesma forma o grafou Barros ( 1992). Adoto agrafia eleita 
pelos Bakairi da aldeia Painkun em 1992. 
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choro incontido, a perturba~ao de seu sono, quando nao 
males mais sérios ou a sua própria morte. Para evitar tais 
transtornos é importante observar as restri~oes alimentares. 

Assim, alguns alimentos sao permitidos e outros nao, 
no decorrer da reclusao. A título de exemplo, tem-se: 

1) Alimentos permitidos: chichas de mandioca, de ar
roz e de farinha de trigo; arroz, feijao, macarrao; carnes de 
aves como mutum e galinha; peixes pequenos, como o bagre, 
o lambari, a piaba e o bicudo; 

2) alimentos proibidos: carnes de aves como a seriema, 
a ema e a arara; carnes de pacu, de matrincha, de jaú, de 
piraíba, de peixe-cachorro; carne de capivara e de anta, por
que acredita-se que a crian~a pode ficar muda. 

; 

E interessante sublinhar que desde a gravidez a mae se 
abstém também dessas carnes, assim como da paca, do vea
do mateiro e do tatu. Todas as ca~as sao consideradas peri
gosas porque cada espécie temo seu "dono" (sodo) - sobre
naturais identicos as espécies que cada qual protege, que 
pode querer levar a crian~a em trocado animal abatido. 

Observar e vivenciar os estados de reclusao é de suma 
importancia para a educa~ao dos imaturos. Se os pais nao 
praticam a reclusao, como a poderao repassar para outra 
gera~ao? É nesse contexto que a crian~a vem ao mundo, 
aprendendo para depois passar, no futuro, pelo mesmo pro-

. 
cesso que seus pais. 

O trabalho das pessoas envolvidas, parentes próximos, 
que viabilizam a reclusao é muito grande. Ele envolve o 
preparo dos alimentos, & busca de água nos rios para os re
clusos se banharem, a busca de ervas medicinais na mata e 
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no campo para dar banho no recém-nascido. Sao eles que, 
quando & crian9a adoece, vao em busca do xama. Eles de
vem se manter sempre por perto dos reclusos para atende
los em suas necessidades. 

Os genitores, durante o estado de wanke, trabalham 
nas suas atividades específicas. Enquanto o bebe dorme, a 
genitora poe-se a fiar algodao, a fabricar fios para a confec-
9ao de redes. Confeccionar urna rede dura cerca de tres meses 
quando a dedica9ao for exclusiva. Já o pai trabalha na con
fec9ao de tran9ados, como a apá, a peneira, além de arcos e 
flechas. Nos tran9ados leva-se um bom tempo para formar 
os desenhos que se pretende criar. 

Muitas vezes, os karaíwa - nao-indígenas - me per
guntam porque o indígena se deita e nao trabalha quando a 
sua esposa ganha um bebe. Como se ve, as coisas nao sao 
bem assim, e isso jamais poderia ser compreendido de for
ma desvinculada do contexto onde tais práticas ocorrem. 

Hoje em dia há casais que nao se submetem a reclusao. 
Ficar recluso significa renunciar a liberdade, limitar-se aos 
quatro cantos da casa na qual se habita. 

A determina9ao do tempo de dura9ao da reclusao é 
tarefa que cabe aos avós. Hoje em dia dura um mes, quando 
muito. Nossos antepassados chegavam a permanecer até um 
ano reclusos. Entendemos que isso ocorra em virtude de 
estarmos vivendo em urna outra época e em urna outra situ
a9ao, que nao mais nos permite guardar demoradamente o 
tempo de wanke. Contudo, aceitar ficar wanke é ter o privi
légio de, além de manter a nossa tradi9ao viva, ter prestígio 
perante os demais Kura-Bakairi. 

Em 1986 tive a oportunidade de participar de urna fes-
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ta de batizado de urna crian9a, desde o estado de wanke até 
a festa em si. A crian9a nasceu em Cuiabá (MT), no Hospi
tal Geral. Após 15 días do nascimento, a genitora retomou a 
sua aldeia, com o seu bebe, tendo por companhia a sua mae 
e, portanto, avó materna de seu filho. Esta decidiu promo
ver a reclusao, um antigo sonho seu, ainda que a crian9a 
tivesse nascido fora do contexto familiar, como nao é de 
costume. Sua atitude f oi, ao meu ver, muito talentosa. 

A viagem foi feita de urna forma tal que, passando pelo 
município de Planalto da Serra (MT) e pela Serra Azul, che
gou-se a margem esquerda dorio Paranatinga. Do outro lado 
tem-se a aldeia central Pakuera, destino final da viagem. Ao 
chegar a beira do río, ela avisou para os outros que estavam 
na outra margem, a direita desse rio, que tinha ganho urna 
neta e anunciou a sua inten9ao, tendo sido compreendida 
por todos. Assim a crian9a foi submetida ao estado de wanke, 
juntamente com os seus genitores, e no momento oportuno 
todos puderam conhece-la. Ela nasceu no dia 25 de novem
bro e o ritual foi realizado no dia 22 de dezembro, bem na 
véspera do Natal de 1986. 

2.3- Ritual de "lamudo Itabienly" 

A prepara9ao desse ritual cabe ao sodo, dono, aquele 
que se propos a realizá-lo e que garantirá o seu sucesso. 
Esse ritual, ao contrário daqueles que compoem o comple
xo do kado, nao exige a realiza9ao de waxi - as ca9adas e 
pescarías coletivas. Nesse caso, a festa envolve toda a soci
edade, todas as aldeias Kura-Bakairi. Já para o ritual de 
iamudo itabienly, sao os avós, os pais das partes envolvidas 
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que vao pescar - nele nao se ca~a - para atender as ne
cessidades da festa. Programada a data pelo "dono" da fes
ta, eles vao prepará-la: limpar o pátio da aldeia, preparar a 
tinta de jenipapo e o urucu para a pintura corporal do bebe, 
preparar os alimentos para a comensalidade coletiva. 

A crian~a, juntamente com a mae, é colocada em dire
~ao ao sol nascente. A avó paterna ou a avó materna a colo
ca em seu bra~os e a ergue em dire~ao ao sol dizendo: Auf a! 
Aufa!2 Xixi, awery ega! Áwery enamanaga!, que pode ser 
traduzido literalmente como: "Tomara sol! Aben~oa o teu 
neto (a)! Recebe e cria o teu (tua) filho (a)!" Pronunciam
se, geralmente, palavras de agradecimentos e de pedidos. 

Esse mesmo gesto se repete em dire~ao ao sul, de onde 
vem a friagem; ao norte, para onde vai a friagem, e ao poen
te, dire~ao para onde vao as nossas almas quando morre
mos. Esses gestos também sao usados no Batizado do Mi
lho (Anji Itabienly). Ao fim, a crian~a volta para os bra~os 
da sua mae, onde permanece o tempo todo. Só entao é que 
as comidas sao distribuídas. Essa distribui~ao é feita pela 

mulher do ataído. 
A mae e a crian~a se retiram do pátio, permanecendo 

numa sala para que todos possam conhecer o bebe e os seus 
nomes, que herda de seus antepassados mortos, tanto do lado 
paterno, quanto materno. A partir daí os parentes vao cha
mar a crian~a pelo nome, sendo que nao é permitido aos 

2 A uf a! transmite a idéia de dese jo, de pedido. Capistrano de Abreu observou que o 
F só se encontra em urna palavra Bakairi, talvez onomatopaica, que precede os 
encantamentos. Aufa! talvez seja a imita~ao da baforada de fumo (1976) 
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parentes paternos pronunciar os nomes oriundos dos paren
tes maternos e vice-versa. 

A realiza~ao desse ritual encerra o estado de wanke 
dos pais, que voltam as suas atividades normais, participan
do da vida cotidiana, no compromisso da educa~ao, da for
ma~ao de urna nova vida, que precisa ser moldada pela tra
di~ao Kura-Bakairi. ,, 

E verdade que esse ritual se tomou raro nos dias atu-
ais. Note-se que durante a estadía da antropóloga Edir Pina 
de Barros, ela nao teve a oportunidade de presenciar o refe
rido ritual. Daí a sua seguinte afrrma~ao: 

Quando a crian9a nasce, os nomes já estilo 
eleitos, ficando a sua atribui9ao sujeita ao sexo 
da crian9a, que deve ser o mesmo do epónimo. 
Eles sao con.firma.dos e atribuídos antes mesmo 
que o cordao umbilical seque, quando o nominado 
e seus pais se encontram em reclusao (uanki), sem 
nenhuma cerimónia (Barros, 1992: 272). 

Ou seja, incorreu numa conclusao indevida. 

2.4- Infancia 

Desde o nascimento até a puberdade, as crian~as fa
zem parte de urna categoria específica: iamudo. Embora te
nham as etapas distintas. 

Os prime iros passos decisivos de urna crian~a quase 
que sao exclusivos da mae. A rela~ao mae-filho é intensa e 
ela procura estar sempre por perto do bebe. A sua responsa-
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bilidade é atender as necessidades básicas de seu filho: co
mer, banhar, dormir, ninar. Ela deve estar atenta aos choros 
e saber distingui-los: choro de fome, de sede, de sono, de 
dor, de vontade de balan9ar na rede, choro de manha, en
fim, a disposi9ao da mae é atender a vontade da crian9a. 

A sua alimenta9ao é basicamente o leite materno. A 
amamenta9ao pode chegar a durar até tres anos de idade, 
exceto se a mae engravidar outra vez e, neste caso, o desma
me é feito assim que a gravidez f or confirmada. 

Os alimentos - cereais, carnes de ca9a e peixe e fru
tas sao introduzidos pouco a pouco, via de regra, a partir 
do momento em que a crian9a apresenta seus primeiros 
dentinhos. Registram-se alguns casos em que a 
amamenta9ao do bebe é, ao menos em parte, substituída 
por mingaus feitos com produtos industrializados oriun
dos do mundo dos karaíwa: leite ninho, maizena, fubá de 
milho e farinha de trigo. 

Via de regra, isso ocorreu quando as maes come9a
ram a trabalhar na escola, seja como professora ou como 
merendeira, ou em outros servi9os, como atendimento a 
saúde ou cargos administrativos. Os servi9os renumerados 
modificaram o comportamento das mulheres e as maes nao 
conseguem of erecer o leite materno todas as vezes que a 
crian9a chora, como é nosso hábito secular. Essa mudan9a 
nao atinge, todavía, as outras mulheres que nao assumem 
esses cargos remunerados. Manda a regra que nao se tenha 
horário para a amamenta9ao: oferece-se o seio todas as 
vezes que a crian9a chorar. 

Enquanto a crian~a estiver na fase de dormir muito, os 
cuidados nao sao tao custosos para a mae. Mas quando ela 
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come9a a engatinhar, ela tem que se desdobrar para conse
guir acompanhar os seus movimentos. O processo de socia
liza9ao, de forma mais clara e sistemática, come9a aqui, in
tensificando-se quando ela come9a a andar. 

A crian9a é estimulada constantemente a brincar com 
outras crian9as, em grupo, para que possa aprender sempre 
a socializar os seus bens (brinquedos) e a compartilhar a 

~ 

vida cole ti va. E natural que ela brigue pela pos se de seus 
brinquedos. Cabe a mae ensinar-lhe que é possível ter aces
so a todos os brinquedos quando se tem a disposi9ao de 
reparti-los, trocá-los para brincar. Quando duas crian9as vao 
brincar juntas, recomenda-se que cada urna delas traga ou 
crie seus brinquedos para que possam socializá-los. 

Até os tres anos de idade a crian9a somente conhece os 
parentes matemos. Isso decorre da regra de residencia, que 
manda que o esposo vá morar na casa do sogro até o nasci
mento do primeiro filho, o que fortalece as rela96es entre as 
mulheres que sao ligadas por la9os de germanidade e de 
filia9ao. Com o tempo a avó paterna também pode cuidar 
da crian9a e levá-la para sua casa, ficando assim mais em 
contato com ela. Os avós paternos também tem responsabi
lidades na educa9ao de seus netos e eles sao diretamente 
envolvidos nesse processo. Isso se deve ao fato de que, na 
nossa concep9ao, ambos os genitores contribuem para a for
ma9ao de um novo ser, f orma9ao que se es ten de até ele pró
prio alcan9ar a maturidade. 

Urna crian9a, quando atinge urna compreensao própria 
das coisas, é considerada iamudo yemary - literalmente 
"minha mao" - crian9a que pode fazer favores, categoría 
que incluí os imaturos que já podem colaborar com os seus 
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país nas pequenas tarefas familiares. Esses auxilios concor
rem para~a sua educa9ao, para a sua forma9ao. 

A educa9ao de urna crian9a, para que ela se torne ver
dadeiramente iamudo-yemary, fundamenta-se nos seguin
tes pontos básicos: 

1) Bons hábitos: orienta-se a crian9a para que ela res
peite os mais idosos, sendo educada com os de sua mesma 
idade e comos demais; isso se reflete nos termos utilizados, 
que variam conforme o sexo; se do sexo masculino tem-se 
paigo e kono, para innao mais velho e mais novo, kou para 
as irmas sem distinguir idade, yweampy para prima cruza
da, esposa em potencial e pama para primo cruzado, cunha
do em potencial. Se do sexo feminino: ya para irma mais 
velha e idy para irma mais nova; wií para os irmaos, sem 
distin9ao de idade; yseamby para primo cruzado, esposo em 
potencial e yerudo para prima cruzada e cunhada em poten
cial. A mae e as irmas da mae sao chamadas pelo termo 
seko, o pai e os innaos do pai, xogo; os irmaos da mae, 
kugu; e as irmas do pai, yupy. Talco e ningo sao os termos 
vocativos que devem ser utilizados para avo e avó. Esses 
termos se estendem para todas as pessoas mais velhas, inde
pendentemente de ser parente ou nao, pelas quais se tem 
considera9ao. As crian9as aprendem esses termos partici
pando da vida cotidiana. Elas podem ouvir as conversas de 
seus pais - nao há segredos - mas jamais devem inter
romper, opinar, ser "palpiteiro", tomar partido como se f os
se um adulto. Caso contrário, elas sao repreendidas. 

2) Hábito de trabalho: desde pequena a crian9a é in
centivada a colaborar nos pequenos afazeres, aqueles mais 
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leves e que elas possam dar conta, sempre em companhia 
de urna pessoa adulta e da f anu1ia que a convoca e incenti
va: "vamos carregar lenha para dentro da casa", "vamos 
pegar água", "cuide de seu irmao mais novo enquanto fa90 
comida", "vamos pescar", etc. O exemplo dos pais, o fazer 
dos pais, con corre de forma significativa para a f orma9ao 
do hábito de trabalhar e de todos os outros. 

3) Hábito de prestar aten9ao: prestar aten9ao é um há
bito que se constrói tanto na vida cotidiana da aldeia quanto 
nos rituais; constrói-se no processo de confeccionar artesa
natos, na narra9ao de mitos, nos trabalhos corriqueiros da 
vida em sociedade. Grande sábio (xutunry), no conceito das 
pessoas mais velhas, é aquele que sabe ouvir, prestar aten-
9ao nos mínimos detalhes, é capaz de reinterpretar, a sua 
maneira, mas tem fmneza de afirmar que "eu o u vi assim ... ", 
"me falaram dessa maneira ... " 

Quando urna pessoa é capaz de narrar um mito, trans
mitido oralmente por exemplo, ela pode ser considerada una ,, 
xutunry- contador de história. E a capacidade de reprodu-
9ao dos conhecimentos .. Prestar aten9ao significa despertar 
o interesse de aprender no indivíduo Kura-Bakairi. Quando 
os pais precisam de favores de seus filhos, eles recomen
dam: olhe, ou9a! vai dizer tal coisa, vai emprestar tal coisa, 
vai levar esse peixe para a sua avó. Assim se desperta o 
interesse de urna crian9a. As crian9as devem prestar aten-
9ao para transmitir os recados de seus país, o que se consi
dera obriga9ao dos filhos iamudo-yemary. 

4) Controle emocional: o controle emocional é muito 
valorizado na nossa sociedade. As crian9as sao educadas 
para te-lo. O falar baixo, o gesticular suave, o controle si-
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lencioso da dor fazem parte dos comportamentos de um 
Kura-BaK.airi. Esse controle é construído no decorrer de sua 
vida, sobretudo a través de sarjaduras fe itas na pele - se
guida de aplica9ao de infusoes de plantas medicinais - tanto 
na vida cotidiana quanto no ritual. Neste caso, no pátio pú
blico, a crian9a deve demonstrar o controle, idealmente sem 
dei tar urna só lágrima. 

Esse processo educacional se realiza sem roubar a li
berdade da crian9a, que brinca, corre, pula, nada e tem von
tade própria. Na aldeia tem-se tempo para tudo e para todos. 
O contínuo aprendizado das regras da vida em sociedade 
faz parte da realidade de urna crian9a indígena. Mas as cri
an9as podem e devem bi:incar: brincar de papai e mamae, 
de fazer comida, os meninos imitando os seus pais na ca9a, 
na pesca, brincando de caminhao, como qual vao a cidade 
buscar alimentos (como fazem os seus país hoje). Eles po
dem ir a ro9a sem compromisso, trazer de lá só o que lhes 
interessa, como melancia, cana ou banana; andar a cavalo, 
jogar bola, andar de bicicleta, enflffi, o direito de ser crian9a 
existe como em muitas outras sociedades. 

As crian9as sao corrigidas na medida em que erram, 
desobedecem. Quando o seu erro é grave, geralmente pas
sa-se o pay-hó, o escarificador com o qual se sarja a pele, 
que recebe posteriormente infusoes de plantas medicinais 
que favore9am a sua saúde e o seu crescimento físico. Mas 
nao se violenta a crian9a e jamais se pensa em explorá-la. 
Educa-se para que ela possa viver em sociedade. Nossas 
crian9as nao tem tempo para frustra9ao, para ociosidade, 
para a solidao, muito menos tem hábitos das crian9as 
karaíwa, tais como: chupar o dedo, roer as unhas, enfiar o 
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dedo no nariz, ter inapetencia. Nao se registra igualmente, 
dificuldade de relacionamentos entre país e filhos púberes. 

Eneida de Assis, em seu estudo sobre a educa9ao 
nos povos Galibí e Karipuna, estabeleceu o seguinte 
parametro de compara9ao: 

Enquanto em nossa sociedade há um estí
mulo para que a crianra brinque o tempo todo 
sozinha " que segundo wmare tem por objetivo 
desenvolver o raciocínio e a criatividade ", a cri
anra indígena é ensinada a brincar em grupo, o 
que por sua vez vai fortalecer sua sociabilidade, 
que assim a toma mais resistente nao dando lu
gar a "pieguices" e ''fragilidade" que caracte
rizam mu itas vezes a ''Jase infantil" de um indi
víduo "civilizado" (As sis, 1981: 68 ). 

2.5- A Educa~ao na Fase da Puberdade 

Kura ... nós nao acordamos para a vida só 
por viver, nós ternos o nosso objetivo de pessoa 
humana como nascer, crescer, amadurecer, ter 
filhos e, principalmente, repassar os nossos va
lores (Vilinta Kaiamalo, quando entrevistada). 

Antes de entrar propriamente nos ritos de puberda
de, conhecidos também como "ritos de passagem" (Van 
Genep, 1978), enquanto processo educacional de urna so
ciedade indígena, registro aqui as afirma9oes de alguns 

Darlene Taulcane - 79 



estudiosos que refletem o que pensam e como pensam a 
reclusao pubertária. 

Em seu artigo "O Estado de Uanki entre os Bakairi", 
Altenfelder Silva registrou que: 

A fim de defender-se contra os numerosos 
perigos sobrenaturais que os rodeavam, os 
Bakairi lanravam mao de dois métodos: o 
xamanismo e o estado de uanki ou reclusao ritu
al. Quando os jovens atingiam a puberdade eram 
reclusos, uanki, por um período de alguns me
ses. Acreditava-se que a maior ou menor dura
rao do período de u.anki resultasse na sua me
lhor ou pior constituirao física. Da outra parte, 
o filho de um chef e deveria ficar por mais tempo 
queocomum. (AltenfelderSilva, 1947: 259-271). 

Em sua tese de doutoramento, a antropóloga Edir Pina 
de Barros registrou que: 

Segundo a história oral, os Bakairi de am
bos os sexos usavam o kasero, um fio de contas 
naturais miúdas e brancas, que passaya pelas 
peifuraroes do septo nasal e dos lóbulos das ore
lhas, de onde pendia sobre os ombros. Nao há 
referencia sobre esse adorno nas fontes escri
tas. Quanto as perfuraroes dos lóbulos das ore
lhas, os Bakairi as f azem na atualidade, o mes
mo nao se podendo dizer com relafao ao septo 
nasal. A perfurarao dos lóbulos das orelhas do 
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sexo feminino niio é objeto de cerimonia, en
quanto que a dos home ns, o é. Ela é fe ita, 
idealmente, quando os jovens se tornam 
"púberes". (Barros, 1992: 436-437). 

Viveiros de Castro, em seu artigo intitulado "A Fabri
ca~ao do Corpo na Sociedade Xinguana", diz que: 

Toda reclusiio é sempre concebida, para os 
Yawalapití, como uma mudanf,:a substantiva do 
corpo. Fica-se recluso, dizem, para "trocar o 
corpo". Nao apenas para isso, é certo: para for
mar, também, ou reformar, a personalidade ide
al-adulta, sobretudo na reclusao pubertária, a 
mais importante. Vale notar, porém, que a perso
nifica9ao do homem depende de uma adesao cor
reta as regras ditadas pela tecnologia do corpo 
na reclusao. Aqueles que nao seguiram as regras 
alimentares e sexuais da reclusao tornam-se 
ipoñoñori-malú, ''gente imprestável" e sao can
didatos idea is as acusa9oes de f eiti9aria, além 
de sofrerem "defeitos" típicos dos .feiticeiros: 
"barriga inchada" (por acúmulo de sangue, re-
sultado da incontinencia sexual do adolescente 
recluso), fraqueza, etc. A feiúra e a avareza re-
fletem, assim, reclusoes mal sucedidas; nao por 
acaso os chef es ( amulaw) sao idealmente be los, 
fortes e generosos e devem ter ficado reclusos 
por períodos maiores na adolescencia ( 1987: 35 ). 
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É lógico, que os autores dessas passagens tiveram ou
tros objetivos em suas pesquisas, diferentes dos meus, que se 
voltam para urna outra abordagem que resulta de urna visao, 
acima de tudo, urna visa o de educadora in dí gen a. 

2.5.1- A Puberdade em Si 

Na vida cotidiana das nossas aldeias, quando passa
mos por essa fase em que nosso corpo se modifica - quan
do as características da puberdade aparecem - come9a
mos a ter vergonha de nosso próprio corpo. Vale para os 
Kura-Bakairi o que Viveiros de Castro registrou para os 
Yawalapití, ou seja: ess~s "trocas" e "mudan9as" do corpo 
sao marcadas pelo parikú, a vergonha, categoria básica do 
ethos xinguano (1987: 35). Nossos adolescentes também 
sentem iwypadyly, vergonha. 

No caso das meninas, na sua ingenuidade, elas tomam 
banho nuas, sem calcinhas até que apare9am os pelos 
pubianos. A partir de entao elas come9am a se esconder, 
tomando banho de calcinhas, porque sentem ( estao com) 
iwypadyly. Nessa fase elas sao aconselhadas a nao escon
derem a sua primeira menstrua9ao - nhuncely - quando 
deverá permanecer wanke, reclusa. As menstrua96es 
subsequentes sao denominadas kuapa . 

Os meninos, enguanto nao apresentam características 
de puberdade, costumam tomar banho com as mulheres -
há o porto de banho masculino e o feminino - mas quando 
percebem as su as transf orma96es, automaticamente passam 
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a tomar banho no porto dos homens. A fase iwypadyly co
me9a a se acentuar no convívio cotidiano comos demais: os 
púberes nao dirigem a palavra e nao agem mais com natura
lidade, apresentam comportamento de tawypazeim ( vergo
nhoso). Perdem a naturalidade de urna crian9a, mudam a 
sua forma de ser e estar, em todos os aspectos. 

2.5.2- Reclusao Pubertária Boje 

A wanke (reclusao) pubertária boje está adaptada aos 
novos tempos. Grandes e longos rituais pubertários vivem 
hoje em nossas memórias, pois nossa realidade atual é bem 
diferente da época dos nossos antepassados. As farm1ias já 
nao tem tempo disponível para se dedicarem, com exclusi
vidade, a wanke pubertária. Os calendários escolares, prin
cipalmente a frequencia escolar que é exigida pela carga 
horária, concorre e for9a para que os tempos dos reclusos 
diminuam cada vez mais. 

Imersa em um violento processo de rela96es 
interétnicas, com todas as suas conseqüencias, inclusive 
as perdas territoriais, a nossa sociedade nao vive e nao tem 
mais condi96es de vi ver "como antigamente". Ela está no 
tempo, e portanto na história, como qualquer outra socie
dade. E se transforma como se transforma a nossa cultura, 
por ser dinamica. 

2.5.2.1- Reclusao Pubertária Feminina 

Para as jovens, a reclusao pubertária coincide com a 
primeira menstrua9ao - nhuncely. Com a alimentac;ao tra-
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dicional elas chegavam até 15 anos sem menstruar, mas hoje 
a primeira menstrua9ao varia, em termos etários, entre 1 O e 
12 anos. Essa antecipa9ao, segundo os mais idosos, ocorreu 
por causa da introdu9ao de alimentos de fora, tal como sal, 

a9úcar, café, óleo de soja e outros. 
Nessa faixa de idade os adolescentes já trazem em si a 

no9ao do que seja ser Kura, gente Bakairi, e todos os com
portamentos implicados nisso. A menina, quando chegar a 
vez da sua p1i me ira menstrua9ao, sabe que tem que comu
nicar seus pais ou parentes próximos. Agir dessa maneira é 
agir correto. Existem raras exce9oes a regra. Mas algumas 
delas escondem o aparecimento da menstrua9ao. Nesses 
casos, suas famílias pass(\m vergonha e sao acusadas de nao 
orientar, nao educar bem suas filhas, pois as meninas bem 
orientadas nao se comportam dessa maneira. Elas estao ci
entes de que devem cumprir o ritual normalmente. 

Atualmente, a reclusao varia de urna semana a 15 dias 
e, mais raramente, um mes, quando se deseja a realiza9ao 
do ritual denominado tadaunto, que a encerra. Antes a esse 
momento - o do término da reclusao por ocasiao da pri
meira menstruac;ao - se seguia o casamento com o noivo 
escolhido pelos pais (hoje a escolha é relativamente livre). 
Por isso ele é conhecido como ritual de reclusao e de casa
mento e assim se manteve, segundo informac;oes orais, até 
o ano de 1955. De lá para cá, a reclusao ficou reduzida a um 

resguardo pela primeira menstruac;ao. 
A dura9ao de urna reclusao feminina depende também 

do comportamento das reclusas, se sao ou nao pregui9osas, se 
sao obedientes. Quando chega a idade da puberdade, geral-
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mente elas tem muita pregui9a, elas se recusam a fazer, colabo
rar com algumas atividades que lhes sao solicitadas. 

O ideal da reclusao é que dure mais tempo, porque 
esse é o período de urna educa9ao mais sistemática da jo
vem para a vida adulta. Daí é essencial que ela compreen
da a importancia do evento, que seja obediente, que saiba 
ouvir os pais, que tenha coragem de se alimentar somente 
de "chichas" (pogo ), pois além da ingestao delas e de água 
nada mais é permitido. Por tudo isso essa passagem é te
mida pela jovem púbere. 

Estar wanke é cumprir as determina96es dos pais, dos 
avós; é receber bons conselhos e ficar coma aten9ao ex
clusivamente voltada para os ensinamentos básicos e ne
cessários para se tomar urna mulher adulta e se comportar 

/ 

de acordo com isso. E nesse período que recebe dos paren-
tes primários informa96es necessárias para o aprimoramen
to do conhecimento das rela9oes de parentesco, quando 

/ 

aprende com quem pode namorar, casar. E um período in-
tenso de forma9ao, pois nele também se recebe a visita 
dos mais velhos, que contam mitos, histórias de vida e his
tórias de nosso povo. 

Ser wanke é ficar deitado direto, o tempo que durar 
o sangue menstrual, alimentando-se só de líquidos e sen
tir, até mesmo, o corpo formigando, amortecido. Amor
tecimento este que é favorecido pelas faixas de algodao 
amarradas nos tomozelos, nos joelhos e nos antebra9os. 

/ 

E ter a sensac;ao de estar muito próxima da morte, é en-
xergar além do normal (ver as estrelinhas). Ao sair da 
reclusao, nao se pode mais ter a mesma liberdade do tem
po de crian9a, nao se pode mais ter comportamentos in-
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fantis. Tem-se que agir e ter responsabilidades de urna 
pessoa adulta. É de interesse dos país que a filha seja 
bem sucedida, que se case com um homem trabalhador e 
respeitoso, para que respeite a família. 

Assim, quem passa por esse estado temo privilégio de 
sentir coisas novas, de abster-se de tantas coisas, e de reen
contrar-se, entendendo a linguagem do corpo e o controle 
físico e emocional que devemos ter sobre nós mesmos. 
Altenfelder Silva, na passagem anteriormente registrada, 
afirma que "para defender-se contra os numerosos perigos 
sobrenaturais, os Bakairi lan~avam mao do xamanismo e 
do estado de reclusao". 

Eu diria que nao só .isso, o xamanismo para os pajés, 
é a fonte de equilíbrio da natureza humana com os sobrena
turais. Nao podemos ignorar a existencia dos sobrenaturais, 
mas aceitá-los sabendo que e~tre esses especialistas há os 
que f azem o bem e os que fazem o mal. E o estado de wanke 
é a condi9ao pela qual se passa para preparar o corpo, edu-, 
car o corpo e a mente, fabricar o corpo. E através dele que ,, 
se cria a resistencia e os limites do que o corpo pode ser. E 
assim que se desperta a voca9ao dos jovens futuros xamas. 

Como disse Viveiros de Castro: 

Toda esta lógica da incorpora~·ao/ 

excorpora~ao de substancias críticas constitui 
o carpo xinguano em sua trajetória do nasci
mento a 1norte e se manif esta com mais forr;a 
nos 1nomentos de reclusao. Assim, o que sepas
sa "dentro" do carpo é de interesse imediato 
]Jara a sociedade que nii.o se limita a inscrever 
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a superfície do corpo suas marcas gráficas 
(Castro, 1977: 38 ). 

Em 1973, vivi, eu mesma, a experiencia de ser wanke, 
e isso me possibilitou entender a comunica9ao da solidao, 
me permitiu ouvir todos os movimentos da aldeia, desen
volver a sensibilidade de estar mais próxima dos sobrenatu
rais, pois quando estamos andando, correndo, levando urna 
vida normal, nunca ternos a oportunidade de sentir e experi
mentar o que se passa em nossa volta. A idéia de estar wanke 
nao é boa, mas o tempo se encarrega de contornar cada situ
a9ao e acredito que o ser humano tem a capacidade de adap
tar-se ao seu meio em conformidade com as circunstancias 
da vida ou do ciclo de vida, como no nosso caso. 

,, 

E importante dizer que nessa época em que fiquei reclu-
sa, a escola encontrava-se fechada a maior parte do tempo, 
como era comum, por falta de professora. Hoje a reclusao 
defronta-se com o problema da escola, pois as meninas se 
encontram, via de regra, em salas de aula. Reclusao longa e 
longas ausencias das alunas implicam em faltas, em perda de 
conteúdos e, naturalmente, contribuem para a sua reprova-
9ao. A reclusao pubertária feminina - ao contrário da mas
culina que é feíta em grupo e com intervalo de alguns anos -
é individual, obedecendo ao ritmo de cada qual. 

A importancia de permanecer mais tempo wank:e é para 
que o corpo do recluso possa amortecer, e na hora de 
escarificar a pele, favorece-lo, já que ele tem que manter o 
controle emocional, nao manifestando nenhuma dor, per
manecendo firme. Bebe-se eméticos, que fortalecem e puri
ficam o sangue. No momento em que se faz a escarifica~ao 
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e bebe-s~ infusoes de ervas, é convidada urna pessoa que 
nao seja parente próximo para observar o cornportarnento 
da pessoa reclusa. Ela se encarrega de esparramar elogios 
ou "falar mal", conforme o caso observado. 

O que acontece com cada um numa aldeia, circula em 
todas as casas. Assim sendo, é preferível se comportar, como 
manda a regra do que ser "vergonha" para os pais. E assim, 
depois de se passar pelo teste de paciencia, de controle emo
cional, alcan9a-se a serenidade com a aprova9ao do estágio 
de wanke. Por outro lado, os reclusos saem fortalecidos psi
cologicamente, com a consciencia de ter cumprido o dever, 
como deve portar-se um Kurá-Bakairi. 

Tem-se, entao, um impasse criado pela presen9a da es
cola, que bojeé também urna opc;ao nossa, e que está por 
merecer urna longa e boa discussao, por que e como quere
mos a escola, é a discussao do calendário diferenciado. 

Nao é por acaso que a educac;ao através de reclusoes seja 
mantida nas sociedades indígenas. Sua grande lic;ao é formar a 
pessoa para ser e estar no meio de sua sociedade equilibrada. 

2.5.2.2- Reclusao Pubertária Masculina 

Os jovens do sexo masculino, quando atingem a puber
dade, idealmente devem passar por um ritual no qual se perfu
ram os lóbulos de suas orelhas. Esse ritual se chama sadyry. 
Logo após a perfurac;ao, eles permaneciam, outrora, em estado 
de wanke, neste caso específico denominado tazegueka, por 
longo período de tempo, no kadoeti, a "casa de kado" - com-

. . " . " . plexo de rituais sagrados e pancomurutános - ou, como e mais 
conhecida na literatura especializada, a "casa dos homens". 
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Era nesse período que o jovem se especializava, desco
bria a sua vocac;ao para ser piaje (xama), ser tocador de flau
ta, bom atirador de flechas ou bom lutador. Nesse período, 
em que se aprendía a confeccionar os artefatos e a narrar mi
tos, cuidava-se também de sua beleza física, com sarjaduras 
na pele, acompanhadas de remédios e ingestao de eméticos. 
Pode-se distinguir os que passaram ou nao por esse estado de 
reclusao pela beleza do corpo bem formado. O sadyry, que 
é realizado de tempos em tempos e coletivamente, bojeé se
guido de reclusao por parte dos jovens, cada qual em sua casa 
e por um peóodo de urna semana. 

Nesse período sao sarjados, tratados como se descre
veu logo acima, devendo manter abstinencia sexual e ob
servar as regras alimentares. Assim se transforma um meni
no em um homein Kura-Bakairi. 

O Sadyry envolve a participac;ao de todos na prepara
c;ao e obtenc;ao de alimentos, através de waxi, as grandes 
cac;adas e pescarias coletivas. As mulheres, além de prepa
rar os alimentos, procedem a limpeza do pátio público. Para 
ele concorrem os especialistas nos cánticos rituais, na furac;ao 
de orelhas, cabendo aos parentes próximos o cuidado de 
acompanhar o recluso no dia-a-dia. 

No dia, propriamente dito, da "furac;ao de orelhas", os 
jovens sao trazidos de sua casa para o pátio da aldeia, por 
seus pais ou outros responsáveis. Eles se mantero firmes, 
nao devendo demonstrar um só sinal de fraqueza, numa 
posic;ao de resistencia, ainda que com o corpo mortificado 
de dor, pois sao observados por todas as pessoas do sexo 
masculino, os quais tem acesso a esse ritual. As mullieres 
devem permanecer dentro de suas casas. 
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A aprova9ao ou reprova9ao dos adolescentes se dá no 
~ 

mo1nento em que a perfura9ao é fe ita com afiados os sos de 
ema ou de on9a pelos especialistas, que colocam logo em 
seguida, peda9os de madeira roli9a antes preparados, na per
fura9ao recém-f e ita. Logo após, eles retornam cada qual para 
a sua casa, onde per1nanecem deitados até que as suas ore
lhas cicatrizem e os peda~os de madeira nelas colocados 
girem naturalmente, sem causar incomodo. Durante esse pe
ríodo eles ingerem infusoes de ervas em grandes quantida
des. Durante a reclusao, eles vao acompanhados por seus 
parentes do mesmo sexo, banhar-se no rio de madrugada, 

. ; . 
para que n1nguem os veja. 

De acordo com registros feítos por Barros (1992), o 
sadyry foi realizado, nos últimos tempos, nos anos de 1982, 
1985 e 1988. E no ano de 1998, urna boa turma se preparou 
para o ritual do sadyry, na aldeia central do Pakuera. A ida
de adulta nos jovens do sexo masculino só se concretiza 
quando eles incorporam e assumem as responsabilidades 
correspondentes a ela~ quando se tomam_ independentes e 
nao se precisa mais dar ordens a eles (táwála aidyly). 

Eles vao ca9ar, pescar, ro9ar e podem até mesmo, se 
necessário, substituir seus país na manuten9ao da família. 
Somente entao podem ser considerados adultos. Com rela-
9ao as mulheres, pode-se dizer o mesmo. Somente quando 
e las assumem responsabilidades relativas as lidas f emini
nas é que elas sao consideradas adultas. Elas se tornam en
tao candidatas a ser "boas esposas", "boas maes". 

A seguir, quadros demonstrativos da vida dos Bakairi: 
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Meninas 

Meninos 

Rapaz.es 

Adultos 

QUADRO 02 
A Educa<;ao Kura-Bakairi anles da 

Escola. por Sexo e Faixa Elária 

02 a05 ana> 

em 
06 a 09 anos Aechavam, pescavam, 
(Yamud<>-Yemary) remavam, brincavam 

dentro dorio, pulavam, 
coniam. 

10 a 13 anos Nadavam, coniam, 
(idade de wanke) remavam, pescavam, 

pulavam no rio, 
descobriam o 
sentimento pelo sexo 
q>osto (paquera). 

10 a 13 anos Nadavam, flechavam, 
(idade wanke) pescavam, remavam, 

brincavam dentro dorio. 

14 a 17 anos Nadavam, nanxravam, 
(tawala aidyly ou jogavam, praticavam 
tawala ituo) esporte, da09avam, 

remavam, passavam 
tempo na beira do 
rio, casavam. 

14 a 17 anos Da093vam, cantavam, 
(tawala aidyly ou nadavam, narmravam, 
tawala ituo casavam. 

homens e OalJ9avam, cantavam, 
mulheres confeccionavam 
17 anos em diante artesanatos, criavam. Os 
(idade adulta) horneas fabricavam 

principalmente o arco e 
a flecha. 

Cuidavam de imiáos menores, junta vam 
e catavam lenha, carregavam água, 
juntavam e jogavam lixos, devendo ficar 
muito atentos nas tarefas que executavam. 

Período de wanke oode elas eram 
preparadas para a fase adulta. Cuidavam 
de innaos menores, cozinhavam, rapavam 
mandioca, fiavam algodao, faziam rede, 
esteira, aprendiam a fazer artesanato, 
atividades compatíveis coma reclusao no 
es • · dcrnéstico. 
Período de wanke em que furavam suas 
orelhas. Aqui eles se especializavam em 
tocar flauta, em cantos sagrados, 
lakuigade, Iawaisare, Kapa cte. 
Capinavam, pescavam, rachavam lenha, 
faziam a coivara na r~a e limpavam 
o 'tio da sua casa, etc. 
Idade em que se coloca va em prática o 
aprendizado da reclusao. Tocavam flauta, 
tiravam os cantos, contavam 
e narravam os mitos, faziam tran~ados 
(apá, peneira), acompanhavam os 
adultos na fabri~ao de 
canoas de casca, etc. 
Faziam comida, massa de mandioca, 
fiavam algodao, faziam cstcira. tiravam 
cantos de rituais femirunos. Cuidavam 
de seus filhos. 
Cas:avam, pescavam, faziam r~a 
(derrubada, coivara, queima), faziam 
canoa, tiravam cantos em rituais, 
partidpa vam ali vamente das ali vidades 
que envolviam a comunidade. As 
mulheres cozinhavam, cuidavam dos 
filhu., tmbalhavam na ro;a 
(semeadura e colheita), etc. 

Obs: Os antigos faziam artesanatos nas horas de folga, o que era encarado 
como lazer, urna vez que envolvía a imagina~ao criativa. 
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C'.areg<.Yia 

J3cOCs 
G iart;as 

Oianr;as 

Nkninas 

M::nina; 

Rapares 

~1S 

Adulta; 

1 

,. QUADRO 03 
E duca<;ao Kura-Bakairi d epois 

J a Escola . por Sexo e Faíxa Elá r la 

ld<rl! l.azer/Brincaleira.5 Tipo oo TraOOlho ,, '" 

ºª 02 ana; Brincam aicnums i:x;las rriies 
02 a OS aro:; Biincam sozinhas, s.:l\o aicntadas para Can cinco ano:; oo idac:k! 

diviclircm scus bfirGt1L'da;, nadam e vao ¡xira cscola, o fu:zjnho. 
¡xilam dentro do rio. Can.~am a amµir 

horario escolar. 
05 aOOana; Brincam de bola, faz.cm irri t~ de Num ¡xií00o cstao ocuiroo> 
(Yrurudo- carrinha;, cavalo, bicicleta lxnecas, ca11atividares de escola 
Ycnwy) nadam, pulam, COITCln, ck1119am no OOilc; fugrun água, cuick1I11 de 

ruxiamre bicicleta. inlioi · 1C6. 

10a 13 ana; Nacl<ul\ corrern, pesQU11, ren'Bl11, Num ~<.X.lo, Ol'll)Wll-se 

(idOOede wcmke) jogmn bola, clarv;am oo baile, can ath~daOCs cscdarcs e, 
arxlamre bic.iclaa oo outro, cuidam cJoi imiia; 

¡xc:¡ucna;, pegam água, . cozinharn, lav.un rrupa e 
1 ¡, J axu 11 aisa . 

J{kt 13 aooi Duy;arn 00 ooile, ~am no ritual, . Num ~cxlo estao ocu(IDa; 
(idade wanke) jogarn bola, nadam, correm, jogam vólei, can atividacb> de escola e, 

jogam queírmcla.s, reta, etc. oo outro, pegam lenham, 
catarn lixo, ¡xsaun 

14 a 17 aro; Nllun, oovem rrusica sertaneja can Geralrreite re;sa i~ já 
(tawalá aid)'iy ru rádio gmv.xicr, praticam ec;pat.e; caro teminaram o quarto ano 
raWc\la ituo) jogar W a, ccrrpetir can a; joga.:lcres ¡xirrário, Algi.ms saem fcra 

vizinha.;,jogar vólei; narnrcllllquase da alcba para cootinuar scttS 

san c.m-prmisso, nao COl1l.) esntll;. Q..ie¡n nao sai fü:a 
anligarrente que a; rclp<lZeS ercllll traOOJharxb na ro;a, jtuito 
m entada; para nao ficar avenrurando C(ITI a; palS. 

canas rrerunas. 
14a 17 aro; ~am oo OOile, no ritual. jogam Tem n.~<>pcnsabi lidadc de 
(rawala aid)'iy oo futebol. \{)leí. nadam, remun, pescam cuidar da; imiíO'i pequencs, 
taw<lla int0) Praticru11 c;¡:ntes intro:hv.ida; ¡x=la ¡xgar água, lavar fOOJXl, 

e;cola (aula de~ física). casar. ter filha;. Aq~la<> que 
fazc..."ITI ~ao ¡x>r ~tudo, 
sxm para esrudar fcra: 
quarx.b se de:;eocantam 

voltam Trabalham nas 
ativida<b> ocrrmis da alreia 

lnrensc üuy;am. cantam, fazem r<:re, fian1 Oi tnrens pescam e ca;am, 
nulheres algcxlao, fazemesteira.s, servi9a; feita; carpem, lirl\)0111 e cuidam ch 
17 aro;; em dianre ci::ntro de casa e pcr is.so encarada; caro ~ e ~drrun re tcx:.la; 
(i~adulta) rn:TICS ~ cb que o traOOlho na o; riruais. A<> mtl.tx:res 

~ O; hoo-m<> ~ p!'iC3Il\ lavam e passam fOOJllS, 
preparam a terra ¡xuu a agria.lltura fazemconidai;; e ¡mtici~ 
(.,.'""""'1 manual e rrecanizado), etc . re t cx:.la; Q¡ ri tuais. 

. 
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CAPÍTULO 3 

ESCOLA: TERRITÓRIO ESTRANGEIRO 

Este capítulo tem por foco a educa9ao escolar entre 
os Kura-Bakairi, no período de 1922 a 1982. Além de 
tratar da educa9ao oficial, a cargo do órgao tutor, focali
za também a a9ao missionária. Todavia, antes mesmo de 
ser implantada urna escola entre os Kura-Bakairi, eles já 
conheciam a escrita. 

3.1- Muito Antes ... A Escrita 

Os Kura-Bakairi conheceram a escrita e a educa9ao 
escolar antes mesmo da implanta9ao de qualquer escola entre 
eles. Segundo fontes escritas, em 1882, o líder do grupo 
local da cabeceira do Arinos, "capitao" Reginaldo, com quem 
Steinen esteve, dirigiu-se ao Presidente da Província, acom
panhado de 12 homens adultos que viviam as margens do 
Paranatinga. Comentou o presidente que: 

Aquele cacique já se acha semi-civiliza
do, por ter sido criado por um negociante por
tugues que residia na Vita de Diamantino e 
deo-lhe as noroes de 1 ªs. letras que a inda con
serva, pois que previnio de sua vinda a cida
de por um bilhete escripto de próprio punho 
(A/encastro, 1882 :33 ). 

Oarlene Taukane - 95 



Segµndo Amilcar Botelho de Magalhaes , me1nbro 
da Comissao Rondon, esse "capitao" também lhe revela
ra conhecimentos práticos da língua francesa que apren
dera com um oficial do exército que, abandonando a car
reira militar, internou-se nessa regiao, terminando por 
conviver com esses Bakairi (da cabeceira do Arinos) du
rante 20 anos (1953: 46). 

Antoninho (Kuikare ), líder de urna aldeia que ficou f ora 
da área demarcada em 1920 e que permaneceu com o seu 
grupo a margem esquerda do Paranatinga, no Mezaikuru3, 

juntamente como "capitao" Roberto (que veio com um grupo 
de Santana, em 1922), elaborou e encaminhou um docu
mento por ele manuscrito, datado de 24 de maio de 1924, ao 
chefe da Inspetoria Regional, no qual reivindicavam o di
reito de expulsar do Posto os funcionários que nao soubes
sem respeitá-los. Diz ele: 

... Fa90 sciente a espetoria de Cuíabá que está 
passando aqui no dito Posto. Eu Capitao 
Antoninho e Capitao Roberto Joaquim dos Sancto 
e mais pessoal f ais esta che:xa [ queixa?] que o 
empregado do Posto Bacahíris esta 1naltratando 
sobre ropa que estao, jamais nunca_ sobra pano e 
toda couza como sabao, fumo e todos que precisa 
nao tem, mais é para Bacahiris até chumbo elle 
mandou vir la da espetoria diz que era prara ma
tar Bacahiriz. O Indio Chingu tem de todos na mao 

3 Esse estabelecimento foi fundado em 1889 e ficou fora da Área demarcada em 1920. 
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delle. E assimfasso sciente o Govemo da espetoria 
se nao tirar elle de aqui nois vamos imbora daqui, 
ficar o indio Chingu no lugar, que o Sñr. Afoncio 
dis que o Posto é do Chingu, nao é dos Bacahiris, 
o Capitao Roberto nao quer o Sñr. Afoncio aqui 
porque aquí nao cerví para estar no encargo, ten 
vindo f altura nao tem pra no is, pes so o Govemo 
da espetoria uma orde que todos os empregados 
que vier aquí que nao cervi e nao respeitar nois 
podemos tirar pra Jora do Posto. E assim receba 
recado do Capitao Antoninho e do Capitao Roberto 
Joaquim dos Sancto (Ass: Antoninho & Sancto 

' 
1924: Filme 213, fotograma 250). 

Este bilhete revela que a escrita, há muito, já vinha 
sendo usada como urna arma na luta pelos nossos direitos. 

3.2- A Escola Oficial: 1922 - 1942 

_ A educa~ao escolar na Área Indígena Bakairi foi implanta-
da em outubro de 1922, antes da última parcela dos Kura-Bakairi 
que viviam no Alto Xingu, migrar para essa Terra. 

O Posto Indígena e a escola situavam-se a margem di
reita do Ribeirao Vermelho, afluente do rio Paranatinga. 
Nessa época havia vários grupos locais, dentre eles o grupo 
de Santana que, liderado pelo "Capitao" Roberto Joaquim 
d?s ~a~tos migrou para essa área, em 1922, em fun~ao da 
v1olenc1a dos seringalistas. Esse grupo se estabeleceu na 
outra margem do Vennelho, a direita, próximo ao posto. 
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Outro grupo, Mezaikuru, liderado por Antoninho, localíza
va-se fora da área demarcada em 1920. 

Segundo ínf orma~oes con tí das em Max Scbmídt, 
registradas em sua viagem no ano de 1927, e f ontes orais, 
bavia outros grupos, em diversas localidades: 

1) Na embocadura do Azul como Paranatinga, ao lado 
direito deste, com quatro unidades residenciais; 2) um pou
co abaixo desse local, urna unidade residencial; 3) dessa lo
calidade saía urna vereda que levava ao domicílio principal 
dos Bakairi que migraram do Kulisehu; 4) pouco mais, río 
abaixo, um outro grupo cujos membros teriam migrado do 
Alto Xingu (Schmidt, 1947: 30-31); 5) no Bananal, afluente . , 
da margem esquerda do. Paranat1nga, dentro da Area; 6) nas 
proximidades do ribeirao Paxola. Somam-se, portanto, nes
sa época, no mínimo, oito grupos locais dispersos. 

Em 1923, depois da funda~ao da escola, portanto, mi-, 
graram para a Area os derradeiros Bakairi alto-xinguanos. 
Assim que cbegavam, tinham seus corpos cobertos com 
ro upas e seus cabelos cortados a moda dos soldados. J á os 
que vieram de Santana foram expulsos dessa área, em 1928, 
pelos agentes do S.P.I.L.T.N. que alegavam ser ladroes de 
gado do Posto. 

Nessa época, muitos morriam de febre e de sífilis 
(Petrullo, 1932: 128). A popula9ao diminuía rapidamente. 
Somente em 1930 mudou-se a sede do Posto para a conflu
encia do Azul com o Paranatinga - onde se encontra até 
boje - e aí foí construído um "galpao", feíto para depósito. 
Em 1942 foram construídos o prédío onde ainda boje funci
ona a escola, duas casas menores para funcionários, urna 
casa para visitas, onde hoje funciona o escritório do Posto e 
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O hi~tórico capitao Antoninho (bisavo de Darlente Taukane ), chef e 
da tnbo Kurá-Bakairi, que acompanhou a Expedi9ao Karl von den 

Steinen, em 1884/1887. (Ponte: Livro de Rondon) 
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um grande prédio onde chegou a funcionar um hospital com 
20 leitos, com enfermeira de nível superior (missionária da 
South American Indian Mission), e que hoje, se nada for 
feíto, se transformará, de fato, em ruínas. 

Todos es ses prédios f oram construídos pelos Kura que, 
sob as ordens de mestres-capatazes, fizeram os tijolos, as 
telhas, os portais e portas, as janelas, enfim tudo, além de 
ergue-los. O alinhamento das ruase das contru9oes das ca
sas dos kura foram determinados pelas ordens dos agentes 
do S.P.I. Nesse mesmo ano, os agentes do órgao tutor pro
moveram a reuniao de todos os grupos locais em um só 
aldeamento, onde todos nós vivemos reunidos até 1982 nessa 
área, quando um grupo saiu e fundou a aldeia Aturua. 

Em 1942 também foi introduzido, pelos agentes do 
órgao tutor, um padrao residencial que - diferentemente 
das moradias tradicionais que abrigavam famílias exten
sas - reunía em urna mesma unidade apenas a família 
elementar. Isto interferiu diretamente no nosso sistema de 
repasse da memória e de nossa ciencia, visto que nao mais 

. . . " . , . 
se perm1t1u a conv1venc1a 1nt1ma em um mesmo espa90, 
sobretudo ao dormir, momento em que se passam e repas
sam as nossas tradi9oes. 

O sistema de vida "escrava" implantado dificultou 
igualmente esse processo, visto que os homens, desde o iní
cio, eram deslocados para os locais de trabalho, onde passa
vam a semana nas chamadas "ro9as do posto". As mulheres 
tinham também tarefas determinadas pelos agentes do ór
gao tutor e as crian9as eram absorvidas pela escola. 

Quando f oram implantadas, as escotas indígenas, de 
urna maneira geral, eram concebidas e criadas de acordo 
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com as idéias positivistas de Candido Mariano da Silva 
Rondan: que norteavam toda a política indigenista. É o que 
se pode depreender da seguinte passagem: 

A catequizafao dos indígenas, compreen
dendo a sua incorporafao a nossa sociedade 
pela assimilafao de nossas artes, de nossa in
dústria, como pela adofao de nossos hábitos, 
que resultam de nossas crenfas religiosas. No 
sentido do positivismo destes termos, julgo-a ser 
um problema diretamente inabandonável no pre
sente ( Ribeiro, 1970 : 13 5 ). 

No ano de sua funda~ao, 1922 , a escola já atendia 16 
alunos do sexo masculino, sendo que outro tanto nao tinha 
acesso a ela por falta de "equipamentos" (Neves, 1922: Fil
me 213, foto grama 234 )4

• 

Em 1927, vários estudantes indígenas já se faziam 
presentes em Cuiabá, onde estudavam, inclusive alguns 
vindos do Alto Xingu (Schmidt, 1947). Isso explica o 
fato de nao haver boje analfabetos entre os Bakairi dessa 
área, com exce~ao de algumas pessoas muito idosas, que 
sao analfabetas, diríamos que 80% dos Kura sao alf abe
tizados, sabem ler e escrever. 

Especificamente sobre a escola, entre outros relatos, 
tem-se os seguintes dados levantados em documentos escri-

4 Daqui para frente , os documentos microfilmados serao referidos da se
guinte forma: autor, data. F no lugar de filme e f no lugar de fotograma, 
para facilitar as cita~oes . 
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tos pelo primeiro profes sor e encarregado do Pos to J oao de 
Souza Neves, datado de 1923, pertencentes ao acervo de 
microfilmes do Museu do Índio/Funai, Rio de J aneiro: 

A escola do Posto foi aberta em princípio 
de Outubro do ano passado [1922, N.A.] com 
um número de 16 alunos do sexo masculino; 
hoje ternos já 24, faltando uns oito, alguns des
tes por falta de roupas. Destes que entraram 
primeiro remeto-lhe junto algumas provas es-

. critas, eles já leem regularmente, es tao f azen
do sornar e diminuir; os nossos esforfos nao 
serao poupados afim de dar a estas crianras 
urna norao de civilizarao na altura de nosso 
conhecimento. A nomearao de minha mulher 
como professora aqui no Posto até hoje nada 
tivemos de comunicarao a respeito, mas nao 
será por isso que deixaremos de tomar o mes
mo interesse por elles, como já disse nao pou
paremos os nossos esforros, só queremos os 
nossos reconhecimentos (F 213, f 00143). 

E ainda: 

Comunico-vos também que em princípio de 
Outubro foi aberto a escola do Posto com um nú
mero de 16 alunos do sexo masculino faltando 
igual número do mesmo sexo, pois ainda nao cha
mei todos porque falta mesa, banco, etc. Além de 
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tudo isso é impossível costear a escola sem dar 
a dlimentarao aos meninos; poderá se fazer isso 
mais tarde mesmo porque os seus pais este anno 
que fizeram rora aqui mas as suas plantaroes 
estao verdes, muitos estao socorrido pelo Posto 
como se ja de mandioca, f eijao, milho que ternos 
em maior quantidade, assim que tenho mantido 
esses meninos na escota e comendo comnosco; 
ternos passado falta de carne devido a isso, pelo 
que pero-vos o auxílio de mais urna vez poder 
no cornero do anno chamar todos para a esco
ta, generos ternos, só falta a carne e a gordura 
(Neves, 1922, F 213, f 00233). 

Como se pode observar, trata-se dos Kura-Bakairi alto-, 
xinguanos, recém migrados para a Area Indígena, cujos fi-
lhos, por orienta9ao da política indigenista de cunho 
integracionista, eram for9ados logo que chegassem a fre-

, 
qüentar a escola. E a alusao a "falta de roupas", por um 
lado, e as ro9as, ainda improdutivas, por outro, que nos leva 
a urna tal conclusao. Sabe-se que aqueles que já viviam no 
Parantinga tinham fartas colheitas. Eles contribuíam, inclu
sive, para o próprio sustento do Posto e dos Bakairi recém
migrados do Alto Xingu (Barros, 1992). 

Tem-se ainda nesse mesmo documento, o 
seguinte registro: 

Os meninos estao com muita vontade de 
aprender e sao dotados de intelligencia, pois 
eram completamente analphabetos; dois que 
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estavam na Escota do Bananal e do Rio Novo 
nao conheciam nem o ABC. Conforme V. S. 
prometteu, estamos esperando a nomearao da 
professora5

, estou certo que V.S. nao terá es
quecido mas mesmo que nao possa conseguir 
porque ntio depende só de sua vontade, deve
mos de tomar o mesmo interesse sobre o bene-
ficio destas crianras. Desejo saber se o ensino 
aqui é obrigatório ou virá a escola só os meni
nos que quizerem ou que os pais consentirem? 
(Neves, 1922, F 213, f 00234). 

Como se pode depreender desse documento, na escola 
encontravam-se também os filhos dos Kura-Bakairi de 
Santana que, juntamente com os de Paranatinga, foram de
nominados por Steinen de Ocidentais, ou seja, aqueles que 
já haviam freqüentado a escola do Bananal e Rio Novo. 

Bananal era um estabelecimento rural contíguo a Terra 
Indígena Bakairi, propriedade da firma Irmaos Orlando & 
Cia Ltda., seringalistas e aviadores da borracha, em Cuiabá. 
Quanto a Rio Novo, trata-se igualmente de um estabeleci-, 
mento rural contiguo a Area Indígena Santana, criada em 
1905, propriedade do seringalista Joaquim Ferro, local que 
funcionava como entreposto de seringa!. Sabe-se que a es
cala nesta área indígena f oi implantada so mente em 197 5. 
Daí poder-se inferir que essas crian9as estudavam na escola 
da Fazenda Rio Novo, já existente nessa época. 

s E~a ~ra ~s~osa desse encarregado e nunca chegou a ser contratada, apesar de 
mu1ta 1ns1stenca por parte daquele. 
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Da primeira passagem acima transcrita, pode-se 
depreender que a escola na Área Indígena Bakairi foi 
implantada sem qualquer tipo de planejamento quanto a 
sua estrutura de funcionamento, sem nenhum critério 
quanto a contrata<;ao de professores, sem qualquer ori
enta<;ao de como ensinar, o que ensinar, por que, para 

. 
que e para quem ens1nar. 

Nao se considerou se a esposa do encarregado era pro
fessora habilitada ou nao para exercer a fun<;ao do magisté
rio. Era urna prática do S.P.I. contratar esposas de encarre
gados como professoras, independentemente de sua qualifi
ca<;ao ou nao para tanto. Essa mesma prática, aliás, sobrevi
veu a seu declínio, continuando a ser exercida pela Funai. 

Vejamos o próprio Boletim Informativo da Funai 
em rela<;ao as "normalistas" que eram contratadas para 
as escolas indígenas: 

Fazer urna síntese geral sobre o proble
ma de "Educafao" nao nos foi fácil devido ao 
tempo exíguo que ternos de contacto com os 
Postos Indígenas. Mas, contudo passamos a ve
rificar que dentre oito (08) Postos existentes 
sob a jurisdifao da 5ª Delegacia Regional, so
mente dois (02) deles possuem escolas compro-
fessoras remuneradas. 

Defrontamo-nos com urna turma de 
normalistas, nao deixamos de abordar a possibi
lidade de formarmos um grupo de professores 
com a flnalidade de pertencer ao nosso quadro 
funcional a partir de marfO de 1973. Fomos de 
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início repelidos por vários motivos, entre eles dois 
mais importantes: 

1º) Preferem ganhar o salário mínimo den
tro da Capital do que acabar sua mocidade 
embrenhando em longínquas terras do nosso 
Mato Grosso por tao pouca remunerafao. 

2º) O conceito que f azem do índio é horrí
vel. Precisamos civilizar as nossas normalistas 
depois entao levá-las até ao índio civilizado. 
Entao porque nao elevar o salário, para Auxiliar 
de Professora Normalista e deixar o atual salá
rio para Auxiliar de Ensino? 

Ao acompanharmos as aulas ficamos 
extasiados ao perceber que neste Curso de 
Reciclagem de Bilingue havia índios completa
mente analfabetos e que nao falavam nada de por
tugués; após 20 aulas ministradas já léeme bom 
é o seu repertório na língua portuguesa. Confir
mamos que esse Curso deve se repetir sendo va
lioso o seu resultado. ( Boletim Informativo nº 05, 
página VI , do dia 10110172 -Lurdes Sebastiana 
Modesto - Encarregada "B " - Delegado Regio
nal da 5ª D.R./Funai Cel. Olavo Duarte Mendes) 

Quanto a nós, os Kura-Bakairi, nao havia preocupa<;ao 
se já éramos possuidores das nossas tradi<;oes, nossas cren
<;as, nossos costumes, nossa ciencia, nossa história e orga
niza<;ao social e nossos sistemas pedagógicos próprios. O 
importante e urgente era "civilizar-nos", preparar-nos para 
podermos ser úteis ao "progresso nacional" e mao-de-obra 
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domesticada para os servi<;os do órgao tutor, em particular, 

e da ''na~ao", em geral. 
Isso fica bem claro no seguinte registro feito pelo 

S.P.I.L.T.N., publicado na Revista do Servi~o Público nº. 1, 

datada de 1947: 

Em relarao ao problema da assistencia e 
educarao nos P.l.N.(Postos Indígenas), ainda há 
de acrescentar o ensino aos índios de canticos 
patrióticos, espartes etc. As indiazinhas apren
dem a costurar e bordar e outros trabalhos ma
nuais. A máquina de costura já lhes é familiar 
em muitos Postos. ps indiozinhos, que freqüen
tam as escolas, recebem o almoro e merendas e 
sao vestidos a moda dos civilizados. (Revista do 
Serviro Público (R.S.P., 1947: 58-59). 

Entre os Bakairi alto-xingüanos recém-contatados, os 
meninos freqüentavam imediatamente a escola. enquanto 
espa~o de "civiliza~ao". Para tanto tinham que se vestir e se 
comportar como "civilizados". Quanto aos Bakairi que já 
viviam nessa regiao do Paranatinga, eles lembram que suas 
mulheres aprenderam a costurar para eles e para os povos 
alto-xingüanos que vinham visitá-los. 

Dados levantados a partir da memória social, através 
de relatos daqueles que viveram nessa época, permitem afir
mar que suas lembran~as nao sao tao saudosas, sao marcadas 
pela violencia contra eles praticada cotidianamente. Elas 
estao associadas a palmatória, ao castigo de joelhos sobre 
pedrinhas, ao arrancar capim e ervas daninhas até que as 
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maos vertessem sangue, ao trabalho compulsório nas hor
tas, cujos produtos que nao tinham o hábito de ingerir (in
cluindo o transporte da água dos rios para regá-las), no po
mar, na lida com o gado bovino e caprino. Enfim, tinham 
que trabalhar muito para se tomarem "civilizados". 

Dessa escola, assim se lembram ex-alunos: 

Eu acho que sou o professor mais velho da 
turma, quer dizer, o aluno do antigo S.P.I .. Eu ain
da peguei o restinho daquele tempo de antigamen
te, onde tinha a palmatória na sala de aula. Tinha 
que sentar num cantinho e ficar quietinho, com 
medo da professora. Lngo eu, que era cabera dura, 
a pro,f essora me chama va de rudo ( leia -se rude ). 
Nao seise ela me elogiava ou me xingava, mas sei 
que ela nos chamava desse nome. O sistema anti
gamente era muito ruim. Eu penso que nao apren
dí muita coisa por causa de medo. Na sala de aula 
a gente nao podia f alar na língua, só em portu
gues, em portugues com os próprios Bakairi. Por 
is so eu ficava calado a maior parte do tempo. [ ... ]. 
Eu tenho pouco conhecimento, estudei só até a 4ª 
série. Quando completei 16 anos já me manda
ram ser vaqueiro: Naquele tempo o chef e do S.P.I. 
mandava na gente. Eu fai ser vaqueiro e traba
lhar na rora do pasto ( Moacir Madicai, 51 anos, 
professor na aldeia Kaiahoalo ). 

Em outro depoimento sobre a escola desse tempo 
tem-se que: 
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Antigamente era assim ... eu sou aluna do 
S.P.l., eu estudei naquela época. Quando a gente 
nao sabia a li~ao a gente logo ficava de castigo. 
Era castigo coletivo. A professora tomava a li
fQO de todo mundo e quem nao sabia... nós já 
ficávamos enfileirados com o livro na mao, mas 
a nossa atenrao nao era no livro. A gente olhava 
as pessoas que iam em direfao a casa do Posto. 
De repente, a professora vinha com um pedafo 
de pau para bater na nossa cabefa, a gente leva
va aquele susto. Outro castigo que me lembro 
muito bem ... a prof essora prendia a gente num 
quarto escuro e taf1'!bém fechava todas as jane las 
da escala e a gente morria de medo e de fome, 
esperando a nossa hora. Quem vinha soltar a 
gente era sempre o Chefe de Posto. Ele pergun
tava porque ficamos de castigo. A gente respon
día, a gente nao deu conta de decorar nosso pon
to. Nosso ponto era de vinte questoes e respos
tas. Antes era assim, para estudar História do 
Brasil era na base do questionário. Hoje em dia 
nao tem nada disso. Em 1951 eu tinha sete anos 
e me lembro que a professora colocava os alunas 
em cima de pedregulhos, eles ficavam horas e 
saíam daí cheio de sangue nos joelhos. E o que 
era mais horas aí de castigo. Engrafado é que 
até os próprios alunos Bakairi entregavam o ou
tro para a professora. "Professora, vem ver fula
no de tal jalando na linguagem [língua Bakairi]. 
Aí a prof essora batia com a régua em cima da 
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mesa para acalmar a conversa na sala. Hoje nem 
puxiio de orelha os alunas nossos tém. Quando a 
profes sora puxou minha orelha com sua unha de 
t<¡itu, meferiu bastante e meu pai veio decidido a 
bater na professora. Te ve que chamar até chef e 
de posto para acalmar meu pai. Os nossos pais 
ficavam muito revoltados com o tratamento que 
as professoras tinham comos alunas Bakairi. En
tiio, essa lembranfa eu tenho da escota na mao 
de branca ... Pode perguntar a qualquer aluno 
dessa época que eles vao contar a mesma histó
ria ... ( Queridinha Egueco, 51 anos, é professora 
na aldeia Paikun ). 

Esses fatos boje em dia, sao lembrados, sao analisa
dos e é possível urna reflexao pelos ex-alunos; eles se per
guntam se esses comportamentos eram de pessoas civiliza
das. "Nós, os índios é que éramos selvagens". 

Muitas foram as imposic;oes e grandes foram os em
penhos para "civilizar" meu povo. Nunca se teve, todavia, 
a preocupac;ao com a sua f ormac;ao, de buscar conhecer a 
sua sabedoria, sua ciencia, seus sistemas pedagógicos pró
p ri os. Ao contrário, fomos objeto de urna educac;ao 
castradora de nossos saberes e nossos nobres sentimentos, 
de nossa maneira particular de ser e de agir. 

Buscou-se todavia, diminuir a nossa razao de ser e 
de ter fé em nossos rituais, nos nossos xamas, nos nossos 
ancioes e tudo o mais que para nós é sagrado. A escola 
tinha por objetivo apenas a nossa integrac;ao a sociedade 
nacional, através de um processo de substituic;ao 
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QUADRO 04 
"' Memória Ja Escola e Ja Chefia Jo P oslo 

(1920 - 1942) 

ANOS OBSERVACOES 
1920 

1 

E o ano da funda~ao do Posto Indígena, as margens 
do Paranatinga, e da primeira demarca~ao da 
Terra Indígena Bakairi. 

1922 É o ano da implanta~ao da Escola, que absorveu, 
num primeiro momento, 16 alunos do sexo masculino. 
O primeiro profes sor é o encarregado do Pos to, 
Joao de Sousa Neves. 

1923 O número de alunos chega a 24. Permanece o mesmo 
professor. Os missionários da South American lndian 
Mission chegam na Terra Indígena Bakairi. 

1924 O auxiliar de Servi~o do S.P.I.L.T.N., Waldomiro José 
Soares, assume.o papel do professor ( essa categoría incluí, 
em sua maioria, os servicos bracais ). 

1925 Lucina Soares, esposa de Waldomiro, o substitui, 
ministrando aulas. Nao consta a sua qualifica~ao 
profissional, apenas que sua profissao é "dona-de-casa". 

1926 Lício Candido da Cruz, Auxiliar de Servi~os e substituto 
interino do encarregado do Posto, nesse ano trabalhou 
como profes sor. 

1927-1929 Ildefonso Rodrigues Benevides, Auxiliar de Servi~os, 
atuou como professor. 

1930-1932 Álvaro Feitoza Vitório, encarregado do Posto e professor 
dos Bakairi. 

1933-1942 A escota é fechada, 1nas a atua~ao dos missionários da 
South American lndian se intensificou, ocorrendo 
ensinamentos de bordado e corte e costura. 

1942 O "Pos to Velho" é transferido das margens do Ribeirao 
Vermelho para as margens do rio Paranatinga, no local em 
que se encontra a aldeia e o Posto Pakuera boje. Todas as 
aldeias sao concentradas num único aldeamento fundado 
pelo S.P.I.L.T.N., com casas nao comunitárias e alinhadas. 
Prédios de alvenaria, escola e hospital, sao construídos. 

Até 1942 somente as crian~as de sexo masculino tinham acesso a escola. Nao con
seguimos ter os nomes dos alunos indígenas dessa época, a maioria já faleceu. 
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gradativarnente de nossa cultura pela cultura "civilizada" e 
"civilizadora". E contribuir para o processo de libera~ao de 
nossas terras para os grandes produtores. 

3.3- A Escola Oficial: 1942 - 1982 

Apó~ a reuniao de todos os grupos locais em um só 
"aldeamento", tern-se informa~oes orais de que, durante o 
ano de 1943, um Kura-Bakairi ministrou aulas em um galpao 
improvisado. Só ern 1945, a nova escota recém-construída 
passou a funcionar com urna sala de aula mista - meninos 
e meninas Bakairi - e alguns nao-indígenas. 

Durante o período do S.P.I.L.T.N. houve falta de pro
fessor. Ern 1955, 1959, 1960 e 1961 a escola manteve-se 
fechada por essa razao. Ern 1960, urna nova demarca~ao 
subtraiu urna área de terra, denominada Paxola, onde até 
1930 estava instalado o Posto; até 1942 existia urn grupo 
local e até 1958, um retiro de gado e algumas residencias 
Kura-Bakairi. Ou seja, a política de concentra9ao dos gru
pos locais articulava-se a política de ocupa~ao e coloniza
~ªº de Mato Grosso. Disso resultou a libera9ao de terras 
para os karaíwa. 

Em fun9ao da decadencia, o S.P.I.L.T.N. foi substituí-,, 
do pela Funda~ao Nacional do Indio (Funai), em 1967. Anos ,, 
depois foi criado o Estatuto do Indio, que assim definia o 
papel da Funai: gerir o patrimonio indígena, prestar assis
tencia médico-sanitária e educacional aos povos indígenas 
brasileiros. Mas suas práticas apenas deram continuidade 
aquetas levadas a cabo pelo seu antecessor. 

No campo educacional, especificamente, a Funai nao 
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fez grandes avan9os. Em primeiro lugar, nunca houve um 
programa específico diferenciado da educa9ao escolar para 
povos indígenas. A educa9ao gerenciada pela Funai nao res
peitava nossos conhecimentos, nossa cultura. A educa9ao 
escolar tinha a mesma orienta9ao homogeneizadora. Era, 
portan to, insatisf atória. 

Eu, particularmente, lembro-me muito bem das 
cartilhas de alfabetiza9ao que eram aplicadas e que eram 
inadequadas para nós, porque desconhecíamos os 
ref erenciais, que provinham do "mundo civilizado". Tínha
~os muitas dificuldades de assimilá-las, de interpretá-las e 
de transpor as informa9oes para o nosso mundo. 

Precisávamos muito do auxílio dos nossos pais para 
estudarmos as nossas li9oes. Todas as noites antes de dor
mir meus pais tinham costume de tomar a nossa li9ao, 
que decorávamos durante o dia. Como a li9ao era deco
rada, a nossa tendencia era sempre esquecer, aí entao, 
precisávamos passar muitas horas estudando antes de 
dormir. Nao era brincadeira. 

Era visível os alunos que iam pra frente com ajuda dos 
pais que sabiam e liam em portugues; a dificuldade dos me
ninos que nao tinham ref or90 dos pais em casa, acabavam 
sempre repetindo de ano. Por exemplo, para assimilar as 
vogais - A, E 1, O, U - eram introduzidas as palavras 
Amor, Elo, Igreja, Ovo e Uva. Lembro-me bem de que eu e 
meus colegas assimilamos rápido o "O", porque na figura 
ilustrativa tinha o desenho de um passarinho em seu ninho, 
o que era muito familiar para nós. 

Em segundo lugar, a educa9ao continuou a ser imposta 
exatamente nos mesmos moldes dos tempos do S.P.I.L.T.N., 
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pois os profes sores que trabalhavam em nossa área desco
nheciam o nosso universo cultural. Nós, os Kura-Bakairi, é 
que tínhamos que ter paciencia com eles, porque eram mal 
informados, mal preparados e assim nunca era possível es
tabelecer urna rela9ao de igualdade. Os profes sores sempre 
tentavam nos convencer de que éramos inferiores, intelec
tualmente e socialmente. 

A falta de preparo e a postura etnocentrica nao se limi
tavam aos professores que trabalhavam entre nós e muito 
menos ao nosso povo. Testemunha disso é o discurso relati-,, 
vo ao Dia do Indio, escrito pelo Delegado Regional Hélio 
Jorge Bucker, encaminhado a todos os Postos Indígenas da 
jurisdi9ao da 5ª D.R., através do Ofício Circular nº O 1/70. 
Ele foi lido pela professora da época, Violeta Ribeiro 
Tocantins, em meio a comemora9ao do Dia do Índio, na ,, 
Area Indígena Bakairi, no pátio público do único aldeamento 
até entao existente, diante de todos. Diz esse discurso: 

Homens e mulheres deste Posto! 
Estais aqui hoje para festejar urna grande 

data. Festejar o dia do índio, numa alegria con
junta que simboliza ajé e a esperanra em melho
res dias, participando e construindo os alicerces 
da convivencia mútua entre vós e os civilizados. 

E de esforro de compreensii.o existente em 
nossos corar;oes, haveremos de banir, de expulsar 
de nos sos espíritos, a incerteza e a fome, da assis
tencia médica, do desamparo total, e desse esfor
ro de compreensii.o existente entre nós, repito, ha-
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veremos de encontrar forras e meios necessários 
par.a o soerguimento do vosso potencial humano. 

Outrora, foram vós os senhores absolutos 
dessas terras. E ne las, só, em grupos, ou forman
do grandes nafoes, sempre tirastes da terra, ca
fando ou pescando, o sustento para vós e para 
vossos filhos. Era o vosso domínio absoluto e 
senhorial sobre a natureza exuberante, dos pri
meiros días da nossa História. 

Nao existiam doenfas, fornes, epidemias, 
perseguifoes, males desconhecidos no vosso glo
rioso passado. 

A vossa vida transcorria alegre, saudável, 
despreocupada e fetiz, apoiados na ingenuidade 
de vos sos costumes, na fortaleza dos vos sos au
dazes guerreiros, na meiguice de vossas mulhe
res, no amor e no respeito de vossos filhos. Tem
pos bons de saudosa memória ... 

E se nao Jora a interferencia maléfica dos 
brancos na vossa tradir ao, usos e costumes, acre
dito que hoje, vós, remanescentes daquelas pode
rosas tribos, nao necessitariam da nossa proterao. 

Nós, os responsáveis por este Posto Indígena, 
lutamos com grandes dificuldades de meios, para 
oferecer-vos um mínimo de ajuda e de orientarao. 

Entretanto, do nosso esforro conjunto, havere
mos de ganhar a batalha dos melhores dias, no res
peito as vossas tradifoes e costumes. E numa com
pleta ordem social, fecunda de paz e progresso, con-

• • ,,.,, A • quzstarmos a nossa emanczparao economzca. 
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A vossa integrarao ao meio social brasilei
ro é a bandeira de luta da Fundarao Nacional 
do Índio, através de processo de aculturar ao es
pontanea, no mais profundo respeito as vossas 
tradifoes por sabermos que a forra unificadora 
de todo grupo étnico é a tradif&o. 

E nesta gigantesca batalha de todos nós, 
procuraremos dar a vós, toda a ajuda possível, 
quer orientando, assistindo, compreendendo, 
quer perdoando. 

Que estas minhas palavras sejam de fé e de 
confianra, da confianfa de vós para comigo, hu
milde chef e des te pos to, da minha confianra para 
com o nosso Delegado, Senhor Hélio Jorge 
Bucker, incansável lutador de vossos direitos, e 
finalmente, da nossa confianra no nosso Presi-
dente, Doutor José de Queiroz Campos, para que 
nao nos falte apoio moral e material, para levar 
avante a luta pela vossa reden9ao. 

Salve o dia 19 de Abril de 1970. 

,, 
Em primeiro lugar, o Dia do Indio é urna cria~ao do 

"civilizado", um desdobramento das rela~oes interétnicas 
marcadas pela domina~ao, pela perda de soberania, pela vi
olencia da conquista colonial. Dia do Indio, na realidade, 
era o dia permitido para os Kura praticar seus rituais, era 
brincar de "índio". O que es se discurso deixa entrever é a 
imagem do índio (genérica, visto que se trata de um ofício 
circular para todas as áreas indígenas), enquanto urna "coi-
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sa do passado" e o projeto assimilacionista levado a frente 
pelo órgao tutor, como se fora um projeto nosso. 

Estabelecia-se o calendário escolar de forma 
etnocentrica, tanto na vida cotidiana quanto na ritual. A tí
tulo de exemplo citamos as seguintes situa9oes: 

1) Com rela9ao a comemora9ao de 07 de setembro, o 
entao Delegado Regional, Rubens Pinho de Castro Silva, 
solicita ao chefe do P.I.Bakairi, através do ofício nº. 484, de 
29 de julho de 1976, o seguinte: 

Sr. Chefe de Posto: 
1- A 5ª D.R. está estudando com a Guami

fliO Militar de Cuiaba urna possível participafiio, 
na próxima parada de 7 de setembro, de um gru
po de índios. A idéia é de que os índios desfilem 
com alpargatas, calfa de brim mescla, dorso nu 
com alguns enfeites caraterísticos e armados de 
arcos e flechas e carabina 22. ( índio f antasiado ). 

2- Também estuda-se a possibilidade de 
se realizar umjogo defutebol entre os Bakairis 
e Xavantes. 

3- Os índios deveriio chegar a Cuiabá, no 
dia 05 de Setembro e ficariio alojados no 16º. BC. 

4- O transporte seria of erecido pela Funai 
e pelo Chef e do P.I. Kuluene. 

5- Solicito as providencias iniciais de V. S"., 
e a remessa dos tamanhos das calfaS dos ( 12) 
selecionados para o desfile. (Arquivo do Posto 
Indígena Pakuera). 
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,, 
2) Ainda com rela9ao a comemora9ao do Dia do Indio, 

o Delegado Regional da Funai, Hélio Bucker, remete ainda a 
todos os Postos Indígenas o Rádio Circular nº 243, datado de 
16.03.1970, dirigido aos professores, no caso, a professora 
Violeta Ribeiro Tocantins, com as seguintes orienta<;oes: 

,, 
Deveis Prov. (providenciar) Semana do In-

dio de 12 a 19 de Abril seja executado seguinte 
programafiio: Dia 19108 horas, hasteamento da ,, 
bandeira nacional, canto hino nacional pelos In-
dios, palestra alusiva data proferida pelo encar
regado do P.I. e churrasco (Arquivo do Posto ). 

Dos alunos esperava-se a submissao total as ordens dos 
agentes do órgao tutor, inclusive dos professores e do Dele
gado Regional, tenente Sérgio Joao do A. Albuquerque, 
como se pode depreender do seguinte memorando, de nº 
154/ 70, datado de 26 de outubro de 1970, dirigido a profes
sora e encarregada do Posta, Violeta Ribeiro Tocantins, em 
r~sposta a um ofício seu : 

Considerando os termos do seu oficio nº. 04 
de 04107170, autorizamos o afastamento do índio 
Ubaldo Manoaia6, da Escolado Posto, bem como 
resolvemos adverti-lo de que qualquer outro ato 
de insubordinafiiO, em qualquer circunstáncia, 

6 Conforme registro existente na escota, o nome é Ubaldo Kaiakare, o nome indí
gena pelo qual é mais conhecido. Como se sabe os Kura-Bakairi tem vários nomes, 
recebidos tanto da linha materna quanto da paterna. 
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será sumariamente transferido para outro P./. bem 
distante ou para Krenak7 (Arquivo do Posto). 

Ouvindo Ubaldo, boje, obtive um depoimento seu no 
qual confirma a situa~ao conflituosa com a professora. To
davía, a sua leitura do mesmo fato é outra. Ele teria empres
tado um livro dessa professora e ªº le-lo a luz de lamparina, 
a noite, sem querer deixou que se queimassem as bordas de 
algumas páginas. Ele estava lendo-o, aberto sobre a cartei
ra, na escola, quando a professora viu as bordas queimadas. 
Sua rea~ao foi brigar com ele e dizer que ele era um irres
ponsável, que se o livro fora queimado, ele teria que dar 
satisf a~ao a ela. 

Como ele nao o fez, foi humilhado na frente dos cole
gas e castigado com a suspensao. Ele já tinha cerca de 16 
anos - já tinha furado suas orelhas, o que significa ser adulto 
entre nós - e tentara se defender, explicando o que aconte
cera, <liante da agressao da professora. Ela, entao, teria com
plicado tanto a situa~ao que chegou a amea~ar Agostinho 
Peruare, seu cunhado - encarregado dos servi~os gerais do 
Posto - de demissao. 

Desde a sua implanta~ao, a escola sempre foi dirigida 
pelos chefes de Posto. Na caminhada para a conquista desse 
espavo, a sala de aula e, posteriormente, a escola, os profes
sores Kura-Bakairi come~am a atuar, de forma a se tomarem 
visíveis no cenário de sua constru~ao e na constru~ao de sua 
própria história marcada pela resistencia étnica. 

7 Os índios Krenak vivem em Minas Gerais. Para lá os agentes do S.P.1.L. T.N. 
exilavam aqueles que se rebelassem contra as suas ordens. 
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O ano de 1985 é um marco, um divisor de águas em 
nossa história e na da escola, tendo em vista a mudan~a de 
rumo na nossa política indígena, fruto de urna série de deci
soes internas a nossa sociedade. 

A seguir, apresenta-se um quadro dos alunos matri
culados na escola, por ano, sexo e etnia. Observa-se, contu
do, que os dados foram levantados a partir da memória, j á 
que nao se tem, na escola, arquivos sobre o seu passado. 
Para tanto, reuniram-se as pessoas por gera~oes escolares 
e, num esfor~o coletivo, obtiveram-se dados sobre elas. 

QUADRO 05 
Número de Alunos Malriculados por Sexo e Elnia 

(1945 - 1975) 

T.l. Bakairi T .l. Santana 1 Xavante Karaíwa 
Anos M H M H M H M H Total 

1945 15 10 - - - - - 04 29 
--
1946 
1948 10 10 04 09 - - 03 04 40 
1949 
1954 14 06 01 04 - - - - 25 
1956 

20 
i 

20 1960 - " - - - - - ,, .. 

1962 15 05 - - - - 06 - 26 
' 

1963 18 20 - - - - 02 06 46 
'I 

1967 11 13 - - - 05 02 03 34 
1975 32 23 - - - - - - 55 
Total 135 87 05 13 - 13 17 275 

1 

Darlene Taukane - 121 



TURMAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA 
ESCOLA DO POSTO INDÍGENA SIMÓES LOPES 

(SPI/FUNAI) 

A) ANO: 1945 

Sexo Feminino 
Beatriz Cutaialo 
Aprília Kupagiru 
Arlinda Mazawalo 
Francisca Tai wa 
Almira Kaniru 
Nair Ipauga 
Astro gil da 
Maria Elisa Metualo 
Arlinda Mazawalo 
Francisca Tai wa 
Almira Kaniru 
Nair Ipauga 
Total: 12 

Sexo Feminino 
..........•......••...•. 

•.......•...•.•••....... 

........................ 

......................... 
Total: zero 

Obs: Professora Ivete Campos 

Sexo Masculino 
José Augusto Pairague 
CarlosTaukane, 
Matias Coisare 
Paulino Kaiore 
Vicente Pedroso 
Rafael Pacuare 
Otávio Curewe 
Candido Alakuai 
José Mugoi 
J ose Kamihare 

....................... 
....................... 
Total: 10 

Sexo Masculino 
Domingos Gon9alves 
Feliciano Gon9alves 
N oel Profeta 
Hilário Gon9al ves 
Total: 04 
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B) ANOS 1946 a 1948 

Sexo Feminino 
Maria Tereza Amalo 
Vilinta Kaimalo 
Geraldina Seigalo 
Cacilda Kuialo 
Judith Taguniru 
Carmosina Awalo 
Henrigueta Iduka 
Feliciana Xi wei 
Vitória Meiaque 
Elza Cutasega 
Total: 10 

Lucídia Loginha 
Rosalina Maiguelo 
Quirina Metualo 
Irene Shunaca 
....................... 
. ..................... . 

...................... 

...................... 
Total: 04 

Sexo Feminino 
Rosalina. 
Risoleta 
Ana Viana 
Netinha Oliveira 
Total: 04 

Obs: Professora Dair Figueiredo 

Sexo Masculino 
José Marques Alakai 
Armindo Kucure 
Da vi Cuchi ware 
Getúlio Kaluiawa 
Joaquim Ataugula 
Femando Maiuca 
Aquilino Ezegupa 
Moisés B acairi 
Armando Kutiaca 
Antonio Rondon 
Total: 10 

Acelino Aiumare 
Femando Kaiawa 
Euclides Kaipanago 
Leopoldino Miangu 
Alcindo Rodrigues 
Anísio Yenewe 
J oaquim Typiago 
Alinor Oliveira 

· Antonio Oliveira 
Total: 09 

Sexo Masculino 
Altaír Pinto de Oliveira 
Garibaldi Pinto Oliveira 
Joaode Sousa 
..........•.....•...... 
Total: 03 
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C) ANOS: 1949 a 1954 

Sexo Feminino 
Maria Isabel Brasil 
J aciara Meiéi 
Terezinha Awalairu 
Cecília Poinduque 
Ines Kulemy 
Benedita Pyrangu 
Berenice Anumalo 
Queridinha Eguego 
Ruth Tairu 
Ceci Magaru 
Bárbara N airu 
Lucinda Apaiadu 
Dalva Kuique 
Total: 13 

Sexo Feminino 
Ninita Sales Pedroso 
..................•.•.......... 

............................... 

...•..•..........••.••••••.•... 

Total: 01 

Sexo Masculino 
Zef erino Eguf o 
Lourival Saguma 
VeríssimoParoca 
Ari Togore 
Odil Apakano 
Moacir Madicai 
Getúlio kaluiawa 
Everaldo Aigore 
......................... 
.......................... 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Total: 08 

·Sexo Masculino , 
Leonardo Sales Pedroso 
Odenir Pinto de Oliveira 
Daniel Sales Pedroso 
Albino Sales Pedroso 
Total: 04 

Obs: Professora Enedina Anunciato da Costa 
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D) Anos de 1956 a 1958 

Sexo Feminino 
J aciara Meiéi 
Bárbara Nairu 
Terezinha Walairu 
Berenice Anumalo 
Dair Egufo 
Ruth Tairu 
Clarinda Ewaki 
Lilita Maluiru 
Lucinda Apaiadu 
Iracema ldukapym 
Lilita Maluiru 
Iracema ldukapym 
Laura Pinduque 
Laurice Kali wina 
Anita filha de Adélia 
Albertina Kuiaca 
Arleth Tumbé 

_Q.~~th Ka.fil!!?.~--º~.,...~-........,..~ 

Sexo Masculino 
Zef erino Eguf o 
Moacir Madicai 
Lourival Saguma 
Mário Saguma 

Odil Apacano 
Roberto Taukai 

Timotéo kamiquiawa 
Euclides Penjó 
Clarindo Tanhuare 
Macedonio Koni 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
..................•........ 

............................ 

Obs: Professora Violeta Ribeiro Tocantins 
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E) ANO: 1962 

Sexo Feminino 
Arleth Tumbé 
Virginia Kahuri 

Iacema ldugapym 
Laura Poinduque 

Neudi Akueni 

Zaíra 
Crisitina 
Ruth Tairu 

Dair Egufo 

Mercedes 
Dorothy Mayron Taukane 
Margarida Edupym 

Total: 12 

Sexo Feminino 
DalvaRodrigues 
Elenir Rodrigues 

Janice de Sousa 
LeodinaPereira da Silva 

Edwirges Pereira da Silva 

Helena pereira da Silva 
Total: 06 

Sexo Masculino 
Clarindo Tainhuare, 
Gilson Cautu 
Simao Kaiura, 

Ademir Kaiore 

Timotéo Kamiquiawa 
Vítor Aurape Peruare 

Claúdio Peruare 
................•.......• 

........................... 
....•..............•.•.•.•.• 

···························· 
...•..•••.••.•............... 

Total: 07 

Sexo Masculino 
••••••••••••••••••••••••• 

•••...•...•.............. 

............•............ 

........•...••........... 

························· 
Total: Zero 

Obs: Professores Rita e Roberto, ambos da Missao. 
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F) ANO: 1963 

Sexo Feminino 
Hermozina Xagope 
Claudete Kamwape 
Maria Elzina Kuique 
Neudi Akueni 
Zafra Kueni 
Neudi Akueni 
Jaci Pukanlo 
Martinha U niru 
Virginia Kahuri 
Marlene Kaiore 
Elidía Peruare 
Carmelita Kuique 
Eunice Xapi 
Euristela Linho 
Zulmira Peruare 
Juraci N amicho 
Dorothy Mayron Taukane 
....................••.•..•• 

•.••.••.•....•.•...•.......• 

Total: 17 

Sexo Feminino 
Dalva de Oliveira 
J anice Pedroso 

TotaJ: 02 

, 

Sexo Masculino 
Jeremías Poiure 
Clarindo TainHuare 
Gilson Cautu 
Simao Kaiura 
Ademir Kaiore 
Leónidas Egufo 
Estevao C. Taukane 
Juscelino Kaiore 
Beltino Puquia 
Juliano Pawaka 
Timóteo Kamikiawa 
Zito Kuama 
Macedonio Koni 
Rondan Karowi 
Vitor Aurape Peruare 
Cláudio Peruare 
Ubaldo Kaiakare 
Candido Turiwa 
Rachide Chute 

Total: 19 

Sexo Masculino 
Arlindo Sales Pedroso 
Odenir Pinto de Oliveira 
Enoque Pereira Gomes 
Gabriel Pereira Gomes 
Timóteo Pereira Gomes 
Vanni de Oliv.eira 

Total: 06 

Obs: Professora Violeta Ribeiro Tocantins 
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0) ANO: 1967 

Sexo Feminino 
Elidia Kiacalo 
Marlene Kaiore 
Carmelita Kuique 
Dilza Sakumairo 
Maria Elzina 
Eunice Xapi 
J aci Pukanlo 
Inocencia Xerente 
Wilma Palita 
Darlene Yaminalo Taukane 
1 vete Kuniro 

Total: 11 

Sexo Feminino 

....•............ . .• ......•. •. .. 

................................ 

Total: Zero 

Sexo Feminino 
Anísia de Oliveira , 
Elida de Oliveira 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total: 02 

Obs: Professora Violeta Ribeiro Tocantins 

Sexo Masculino 
J eremias Poiure 
Juscelino Kaiore 
EstevaoC Taukane 
Tomé Maiare 
Zito Kuama 
Ubaldo Manoaia 
Leónidas Egufo 
Marcides Katulo 
Joel Kamyni 
Candido Turiwa 
Joao Rondon Kavopi 
Juliano Pawaca 
Rachide Chuti 

Total: 13 

Sexo Masculino 
Cleto Urebe 
Justo Xavante 
Celestino Xavante 
Felipe Xavante 
Gabriel Xavante 

Total: 05 

Sexo Masculino 
Enoque Pereira Gomes 
Gabriel Pereira Gomes 
Timóteo Pereira Gomes 
Total: 03 
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H) ANO: 1975 

Dilza Sakumairo Pedroso 
Estelita Chugapa 
Elídia Kiacalo 
lvone Cupagiru 
Inocencia Xerente 
Wilma Palita 

leda Tugomi 
Lucí Ananu 
Maria Iraine 
Maísa Kutemi 
Marines Kalupawa 

Bete Waia 
Diva lwaura 
Juvanil Kasaga 
Norma Awalairu 
.......... ................... 
............................. 

Benedita Kangota 
Dairce Kutasega 
Maria Júlia Quiawalo 
Lurdes Tiwitu 

Almira Cairo 
Dar~í Palita 
Eliete Ipaguire 
Hélida Maguialo 
lvanildes Peruare 
Linda Carene 
Marli Kawani 
Marilda Iucanairo 
Rosana Kupalo 
Edinelza A Egui tu 
Abigail Apigo 
Creuza lduka 
TOTALGERAL 

15 

16 
14 
18 
12 
13 
15 

11 
10 
12 
09 

07 
06 
06 
07 
07 
07 
05 
06 
06 
07 
07 
12 

Alinor Kaluiawa 
Joao Rondon Kogapi 
Marcides Katulo 

Gilmar Paique Paroca 
Isaque Peruare 
Josué Apawaca 
............................. 
............................. 
•• • • • • • ••••••••• • • ••••••• 1 •• • 

Eugenio Ceiare 
Joel Kamani 
Ranieri Cuiwyre 
Floriano Paiure 
............................. 

Estelino Iakauga 
Edson l. Taukane 
Luís Apacano 
Orlando Maiua 
Walter Rondon 
Sérgio Xerente 

Danilo Kupiulu 
Paulo Kavopi 
............................. 

Davi Alakuai 
Mizael Aima 
Reginaldo Xerente 
Miguel Xerente 
Ronaldo Kavaco 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
.. ............................ 
.............. ............... 
.......................... ... 
55 alunos 

11 
14 
12 

12 
14 
11 
10 

12 
09 
09 
09 
12 
11 

08 
09 

09 
07 
06 
07 
09 

Professoras: Valdizia Rodrigues Silva e Vanilda Rodrigues Silva (Fonte: Arquivo da Escola) 
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. 
É interessante notar que a escola, na maior parte das 

vezes, n~sse período, era pluriétnica. Havia, muitas vezes, 
como se pode ver no quadro karaíwa nas salas de aula -
filhos de funcionários do órgao tutor ou de moradores vizi
nhos - além de Xavante. Com rela~ao a estes alunos, se
gundo a história oral, havia urna quantidade significativa 
deles estudando nessa escola. Eles vinham da aldeia Paraí
so, que ficava dentro de nossa área, a 17 quilómetros. Eles 
permaneceram nela até o ano de 1974. 

Segundo informa~ao oral, a partir de 1963, os alunos 
de primeiro ano foram divididos por turmas A, B, C, con
forme o nível de alfabetiza9ao. A maioria dos alunos que 
freqüentavam a escolad~ S.P.I.L.T.N. chegava só até a se
gunda série. Logo depois que a professora constatava que o 
aluno sabia ler e escrever o seu nome, imediatamente ele 
era retirado da sala de aula e era obrigado a ir trabalhar na 
ro9a ou como vaqueiro. Sabe-se que esse órgao chegou a ter 
um plantel de 5.000 cabe9as de gado, participando até mes
mo de Exposi9oes Pecuárias, em Cuiabá. 

Apesar de tantos problemas e tantas travessias, ainda 
somos unanimes em afirmar que é bom e importante apren
der a ler, escrever, f azer con tas e ternos que transmitir es se 
aprendizado de gera9ao para gera~ao. 

O fato dos Bakairi assumirem a própria escola resul
tou de vários fatores interatuantes: 

1) A ausencia constante de prof essores nao índios na 
área, em fun9ao do que a escola ficou fechada nos anos de 
1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1980 e 1981. lsso dificultou 
a aprendizagem das crian9as, pois as aulas, interrompidas 
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no meio do ano ou ao fim do ano, nao tinham a seqüencia 
necessária. Muitas vezes tínhamos que repetir o ano porque 
a escola nao tinha registro da série já cursada. Éramos de
pendentes dos favores, da boa vontade de alguém que se 
dispusesse a dar-nos aulas, a viver entre nós. 

Como é regra, a nossa área era distante das cidades e 
isso também prevalecia na escolha dos candidatos. Nao era 
fácil ou comum as pessoas de fora se acostumarem numa 
área indígena, que nao oferecia, como boje nao of e rece, os 
"confortos" da cidade. Os professores reclamavam muito 
disso. Por outro lado, de certa forma, nos constrangia mui
to. Terminava que a escola, na maioria do tempo, permane
cia fechada, esperando sempre alguém de fora e de boa von
tade. Até entao nao acreditávamos em nós mesmos, no sen
tido de que seríamos capazes de ministrar aulas. 

2) Assim, sentimos necessidade de assumirmos a nos
sa escola, conquistarmos um espa90 que sempre foi ocupa
do por pessoas de fora. Mas defrontávamo-nos com a nossa 
própria realidade. Os pais teriam que acreditar na capacida
de de um dos seus, enquanto professor, pois era necessário 
a credibilidade de todos para garantir o funcionamento da 
escola. E assim decidimos fazer urna experiencia que deu 
certo: boje todos os professores sao Kura-Bakairi. 

3) A conquista da escola, como instrumento de luta, 
relaciona-se também aos projetos etnocidas do Estado Bra
sileiro, dentre eles o Projeto de Emancipa9ao (1978). Atra
vés deste o Estado pretendia emancipar os indígenas que, 
no seu entender, estivessem "integrados" a sociedade na-
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cional, tomando por referencia, entre outras coisas, a flu
encia na língua portuguesa. Assim a escola de antes, em 
que os papéis de profes sor e colonizador se superpunham, 
constituía-se em um dos instrumentos de domina9ao dos 

povos indígenas. 

4) A baixa qualifica9ao dos professores nao-índios por 
falta de cursos de f orma9ao e de reciclagem. 

5) A inadequa9ao dos conteúdos curriculares a nossa 
realidade sócio-cultural, historicamente constituída. 

6) O fato de um Ku~a-Bakairi haver assumido, no mes
mo ano de 1985, a fun~ao de chef e de posto, cargo até en tao 
ocupado apenas por karaíwa, o que significou um marco 

em nossa história. 

Hoje ternos sete aldeias e seis escalas em pleno funci
onamento, nas quais todos os professores sao Kura-Bakairi. 
A maioria deles é paga pela Prefeitura Municipal de 
Paranatinga e os demais pela Funai. 

Para finalizar e facilitar a compreensao do leitor, apre
sento um quadro sintético comos principais fatos relativos 

a escola e a chefia de Posto~ 
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1942 

1943 
1944 
1945 

1946-1948 

1949-1954 

1955 

1956-1958 

] 959-1961 
1963-1971 

1970 

1971-1972 

1973 
1974-1975 

1976-1977 
1978-1979 
1980-1981 
1982 

QUADRO 06 
Memória Ja Ese ola e Ja Cbefia Jo Pos lo 

(1942 - 1982) 

É implantado o aldcamento por agentes do SPTL TN, reunindo todos os 
grupos locais, em nome da educacao e da saúde. 
Num galoao imorovisado, o Bakairi Aimaku ministra aulas. 
Nao houve aulas, a escota estava sendo construída. 
O Posto já estava bem estruturado, com hospital, escota, casa de 
adrninistra~ao, para intensificar a política de integrayao dos Bakairi e dos 
povos alto-xinguanos que aí vinham visitá-los. 
Organiza-se a prirneira turma de alunos nessa escola nova mista; eta era 
formada por J 7 Bakairi e cinco nao-indígenas. A profes sora I vete Campos 
veio inaugurar e reabrir a escota. 
A professora é Dair Figueiredo, o número de atunos matriculados é de 31 
Bakairi, incluindo os de Santana, assim como sete filhos de karaíwa 
funcionários do Posto. Estes Bakairi estudaram no período de 1940 a 1960 
nessa escota. A partir dessa última década nao mais freqüentam essa escola. 
Na década de 40 comeya também a escravidao da miío-de-obra dos meninos 
e meninas que freQüentavam a escola. 
A professora é Enedina Anuncialo da Costa, esposa de um Auxiliar de 
Servicos do SPl. Estavam matriculados 18 Bakairi e cinco karaíwa. 
Dona Dóris, norte-americana, missionária da South American lndian 
Mission, ministrou aulas nesse ano, na Missao, que ficava a seis quilómetros 
distantes da aldeia e do Posto. 
A professora Violeta Ribeiro Tocantins, sobrinha do encarregado do posto -
Joao Clímico de Araújo - assume a escola, com 17 alunos matriculados. 
A ese ola fica fechada por falta de professor. 
A professora Violeta Ribeiro Tocantins retoma e, em 1967, quando o SPI é 
substituído pela Funai, é também nomcada chefe do Posto Indígena Paraíso 
(Xavante) como reconhecimento pela sua dedicac;:ao. 
Na gestao da professora Violeta, Dorothy Mayron Taukane trabalha corno 
sua auxiliar de ensino. A inten~ao de Violeta era deixar essa Bakairi ern seu 
lugar. 
Com a saída da professora Violeta, Dorothy Mayron Taukane continuou 
dando aulas, mas corno nao foi contratada pela Funai, acabou desistindo. 
A escola fica fechada por falla de professor (a). 
As professoras sao Valdizia Rodrigues Silva e Vanilda Rodrigues Silva. 
O número de alunos matriculados é de 57. 
A escola fica fechada por falta de professor (a). 
A professora é Maria do Carmo. 
A escola tica fechada por falta de professor (a). 
A professora lima Pairague e os monitores Jeremías Poiure e Roberto 
Taukai assumem a escola, contratados pela Funai. Ncste ano o "aldeamento" 
fundado pelo SPI sofre a sua primeira fissao, que dá origem a aldeia Aturua. 
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3.4- A A~áo Missionária e a Educa~áo 

Anos após a implanta9ao da escola, em 1928, instala
ram-se entre nós os missionários protestantes da South 
American Indian Mission com o objetivo de nos converter 
ao protestantismo. Nessa época, muitos dos recém-migra
dos do Alto Xingu haviam morrido em razao de surtos epi
demicos que chegaram a extinguir aldeias inteiras. Eles 
instalaram-se, nos primeiros anos, distante do Posto, as 
margens do Azul e perto da sua confluencia com o 
Paranatinga, onde hoje se localiza o Posto e a Escola. Com 
a mudan9a do Posto para este local, eles foram se instalar 
a margem direita do Vermelho. 

Segundo informa9«5es orais f ornecidas por Vilinta 
Kaiamalo, esses missionários protestantes atuaram também 
na educa9ao escolar, sobretudo quando a escola do órgao 
tutor nao funcionava por falta de professores. Sabe-se, por 
exemplo, que no ano de 1955, D. Dóris, ministrou aulas na 
Missao, que ficava a seis quilómetros de distancia da aldeia 
e do Posto. Sabe-se também que, de 1933 a 1942, a escola 
oficial ficou fechada e que nesse período a atua9ao des ses 
missionários se intensificou, ocorrendo ensinamentos de bor
dado e corte e costura. 

Esses missionários e os agentes do S.P.I.L.T.N. dispu
tavam entre si o poder sobre os Bakairi. Em meio a essas 
disputas, os missionários optaram por adotar urna estratégia 
política que favorecesse suas rela96es com os indígenas: 
presenteá-los para atraí-los, sobretudo aqueles que freqüen
tavam os seus cultos dominicais, com sabonetes, sabao, co
lares de mi9anga, roupas, tecidos, perfumes, etc. 
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Os meninos que freqüentavam a sua escola, que funci
onava em regime de semi-intemato, trabalhavam nas hortas 
e as meninas como empregadas domésticas na missao. Como 
forma de pagamento pelo trabalho realizado, estas crian9as 
recebiam os mesmos brindes. 

Assim, sua metodología se diferenciava daquela dos 
agentes do SPI, que escravizavam as crian9as e contra elas 
praticavam os tipos de violencia já mencionados, para 
"civilizá-las" através da educa9ao escolar. Mas asseme
lhavam-se a eles em termos do método para exercer a "atra-
9ao", ou seja, os brindes. 

,, 
Com rela9ao a a9ao missionária, Alvaro Feitoza Vitó-

ria, através do ofício nº 16, de 29 de julho de 1942, dirigido 
ao lnspetor Regional do S.P.I.L.T.N., registra o seguinte: 

"Aos domingos por falta de um meio de di
vertimento aos índios, estes viio todos para a Caza 
dos Missionários ouvir vitrola e rádio e posto a 
disposiriio deles vitrola e discos ( apesar dos dis
cos em ingles, nem um só em portugues? ! ) assim 
como os rapazes gostiio de jogo de bolas pero 
urna e se possivel urna vitrola, incluido o disco 
do Hino Nacional, e .as carnizas de Futebol, a 
bola deve ser nº 3 ou 4. "(F 213,f 1718 e 1719). 

O regime da escola dos missionários era também rigo
roso mas, segundo depoimentos daqueles que nela estuda
ram, se eles tinham obriga96es também tinham mais liber
dade. Através de um depoimento, dona Vilinta afirmou que: 
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Gostava de conviver com eles, eu aprendi 
muitas coisas. A dona Margui nos tratava e ori
entava com paciencia, nos tratava como gente, 
com respeito como deve ser. 

Disso decorria um esvaziamento da escola do órgao 
tutor e, por conseqüencia, a perda de controle sobre a f or9a 
de trabalho das crian9as que nela estudavam. 

Em meio a essa disputa, os funcionários do órgao tutor 
alegavam que nao cabia aos missionários a educa9ao esco
lar, e sim ao governo brasileiro (entenda-se S.P.I.L.T.N.). 
Seus agentes buscavam reduzir a a9ao missionária a fun9ao 
apenas da catequese. 

A escola da missao~ ainda que tenha funcionado tem
porariamente e de forma descontínua, representou urna ex
periencia mareante na vida dos Bakairi. 

Desde a década de 60, missionários filiados ao Summer 
Institute of Linguistics (SIL) vem atuando entre os Bakairi. 
Destaca-se entre eles J. Wheatley que escreveu "Grammar of 
Bakairi" (1964). Textos bíblicos foram vertidos para a nossa 
língua e publicados pelo SIL. Na década de 70, eles come9a
ram a formar monitores bilíngües. V ários seminários foram 
realizados em convenio com a Funai. Um deles, ocorrido en
tre 24 e 31 de janeiro de 1977, que contou com a participa9ao 
da lingüista Ruth Montserrat, já referido, resultou no Voca
bulário Bakairi/Portugues, Portugues/Bakairi com cerca de 
500 verbetes, cuja prepara9ao fmal f oi feíta por Estevao Carlos 
Taukane (Taukane, 1978). 

Além des ses trabalhos, o SIL preparou, juntamente com 
os Bakairi, várias cartilhas experimentais para a alfabetiza-
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9ao na língua materna. Textos escritos por Bakairi das duas 
áreas foram publicados. Dois membros do SIL encontram
se trabalhando, esporadicamente, em um dos estabelecimen
tos nela existentes, ou seja, em Painkun. 

Es ses trabalhos tendem a unif ormizar a nossa língua 
que a presenta dif erencia96es quanto a fonética e a semanti
ca entre as duas áreas. Assim, por exemplo, os índios da 
Área Indígena Santana dizem koeka e os da Área Bakairi 
dizem kozeka, para veado. A língua Bakairi ainda está por 
merecer um cuidadoso estudo, que leve em considera9ao 
essas dif eren9as internas. 

Nestes últimos anos, os missionários do SIL tem se em
penhado na confec9ao de novas cartilhas e come9am a se en
volver com a assessoria aos professores, através de seminários. 

Desen~o: G e nivalJo 
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EJuca~ao escolar em 1943 no P oslo Stmoes Lopes -- hasleamcnlo Ja 

ba nJe ira (Fonle: Álbum J e famdia. Kura-Bakairi) 
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CAPITULO 4 

NAS TRILHAS DA EDUCA<;ÁO 
ESCOLAR KURÁ-BAKAIRI 

Entre os anos de 1982 e 1986, ocorre urna nova disper
sao dos Kura-Bakairi dessa área, em vários grupos locais. 
Associada a ela e culminando em um processo de luta pela 
terra, Paxola (hoje também denominada Alto Ramalho ), em 
1985, comos seus aproximados 11.000 hectares foi reinte
grada a ela. As escolas se multiplicaram. Os Kura se apro
priaram delas, assumindo o papel de prof essor. 

Neste capítulo trataremos desse processo, buscando ca
racterizar o quadro histórico no qual isso ocorre e apresen
tar aos leitores os nossos professores. 

4.1- A Forma~ao de Professores Kura-Bakairi: 
Um Projeto Rondoniano? 

Constatamos, tanto a través de f ontes escritas quanto 
orais, principalmente dos depoimentos das pessoas que 
vivenciaram a escola desde a sua implanta~ao, que a tentati
va da Escola Bakairi ser gerenciada por eles próprios é fruto 
da idéia positivista de Rondon, desde a década de 20. Nessa 
época já houve o investimento, o empenho em trazer os jp
vens Bakairi para freqüentarem a escola em Cuiabá para, 
posteriormente, eles mesmos ensinarem seu próprio povo, 
já que a escola tornaria mais viável e eficiente a assimila~ao 
e a incorpora~ao dos valores da sociedade em contato. 
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A respeito desses jovens na cidade tem-se o registro 
feíto p~r Max Schmidt, conhecido entre os Kura-Bakairi 
como Dr. Machimo: 

Durante mi estada posterior en Cuyabá, 
hasta el año de 1927-1931, los muchachos Bakairi 
que entraban en Cuyabá en la escuela, 
.frecuentaban mi casa, de modo que me podia 
intruir hasta esta.fecha sobre tudo lo que pasaba 
entre los Bakairi" (Schmidt, 1947: 12) 

A presen~a de indígenas na cidade para estudar nao se 
restringiu aos Kura-Bakairi, pois, segundo Maria Fátima 
Roberto Machado, no que diz respeito aos Parecí, tem-se que: 

... Viviam exclusivamente em funrao das li
nhas telegráficas quando, inclusive, chegaram a 
ser telegrafistas, estudando em escolas do Rio 
de Janeiro. Alguns índiosforam também manda
dos para as escalas públicas de Cuiabá e há in
dícios de que tenham aprendido até um pouco de 
frances (Machado, 1996: 5 ). 

Com rela~ao aos jovens Kura-Bakairi, há dados mais 
consistentes, como o depoimento de Adélia Maniwa da 
aldeia Pakuera, que freqüentava a escola nessa mesma 
época do Posto. Segundo ela: 

F oi Rondon pessoalmente, que veio aqui na 
aldeia e falou que ia levar os tres Bakairi; eles 
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foram escolhidos pelo próprio Rondon para es
tudar na cidade. Os nomes deles sao: Churape 
- esse era filho de Bakairi com Nambikwara, 
esse já falava em portugues. Aki - es se era pri
mo de Antoninho Kuikare. Aimaku - esse era 
parente mais próximo e hoje em dia é Makalo. 
Eles ficaram muito tempo na cidade estudando e 
quando voltaram, casaram logo. Só o Aimaku que 
deu a aula naquela época no meio dos karaíwa. 
Ele fazia culto, culto de crente, sabia ler e escre
ver muito bem. Nao demorou muito tempo ele aca
bou desistindo de dar aula para nós. Nessa épo
ca também nós tínhamos a dona Alice que ensi
nava a fazer os bordados, corte e costura, ela 
nao dava a aula mas todas as tardes ela nos reu
nia, mulheres e meninas para aprendermos a cos
turar (Adélia Maniwa, entrevistada na aldeia 
Pakuera, 17-01-1995). 

Ouvindo vários depoimentos de pessoas entrevistadas 
por mim, constatei que a f orma~ao do Aimaku era religio
sa-protestante, o que contribuiu para o seu insucesso como 
profes sor Kura-Bakairi. A imagem de missionário protes
tante era aquela figura que proibia, condenava e associava 
os ritos sagrados para nós, o Kado, com ritos satanicos. Di
retamente os Kura-Bakairi nao manifestaram a nao aceita
c;ao de sua aula/doutrina, mas o seu silencio acabou 
desestimulando-o. 

Por outro lado, ele nao tinha o apoio que precisava das 
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agencias que representava, e acabou desistindo, como reve
la o depoimento da Maniwa. 

Dona Alice, de quem Maniwa e outras mulheres 
rememoram com certo ar de saudades, é a norte-americana 
missionária da South American lndian Mission. Ela nao uti
lizou a sala de aula para atingir os seus objetivos, mas sabe
se perf eitamente que a educa9ao de bordados, croches, tear, 
corte e costura também f azia parte do pro jeto integracionista 
dos órgaos oficiais 

A idéia de o próprio índio, após a sua prepara9aó, as
sumir a sala de aula, vincula-se a um projeto de cunho 
integracionista e etnocida, pois a inten9ao era "civilizar" e 
nao se confunde, portanto, com o próprio projeto indígena 
com rela~ao a educa9ao escolar. 

Assim, segundo a história oral, dos tres Kura-Bakairi 
enviados para estudar em Cuiabá, referidos por Max 
Schmidt, apenas uro deles - Jósé Aimaku - assume esse 
papel, ministrando aulas em um galpao improvisado e so
mente durante o ano de 1943. 

4.2- Os Professores Indígenas: 1970 - 1982 

Somente em 1970 urna Kura-Bakairi - Dorothy 
Mayron Taukane - voltou a sala de aula, trabalhando com 
a chef e de Pos to e profes sora Violeta Ribeiro Tocantins. Ela 
ministro u aulas, juntamente coro essa profes sora até 1972. 
O propósito era que ela assumisse a escolano lugar de Vio
leta, por inten9ao desta. Como ela nao foi contratada pela 
Funai, após tres anos de ensino, desistiu e saiu da aldeia, 
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indo para o Rio de J aneiro onde foi contratada para traba-, 
lhar na Casa do Indio. 

Em 1986, ela voltou e assumiu a chefia do Posto Indí
gena, em substitui9ao a Clarindo Tain-Huare, primeiro chefe 
de Posto Kura-Bakairi. Assim, há dez anos urna mulher 
Kura esteve a frente da administra9ao de um Posto da Funai 
e o fez com muito sucesso político. Mereceu, inclusive, urna 
homenagem da Rede Mulher em reconhecimento pela sua 
luta e pela luta indígena. 

Em 1982, foram contratados dois professores Kura
Bakairi na condi9ao de monitores bilíngües: Jeremias Poiure 
e lima Pairague, filha de um Kura-Bakairi que viveu muito 
tempo na cidade, por ser funcionário (motorista) da Funai. 

Quanto ao Roberto Taukai, este já trabalhava, mesmo 
sem contrato, desde 1980, quando a escola ficou sem pro
fessor (a). Ele fez o curso de monitor bilíngüe, em Cuiabá 
(MT), oferecido pelos missionários protestantes do SIL, o 
antigo Summer Institute of Linguistics, boje Sociedade In-, 
temacional de Lingüística. E importante dizer que Roberto 
Taukai trabalhou como voluntário, sensibilizado na época, 
porque nao havia um professor (a) nao indígena na aldeia. 
O fato das crian9as em idade escolar ficarem, a maíor parte 
do tempo sem aulas, preocupava muito seus país. 

Foram momentos de dificuldades, nos quais se lidou 
como dilema de aceitar um Kura-Bakairi como professor. 
As posi9oes dos país ora eram favoráveis, ora desfavorá
veis porque, até entao, a escota sempre fora gerenciada pe
los karaíwa. A dificuldade em acreditar na possibilidade de 
um professor Kura-Bakairi poder dar aula para seu próprio 
povo, custou um bom tempo de aprendizado para eles pró-
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prios. Por isso a figura do professor indígena aqui é muito 
importante, pela determina9ao de assumir urna sala de aula, 
mesmo sem f orma9ao necessária e sem o preparo para de
sempenhar tal fun9ao. 

Mesmo depois da contrata~ao dos do is profes sores 
lima Pairague e J eremias Poiure, em 1982, a escala conti
nuou seguindo os padroes e modelos de antes, pois a Funai 
continuou exercendo o mesmo poder no ambito da escola. 
Desde a sua imp1anta9ao a escala sempre foi dirigida pe
los chef es de Pos to. 

Esses professores Kura-Bakairi recém-contratados, 
levavam consigo um memorando, dirigido ao Chefe de 
Pos to pela Programadora Educacional da 5ª D .R./Funai, 
determinando com detalhes, o que esses professores teri
am que fazer. Nesse referido documento ficam claros em 
seu conteúdo a imposi9ao, o preconceito, a nao 
credibilidade por parte do órgao tutor, em rela9ao aos seus 
tutelados que assumiriam as aulas: 

Senhor Chefe do PI. 

Através deste Memorando quero apresen
tar a V.S. ª., os dois (02) professores, lima l. 
Pairague e Jeremias Poiure que ir<io atuar na 
escola desse P.I., cuja direrao está sob a sua 
responsabilidade. Todo material de primeira ne
cessidade para o funcionamento normal da Es
cala, está sendo enviado através da Guia de Re
messa nº. 56182. Informo que a Merenda Escolar 
deverá ficar na Escola e bem protegida porque 
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tem a tendencia de se estragar com mu ita f aci
lidade. Aclaro que nao deverá sair nenhuma por
rao de Merenda para qualquer casa da Aldeia 
(pacotinhos ), o que é permitido na hora normal 
da distribuirao da Merenda para os alunos, dar 
um copo ou prato de alimento, para crianras 
doentes ou desnutridas, pessoas acamadas ou 
em caso de invalidez. A mesma deverá ser fe ita 
uma vez ao dia. 

O material Escolar assim como o de limpeza, 
deverao ficar na Escola, em lugar bem seguro. 

A partir do dia 25.10.82, esses Professores 
deverao desempenhar o seguinte trabalho: 

1º Dia: Fazer uma relarao dos objetos en
contrados no prédio Escolar. 

Uma limpeza total na casa, e acomodar todo 
o material recebido. 

2º Dia.: Relacionar as crianr as de 6 a 14 
anos, analfabetas. 

Organizar a sala de aula para o início delas. 
Verificar quem vaifazer a Merenda Escolar 

no dia seguinte. 
&colher coma comunidade qua/ o melhor horá

rio pa,ra se ministrar as aulas (de manha ou a tarde). 
Nos primeiros dias as aulas ministradas nao 

serao de quatro ( 4) horas consecutivas. Quando 
os alunas apresentarem-se inquietos, poderao 
encerrar as atividades do dia. No dia seguinte 
deverao demorarem-se mais tempo as aulas do 
que odia anterior e assim sucessivamente até al-
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can~arem o horário normal de quatro horas, com 
intervalo de vinte minutos para recreio e lanche. 
No final de quinze ( 15) dias tudo deverá acorrer 
sem nenhum atrapalho. O Calendário escolar ooo 
deverá aj et ar a cultura dessas crian~as mas ooo 
deve deixar de ministrar aulas por motivos cor
riqueiros. As faltas dos Professores deveriio ser 
justificadas ao Chefe de Posto. As retiradas da 
Comunidade deveriio ser solicitadas também ao 
Chefe, com antecedencia. 

Espero que depois desta fase de inicia~iio 
aos trabalhos escolares, as aulas poderiio ser 
dadas normalmente. 

Atenciosamente subscrevo-me, 

Myriam de Oliveira Souza 
Programadora Educacional "A" 
Port. 559/PI 82 - 5ª D.R. 
(Arquivo: PostolndígenaBakairilhoje Pakuera) 

Entao, na caminhada para a conquista desse espa90, da 
sala de aula e, posteriormente da escola, é que os professo
res Kura-Bakairi come9am a atuar, de forma a se tornarem 
visíveis, na constru9ao de sua própria história marcada pela 

• A • " • res1stenc1a etn1ca. 

4.3- Nova Dispersao e a lmplanta~ao das 
Escolas Atuais 

Em 1982, o antigo aldeamento fundado pelos agentes 
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do S P.I.L.T.N. em 1942, sofre urna primeira cisao, da qual 
resulta o grupo local Aturua. Nos anos de 1985 e 1986, novos 
estabelecimentos sao fundados, cada qual com o seu líder e o 
seu território, como já se disse. Em meados de 1986 havia 
seis novos grupos locais, além do antigo aldeamento, tam
bém reordenado. Tem-se, desde entao, sete grupos locais. 

Os fatores que concorreram para tanto foram vários, 
descritos e analisados pela antropóloga Edir Pina de Bar
ros, em sua disserta9ao de doutorado (BARROS, 1992). 
Farei urna síntese deles, na medida da necessidade de acla
rar a situa9ao. 

Em primeiro lugar é necessário dizer que viver as
sim "amontoado", nao é próprio das sociedades Karib e, 
portanto, da nossa. Interesses alheios aos nossos leva
ram-nos a tal situa9ao. 

O Projeto de Emancipa9ao divulgado pelo Estado em 
1978, colocou-nos, assim como aos demais povos indíge
nas do país, em urna situa9ao crítica. Entendeu-se que todos 
os "índios civilizados" seriam emancipados, e assim éra
mos considerados "por demais aculturados". Tal amea9a teve 
como resultado a retomada do Iakuigade, um dos rituais do 
complexo do Kado. Mas sentíamos que aquela nao era nos
sa real maneira de nos organizarmos socialmente. A disper
sao é que era própria da nossa cultura. 

Dois fatores fundamentais concorreram para a 
nova dispersao: 

1) A introdu9ao da agricultura mecanizada através do 
Projeto Polonoroeste, em 1980 e o acesso desigual aos pro
dutos dela e 2) a rotatividade dos "capitaes", que sempre 
eram depostos soba acusa9ao de que cada qual favorecía 
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apenas os "seus parentes". Desagravos dessa natureza ao 
entao "·capitao", levou-o a abandonar o cargo. Ele, com o 
apoio dos seus parentes e aliados, fundou um novo estabe
lecimento, a aldeia Aturua, em 1982. 

/ . . 
O entao chefe de Posto nao prestou o min1mo apo10 e 

ignorou a existencia desse novo grupo local, que nao tinha 
acesso a nada nele colocado, através dos Projetos de Desen
volvimento Comunitário financiados comos recursos do 
Banco Mundial (Polonoroeste ). 

No aldeamento, "caciques" eram depostos e novos "ca
ciques" assumiam o cargo, sendo sempre renovada a acusa
c;ao de que eles só favoreciam seus "paren tes", ficando os 
demais prejudicados, em termos do acesso aos bens finan
ciados por aquele pro jeto. Por fim, em 1985, em meio a luta 
pela terra, mais quatro grupos se formaram. Vencida essa 
luta e reconquistada Paxola8 (11.000 hectares, aproximada
mente), no início de 1986 os Kura-Bakairi expulsaram os 
representantes e trabalhadores de seu pretenso dono. Aí en
tao instala-se mais um grupo local: Paxola, boje também 
conhecida por Alto Ramalho. 

Como parte de um mesmo movimento, um Kura
Bakairi - Clarindo Tain-Huare- após a deposic;ao con
secutiva de dois chefes de Posto, assume esse cargo, até 
entao ocupado apenas por Karaíwa, em janeiro de 1985. 
Isso, sem dúvida alguma, favoreceu a reordenac;ao sócio-

8 A demarca~ao de 1920 foi refeita em , 1960, pelo ~ovemo do Estado de Mato 
Grosso, desta feita deixando de fora a Area conhec1da por Paxola. Em 1982 os 
Bakairi passaram a reivindicá-la, montando um processo em 1984. Em 1985 esta 
área de terras foi reconquistada (vide Barros, sem data). 
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espacial dos que vi vem nessa área. Cada grupo local pas
sou entao a ser alvo de pequenos projetos - o Projeto 
Polonoroeste já se encontrava em fase de declínio - re
sultantes de muitas lutas. O Posto Indígena, antes denomi
nado B akairi por reí vindicac;ao da comunidade, tem o seu 
nome oficialmente mudado para Pakuera, que é o nome do 
río Paranatinga na nossa língua e também o nome do gru
po local que se constituiu a partir da reordenac;ao do anti
go aldeamento, com a saída daqueles que f oram se estabe
lecer em outras localidades. 

Esse ambiente de luta e reordenac;ao favoreceu tam
bém aos professores Kura-Bakairi e a gestac;ao de um pro
jeto de futuro para a educac;ao escolar indígena nessa área. 
Animado, cada grupo local construiu, seja de alvenaria, seja 
de pau-a-pique barroteado, com cobertura de sapé- a moda 
das nossas casas - a sua escola. 

Por solicitac;ao dos Kura-Bakairi a única escola até 
entao existente, denominada "Escola Rural Mista do Posto 
Indígena Simoes Lopes", passou a se denominar Unidade 
Escolar José Pires Uluko, um dos seus antepassados líde
res. O Posto Indígena Bakairi, pela mesma razao, passa a 
ser denominado oficialmente Posto Indígena Pakuera. 

Em 1989, a maioria dos grupos locais elegeu cada qual 
seu professor e conseguiu a sua contratac;ao, seja através do 
Projeto Educar, seja através da Prefeitura Municipal de 
Paranatinga. Posteriormente, os moradores de Sawapa con
seguiram que o município de Planalto da Serra contratasse, 
temporariamente, um professor. Esta escola já esteve fecha
da, mas desde 1998, está em funcionamento. 

Hoje trabalhamos com as nossas realidades sociais e 
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políticas internas, comas nossas possibilidades e limita96es 
(\ 

em termos de recursos humanos. 
A partir do momento que os profes sores Kura assumiram 

a sala de aula, a escola deixou de ser concebida como escola de 
Karaiwa - espa90 de Karaíwa, território estrangeiro. Passou a 
ser concebida, pouco a pouco, como um espa90 físico dos Kurft, 
onde as crian9as vao e encontram seus parentes. 

Quanto ao grupo local Pakuera, muitos afirmam que o 
respeito as casas de alvenaria construídas no tempo do S.P.I., 
refletia a sua concep9ao, enquanto um espa90 estrangeiro 
dentro da própria aldeia e, portanto, de nossa vida. Das seis 
constru96es de alvenaria, erguidas coro o trabalho de nos
sos antepassados, boje somente tres existem: urna é utiliza
da como escola, outra como escritório da chefia do Posto e 
a terceira - a maior e onde funcionou um antigo hospital 
- . está praticamente destruída pelo tempo e pela falta de 
zelo dos órgaos públicos responsáveis. 

A decadencia dessas constru96es da década de 40, 
boje, é motivo de reflexao para todos, pois elas deixaram 
de ter vida porque assim determinaram os karaíwa. Se elas 
antes eram pensadas como sendo um espa90 de karaíwa, 
entendemos boje que elas fazem parte de nossas vidas, que 
é espa90 nosso e que <levemos ter a preocupa9ao e o inte
resse de preservá-las. 

Nesse processo, o papel do Posto e da escola, enquan
to institui9ao, mudou, tomando outro rumo na medida em 
que conquistamos esse espa90 desconhecido. Nos depoimen
tos dos profes sores relacionados a época em que assumiram 
a sala de aula, tem-se que a maioria deles o fizeram tímida
mente, pois ainda nao estavam convencidos de que eram 
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capazes de alfabetizar alguém. A maioria deles assumiu a 
sala de aula sem vínculo empregatício. Eles foram 
vi venciando e aprendendo coro as experiencias na medida 
das necessidades de suas aldeias. Foram ocupando as salas 
de aula de acordo como número de alunos existentes, for
mando as classes, por níveis. 

Atualmente, há cinco escolas em funcionamento, como 
pode ser observado no quadro abaixo: 

QUADRO 07 
As Escolas Aluais da Área Indígena Bakairi 

Unidade Escolar J~ Pires lnuko 
( antiga Escola Rural Mista Sim5es 
l.Dnes e deoois, Bakairi) 
Unidade Escolar Otávio Kurewe 
Unidade Escolar Painkun 
Unidade Escolar Vicente Kaiawa 
Unidade Escolar Monte Pachola 

PAKUERA 

ATURUA 
PAINKUN 

KAIAHOALO 
ALTORAMAUIO (PAXOIA) 

Dessas escolas, a José Pires Uluko, a Monte Pacbola, 
a Otávio Kurewe e a Painkun f oram contempladas pela 
Portaria nº 3277/92/SEE, da Secretaria de Estado de Edu
ca9ao, que as reconheceu enquanto Escola Municipal de 
Primeiro Grau, assim como seus níveis e cursos na moda
lidade regular. 

. " 
Em Painkun Atuby, a escola nao funciona. Por ser urna 

popula9ao pequena, seus estudantes encontram-se matricu
lados na escola de Pakuera. Nessas seis escolas bá boje 135 
alunos matriculados e 16 professores Kura-Bakairi efetivos. 
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No quadro abaixo pode-se observar o número de alu
nos matriculados por grupo local e por município. Observe: 

QUADRO 08 
Dislribuic;ao da Populac;ao da A.I. Bakairi 

por Municípios. Populac;ao Tolal e Número 

de Alunos MalriculaJ.os (1999) 

50 10 
45 10 

Pakuera 285 101 
Alto Ramalho 30 09 

A 

f¡ainkun Atuby 20 
Aturua · 180 23 

28 

4.4- Os Prof essores Indígenas Boje 

A cria9ao das cinco novas escolas, decorrente da dis
persao fundadora da nova ordem social e política - como 
nos mitos nos dispersamos a partir de um único local de 
origem -, resulta na abertura de um espa90 para novos pro
fessores, espa90 este conquistado por nós, os Kura-Bakairi. 

Os professores foram escolhidos pelos próprios gru
pos locais, seguindo a lógica da estrutura social Kura-Bakairi, 
que reserva a cada um deles urna relativa autonomía econó
mica e política. Um grupo local nao interfere nas decisoes 
das outras unidades da mesma ordem. 

Via de regra o profes sor é paren te do líder do grupo 
local - visto que, para fundá-lo, um líder reúne em torno 
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de si aqueles que sao parentes e aliados -, que luta pela 
sua contrata9ao. Isso tem garantido a estabilidade dos pro
fessores porque esse papel nao está sujeito ao jogo polí
tico de fac9oes, coro.o ocorre em outros locais. Cada gru
po local tem a sua escola e seus professores, apoiados 
por seus líderes. 

No caso particular de Pakuera, que se reestruturou a 
partir da saída daqueles que foram constituir outros gru
pos locais, tem-se urna situa9ao um pouco diferenciada 
pois, a rigor, nao se estrutura a partir de urna única paren
tela. Nele se registram outras formas de acesso ao cargo 
de profes sor. A mais comum é a manif esta~ao voluntária 
de um candidato que se apresenta para ser professor (a) e 
que, de acordo com seu grau de escolaridade, poderá ser 
perfeitamente aceito. 

Assim os quadros sao permanentes e as escolas nao 
fecham mais as suas portas para os alunos, sempre ávidos 
para aprender. Boje nao se tem mais o profundo abismo que 
havia entre a escola e a comunidade. Como diz um dos pro
fessores Kura: 

Hoje estamos aqui, nós vivemos aqui, so
mos parte dessa Comunidade, todos somos pa
rentes, qualquer dificuldade que o aluno passa 
na casa dele eu sei. Sei quando ele nao estuda 
porque precisou ir para a rora, pescar. Os pro
fessores brancas nao tinham essa compreensao 
que nós temo~ hoje. Nós tínhamos que saber a 
lirao na ponta da língua, tinha que decorar. Se 
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nao soubesse o aluno ficava de castigo. Tudo isso 
nos mudamos. (Paulo Kavopi, 29 anos, Pakuera) 

O quadro de profes sores é estável desde 1989, quando 
eles f oram contratados pela Prefeitura Municipal. 

Cabe esclarecer que no Posto Indígena Pakuera funci
ona urna urna eleitoral desde 1958, a 43ª, do município de 
Paranatinga e que o número de eleitores é suficiente para 
eleger um vereador e, portanto, contribuí significativamen
te para a elei~ao do prefeito do município. 

Nessa rela~ao de contato como hornero branco, os Kura 
já aprenderam a manipular seus votos a favor de seus inte
resses. Durante a camp~nha eleitoral de 1997, eles elabora
ram um documento aos candidatos da Prefeitura Municipal, 
com a reivindica~ao da implanta~ao e continuidade do en
sino fundamental na aldeia. 

Hoje ternos a extensao de 5ª a 8ª séries na aldeia 
Pakuera, gradativamente, pode se ver urna forma~ao da tur
ma de ginásio na aldeia. Quem sabe, o passo seguinte será a 
implanta~ao de segundo grau e depois nao custa sonhar com 
urna Universidade Indígena na aldeia dos Kura. 
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QUADRO 09 
OuaJro Demonslralivo Ja .Equipe Je Professores. em 

Termos Je EscolariJaJe e Vínculo .Empregalício 

Bakairi Painkun 01 4ª Série Município 
Kaiahoalo 01 * 4ª Série Município 
Pakuera 02 1º Grau Funai/Município 

01 5ª Série Município 
01 7ª Série Município 
01 4ª Série Município 
02 3º Grau* Município 
02 2ºGrau* Município 

Alto Ramalho 01* lºGrau Município 
Sawapa 01 lºGrau Município 
Aturua 01 4ª Série Federal 

01* 4ª Série Município 
01* lº Grau Municí io 

(*) Professores contratados na categoría "servi~os prestados". 

Reordenando os dados do Quadro 09, tem-se a se
guinte situa~ao, em termos do grau de escolaridade dos pro
f essores indígenas. 

QUADRO 10 
Grau Je .EscolariJaJe Jos Professores Kura-Bakairi 

Grau de Escolaridade Nº. Professores % 
3º Grau 02 12,5% 

' 

li 2º Grau 02 12,5% 
1º Grau 05 31, 25% 

7ª Série do 1 º Grau 01 6,25% 
5ª Série do 1 º Grau 01 6,25% 
4ª Série do 1° Grau 05 31,25% 

Total ' 16 100% 
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Como os dados acima revelam, mais da metade 
(31,25%) dos professores Kura- Bakairi dessa área tem 
apenas a 4ª e 8ª séries do primeiro grau. Eles reivindicam 
cursos de forma9ao para que possam melhorar a qualida
de do trabalho realizado. Mas todos estao satisfeitos, por
que nunca mais as escolas fecharam as suas portas por 
falta de professor. 

Quanto ao vfuculo empregatício, tem-se o seguinte quadro: 

QUADRO 11 
Ouadro Stnlélico: Vínculo Empregalício 

dos Professores Kura-Balcairi 

Ou seja, 87,5% dos professores Kura-Bakairi sao con
tratados pela Pref eitura Municipal de Paranatinga. 

A educa9ao escolar vem sendo construída, contudo, 
sornen te a través da boa vontade des ses profes sores e dos 
grupos locais aos quais pertencem. A sua f orma9ao e qua
lifica9ao, apesar de tantas lutas, ainda está por ser con
quistada. Nos depoimentos, eles demonstram claramente 
que reconhecem as suas limita9oes, em fun9ao do baixo 
índice de escolaridade. 

Nossos professores tem consciencia de que precisam 
se instru.mentalizar ainda mais, para que possam vir a ofere
cer a boa qualidade de ensino que desejam para as suas cri-
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an9as. Por outro lado, é visível que eles já romperam muitas 
e sérias barreiras colocadas pelo etnocentrismo dos karaí wa. 

4.5- A Nova Conjuntura Nacional e 
Novos Dilemas 

Se, por um lado, ocorreram avan9os na educa9ao es
colar Kura-Bakairi, em fun9ao de nossas Jutas, por outro 
lado, as mudan9as conjunturais, em termos do Brasil e de 
sua política indigenista, criaram novos dilemas. 

A Constitui9ao de 1988, em seu Artigo 210, Parágrafo 
2º, assegura aos povos indígenas o direito a urna educa9ao 
diferenciada, estruturada nas su as especificidades sociais e 
culturais. Anos depois, no dia 14 de f evereiro de 1991, é 
assinado e publicado o Decreto nº 26, da Presidencia da 
República, que transf ere para o Ministério da Educa9ao -
e, portanto, para suas parceiras naturais, as Secretarias Es
taduais e Municipais de Educa9ao - a competencia com 
rela9ao a defini~ao das diretrizes para a política nacional de 
Educa~ao Escolar Indígena, com a supervisao da Funda~ao 

,,, 
Nacional do Indio. 

Decorre disso que os professores Kura-Bakairi, em 
meio a sua nova experiencia como educadores, viram as 
escotas nas quais atuavam serem atendidas nao mais pela 
Funda9ao Nacional do Índio, mas pelas Secretarias Munici
pais de Educa~ao, no caso, a de Planalto da Serra e, sobretu
do, a de Paranatinga, com seus funcionários totalmente 
despreparados para assumir a responsabilidade de cumprir 
os direitos constitucionais recém-adquiridos. 

Inicialmente desconheciam eles as novas regras 
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estabelecidas, pois os povos indígenas, os primeiros e prin
ci pais interessados, sao sempre os últimos a conhece-las. 
Os professores já nao sabiam mais quem era seu "patrao" e 
a quem deviam recorrer. Quando se dirigiam a Funda9ao 

,, 
Nacional do Indio, esta alegava que a questao da educa9ao 
havia passado para o município. Quando se dirigiam a Se
cretaria Municipal de Educa9ao, esta dizia, inicialmente, 
nada saber sobre is so ou que a Pref eitura Municipal nao era 
órgao responsável pelo índio. Já na Funai, seus funcionári
os diziam que o órgao nao tinha mais poder de decisao com 
rela9ao a escola. . 

Indiretamente, o fato de a Funai deixar de ser a única 
responsável pela educa9ao escolar indígena e assim deixar 
de exercer urna gerencia autoritária sobre a educa9ao esco
lar, contribuiu para que as escolas Kura-Bakairi se fortale
cessem e se afirmassem. Isto porque nos sentimos, assim 
como os demais povos indígenas, desamparados, desprovi
dos de tudo o que antes, bem ou mal, nos era oferecido. Sem 
apoio para o setor educacional e o de saúde, antes compe
tencia da Funai, muitos de nós, assim como outros povos 
indígenas, come9amos a andar com nossas próprias pernas, 
em busca de nossos interesses e nossos direitos. 

Percebendo que estavam em meio a um jogo de em
purra-empurra, as lideran9as Bakairi resolveram se reunir 
como Prefeito de Paranatinga da época e ouvir da sua pró
pria boca quais eram as suas reais inten9oes com rela9ao a 
educa9ao escolar e, por conseqüencia, com rela9ao ao apoio 
aos profes sores e a manuten9ao de material didático escolar 
para cada aldeia. 

O prefeito, por sua vez, demonstrou interesse em apoiá-
162 - Oarlene Taulane 

los e apresentou-os a Secretária Municipal para que lá f os
sem orientados com rela9ao a registros de alunos, notas, di
ários, plano de aula, grade curricular de cada série. Essas 
sao orienta~oes básicas, mas que os professores desconhe
ciam por nunca terem sido informados da existencia de um 
regimento escolar para seu funcionamento. 

Por outro lado, a inten9ao do pref eito em apoiar nos
sas es colas e contratar os profes sores, se voltava para a sua 
sucessao municipal, ainda que as inten9oes das nossas lide
ran9as f ossem de boa fé, pois só busca va a melhoria de en
s in o para os seus "parentes". Mas para que is so ocorresse, 
tivemos que lidar com a política externa. 

Até entao os 'professores, para manter as escolas, tinham 
e tem que usar sua criatividade. Eles promovem, juntamente 
com os alunos, tomeios estudantis, os quais envolvem jogos 
de futebol, nata9ao, corrida de bicicletas, festival de can9ao. 
Os participantes pagam urna pequena taxa, um pre90 simbó
lico, para tanto. Promovem também almo9os, para os quais 
convidam os membros dos outros grupos locais. Todos pa
gam igualmente urna pequena taxa. Para realizá-los arreca
dam mantimentos, sendo que cada um dos alunos trazem o 
que podem de sua casa e da r09a de seus pais. 

Assim que praticamente as escolas se mantem. Com 
essa pequena arrecada9ao compraram quatro filtros de água 
para algumas escolas, material de limpeza, material didáti
co. Foram beneficiadas as escolas que se destacaram mais 
na organiza9ao das promo9oes estudantis. Essa foi urna coi
sa nova que toda a sociedade Kura aprovou e todos partici
pam até boje. 

Na Secretaria Municipal de Educa9ao, nossos profes-
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sores tem que tolerar as atitudes etnocentricas de seus fun
cionários e submeter-se as suas exigencias, apesar das pou
cas orienta~oes. 

Um dos maiores dilemas dos professores Kura-Bakairi 
relaciona-se ao preenchimento do Diário de Classe e do 
Calendário Escolar, que deve refletir todo um planejamento 
escolar. Com rela~ao a is so, diz um profes sor: 

Precisamos muito mais de ajuda, recurso 
pela qualidade de ensino que damos na nossa 
aldeia, pelo menos na minha aldeia eu preciso 
de apoio como curso de reciclagem e outros 
cursos. Eu preciso de mais idéias, de mais cur
so[ ... ] Agora vou.dizer a verdade, nao é fácil a 
gente trabalhar sem orienta~ao nenhuma, nós 
prof essores estamos precisando de um bom cur
so como este, pra a gente conversar, trocar idéi
as, eu sempre penso que tem gente que tem mais 
infonna~iio para nos ajudar. Eu tenho trabalha
do conforme a orienta~iio da Prefeitura de 
Paranatinga, cada mes levo meu diário de pro-
fessor para urna mulher que traba/ha na Secre
taria, quando ela olha com aquela cara já sei 
ela vai devolver para eu refazer n_ovamente o 
diário, eu nao sei se ela faz isso só com os 
Bakairi ou com os Karaiwa também?(Moacir 
M adicai, 51 nos, Kaiahoalo) 

Todo o discurso produzido recentemente pelo MEC, 
dentre eles as Diretrizes para a Política Nacional de Edu-
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ca~ao Escolar Indígena, era desconhecido pelos profes so
res Kura-Bakairi, até o seminário de julho de 1995. De 
concreto, a Secretaria Municipal de Educa~ao só faz co
brar-lhes a obediencia de calendários, de planos de aula e 
de diários, segundo as antigas normas do sistema de edu
ca~ao nacional. 

Hoje podemos olhar, como se fosse olhar no retrovisor 
do tempo, que muitos avan~os e muitas conquistas já fo
ram realizadas pelos profes sores indígenas. No momento 
atual ternos o Curso de Forma~ao de Professores Indíge
nas ao nível de Segundo Grau de Magistério, oferecido 
pelo Govemo do Estado de Mato Grosso, conhecido como 
Projeto Tucum. 

Divulgado em nível nacional e internacional pela Se
cretaria de Educa~ao de Mato Grosso, esse curso está em 
processo de forma~ao, se valerá a pena, só o tempo vai di-,, 
zer. E importante dizer que é projeto do Estado, mais um 
curso oferecido para os índios. Embora tenha relevancia da 
"participa~ao dos índios", eu vejo que é a mesma coisa da 
Educa~ao Bilíngüe propagada na década de 70. Mas o pró
prio processo é o tempo. 
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CAPÍTULO 5 

A REFLEXAO DOS PROFESSORES KURÁ
BAKIRI SOBRE A EDUCA~AO ESCOLAR 

Este capítulo volta a sua aten~ao para a reflexao que os 
professores Kura-Bakairi fazem sobre a educa~ao escolar e so
bre suas experiencias nesse campo. Os dados aquí apresenta
dos foram gravados durante a realiza~ao do Seminário de Edu
ca~ao Escolar Bakairi, acorrido no periodo de 25 a 30 julho de ,, 
1995, na Area Indígena Bakairi, · mais específicamente na al-,, 
deia Pakuera. E urna reflexao que envolve urna caminhada de 
dez anos, pois eles assumiram o Posto e a escota em 1985. 

Foram dez anos de lutas, conquistas e travessias por 
caminhos desconhecidos. Dez anos de aprendizado 
construído no fazer pedagógico nascido da necessidade de 
escolarizar nossas crian~as, na troca de experiencias com 
elas no dia-a-dia das salas de aula, no sofrido processo de 
auto-afirma~ao como professores, <liante dos preconceitos 
das agencias envolvidas com a educa~ao escolar indígena. 
Esses professores sao sementes plantadas que boje dao seus 
primeiros frutos. Toda essa experiencia e aprendizado advém 
da auto-reflexao de cada "eu professor (a)" Kura-Bakairi. 

Na pauta dessas reflexoes pelos professores estavam 
vários pontos, dentre eles os seguintes: 

1) A perspectiva da escola no projeto de futuro; 
2) a avalia~ao sobre a escola de antes, gerenciada pe

los Karaíwa e a de boje, nas maos deles; 
3) o ensino bilingüe. 

Darlene Taukane - 167 



Os "Clepoimentos f oram dados, na sua maioria, na lín
gua materna e posteriormente, traduzidos por mim. Regis
tro, algumas passagens, na estrutura deste capítulo. 

5.1- Sobre a Educa~ao Bilíngüe 

O que é Educa~ao Bilíngüe? De acordo com a 
Constitui~ao Federal de 1988 foi assegurado aos pavos 
indígenas o direito a educa~ao, reconhecendo a utiliza~ao das 
línguas nativas e dos processos de aprendizagem (artigo 210, 
parágrafo 2), e a prote~ao as suas manifesta~ües culturais 
(artigo 215, parágrafo 1). Desde entao os professores 
indígenas entendem que pode e deve usar a língua indígena 
em suas escotas como processo de aprendizagem, 
principalmente na fase de alfabetiza~ao. 

A constru~ao da educa~ao bilíngüe nas comunidades 
indígenas f oram caminhos percorridos com muita paciencia 
para se conquistar o espa~o da sala de aula. Pelo que vivenciei, 
a primeira idéia foi a figura do monitor (a) indígena na sala 
de aula que, como auxiliar do professor branco, tinha o papel 
de tradutor da língua portuguesa na sala de aula, para facilitar 
a compreensao da crian~a que vem para a escota f al ando 
somente a sua língua matenna. 

Hoje em dia os monitores bilíngües sao reconhecidos 
como professores indígenas e nao meros tradutores da língua 
portuguesa para a língua indígena. Eles tem certa autonomia 
para ministrar suas aulas e gerenciarem suas próprias 
escolas, conforme preve a Constitui~ao Federal. 
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Muitos especialistas da área tem repensado o f azer pe
dagógico do ensino bilíngüe para os povos indígenas. Como 
exemplo, a lingüista Ruth M. F. Monserrat, em um de seus 
artigos intitulado "O que é Ensino Bilíngüe: a Metodologia 
da Gramática Contrastiva", diz o seguinte: 

A língua indígena precisa ser estudada, mo
dernizada, ampliada, normatizada e normaliza
da, mas tal processo só pode ser ef etivamente 
posto em marcha se houver, por parte dos seus 
usuários, em primeiro lugar os prof essores indí
genas, a consciencia da importancia dessa tare
fa, e clara a vontade política direcionada nesse 
sentido, a participa~ii.o ativa e continuidade em 
todas as etapas do processo ... ( 1994: 12). 

Eu também sou partidária de que tal processo só pode 
ser efetivamente colocado em prática, quando os profe~so
res indígenas e comunidades acharem necessário que suas 
líll.guas teme devem ser "estudadas e modernizadas". Mas 
é o processo de conscientiza~ao, nao precisamos ter pressa, 
somos nós que somos falantes da língua indígena. 

Porém essa discussao e debates tem acontecido há mui
to tempo nos meios dos especialistas, por isso eles estao e 
sao tao bem afinados em propor mudan~as e tem pressa que 
haja revolu~ao no meio dos indígenas. O que ocorre com os 
usuários da língua, é fazer o uso dela no cotidiano, de acor
do com suas necessidades e a língua indígena atende e 
corresponde perfeitamente os seus usuários. 

Entre querer "normatizar e normalizar", todavía, a ques-
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tao nao é, na prática, de fácil solu9ao porque se sao eles que 
a sabenf, eles a sabem apenas oralmente. Ou seja, os profes
sores afirmam, em contrapartida, que é impossível empre
ender tal tarefa sem a participa9ao de profissionais desse 
campo e esta é urna das grandes dificuldades, pois poucas 
sao, em rela9ao ao total, as línguas devidamente estudadas 
pelos lingüistas, taref a até agora empreendida, quase toda, e 
com competencia, por missionários, sobretudo os do 
Summer Institute of Linguistics (SIL). 

Digo, com competencia, porque os trabalhos desses 
missionários tem sido a fonte da discussao e reflexao dos 
trabalhos feitos até aqui, principalmente pra nós, os Kura. 

Dar-se-á aquí a voz ~os professores através de trechos de 
seus discursos relacionados especificamente c9m esta questao. 

Eu acho que chegou o momento de Jalar e 
discutirmos sobre a língua indígena, aqui na Área 
Bakairi, só nós da aldeia Painkun é que ternos 
trabalhado coma alfabetizarao na língua. Ensi
nar na língua nao é fácil mas também nao é im
possível, porque depende da nossa boa vontade 
de quebrarmos a cabera, foi assim que nós fize
mos. Quando falo que nao é fácil é porque nós 
professores já acostumamos alfabetizar as nos
sas crianras em portugues. Para nós, os profes
sores, é mais fácil pegarmos o pacote que está 
pronto. Nós já recebemos o material para traba
lhar tudo em portugues, como vamos mudar isso? 
Nosso calendário é determinado pela Prefeitura 
e ternos currículo que ternos que cumprir. Entao 
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fica difícil trabalhar conforme o nosso pensamen
to. Outro problema que eu vejo também é [que] 
ensinar na língua implica que nós os professo
res, ternos que estudar e pesquisar a nossa pró
pria língua. Nós niio vamos ensinar o que ternos 
só na nossa cabera, ensinar temfundamento. Por 
que ternos que alfabetizar? Pra que serve a esco
za? Pra termos essas cartilhas precisou muito 
apoio de muita gente, principalmente dos profis
sionais da área. De que forma vamos escrever e 
imprimir as cartilhas? Sem apoio deles a gente 
nao sabe escrever a nossa própria língua. A nos
sa língua é difícil escrever, colocar no papel. Eu 
acho que da educara.o bilíngüe para a educarao 
indígena é importante.Nilo como a maioria tem 
Jeito: explica tudo na língua, conversa na língua 
em sala de aula, niio proíbe a crianra f alar na 
língua, mas acaba alfabetizando em portugues e 
as crianras para a vida inteira nii.o sabendo es
crever na sua própria língua. A vantagem em en
sinar na própria língua, a crianra valoriza a sua 
língua materna, ela tema convicriio de que a sua 
língua é a melhor de todas. (Que ridinha Apakano, 
51 anos, da aldeia Paikun). 

O apoio do profissional da área de lingüística, acima 
referido, diz respeito a missionários da SIL (Sociedade In
ternacional de Lingüística), que desde 1988 retomaram a 
área, indo se instalar na aldeia Painkun. É verdade que vá
rios textos e cartilhas foram elaborados na nossa língua, 

Darlene Tnulnne - 171 



com participa9ao de alguns dos nossos, pelos lingüistas 
dessa inStitui9ao. Mas, entre dispar de textos e saber como 
aplicá-los há, todavía, urna distancia muito grande. 

Os prof essores indígenas precisam redefinir e nortear 
a discussao da política linguística que querem adotar nas 
suas escolas. Eu vejo que a discussao do uso da língua 
materna como língua alfabetizadora ainda nao está tao 
clara para os profes sores Kura. Is so fica evidente na f ala 
de um dos professores: 

Bem, a maneira como eu dou aula, antes 
eu nao usava esses livros elaborados pela SIL, 
porque eu nao sabia em que momento e como 
trabalhar com esse livros. Por exemplo: só na 
alfabetizafao ou nas séries de terceira a quarta 
que vou aplicar essas cartilhas? Como vou utili
zar as cartilhas, se nao tenho nenhuma orienta
fªº? Eu sempre trabalhei com meus alunas como 
tradutor de língua portuguesa, sempre f ªfo tra
dufao para os meus alunos que eles desconhe
cem da língua portuguesa. Mas eu tambémfalo 
da nossa educafao tradicional que nós os Bakairi 
temosa educa9ao própria, nós também temos que 
ter respeito pela nossa cultura (Luis Apakano, 
30 anos, de Aturua ). 

Como já registrei no capítulo anterior, ternos nossas 
dif eren~as dialetais. A organiza~ao social do povo Pakuera 
é diferente da organiza~ao do povo Santana. O que os pro
fissionais da SIL tentaram fazer ao longo tempo, foi unifi-
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car as nossas línguas, por isso as cartilhas foram prepara
das para o povo Bakairi sem se preocupar com nossas di
feren~as internas. 

Nesse sentido, veja o comentário da professora J acira 
Kueni, da Terra Indígena Santana, sobre o uso de cartilhas 
feitas sem a sua participa~ao: 

Em 1994 recebemos a Cartilha Bakairi 
quando f omos fazer curso lá em Cuiabá, na SIL. 
Aí eu vi que só falava do povo Pakuera, nada 
sobre o povo de Santana, mas mesmo assim eu 
comecei a usar as cartilhas feítas por vocés. Boje 
eu e meus alunos estamos aprendendo a escrever 
na língua e eles sabem ler melhor do que eu, pois 
eu sou alfabetizada em portugués. Uma vez por 
semana eu trabalho na cartilha Bakairi. Os meus 
alunos gostam muito das estórias que vocés es
creveram. A explicaf ao de como dou a minha 
aula é que falo e fafO a leitura toda na língua 
Bakairi e depois faro a tradu{-·ao para o portu
gués, assim que dou aula na minha escola. Mas, 
nós de Santana, queremos participar da ela
bora{-·ao das cartilhas também. 

Pelo discurso dos profes sores, nota-se que as cartilhas 
indígenas Bakairi já haviam sido elaboradas sem a partici
pa~ao da maioria dos professores, pois somente os de 
Painkun que nelas trabalharam. A alfabetiza~ao na própria 
língua é um projeto desses Kura, da aldeia Painkun, sendo 
essa a razao pela qual seus representantes reivindicaram a 
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presen9a das profissionais dessa área, que em contrapartida, 
teriam a J?ermissao para também realizar suas pesquisas lin
güísticas nessa aldeia. 

Quer dizer, as rela9oes anteriores, nas quais os 
Bakairi só traduziam a bíblia, de certa maneira se trans
f ormaram para atender aos interesses dos Kura. Porém, é 
importante nao esquecer que os interesses dos missioná
rios ainda permanece em converter os Kura em 
protestantes. Quando. se sabe os interesses de dois lados 
fica bem mais fácil de lidá-los. 

O interesse maior dos professores boje em dia é ensi
nar na própria língua, por isso se apropriam da tradu~ao da 
bíblia para alfabetizar as crian~as. Para isso eles tem que 
aprender a usá-la na forma escrita e desenvolver urna nova 
pedagogía. A convite deles, estao envolvidas duas 
missionárias na assessoria das técnicas e uso da língua na 
alfabetiza~ao indígena, de vez em quando elas passam tem
porada na aldeia Paikun. 

Entre os Kura foi realizado o primeiro seminário em 
1977, foram registrados 23 fonemas, dentre as quais 16 con
soantes e sete vogais. 

Alfabetos: 
a, a, b, d, e, g, h, i, j, k, 1, m, n, nh, O, p, r, S, t, U, W, X, y. 

As vogais nasalizadas sao indicadas assim: 
1) Usa-se m antes do pe b, e no fim das palavras; 
2) em outros casos, usa-se n. 
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Em 1992, os Kura-Bakairi pesquisando a sua própria lín
gua identificaram e registraram nao mais 23 e sim 26 fonemas. 

Alfabetos: 
A, a, b, d, e, g, gu=iguely; agui, h, i, j, k, o, p, r, s, t, u, 

x, w, y, z, - yataen-ho, 1 = lela; ulu, m = megu; samu, n -
nuna; nawy, nh = nhamely; nhangahu. 

Nasaliza~ao: 

Vm onrom; saguhoem; kaimpily 
Vn onrom; kanra; uguondo 

Os professores boje tem interesse em pesquisar, co
nhecer e registrar, na forma de um dicionário de sinonimos, 
as diversidades lingüísticas entre os moradores da Terra 
Santana e da Terra Bakairi. Assim se faria um caminho di
ferente daquele trilhado até entao pelo Summer Institute of 
Linguistics, que ten de a unif ormizar essas diferen9as. 

Sobre a importancia do uso da língua no ensino esco
lar, para a preserva9ao e manuten9ao da nossa identidade 
étnica, o professor indígena Jeremías Poiure, da aldeia 
Pakuera, teceu as seguintes considera9oes: 

Os índios estao casando com os nao índios, 
o que acontece sempre é que a língua do branco 
vai · sempre dominar a língua do índio, aí está 
sujeito o desaparecimento da língua e da cultura 
de um povo indígena. Eu tive analisando tam
bém o casamento entre os índios, o que favorece 
é a língua portuguesa. Nós ternos exemplo espe-
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cífico: Bakairi casado com Irantxe e Bakairi com 
Umutina. A língua que eles falam é portugues, 
ternos ql!-e prestar bem atenfao nisso, olhar nos
so destino daqui prafrente; um dia urna mistura 
tao grande que a nossa língua niio possa ter for
fª nenhuma, isso ficou bem claro, pra mim . No 
meu ponto de vista nem tudo está perdido, nós 
somos índios que jalamos ainda a nossa língua, 
tem outros índios que nao falam nem a sua lín
gua, já perderam totalmente. Isso favorece que 
tenhamos mais forfa culturalmente (Jeremias 
Poiure, 40 anos, Pakuera ). 

. 
Ou seja, há fatores outros, históricos e conjunturais que 

concorrem para a possibilidade da perda da língua em urna 
sociedade indígena, para o que, nem sempre, há solu~ao. 

Segundo um outro depoimento de urna professora, en
quanto educadora bilíngüe, falar na língua facilita o enten
dimento na sala de aula. Diz ela que: 

Para crianfa que nao sabe fer ternos que 
f alar oralmente, estimular a crianf a a f alar e 
conversar mais, que eles fiquem bem a vontade 
na sala de aula. Contar as histórias que elas gos
tam e que conhecem isso chama a atenfao das 
crianfas. A crianfa é rica em leitura oral. Prin
cipalmente depois das festas da aldeia, a crianfa 
conta direitinho o que acontece u durante a festa. 
Eujá tenho essa experiencia, as crianfas vem na 
sala de aula cheias de novidades. E nós índios, 
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somos de tradif ao oral e is so favorece as crian
fas guardarem tudo nas suas cabefas (Maísa 
Aiguta Taukane, 34 anos, da aldeia Pakuera). 

Esta professora já desenvolveu, intuitivamente, urna 
pedagogia assentada na realidade dos seus alunos e nos re
cursos que eles mesmos dispoem. 

Um dos grupos de trabalho concluiu, com muita sabe
doria, o seguinte sobre o ensino na nossa língua: 

.. . a língua materna é de fácil compreensao 
para a crianfa que vem jalando de casa. Com a 
alf abetizafao na língua a crianfa nao sofre um 
choque ao entrar na escota. O ensino deve ser do 
conhecido para o desconhecido. 

O tempo é o mestre da sabedoria, e nada melhor do 
que o tempo. Daqui a dez anos, pretendemos fazer a avali
a~ao coletivamente e ver o que mudou e melhorou da edu
ca~ao escolar entre os Kura. 

5.2- Escola Ontem e Boje 

Antigamente, a experiencia dos nossos país 
f oi muito dolorosa, nós os professores nao pode
mos agir dessa maneira, se agirmos dessa ma
neira vamos ser a fotografia da Nair, Violeta, 
Calmon e outros que judiaram dos nossos pais. 
(Maisa Cutemy Taukane) 
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A professora Kura-Bakairi, na passagem acirna, revela 
conscierrcia de urn passado que nao se pode e nao se quer 
esquecer, para nao oprimir seus próprios parentes, carrega
dos de erno~oes que nao dissimulam o duro aprendizado ex
traído da violencia cometida contra seus familiares na escola. 
A brutalidade dirigida aos alunos na escola é algo que nao se 
quer repetir. Hoje sabemos, ao menos, o que nao mais quere
mos e lutamos por urna educa9ao escolar rnais digna. 

Nesse sentido, é rico o depoimento de um professor da 
aldeia Pakuera, que revela urna consciencia crítica com rela9ao 
a situa9ao da educa9ao escolar. Diz ele que: 

As determinaroes nao sao nossas, nao so
mos nós que financiamos as nossas escotas, so
mos pagos pelas secretarias do homem branca, 
as nossas escotas estao na mao de pessoas estra
nhas que nao conhecem a nossa realidade, por 
is so eu falo que nao conquistamos quase nada, 
conquistamos o esparo que era do branca, hoje 
todos somos professores Bakairi de nossas aldei
as. Hoje estamos aqui, somos parte dessa comu
nidade. Todos somos parentes e qualquer dificul
dade que o aluno passa na casa dele eu· sei, eu 
sei quando ele nao vem a aula porque precisou ir 
na rora, pescar. Os professores brancas nao ti
nham essa compreensao que nós ternos hoje, nós 
tínhamos que saber a lirao na ponta da língua, 
tinha que decorar. Se nao soubesse o aluno fica
va de castigo, tudo isso nós mudamos (Paulo 
Kavopí, 32 anos, Pakuera). 
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Esse professor revela ainda que, apesar de terem con
quistado o espa~o da escola e de poderem estabelecer com 
seus alunos rela96es mais dignas, muito se tem por conquis
tar, pois as decisoes sobre o calendário, o conteúdo das dis
ciplinas, as disciplinas em si, se encontram nas maos dos 
servidores da Secretaria Municipal de Educa9ao, que nao 
conhecern a realidade indígena. A educa9ao escolar dif e
ren ciada para os povos indígenas, muitas vezes é interpreta
da como forma de preconceito. 

Conversando urna vez com o secretário de Educa~ao 
Municipal sobre a reforma da escolado PIN Pakuera ele disse: 

"A escola indígena é diferente da nossa es
cola, por is so é bem mais fácil ensinar para o 
índio, ele nao precisa da estrutura de urna escala 
como a nossa, tem professor que vem aqui e exi
ge do bom e do melhor, ele nao sabe que a edu
carao do índio é diferenciada, nao f omos nós da 
secretaria que escrevemos isso, foi o pessoal do 
MEC, isso tá na leí, mas o índio nao entende, ele 
quera escota como do branca ... " 

Na época, fizemos de conta que nao fomos nós que 
ouvirnos tudo isso, e da nossa parte nao fizemos nenhum 
esf or~o de esclarecer ao cidadao o que é urna educa~ao 
escolar diferenciada culturalmente e linguisticamente para 
os povos indígenas. 

Mas é importante que os profes sores indígenas tenham 
a clareza de que querem urna educa9ao escolar corn quali-
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dade e que eles se qualifiquem enquanto professores. Nesse 
sentido o profes sor Luís Apakano, da aldeia Aturua, tece 
outras considera9oes: 

Nós professores indígenas ternos grande 
compromisso com as nossas crianras e sonha
mos que eles adquiram mais conhecimento para 
o futuro deles. Que eles sejam preparados me
lhor do que a gente. Nós ternos valorizado a nos
sa tradifaO, valorizamos o nosso costume, o que 
é nosso, Bakairi. Esse é o nosso papel. Agora, 
precisamos nos qualificar melhor para ensinar 

• as nossas crzanras. 
Antigamente riao era assim. Eu, por exem

plo, já repeti nao sei quantas vezes a segunda 
série. Porque nao entendia o portugues, o meu 
aprendizado ficava lento. Antes na mao do 
Karaíwa era assim, nós alunos tínhamos muita 
dificuldade em entender o que a professora ensi
nava. A grande dif erenf a está aí, a permanencia 
do professor indígena e a responsabilidade com 
o povo Bakairi. Nós nao ternos fonnafao, mas 
ternos consciencia do que a comunidade espera 
de nós, que nós vamos fazer os alunos ler e es
crever (Luis Apakano, 30 anos, Aturua ). 

E a professora Maisa Cutemy Taukane diz a quem cabe 
a avalia9ao do professor indígena Kura-Bakairi: 

180 - Darlene Taul.:ane 

Para avaliar a minha pessoa como pro
fessora é difícil, nao posso dizer que sou urna 
boa professora mas eu penso e vejo que quem 
nos avalia enquanto professores sao os a/unos. 
Se conquistamos o carinho das crianras e a 
confianra da comunidade, eu acho que nós te
rnos esparo na sala de aula (Maisa Aiguta 
Taukane, 34 anos, Pakuera ). 

5.3- A Escota no Projeto de Futuro 

Os professores Kura-Bakairi e nós todos, de um modo 
geral, somos muito envolvidos com a escola e sentimos que 
ternos urna grande responsabilidade em rela9ao a educa9ao 
escolar. A escala deixou de ser para nós apenas um prédio 
no qual antigamente a gente nao tinha liberdade e que fazia 
parte do complexo do Pasto Indígena, com o seu encarrega
do karaíwa. Hoje ela é parte de nosso projeto de futuro. So
bre is so Clarindo Tainhuare que, embora nao f os se profes
so~, teceu os seguintes comentários: 

Sempre lembrando aquele ditado que diz 
assim "eu posso ser aquilo que voceé, sem dei
xar de ser quem eu sou ",podemos aprender, po
demos ser médico, dentista, podemos adquirir es
ses conhecimentos, outros valores sem esquecer 
dos nossos valores também. Esses valores que 
sao nossos, esses reparos, es tao sendo f eitos pe
los professores Bakairi, que cada vez mais tem
se aperfeiroado. Voce percebe a diferenra da edu-
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cardo escolar antes na mdo do karaíwa e agora 
na'"mdo do profes sor Bakairi, principalmente na 
permanencia deles, sao daqui, nós nao ternos esse 
problema. Os Bakairi de modo geral todos sen
tem a responsabilidade em relarao a escola, esse 
prédio, que antigamente a gente nao tinha liber
dade, era casa do Posto, casa do encarregado, 
assim tínhamos na nossa mente. Hoje em dia os 
Bakairi tem consciencia que essa escola perten
ce a eles, vamos conservar que é nosso. Entdo 
acho que Bakairi tem despertado muito a consci
encia que é muito importante. Quando alunos vem 
eles se sentem a vontade, estdo em casa, essas 
coisas que eu percebo hoje em dia. 

A escola boje faz parte de nosso projeto de futuro, como 
um lugar onde se pode preparar urna nova gera9ao para as 
novas realidades que terao que enfrentar. O professor Ed
son Kulewara dos Santos, da aldeia Nova Canaa, da Terra 
Indígena Santana, expressa bem claro essa preocupa9ao, que 
boje é urna preocupa9ao de cada pai, de cada mae, de cada 
profes sor Kura-Bakairi. Assim disse ele: 

A nossa experiencia, a experiencia de cada 
um f oi muito valiosa quando fa/amos de nós mes
mos. O queficou de comum acordo é que as nos
sas preocuparoes sao essas; repassar os conhe
cimentos, os valores, a ordem, a disciplina para 
a nossa escola, trabalhar com seriedade para 
construirmos umfaturo melhor, para que de fato 
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as nossas crianras tenham condiroes de estarem 
preparadas para enfrentarem as novas realidades 
que vdo surgindo. Estamos preocupados na cons
trurao de uma nova gerarao 11Ulis preparada do 
que a gente. O nosso compromisso hoje em dia, a 
nossa sociedade, espera de nós e muitas vezes te
rnos muito pouco para dar. Nós ternos a ansiedade 

' de que as coisas melhorem. As vezes ternos pressa 
que as coisas melhorem rapidamente, nao ternos 
a sabedoria dos velhos, ta/vez nao está tao trans
parente a nossa mudanra, mas eu sinto que mudei 
bastante. Hoje me considero um professor experi
ente, me fiz um professor da prática da sala de 
aula, e tenho muito orgulho por isso, pelo menos 
fiz a minha parte, para mudar um pouquinho a 
situarao da educarao escolar. 

Dorotby Mayron Taukane, enquanto chefe do Posto 
Indígena Bakairi, também deixou registrado seus 
questionamentos e sua visao do que se <leve almejar coma 
educa9ao escolar: 

Por que nós queremos ter urna escola na 
nossa aldeia? Pra ela nao ter vida? Nós quere
mos urna escola que prepare o faturo de nossa 
gerardo, pra que ela tenha outra oportunidade 
melhor. A gente quer aqui a escola de ginásio, 
para que os nossos filhos nao percam a convi
vencia daqui, longe dos pais, principalmente na 
idade entre os l2 e 15 anos, é muito difícil lá f ora. 
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Por isso a gente está muito preocupada, quere
mos preparar o pessoal e qualidade de ensino 
aqui mesmo. É bom sonharmos que um dia tere
mos daqui mesmo um médico, um engenheiro, um 
advogado e outros. Mas o que a gente ouve por 
aí? Por que o índio quer escola? Até o quarto 
ano nao tá bom para o índio? Eles já fizeram 
isso há muito tempo, há muito tempo que implan
taram de 1 a 4 e até hoje nao saímos disso, entao 
eu penso que implantar o ginásio tem que ser a 
nossa luta, a luta dos Bakairi. 

Para encerrar este capítulo da reflexao, a minha pró
pria reflexao enquanto professora indígena, volto a citar a 
Ecléa Bosi: "lembran9a puxa lembran9a e seria preciso um 
escutador infinito". 

Pois é assim que eu sentia e sinto. Gostaria de regis
trar todos os depoimentos, pois quando a gente se dispoe a 
ouvir, ternos muito o que aprender. 

Quero que o Criador Universal me conceda sempre o 
dom da paciencia, para que eu mere9a ouvir as histórias e 
lembran<;as de muitos povos. Que dentro das minhas limi
ta9oes, eu tenha a sensibilidade e o nobre sentimento hu
mano da solidariedade, que me permita contribuir no cres
cimento e fortalecimento dos meus irmaos indígenas. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Ao iniciar o projeto de pesquisa que deu origem a este 
livro, constatei que a discussao crítica sobre a educa<;ao in
dígena já havia sido iniciada na década 70 e que se inten
sificara ainda mais desde entao. Deparei-me com um volu
me significativo de dados bibliográficos, em rela9ao a edu
ca9ao para o índio. Nao só eu desconhecia esses dados, mas 
todos os membros da nossa sociedade, sobretudo os profes
sores indígenas Kura-Bakairi. Percebi que existia toda urna 
discussao mais elaborada, tra9ando e desejando o que seria 
mais louvável e praticável para as escotas indígenas, no 
ambito nacional. 

Partindo, inicialmente, da reflexao do professor Carlos 
Rodrigues Brandao ( 1979), ti ve a oportunidade de rever
me enquanto pesquisadora-participante de meu próprio povo, 
enquanto pessoa preocupada e envolvida com o projeto da 
educa9ao escolar Kura-Bakairi. Eis o que escrevera Brandao 
e que me motivara a repensar: 

Toda discussao mais crítica sobre o traba
lho do educador aponta para uma questao fun
damental: a quem ela serve? A que tipos de pro
jetos, de interesse? Ora, qualquer modalidade de 
educafao é levada por agencias de algum modo 
ligadas ao poder, como os povos colonizados, os 
povos indígenas, os trabalhadores subalternos 
das lavouras ou das fábricas, ela aparece mais 

do que nunca como umaforma de invasao. Uma 
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invasao cultural, simbólica, ideológica. Hoje o 
educador crítico nao desconfia só da "educarao 
oficial" do projeto de colonizarao simbólica. Ele 
desconfia, no fim das cantas, do seu próprio pro
jeto, do seu próprio trabalho. Porque, por melho-
res que sejam os seus sonhos, a sua prática pode 
negá-los, pelos menos em parte. Sempre, do ponto 
de vista político, há um lado que controla todo o 
trabalho da escola e um outro, que acaba sendo o 
que submete ao controle para acabar sendo um 
participante da educarao de Jora e receber o sa
ber que ela tem. (Brandao, 1981: 152-153) 

. 
Ao propormos a realiza9ao do seminário da Educac;ao 

Escolar Bakairí, a idéia básica era exatamente criar a opor
tunidade para discutirmos, oportunidade tao rara e muitas 
vezes negada, ainda que essa discussao diga respeito a nós, 
os indígenas. Sem nossa participa9ao sao tra9ados os nos
sos destinos, sem se perguntar sobre os nossos sentimentos 
e pensamentos. A oportunidade de participac;ao concedida a 
alguns poucos e raros indígenas, meros representantes sim
bólicos e ideológicos, nao resolve o problema, pois essa re
presentac;ao nao é legítima e nao corresponde aos anseios 
do professor indígena que está lá na sua aldeia trabalhando 
e vivenciando dia-a-dia a sala de aula. 

Nao se quer dizer com isso que a participac;ao indígena 
nao acorra, quando somos chamados a participar. Quera di
zer que <levemos e precisamos nos organizar para trac;armos 
o perfil de urna educa9ao diferenciada (que nao é desejo só 
de branca). Sentimos a necessidade de acreditar que as nos-
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sas escolas tem futuro. Está na hora de mostrarmos a "nossa 
cara" e termos a nossa identidade própria na constru9ao de 
nossos destinos. Foi nesse contexto que iniciamos a falar de 
nós mesmos, nos auto-avaliamos como professores indíge
nas e nos fizemos a seguinte pergunta: como nos situare
mos nesse contexto de confronto e de conflito? 

E outras perguntas surgiram: será que nao sabemos ou 
ignoramos totalmente a discussao maior sobre a questao da 
educa9ao escolar indígena? Como está sendo feita a trans
missao de conhecimentos e valores através da educa9ao es
colar? Será que o professor indígena está dando continuida
de a educa9ao colonizadora? Estarao ensinando igualzinho 
como aprenderam? 

Sao literalmente surpreendentes os depoimentos dos 
profes sores Kura-Bakari. Foram eles muito além das ex
pectativas que tínhamos ao iniciarmos a nossa conversa. 
Pode-se afirmar que eles nao estao tao alheios a importan
cia do papel que assumiram desde 1985. Falamos de nós 
mesmos, das nossas experiencias, das nossas falhas, do re
conhecimento de que ternos tao pouco a of erecer aos nos sos 
alunos, da valoriza9ao do professor dentro da sociedade in
dígena, de reconhecer e ser reconhecido. Cada fala, dizendo 
das práticas vividas, socializava o aprendizado e a experi
encia de cada um. O que é certo e que ficou bem claro é que 
a escolajá foi ressignificada pelos Kura e a ternos em nosso 
projeto de presente e futuro. 

Quando afirmamos que a escola está integrada ao pro
jeto de futuro, nao estamos falando de um futuro pensado 
com ingenuidade. Nao se trata de urna visao simplista como 
pode parecer a primeira vista. Nós já estamos enfrentando 
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as conseqüencias do fato de que a escola, ao abrir as suas 
portas, t<tmbém dá oportunidade a saída dos adolescentes 
para grandes cidades, para continuar seus estudos e, de
pois, retomar para a nossa sociedade, colocando-se a ser
vi90 dela. Reconhecemos que teremos que enfrentar mui
tos desafios e desafios. 

Nesse sentido, desencadeou-se urna longa discussao 
durante o seminário, juntamente com os pais de alunos que 
estudam fora. Muitas divergencias de opinioes a esse res
peito foram registradas. Mas, por outro lado, ficou bem cla
ra a idéia de que nós ternos o direito, como qualquer cida
dao do mundo, de escolher, de errar e de acertar. Afirma
mos o nosso direito de ir ~ vir até mesmo para satisfazer as 
nossas curiosidades. Nós, enquanto urna sociedade, nao po
demos castrar os sonhos de ninguém, de quem está proje
tando seu futuro fora da aldeia. 

O meu caso particular foi fruto de reflexao. O impor
tante mesmo é nao perdermos as nossas referencias sócio
culturais. Quando falamos aqui do futuro das nossas esca
las, é exatamente o futuro das escolas pensadas em oposi-
9ao as escolas existentes anteriormente, marcadas pelas pa
lavras: "catequizar", "civilizar", "integrar" e tantas outras 
igualmente etnocidas, pois negam o direito a diferen9a nas 
sociedades indígenas. 

Nós nao queremos reproduzir isso. Nós queremos urna 
escola que nos alimente a auto-estima, para que possamos 
continuar tendo orgulho de dizer que somos Kura. Podemos 
e devemos adquirir novos conhecimentos, pois esse é o pro
cesso natural das sociedades humanas. Se o homem nao ti
vesse esse crescimento material e espiritual nao experimen-
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taria o sabor das conquistas, das vitórias. U ma das nossas 
conquistas e desafios é a nossa consciencia de que podemos 
e <levemos ser construtores de nossos destinos. Daqui pra 
frente, é nossa tarefa e responsabilidade desmistificar a tu
tela secular praticada pelos nossos colonizadores. 

Eu penso que através da educa9ao escolar ternos espa-
90 para abordarmos assuntos de nossos interesses e que nos 
possa fortalecer enquanto povo indígena. Afinal, somos ver
dadeiramente um povo originário dessa terra. Nao podemos 
ser tratados como estrangeiros no nosso próprio território. 
J á se foram 500 anos de coloniza9ao, de perdas, do doloro
so percurso de contato e estabelecimento da chamada soci
edade envolvente, mas nem tudo está perdido. Tivemos a 
sorte de renascer das cinzas, como a ave mitólogica grega: a 
Fenix. E estamos nos multiplicando. 

Vale ressaltar que ainda somos 350 mil seres huma
nos, com mais de 170 línguas diferentes, verdadeiras cultu
ras que precisam ser preservadas, enaltecidas e respeitadas. 
E a sociedade brasileira está caminhando nessa dire9ao. 
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GLOSSÁRIO 
(Bakairi/Portugues) 

Ala ice - agradecimento, sinceridade ao próximo 
Anji-milho 
Ataído - cornpanheiro e parceiro nas ati vidades 

dos rituais sagrados do kado 
Iakuigade - ritual do complexo do kado, com máscaras. 
Iamudo - crian9a 
Itabienly - batizado, inaugura9ao 
lweapa - longo período de tempo 
lwypadyly- vergonha 
Kado - complexo de rituais sagrados e 

. ; . 
pancornun1tános 

Kadoeti - a "casa de kado" ou "casa dos hornens" 
Karaíwa - nao-indígenas 
Kono - irmao rnais novo (homem falando) 
konomery - nossa sabedoria, nossa ciencia 
Kou - irma (hornero falando) 
Kozeka - veado rnateiro 
Kuapa - menstrua9ao mensal 
Kugu - irmao da mae, sogro em potencial 
Kura - autodenomina9ao dos Bakairi; gente verda-

deira, verdadeiramente nosso 
Kuradomodo - coletivo de kura 
Lelala - autentico (povo verdadeiro) 
nhuncely - primeira menstrua9ao 
Ningo - avó, todas as rnais idosas, da gera9ao de avó 
Paigo - irmao rnais velho (hornero falando) 
Pakuera - Río dos Pombos, conhecido por río 
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Paranatinga 
Pan\a - primo cruzado, cunhado em potencial 

(hornero f al ando) 
Pana - denomina9ao dos Xavante na língua Kura

Bakairi 
Pay-hó - escarificador feito de caba9a e dente de 

peixe-cachorro 
Piaje-xama 
Pogo - mingaus feitos de mandioca, milho e ar

roz, que também sao conhecidos, na literatura etnológica, 
como chichas 

Sadyry - ritual de perfura9ao dos lóbulos das ore
lhas dos jovens do sexo ~asculino, integrante do complexo 
de rituais sagrados do kado 

Sawapa - Salto Mítico de Origem; urna variedade 
de bananeira de pequeno porte 

Seko - mae e irmas da mae 
Sodo - dono, senhor 
Tadaunto - ritual que encerra a reclusao feminina 
Taho-faca 
Tako - avo, todos os mais idosos, da gera9ao de avo 
Tawala aidyly - pessoa independente 
Tawypazeim - estar com vergonha 
Tazegueka - reclusao por longo período de tempo 
Una - história 
Wanke - estado de reclusao ritual 
Wa;xi - ca9adas e pescarias coletivas realizadas 

durante os rituais do kado 
Wií - irmao, sem distin9ao de idade (mulher falando) 
Xogo - pai e irrnaos do pai 
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Xutunry - aquele que conhece, sábio 
Ya - irma mais velha (mulher falando) 
Y di - irma mais nova (mulher falando) 
Yemary - crian9as que já podem colaborar com os 

pais, minha mao 
Yerudu - prima cruzada, cunhada em potencial 
Yseamby - primo cruzado, esposo em potencial 

(mulher falando) 
Yupy - irma do pai, sogra em potencial 
Yweampy-prima cruzada, esposa em potencial (ho

mem f al ando) 

•••• ........ 
~ 

•••• 
··~ ••• ~ 
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