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O presente estudo é um recorte do capítulo IV da Dissertação de Mestrado1 defendida 

em 2010 na Faculdade de Educação da UNICAMP intitulada: Educação Escolar 

indígena. Mas, o que é mesmo uma escola indígena diferenciada? Trajetória, equívocos 

e possibilidades no contexto da E.E Indígena Xucuru Kariri Warkanã de Aruanã 

(Caldas, MG).  O trabalho apresenta as narrativas dos sujeitos atores praticantes da 

Educação Escolar Indígena, em especial Lideranças, professores e alunos, permitindo 

uma compreensão do que eles pensam e entendem por uma escola indígena 

diferenciada.  Possibilita repensar as escolas indígenas, como espaço de fronteira 

entendida como espaço de trânsito, de hibridismo, de troca e articulação de 

conhecimentos. Espaço ressignificado pelos indígenas com suas identidades 

cambiantes, espaço das diferenças. 

Palavras Chave: Educação Escolar Indígena, narrativas, identidade, diferença, cotidiano. 

 

 Começo este artigo com uma breve lembrança do que ficou dos conselhos do 

Indígena Xucuru Kariri, Fernando Lourenço da Silva (1934 – 2010) que nos deixou 

exatamente seis meses após tecer suas mônadas2 para este trabalho. Memórias, 

mônadas e imagens. Fios entrelaçados que escolhi para tecer este texto como uma 

                                                           

1 SILVA, Beatriz Sales da.  Educação escolar indígena : Mas, o que é mesmo uma 

escola diferenciada? Trajetória, equívocos e possibilidades no contexto da E. E. 

Indígena Xucuru Kariri Warcanã, de Aruanã (Caldas, MG). Disponível 

emhttp://www.bibliotecadigital.unicamp.br/ 
 

2 Para Benjamim (1994), o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria 

experiência ou relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 

ouvintes. Nesse sentido as mônadas podem ser consideradas o discurso vivo e ao mesmo tempo 

dá uma nova beleza ao que está desaparecendo, a arte de narrar que está definhando porque a 

sabedoria, o lado épico da verdade está em extinção. Com isso desaparece, o dom de ouvir, e 

desaparece a comunidade de ouvintes. 

 

http://cutter.unicamp.br/document/index.php?did=44699&opt=4
http://cutter.unicamp.br/document/index.php?did=44699&opt=4
http://cutter.unicamp.br/document/index.php?did=44699&opt=4
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homenagem póstuma a um velho “índio” aguerrido refletindo sobre a escola indígena 

diferenciada: 

QUERENDO IR PARA FRENTE E NÃO PARA TRÁS  

Eu me chamo... Eu sou índio Xucuru Kariri. Meu nome é Fernando Lourenço da Silva. 

Estou morando aqui com alguns parentes, meus primos. Cheguei agora a pouco tempo, 

estou participando das brincadeiras, conheço a parte do segredo dos índios, entendo 

mais ou menos a cura, entendo um pouco das plantas. Estou participando da escola da 

noite, aula de cultura. Graças a Deus, já estou com quase, nasci em trinta e quatro, mês 

de outubro, no dia trinta e um de maio de trinta e quatro, idade assim já meio 

avançada. Mas graças a Deus estou aqui até o dia que Deus quiser. Estou frequentando 

a escola à noite, os índios são todos eles lideranças querendo ir para frente não é para 

trás. De passo a passo a gente tem que continuar nossa cultura enquanto for vivo. Eu 

desejo que ela se recupere e seja a melhor da tribo. Em todas as aldeias tem escola, 

mas aqui tem os festejos, tem os alunos, tem os professores. Eu não tenho mais o que 

falar que a minha cabeça está doendo.  

 

 

Foto: Sr. Fernando Lourenço da Silva. Índio Xucuru-Kariri - 2010 

 

O primeiro fio é o da identidade: Eu sou índio Xucuru Kariri. Depois vem o 

nome não índio, e o desejo de participar. As mônadas tecidas pelo Senhor Fernando 

trazem a marca do tempo vivido, e assim vêm ao encontro do que nos fala Benjamim: 

 

Assim definido, o narrador figura entre os mestres e sábios. Ele sabe dar 

conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, 
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como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que 

não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência 

alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por 

ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la 

inteira. (1994, p.221) 

 

 

Guardei os conselhos do Senhor Fernando, quando diz que “os índios são todos 

eles lideranças querendo ir para frente não é para trás. De passo a passo a gente tem 

que continuar nossa cultura enquanto for vivo”.   Permanece a lição e não se sai mais a 

mesma pessoa depois de vivenciar e escutar o contexto da história e narrativas e o 

entendimento do que o Povo Xucuru Kariri, MG por uma escola indígena diferenciada. 

É com ela que apresento as marcas que teve e tem influências significativas no meu 

percurso como pesquisadora: o Capítulo IV: Arrematando o bordado, a escola indígena 

diferenciada. 

 

ARREMATANDO O BORDADO: A ESCOLA INDÍGENA DIFERENCIADA  

Tudo isso para que os sujeitos pudessem explicar o que é uma escola 

diferenciada. O avesso do bordado, com seus fios emaranhados, traz outras memórias, 

as de Graciliano Ramos – não o romancista, mas o ex-prefeito de Palmeira dos Índios, 

cujo relatório, dirigido ao Exmo. Senhor Governador, já começa por reclamar dos 

“minguados recursos”. O que me interessa é a forma como termina: “Procurei sempre os 

caminhos mais curtos, nas estradas que se abriram só há curvas onde as retas foram 

inteiramente impossíveis” (1929) 

As mônadas tecidas pelos sujeitos abrem-se em curvas de subjetividades, as 

retas são, de fato, inteiramente impossíveis. Em cada curva um risco novo na escrita do 

bordado, tomando rumos inesperados. O passado do viajante muda de acordo com o 

itinerário realizado. A metodologia, uma curva em caracol, vozes que se manifestam 

deixando suas marcas. Elas se delongam. O que me atrai na tessitura da escrita do 

bordado é a escuta em curvas sinuosas rumo ao tecido pontuado de linhas e cores, em 

avesso e direito, de acordo com a forma singular de cada um apresentar o que entende 

por uma escola diferenciada A surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de 

possuir revelas nos lugares estranhos, não conhecidos. 

Os fios se embaraçam formando um nó, mas não posso cortá-los. Isso seria pôr a 

perder toda a trama que já começa a aparecer. É necessário desatá-lo, puxando fio por 

fio, num trabalho que exige uma escuta acurada, fios e falas que se entrelaçam, 
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causando um embaraço para a pesquisadora. Em muitas circunstâncias, foi necessário 

abrir mão do roteiro das entrevistas e, em dados momentos, ouvi apreensiva que muitas  

reivindicações eram direcionadas ao meu papel de pedagoga, de funcionária da 

Superintendência Regional de Ensino e não mais à pesquisadora. Os comentários em 

relação à construção de um novo prédio para a escola foi desencadeador de um debate 

entre os próprios indígenas, que foram unânimes em reivindicar a construção de uma 

nova escola. O debate já estava inflamado e a cada fala sobre as fotografias a questão do 

prédio era retomada. 

A situação histórica em que se deu a construção da escola e a reivindicação de 

um novo prédio contemplou vários trechos das narrativas dos sujeitos. Dessa maneira, 

foi possível aproximar-me mais e despertar outras reflexões acerca desse episódio que 

não tinham sido pensadas antes. Eis aí um nó ou um dos nós que transforma a entrevista 

num ponto de redobrada atenção e constante desafio para o investigador, como nos fala 

Larossa: 

Nossa história é muitas histórias. Em primeiro lugar, porque, muitas vezes, 

não a contamos para nós mesmos, mas contamos a outros. E a construímos, 

então, levando em conta o destinatário. Procurando provocar uma 

interpretação (sua interpretação) e procurando controlá-la. E aqui se abre 

múltipla diferença, múltiplos espaços de sentido. Em primeiro lugar porque 

nossas histórias são distintas conforme a quem  contamos. (LAROSSA, 1996 

citado por SILVEIRA, 2007, p.132). 

 

Para quem eles estavam contando suas histórias? Como me desvencilhar do papel de 

pedagoga funcionária da Superintendência Regional de Ensino? Quem faz as perguntas, a 

pedagoga ou a pesquisadora? Devia colocar-me no lugar deles? Minha figura de 

pesquisadora e pedagoga é colocada em crise, e essa crise é repensada com o que diz 

Andrade, procurando delimitar, como regras centrais para o gênero, o estabelecimento 

prévio de “papéis”: um entrevistador, com o direito (e poder) de perguntar; um entrevistado, 

com a obrigação de responder e com o direito de ser ouvido e de defender sua imagem. 

(2001 apud SILVEIRA, 2007, p.123) 

Baseio-me também em Silveira (2007), quando diz que, é claro que não se pode 

pensar que haja encontros angelicais entre dois sujeitos, absolutamente divorciados de 

referências de hierarquia, de poder e persuasão, ainda que as posições de domínio, direção e 

supremacia sejam objeto constante de disputa. Assim, quem faz as perguntas é a 

pesquisadora encarnada que desfruta do poder e da criatividade da escolha, mas deve 

assumir o mundo que co-criou. Todo o referencial teórico metodológico da pesquisa me 

mostra nesse momento a grande lição: a de que, segundo Najmanovich (2001), a 

pesquisadora encarnada paga por sua incompletude. 
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Os riscos e os pontos do bordado me amedrontam. Seu avesso me parece confuso 

com esse amontoado de fios que se embaraçam. Por trás de cada ponto do avesso vão 

surgindo as mônadas que fluem, e que me chegam carregadas de subjetividades, de fugas ao 

assunto, reivindicações, desvios dos riscos do bordado. O que me interessa é que o avesso 

me leva à interioridade do bordado. 

O que as mônadas me dizem ou o que lemos nelas? Como bem retratam as palavras 

de Bourdieu: 

 

E preciso aprender a ler nas palavras dos sujeitos de uma pesquisa a 

estrutura das relações objetivas, pois é a revelação delas que permite 

resgatar o essencial, a complexidade singular de suas ações. Assim 

compreendendo como Calvino que “só depois de haver conhecido a 

superfície das coisas é que se pode proceder à busca daquilo que está 

embaixo”. (BOURDIEU, 1990, citado por FREITAS, 2000, p.173) 

 

Depois do encontro, e depois ter assistido exaustivamente às entrevistas, pude 

proceder à busca daquilo que eles quiseram dizer, do que é que percebo na fala do outro. 

Confesso que foram dias de muita angústia, e que tive dificuldades de interpretar o que 

havia sido dito. 

Para Valla, a crise de interpretação é nossa, e talvez isso seja a coisa mais difícil 

de admitir: “A atenção prestada ao que a população pobre está falando não, pode ser 

mais apenas feita com “educação”, mas sim porque é necessário completar uma equação 

capenga que frequentemente inclui apenas uma das partes do conhecimento, o do 

mediador.” (1996, p.197) 

As reivindicações foram elaboradas sobre a experiência concreta, a partir de suas 

vivências que são sentidas de uma forma distinta da minha. Havia uma dimensão 

política que, mesmo antes de se tornar flagrante através das narrativas e das fotografias, 

foi incorporada pelos sujeitos da pesquisa. Ao assumirem o compromisso de conceder 

as entrevistas e se apresentarem todos reunidos e paramentados, eles estavam diante da 

possibilidade de fazer suas reivindicações. Como nos lembra Cunha: “Usar um cocar 

pariko em um ritual Bororo é uma coisa, usá-lo em uma coletiva de imprensa para 

reivindicar direitos indígenas na Assembléia Constituinte é outra. Mas o cocar é o 

mesmo e é essa mesmice que nos induz em erro” (1995,p.130). 

Pintados e paramentados, olhando fotografias da história da escola, qual o impacto das 

imagens sobre os sujeitos investigados, considerando que uma imagem não fala por si?  

1. A Reivindicação do Prédio para a Escola 
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Identidade, língua e reivindicação de um novo prédio para a escola. São esses os 

novos fios que sobressaem mesclados nas vozes dos sujeitos. Fios provocativos que se 

entrelaçam à trama do bordado e nos levam a buscar resposta à reivindicação de um 

novo prédio destaca-se no discurso dos sujeitos. A escola diferenciada perpassa também 

esses fios. Entre o direito e avesso do bordado, a tecelagem das mônadas   desvela a 

arquitetura da escola indígena tal como é vista pelos seus praticantes, e acarreta várias 

questões. 

O prédio da escola, o discurso dos sujeitos... Não há como deixar de ver, de escutar. 

As certezas, se ainda estavam por perto, parecem desaparecer de vez. Talvez seja disso 

mesmo que fala Carlos Eduardo Ferraço, ao afirmar que: Nessa tentativa de dar conta de 

nós mesmos e dos outros em nossos estudos, como dar conta das identidades movediças 

dos hibridismos? (...) Discursos que nos angustiam pelos vazios que são deixados por 

entre as linhas escritas porque não há palavras que possam dar conta do que estamos 

querendo dizer naquele momento, como acontece comigo agora. Mas, então como fugir 

às armadilhas da mata escura? Não sei, abrindo o peito à força de uma procura... (2003, 

p.173). 

A fim de compreender como acontecem essas relações entre o prédio e o espaço da 

escola que reivindicam, busco autores que possam me ajudar a pensar como estão 

implícitas essas questões nas vozes dos sujeitos, como bem retrata o discurso de Dona 

Josefa: 

A casa que eu gostaria de ter não é essa. A casa que eu gostaria para ser uma escola 

aqui dentro, era uma casa confortável, nessa casinha é desconfortável. Se o professor 

quiser fazer uma dança que é da nossa cultura, não tem jeito. Do lado de fora porque 

chove muito e quando não está chovendo o gelo está caindo. Eu gostaria de ter uma 

escola aqui dentro da nossa aldeia, uma escola bem organizada, uma escola indígena, 

mas que fosse bem organizada. Que ela tivesse espaço para fazer o que nós temos 

costume de fazer dentro da cultura. 

Nessa perspectiva, Frago (2001) afirma que a arquitetura é sempre é um espaço 

que educa. Ante esse espaço, podemos pensar que todo espaço é um lugar percebido, 

logo, a percepção é um processo cultural. Por isso, não percebemos espaços, mas 

lugares, isso é, espaços elaborados, construídos; espaços com significados e 

representações de espaços; representações de espaço que se visualizam ou contemplam, 

que rememoram ou recordam, mas que sempre levam consigo uma interpretação 
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determinada; uma interpretação que é o resultado não apenas da disposição material de 

tais espaços, como também de sua dimensão simbólica. 

A aceitação do prédio da escola pelos sujeitos é conflituosa e geradora de muitas 

reivindicações. O Vice- cacique e professor de cultura Jânio falam do seu desejo de que 

a escola tenha um novo formato: 

Ela tem que ser uma escola dentro da aldeia. Quando o governo chega aqui para 

construir uma escola tem que conversar com o cacique. Muitas vezes os projetos são 

feitos da maneira deles, eles não perguntam ao cacique qual o formato que a escola 

tem que ter. De que forma os índios sonham com a escola dentro da nossa aldeia. Eles 

querem que seja feito como é feito dentro da população branca. Então nós temos outros 

formatos. 

Ali onde se reformou o barracão para a instalação da escola, a resposta 

arquitetônica não atende à arquitetura tradicional da cultura dos sujeitos. O espaço 

abandona as expectativas e desejos, como também mostra o relato da professora 

Jizelma: 

Essa aqui não é a escola que eu desejo. No ensino, na parte pedagógica está bom. 

Então essa escola que eu gostaria que tivesse por enquanto ela não existe aqui. Existe 

essa daqui que é a escola que a gente tem hoje, que os pais participam que os alunos 

vêm do jeito que tiver. Ela pode existir, mas por enquanto. Ela tinha que ter uma boa 

estrutura, não só para os alunos, para os professores. Aqui falta muita coisa, não tem 

espaço para as crianças brincarem, tem espaço, mas não tem um parque que eles 

gostariam que tivesse jogos, um campo, uma quadra. A gente tem o território, cuidar da 

terra, mexer com a terra, se sujar. A nossa escola não é só na sala de aula, o nosso dia 

a dia pode ser fora da escola, no sol brincando. Em todo lugar a gente aprende um 

pouco. 

Retomando o pensamento de Frago (2001), quando afirma que o território e o 

lugar são, pois, duas realidades individuais e grupalmente construídas. São, tanto num 

quanto no outro caso, uma construção social. O espaço comunica, e mostra a quem sabe 

ler o emprego que o ser humano faz dele mesmo. Um emprego que varia de cultura para 

cultura, que é um produto cultural específico, tanto quanto as relações interpessoais – 

distâncias, território pessoal contatos, comunicação, conflitos de poder – além da 

liturgia dos ritos sociais, da simbologia das disposições dos objetos e dos corpos, [...] da 

sua hierarquia e das relações. 
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Frago (2001) considera que o espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, 

em configuração como território e lugar, signos, símbolos e vestígios da condição e das 

relações  sociais de e entre aqueles que o habitam. Segundo o autor, a tomada de posse 

do espaço vivido é um elemento determinante na conformação da personalidade e 

mentalidade dos indivíduos e dos grupos. 

Problematizar a arquitetura da escola também é falar da escola indígena 

diferenciada. São muitas influências e entrecruzamentos, múltiplas tensões na tentativa 

de se registrar aquilo que se quer investigar e aquilo que nos chega pelo discurso dos 

sujeitos, como mostra o depoimento do Cacique José Sátiro: 

O que nós queremos dentro da nossa aldeia é uma escola com estabilidade para todos 

os sentidos. Espaço para nossas crianças ficarem à vontade, para discutir os assuntos 

do nosso povo dentro da escola. 

Nas palavras do Cacique José Sátiro, podemos identificar qual é o papel da 

escola hoje dentro da aldeia. Por meio da reivindicação de um novo prédio para a 

escola, ele mostra que enxerga a escola não apenas como espaço para as crianças, mas 

também como um espaço em todos os sentidos, um espaço político para discutir os 

assuntos do seu povo dentro da escola. Percebe-se aí o valor atribuído à escola pelos 

indígenas, e demonstra a necessidade de ampliar os referenciais para encontrar respostas 

às questões que foram surgindo. 

Segundo Freire (2004), para os povos indígenas, a escola foi, durante cinco 

séculos, um instrumento de opressão, o que está registrado atualmente na memória oral 

de muitos povos, e até incorporado em alguns de seus mitos. Para o autor, uma 

avaliação do papel da escola nos últimos quinze anos deve indagar até que ponto os 

povos indígenas estão conseguindo transformar a escola numa ferramenta de resistência 

e afirmação cultural. 

Pode-se pensar que, dessa forma, o discurso dos sujeitos aponta para a escola 

dentro da aldeia como uma ferramenta de resistência e afirmação cultural, pela 

atribuição de valor que estão dando ao que tem acontecido dentro do seu espaço, como 

relata Dona Josefa: 

O que está faltando é o espaço da escola, o que eu queria falar é isso. Aqui tem muito 

nesta escola hoje que estão tendo aula de cultura, vem quase todo da aldeia. Não está 

vindo todos porque não cabe. Hoje vem vinte porque é a quantia da sala, depois vem 

mais um pouco e assim vai. Eu gostaria de falar da escola que eu gostaria de ter, uma 
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escola que tivesse espaço para caber os índios porque na aula de cultura não tem idade 

cinquenta, sessenta, setenta, quarenta, cinco anos, dez anos, falou já está no embalo da 

escola. Nessa escola que nós temos hoje não dá para fazer isso aí. (...) 

Dona Josefa, mais uma vez na sua sabedoria, evoca a distinção entre lugar e 

espaço. Para ela, a escola é o lugar criado pela instituição, e esse lugar não atende as 

suas expectativas. O espaço está marcado pela resistência. É importante compreender a 

distinção entre lugar e espaço, tal como proposta por Certeau (2009). Para o autor, o 

lugar é uma configuração instantânea de posições que implica uma indicação de 

estabilidade; é um cruzamento de móveis, de certo modo animado pelo conjunto de 

movimentos que aí se desdobram. Em suma, espaço é um lugar praticado. No dizer de 

Dona Josefa, eles estão contentes com os espaços praticados. Neste sentido, o conceito 

de lugar praticado, usado por Michel de Certeau, pode nos ajudar a entender as 

reivindicações dos sujeitos em relação à construção de um novo prédio que atenda as 

suas necessidades. Continuando com o autor, entendemos que as pessoas caminhando 

pelas ruas criam textos e constroem seus próprios significados, e estes subvertem a 

lógica e a justificativa dos significados oficiais que lhes são atribuídos. A cidade, em 

vez de um lugar, torna-se um espaço, que é por ele definido como ‘um lugar praticado’ 

Nesse sentido, a crítica que os sujeitos fazem ao prédio da escola torna os 

capazes de reconhecer-se na identidade de alguém que produz a história e por ela é 

produzido. Para Frago (2001), as imagens de espaços que, para nós, foram – alguma vez 

e durante algum tempo – lugares nos quais algo de nós ficou, esses espaços nos 

pertencem e são, portanto, nossa história. 

Na tentativa de tornar a escola indígena um espaço e não um lugar onde possam 

exercer suas múltiplas identidades, os sujeitos tecem suas narrativas e mostram nelas as 

caminhadas e usos cotidianos pelos espaços de sua comunidade. Através da 

singularidade das suas narrativas, eles fazem a leitura da arquitetura escolar, o que nos 

remete ao texto de Rubem Alves3 ao falar da Escola da Ponte: “Ah! Uma vez cometido 

o erro arquitetônico, o espírito da escola já está determinado! Mas nem arquitetos e nem 

técnicos da educação sabem disto...”. 

                                                           
3 Disponível em http://www.infoutil.org/4pilares/text-cont/alves-escoladaponte.htm#A 

ESCOLADA PONTE Acesso em junho de 2010. 
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Busco assim entender, através dos interlocutores, o que os sujeitos me dizem ao 

fazerem suas reivindicações. O sentimento que temos é o de que falta ainda algo capaz 

de nos fornecer pistas para uma reflexão que permita uma melhor compreensão daquilo 

que tecem com os frágeis fios das evocações e das lembranças. Nas palavras de Gaston 

Bachelard: A memória não registra a duração concreta... É pelo espaço, é no espaço que 

encontramos esses belos fósseis de duração concretados por longos tempos... Localizar 

uma recordação no tempo é só uma preocupação do biógrafo e corresponde unicamente 

a uma espécie de história externa, uma história para uso externo, para comunicar aos 

outros... Para o conhecimento da intimidade é mais premente a localização de nossa 

intimidade nos espaços do que a determinação das datas. (BACHELARD 1975, apud 

FRAGO, 2001, p. 62). 

Bachelard (2008) nos ensina que o espaço fica poético quando um homem o 

modela. Quem constrói uma casa faz um poema. Por isso enchemos as casas de plantas, 

de quadros, de música, de livros. E o que dizer da poética das gavetas, dos cofres e 

armários? Ah! Quanta poesia as gavetas podem conter, especialmente aquelas que são 

trancadas à chave! A concha, casa assombrosa dos moluscos, os cantos, a imensidão 

íntima: todos esses espaços estão cheios de poesia. 

Nesse sentido, podemos compreender nas entrelinhas do discurso dos sujeitos 

que eles estão reivindicando não apenas o espaço físico da escola, mas a poética do 

espaço ligada aos desejos de cada um. É dessa poética dos lugares memórias que 

também nos fala Frago. Em outras palavras: Isso significa fazer do mestre ou do 

professor um arquiteto, isso é, um pedagogo e, da educação, um processo de 

configuração de espaços. De espaços pessoais e sociais, e lugares. Ao fim e ao cabo, o 

espaço- assim como a energia enquanto energia- não se cria nem se destrói,  apenas se 

transforma. A questão final é se se transforma em um espaço frio, mecânico ou em um 

espaço quente e vivo. Em um espaço dominado pela necessidade implacável e pelo 

ponto de vista fixo, ou um espaço que, tendo em conta o aleatório e o ponto de vista 

móvel, seja antes possibilidade que limite. Em um espaço, em suma, para a educação, 

um âmbito que não pertence ao mundo da mecânica, mas ao mundo da biologia, ao 

mundo dos seres vivos. (2001, p.139) 
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Para o autor, assim, todo educador, se quiser sê-lo, tem que ser arquiteto. De 

fato, ele sempre o é, tanto se ele decide modificar o espaço escolar, quanto se o deixa tal 

e qual está dado. O espaço não é neutro, sempre educa. 

Que o espaço da escola seja antes possibilidade que limite. Limites que os 

indígenas rompem possibilidades que os indígenas narram. A escola não é um 

componente natural da vida humana. Com o olhar de estrangeiro os indígenas enxergam 

a arquitetura da escola com outro olhar, muitas vezes de estranhamento, o que contribui 

para gerar novas compreensões sobre a escola indígena diferenciada. 

Tecendo as monâdas à procura do que os indígenas entendem por uma escola 

indígena diferenciada, muitas foram às curvas impostas pela subjetividade dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. Não chegamos a respostas precisas que explicitem de uma vez 

por todas o que eles entendem por uma educação diferenciada seguindo por linhas retas. 

E voltamos, então, à pergunta inicial da presente pesquisa: O que é mesmo uma 

educação diferenciada? Buscar as respostas demanda lidar com uma complexidade de 

situações que emergem no discurso dos indígenas. 

 Diante de tudo, reconhecemos a provisoriedade do nosso discurso, e 

reconhecemos que a realidade é enigmática, porque escapa às palavras e aos conceitos. 

Encontro nas palavras de Ferraço (2003) argumentos para dizer que precisamos assumir 

nossos limites, amarras e impossibilidades, não como problemas, mas como condições 

necessárias aos estudos “com” os cotidianos. 
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