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RESUMO 

 

Neste trabalho está registrado, 

Um pouco da luta de todo povo indígena, 

Inclusive também nele vai falar, 

Da luta do meu povo, 

Que é o povo Xakriabá. 

 

Este trabalho é fruto 

De um grande conhecimento, 

Onde fala como era a Escola do Riacho do Brejo, 

Desde a criação e até o atual momento. 

 

Foca o papel do gestor, 

No sentido de um espaço proporcionar, 

A participação de todos na escola, 

No âmbito da importância mostrar. 

 

Palavras chave: território, luta, gestão escolar, comunidade escolar. 
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APRESENTAÇÃO. 

 

Meu nome é CÉLIA ALVES DOS SANTOS, nascida 

em 10 de outubro de 1992. Nasci na Aldeia Riacho Do 

Brejo. Sou filha de José Cevero Alves Dos Santos e 

Helena Alves de Barros dos Santos. Tenho 7 irmãos. 

Atualmente ainda moro na Aldeia Riacho Do Brejo e 

sou professora na escola. Sou casada com Welson 

Alves de Barros e mãe de 4 filhos sendo eles: Elô 

Júnior, Tawane, Gêivisson e Wenisson Cauê. 

 

 

 

A minha trajetória escolar: 

Muitas coisas anteriormente 

Por aqui já falei 

Mas, ficou alguma coisa 

Que ainda não apresentei 

A minha trajetória escolar 

Onde foi que estudei. 

 

Falo por aqui 

De forma resumida 

Pois será impossível falar tudo 

Que já passei nesta vida. 

 

Foi com sete anos de idade 

Que comecei estudar 

Tenho toda uma história 

Na trajetória escolar. 

 

Foi na escola do Riacho do Brejo 
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Que comecei estudar 

Porém, por alguns anos 

Tive que afastar 

Indo para outra escola 

Para o estudo não parar. 

 

Pois na escola do Riacho do Brejo 

O Ensino Médio não tinha 

Então, fui para a escola Bukimuju 

Que era a mais vizinha. 

 

Estudei nessa escola 

Durante dois anos 

Lá é um pouco longe 

E era preciso ânimo. 

 

Daí então nesse período 

Passei por uma fase complicada 

Prefiro não comentar 

Pois fiquei desmoronada. 

 

Fiquei por um tempo 

Da escola afastada 

Pois estava sendo cumprido 

No período da jornada. 

 

Então, em 2014 

Resolvi pra escola voltar 

Percebi que não podia 

Ficar sem estudar 

Pois um dia no futuro 
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Dos estudos ia precisar 

 

Continuei na Bukimuju 

Minha atividade escolar 

Mas, em 2015 

Na escola Manikã comecei estudar 

Concluindo o Ensino Médio 

Na escola do meu lugar. 

 

Lugar onde nasci e cresci 

E está minha raiz 

Aldeia Riacho do Brejo 

Onde vivo muito feliz 

Nela está a escola em que formei 

Uma das coisas que sempre quis. 

 

E no final de 2015 

Muito feliz fiquei 

Porque no dia 18 de dezembro 

Mais uma vitória conquistei 

Diante de tantas lutas 

Mesmo assim me formei. 

 

Fiquei muito maravilhada 

Por conseguir formar 

Principalmente porque foi 

Em escola Xakriabá. 

 

No ano de 2016 

No mês de janeiro 

Foi feita uma escolha de professores 
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Para começar trabalhar em fevereiro. 

 

Eram quatro vagas 

Que estavam a disputar 

No meio de tantos concorrentes 

Consegui classificar 

Fiz a prova de teste 

E classifiquei em segundo lugar. 

 

Para mim é uma honra 

Nesta escola trabalhar 

E para as crianças e jovens 

Aprendizagem compartilhar. 

 

Quando foi no final de 2015 

Mais uma vez fiquei maravilhada 

Por fazer uma prova na UFMG 

E conseguir ser aprovada 

E em agosto de 2016 

Comecei a jornada. 

 

E para minha tristeza 

Foi muito complicada 

Mas, não desanimei 

Essa luta precisava ser enfrentada. 

 

Foram tantos problemas difíceis 

Que, às vezes, pensei em desistir 

Mas, os problemas me tornaram mais forte 

Para essa jornada prosseguir. 
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Mesmo com risos e lágrimas 

Quis continuar 

Pois sabia que um dia 

Iria precisar 

E com mais transparência no trabalho 

Poder dedicar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho vou falar 

Sobre a Escola Estadual Indígena Manykã 

Que hoje ainda existe 

Pela graça de Deus Tupã. 

 

A pesquisa aborda 

De forma ampla e com dedicação 

A história de como foi a escola 

Desde a sua criação. 

 

A escola está localizada 

No território Xakriabá 

Na Aldeia Riacho do Brejo 

Centralizada ela está 

 

Município de São João Das Missões 

Norte de Minas Gerais 

E a população da aldeia 

Cada dia cresce mais. 

 

Aproximadamente 150 famílias 

E aproximadamente 617 pessoas têm 

Escolhi falar sobre a escola da minha aldeia 

Pois tem uma história que poucos sabem 

Principalmente as novas gerações 

Que precisam saber também. 

 

São conhecimentos e saberes 

Cientificamente construído 

Que através das entrevistas 



14 
 

Graças a Deus foi conseguido. 

 

Conhecimentos e saberes 

Isso é algo muito importante 

Ser autor da própria história 

Isso é muito interessante. 

 

Tendo como objetivo 

Forças do alto alcançar 

A fim de que a escola desenvolva 

E pra isso a luta não pode parar. 

 

A escola vem a um anseio 

Pensando em mais educação 

Por isso é preciso 

Ela ter sua função. 

 

Fornecerem ferramentas 

Para discutir ou solucionar questão 

Relacionado à identidade e cultura 

Para futura geração. 

 

Pensando um pouco mais 

No território e vida social 

Sempre atenta ao processo de mudanças 

Que teve na vida cultural. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Com este trabalho acredito que as crianças 

Os jovens e adolescentes irão contemplar 

Os novos conhecimentos 

Uma maneira de valorizar 

A escola como um todo e entender 

Que é preciso estudar. 

 

Dessa forma que as melhorias 

De aprendizagem dos alunos 

Referentes ao tema irão melhorar 

Pois eles não sabem 

Nem nunca ouviu falar 

Sobre algumas informações 

Que neste trabalho vou apresentar. 

 

É muito importante 

Da história da escola saberem 

Pois é a base de tudo aquilo 

Que um dia sonhamos serem. 

 

Pensar nas lutas e dificuldades enfrentadas 

E sobre elas refletir 

Não foi nada fácil 

Uma escola construir. 

 

A escola muito se avançou 

No sentido da implantação 

E é preciso mostrar para todos 

Que existe uma ferramenta principal que é a união. 
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A ampliação de desenvolvimento 

Existe uma mudança na qualidade 

Um ensino contínuo e com incentivo 

Para crianças e jovens  de toda idade. 
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OBJETIVO 

 

Buscar informações sobre as posições de mudanças 

Desde o surgimento 

Registrar neste trabalho 

O grande desenvolvimento. 

 

Houve muitas mudanças 

Nas posições de gestões 

Organizações sociais 

Envolvidas nas questões 

Questões escolares indígenas 

Que teve muitas transformações. 

 

Ter informações a partir das já existentes 

E conhecimentos cruzar 

E propostas focadas 

Essencialmente contemplar 

E os reflexos de uma vivência de mudanças 

Que a escola teve que passar. 

 

Mostrar a escola 

Como ela iniciou 

E também cada benefício 

Que ela apresentou. 
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METODOLOGIA 

 

Fazer valer os conhecimentos variáveis 

Com belas informações 

Informações fundamentais 

       Através de comprovações. 

 

Comprovações por pessoas relacionadas 

E ao mesmo tempo mostrar 

Através de versos, fotografias, gráficos e desenhos 

Que eu mesma vou desenhar. 

 

       Gráficos editados 

        Pretendo registrar 

Com análises e interpretações 

A partir dos resultados que irei pesquisar. 

 

        Pesquisar Alvino Alves de Barros 

Que do Riacho Do Brejo é liderança 

E pode transmitir muito bem 

Informações para jovens e criança. 

 

Na aldeia citada anteriormente 

Ele é bom conselheiro 

Sempre aconselha os parentes 

Para olhar pelo lado bom primeiro. 

 

Alvino tem 58 anos 

E pode muito bem informar 

Como era a escola 

       Quando começou funcionar 

Por isso que foi a primeira pessoa 
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Que preferi pesquisar. 

 

 

Imagem 2Fonte: Genilson Santos em 24/10/2019. 

 

Marilsa Lopo de Oliveira 

Atua como professora na Educação Básica 

E dá seu depoimento com muita dedicação 

Graduada em Ciências da Vida e da Natureza 

Universidade Federal Minas Gerais onde conseguiu sua formação. 

 

Da escola do Riacho do Brejo depois da desmembração 

Foi ela a primeira diretora 

Mas, a carreira de trabalho na escola 
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Iniciou como professora. 

 

Marilsa por sua vez 

Foi ótima diretora 

Exerceu um bom trabalho 

E voltou a exercer o cargo de professora. 

. 

Imagem 3Fonte da própria entrevistada em 20/10/2019. 

 

Edna Alves de Barros 

Também vai dar seu depoimento 

De como está sendo a escola 

E o atual desenvolvimento 

 

Edna tem 30 anos 

Da escola é diretora 

E que há 5 anos atrás 

Atuou como professora. 
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Ela é uma diretora 

Muito bem dedicada 

Para revolver os problemas escolares 

Ela é muito esforçada. 

 

 

Imagem 4 Fonte: própria entrevistada em 08/09/2019. 

. 
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A Terra Indígena Xakriabá 
 

        Mapa do território Xakriabá. 

 

Imagem 5:Mapa da Terra Indígena Xakriabá Fonte: Conflitos, 2019. 

 

A terra indígena Xakriabá está localizada  

No município de São João Das Missões, Norte de Minas Gerais 

E a aproximadamente 750 km da capital Belo Horizonte. 

A TI Xakriabá se encontra hoje com cerca de 53 mil hectares, 

Distribuídas em 38 aldeias cada uma em seus lugares. 

 

Segundo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

Em 2003 era de aproximadamente 6.500 habitantes 

A população Xakriabá 

Mostrando esses dados para ver o número de aumento 

       Que de 2003 a 2017 veio a aumentar. 

 

De acordo com a Secretaria Especial de Saúde indígena (SESAI) 

Indicou que em 2017 veio um número aproximado 

Esse número era de aproximadamente 10 mil habitantes 

Foi quantidade que nesse período foi aumentado. 
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Em 14 anos podemos perceber o aumento 

       Do número de indígenas Xakriabá 

        Teve um aumento significativo 

        Por isso, é importante registrar. 

 

 

AS ALDEIAS DO TERRITÓRIO XAKRIABÁ 

 

Riacho do Brejo é a primeira aldeia que vou apresentar 

Por segundo Riachão 

Por terceiro Barreiro Preto 

E por quarto Olho d’Aguão. 

 

Em seguida, Morro Vermelho, 

Riacho Dos Buritis e Itapicuru, 

E para dar continuidade 

As aldeias Santa Cruz e Peruaçu. 

 

Ainda as aldeias Sumaré I e Sumaré II, 

Sumaré III e Pedrinhas, 

Forges e Dizimeiro, 

E ainda a aldeia Veredinha, 

Contando também 

Com a aldeia Caatinguinha. 

 

Continuando por aqui 

Com as apresentações 

Cito a aldeias Prata e Rancharia 

E ainda Várzea Grande e Poções. 

 

Ainda tem Imbaúba e Sapé 
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Custódio e Itacarambizinho 

Não esquecendo do Brejo Mata Fome 

E também de Morro Falhado e Riachinho 

Levando em consideração Pedra Redonda 

Barra do Sumaré e Brejinho. 

 

Ainda temos São Domingos e Terra Preta 

E Boqueirão para continuar 

As aldeias Riacho Comprido e Vargens 

E ainda Pindaíba e Caraíbas para finalizar. 

 

As 38 aldeias são essas 

Que anteriormente os nomes foram citados 

Que na qual são os nomes 

Que estão destacados. 
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Mapa do território Xakriabá (delimitado). 

 

Imagem 6:Mapa do território Xakriabá(delimitado)Fonte: site FUNAI. 

 

Também cita aqui 

A parte da Terra Indígena Xakriabá 

Que está em processo na instância governamental 

Ou seja, a FUNAI já veio delimitar 

De acordo com site da FUNAI 

Essa informação registrada está. 

 

Que o território em processo é de cerca 43 mil hectares 

Com isso a terra indígena Xakriabá 

Assim que for toda regularizada  

E 96 mil hectares aproximadamente somará 

E assim realizando o sonho do povo Xakriabá. 

 

De seu território 

Ser banhado de fato 

Pelo Rio São Francisco 

Tendo as grandes riquezas 

Do grande Velho Chico. 
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De acordo o cacique Domingos Nunes de Oliveira 

Essa é apenas a metade do território Xakriabá 

Que seria de cerca de 200 mil hectares 

É o que o cacique vem afirmar. 

 

A LUTA DOS POVOS INDÍGENAS. 

 

Somos originários da terra indígena brasileira  

E não paramos de lutar 

O sangue que corre na nossa veia 

Nunca para de circular.  

 

Por isso somos guerreiros  

E lutamos pelos nossos direitos  

Vivemos diante de uma população  

Que nos maltrata e tem preconceito.  

 

Os povos indígenas no Brasil  

São considerados incompetentes 

Sendo que somos da natureza 

E preservamos as nascentes.  

 

Muitos acham que nós não deveríamos vestir roupas  

Não sei por que nos vestiram  

Se queriam ver nós pelados  

Porque nosso espaço os portugueses invadiram.  

 

Só vivíamos da natureza  

Sem precisar de civilização  

E vivíamos muito melhor 

Só com nossa tradição.  
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Depois fomos “civilizados” 

Porque fomos sufocados 

Invadiram nossas terras 

Que era um lugar sagrado.  

 

Hoje tudo mudou  

Porque fomos civilizados  

Eles ainda ficam criticando 

De ver índios modernizados.  

 

Índio não pode usar  

Computador, máquina, roupa e celular  

Sendo que hoje somos assim 

Porque eles vieram nos civilizar.  

 

Ao enxergar um índio civilizado  

Eles só sabem criticar  

Porque não nos perguntam  

Que a história vamos contar.  

 

Quando o Brasil foi invadido  

Desde a colonização  

Foi oferecido aos nossos povos  

Uma absurda função  

De tirar nossos direitos 

Através da educação.  

 

Registrando em livros  

Uma grande versão  

Agora é preciso refletir  
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E não acreditar nessa história mais não.  

 

Uma mentira muito grande  

Nos livros foi registrado  

Quem descobriu o Brasil?  

O nome de Pedro Álvares Cabral foi citado.  

 

Sendo que ele foi o invasor  

Pois índio no Brasil já existia  

      Chegaram atropelando nós índio  

Com muita rebeldia.  

 

Durante o ocorrido 

A cultura foi proibida de praticar  

Até a nossa língua  

Foi proibido de falar 

Impondo outra lógica  

Afim só de prejudicar.  

 

Essa estratégia dos invasores  

Muita morte causou  

E os índios que restaram  

A língua não mais falou  

E a perseguição  

Cada dia aumentou.  

 

Somos muito perseguidos  

Mas, em nós não falta resistência 

A terra é nossa mãe 

E nos sustenta na sobrevivência.  
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Sempre lutamos contra essa imposição  

Ainda por uma escola que fortaleça  

O nosso jeito de pensar  

Soluções para nosso povo 

E não desistir de buscar  

Aquilo que é preciso 

E nossos direitos reforçar.  

 

E é pra isso que a escola existe  

Somos nós que escolhemos como deve ser  

O espaço o tempo escolar e a gestão  

Os educadores e os conteúdos  

Tem que ter organização 

Para a prática educativa escolar  

E ter muita animação.  

 

Mas, até hoje  

Ainda temos muitas imposições 

Interferindo no nosso modo de vida 

Desrespeitando nossas organizações.  

 

Mais um guerreiro de verdade  

Não abandona sua identidade  

Temos que perseverar 

E mostrar o que somos de verdade.  

 

Temos de ser pertinente  

Mas tudo não dá para explicar  

Essa foi uma pequena síntese  

De Célia Santos Xakriabá 

Falando um pouco da luta  
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Que temos que enfrentar.  

 

Por essa realidade 

Pensamos em resgatar 

A nossa cultura  

E poder preservar.  

 

E foi através da escola  

Que isso aconteceu  

Não resgatamos tudo que perdemos 

Mas um pouco reviveu.  

 

Porque a escola  

Deve sempre associar 

Todo conjunto de experiência  

E essa experiência repassar 

Para os mais novos 

Que um dia vai precisar.  

 

A função da escola  

Dentro da comunidade  

É fortalecer costumes e cultura 

Que é a identidade  

As tradições do povo  

E como vive de verdade.  

 

É dessa maneira  

Que contribui para a construção 

Do projeto de futuro  

Dos jovens da nação. 
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A LUTA DO POVO XAKRIABÁ. 
 

O povo Xakriabá 

É uma grande população  

E está sempre diante da luta 

E não desisti da luta não.  

 

Sendo um povo  

Que unidos sempre está  

E com as causas dos irmãos 

Está sempre a preocupar.  

 

Sempre está pronto para ajudar 

Sem se olhar a quem  

Olhando com delicadeza  

Nos problemas que o parente tem 

Se ver alguém triste  

Quer saber se está tudo bem.  

 

É um povo  

Que tem muita união  

Ao ver alguém passar por dificuldades 

Eles chegam e dá a mão.  

 

O povo Xakriabá é um povo  

De muita luta e resistência  

Em busca dos direitos 

E sempre tem persistência.  

 

Sempre está na luta  

E não desiste de lutar  
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Pois o futuro dos jovens  

Precisa se melhorar.  

 

É um povo  

Que tem formas de existência  

Pois luta sempre 

Pelo meio de sobrevivência. 

 

O POVO XAKRIABÁ DA ALDEIA RIACHO DO BREJO. 
 

A ilustração do mapa da aldeia Riacho do Brejo foi feita referente aos tempos chuvosos. 

 

Imagem 7: Mapa da aldeia Riacho do Brejo. Ilustração: própria autora, 2019. 

 

 

 

HISTÓRIA DO POVO DA ALDEIA RIACHO DO BREJO. 
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A aldeia Riacho do Brejo 

Está localizada no território indígena Xakriabá 

No município de São João Das Missões 

Vou terminar de explicar. 

 

Está no norte de Minas Gerais 

No país brasileiro 

As famílias são de baixa renda 

Segue a vida sem entrar em desespero. 

 

Antigamente todas as pessoas plantavam suas roças 

E muitos alimentos eram colhidos 

Muitos plantavam em grande quantidade 

E não ficavam com os trabalhos perdidos. 

 

As sementes que eram plantadas 

Vou fazer questão de registrar 

Plantavam milho, feijão catador, conhecido como feijão caupi, 

Tirado do mesmo lugar. 

 

Era plantado feijão-miúdo, feijão-de-corda e feijão-fradinho 

Feijão frade ou feijão-macaça e feijoa 

Conhecida como fava 

Que a gente come e não enjoa. 

 

Plantava gergelim, andu, melão, abóbora, mandioca 

E caixi que parece com abóbora e é comido na alimentação 

Todos faziam parte da alimentação do povo Xakriabá 

E não era encontrado com facilidade na região. 

 

Atualmente, muitas sementes que são plantas 
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São vindas de outros lugares   

Muitas vezes contribui para disseminar sementes transgênicas 

E acaba entrando em quase todos os lares. 

 

Essas sementes acabam tomando o lugar das sementes crioulas 

E na plantação de milho, o agrotóxico é usado 

Os mais usados são: TORDON e DNA 

Só preocupamos com o resultado. 

 

Esses agrotóxicos são usados 

Para capinar as plantações 

Mas, contaminam a água dos cursos d’água 

E causa no povo sérias situações 

 

Há vinte anos chovia o suficiente 

Para que as plantações evoluíssem 

Os alimentos davam com abundância 

Que,às vezes, houve até desperdício  

 

Hoje menos da metade do povo da aldeia Riacho do Brejo 

Está fazendo plantações 

Pois não chove mais igual antigamente 

E muitos passam por sérias situações 

 

Muitos hoje usam sementes compradas 

A semente crioula é pouco utilizada 

Porque planta esse ano 

E, às vezes, não sai nada. 

 

Acaba perdendo a semente 

E a que temos no território não é suficiente 
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Pois quem colhe um pouquinho seleciona 

E guarda sua semente. 

 

As sementes plantadas ficam fracas 

Devido à quantidade de chuva que é pouca nos plantios 

Por causa da quentura as sementes não aguentam o calor e apodrecem 

E ficamos até sem água nos rios. 

 

A maioria das plantações é prejudicada 

Por causa do sol que é muito forte 

Os Xakriabá só colhem feijão-catador e melancia 

Assim mesmo quando tem sorte 

Esses alimentos são os mais resistentes à quentura ou caloria 

Que, às vezes, dá bastante, que é preciso carregar de transporte. 

 

Por causa disso, muitos vivem de cesta básica 

Outros saem da aldeia para nas firmas trabalhar 

Para trabalhar em cortes de cana 

Nos estados que vou citar. 

 

Uns viajam para Mato Grosso 

Outros para pontal em São Paulo ou Colinas 

Outros para Bahia 

Ou para colheita de café no Sul de Minas. 

 

A maioria se mantém do programa Bolsa Família 

E essa aldeia é organizada por lideranças 

Que é o senhor Alvino Alves de Barros 

Que nos traz grande esperança. 

 

Além de ser liderança é vice cacique 
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Do povo Xakriabá  

E o senhor Adailton Cavalcante Bizerra 

Que ajuda ele na aldeia Riacho do Brejo 

As demandas organizar. 
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A HISTÓRIA DA ESCOLA DA ALDEIA RIACHO DO BREJO. 
 

Foi no semestre do ano de 1997  

Que o funcionamento iniciou   

A escola do Riacho do Brejo 

Muita dificuldade enfrentou.  

 

Funcionando como 2º endereço  

Da E.E Indígena Bukimuju  

Funcionando em locais improvisados 

Pois para atender os alunos  

Não tinha lugares adequados.  

 

A implantação da escola,  

Deu-se diante das necessidades  

Pois antes de 1996 

Todas as escolas das comunidades  

Da terra indígena Xakriabá  

Não tinha funcionamentos de qualidades.  

 

Eram pelo município de Itacarambi  

Que todas funcionavam  

Muitas das crianças tinham o difícil acesso 

Por isso que já nem estudavam.  

 

Só tinham escolas nas seguintes aldeias 

Brejo Mata Fome, Santa Cruz e Sapé 

Na aldeia Itapicuru e Forges 

Também no Barreiro Preto e Sumaré. 

 

E ainda funcionavam  
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Em péssima condição  

Além disso, os professores 

Não eram índios não  

Ausentavam-se no trabalho periodicamente  

E isso era decepção.  

 

Em 1996 essas escolas 

Passaram a pertencer 

Ao município de São João Das Missões 

Conforme o parecer 

E não tinha nenhum professor índio 

Para ensinar ler e escrever.  

 

       Para ter escolas no território Xakriabá 

Tinha o programa de implantação 

Onde 40 candidatos saíram para o Parque do Rio Doce 

Estudar para serem professores e terem uma formação. 

 

Essas pessoas estagiaram 

Com os professores da época para formar 

E em 1997 inicia as escolas 

Com professores indígenas Xakriabá 

E uma educação diferenciada 

Conseguiram aperfeiçoar. 

 

A ESCOLA DA ALDEIA RIACHO DO BREJO ANTIGAMENTE 
 

Pensei no tema escola  

Porque ela é a base de tudo 

Faz-nos ser alguém na vida  

E isso é muito profundo.  
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Quando se trata do assunto  

Referente à educação 

É preciso muito foco 

E também muita atenção.  

 

Para ter uma escola no Riacho do Brejo   

Foi preciso muitas dedicações  

Com liderança e comunidade 

Teve muitas discussões.  

 

Abrir uma escola  

Pode ser fácil  

Fazer funcionar 

Pode ser muito difícil.  

 

Mas, depois de muita luta  

A escola iniciou  

Mas mesmo iniciando 

A luta não acabou.  

 

Lideranças e comunidade  

Muito felizes ficaram 

Por essa conquista 

Que eles conquistaram.  

 

Em 1997 a 1998 

Que a escola começou 

E não tinha nem professores 

Foi o que Alvino falou.  
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Mas o querido Zé Alves 

Resolveu enfrentar 

Com a cara e a coragem 

Começou lecionar 

Pois as crianças não podiam 

Ficar sem estudar.  

 

E aí veio Sandra  

Filha do senhor Joaquim 

Morava na aldeia Brejo  

Mas, vinha mesmo assim.  

 

Aí tinha esses dois professores  

Para na escola trabalhar  

Com muita dedicação 

Estava sempre a ensinar.  

 

Foram esses dois professores  

Que começaram trabalhando 

Na escola Riacho do Brejo 

Eles foram improvisando.  

 

E um belo ensinamento  

Para os alunos foram passando  

Sem importar com as dificuldades 

Que vinham enfrentando.  

 

Chamava-se de escola  

Porque era um local de estudar 

Mas, era debaixo de um pé de umbu 

Que os professores tinham que ensinar.  
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Mesmo sem ter nada  

Para os alunos sentar 

Mas, a maior preocupação 

Era a aprendizagem melhorar.  

 

Muitas das vezes pensaram  

Por onde vamos começar 

Pois não tem nenhuma cadeira  

Para as crianças sentar.  

 

A escola iniciou 

Sem ter nenhuma mordomia  

Em esteiras os alunos sentavam 

E com o caderno nas pernas escrevia 

A sala era um pé de umbu 

E são poucos que sabia.  

 

Imagem é referente ao primeiro lugar onde as aulas tiveram início na aldeia Riacho 

do Brejo.  
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imagem 9: Ilustrada no dia 15/07/2019 pela própria autora. 

  

 

 

Na escola na época, 

Água encanada não tinha, 

Então pegava no riacho, 

E  isso até os alunos faziam.  

   

Cada aluno  

Ia para o riacho pega água 

Para poder beber 

Enquanto eles estudavam 

Se não com sede ficavam. 
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Imagem ilustrada com relação aos tempos de chuvas. 

 

                                                                               Imagem 10, ilustrada pela própria autora em 20/07/2019. 

 

Quando era nos tempos de chuva, 

Os riachos tinham água com fartura, 

Todos tinham facilidade para pega água, 

Naquela linda formosura. 
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Imagem ilustrada com relação aos tempos da seca. 

 

                                                                                 Imagem 11, ilustrada pela própria autora em 20/07/2019. 

Mas quando era nos tempos da seca, 
Ai vinha a preocupação, 
Se quisessem ter água, 

 Era preciso perfura o chão, 

E só era adulto que conseguia tira água, 

E criança não conseguia não.   

  

AS IDEIAS QUE ZÉ ALVES TEVE PARA TER ESPAÇOS MAIS ADEQUADOS 

PARA OS ALUNOS ESTUDAR. 

 

José Alves pensando em um local mais adequado  

Pediu permissão pra sua vozinha  

Pra ele dar aula  

Em uma velha casinha.  
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Ela estava sem uso  

Ninguém morava nela  

José Alves pediu sua vó 

Pois a casinha era dela.  

 

A vó dele que falo, 

Era dona Celestina 

Que na época 

Era muita gente fina.  

 

Ele pediu, ela autorizou  

E depois de autorizar 

Os alunos na casinha 

Começou a estudar.  

 

Uma turma era de manhã  

       Outra à tarde, mas, não parava de funcionar 

Mas, ainda continuavam  

Sem cadeira para sentar 

Mas, os alunos não desistiam 

Nem paravam de estudar.  

 

Mas, Alvino começou  

Uns bancos de madeira fazer 

Para os alunos sentar 

Enquanto faziam seu dever. 

 

Pensando na possibilidade de melhoria 

O que pudesse fazer sempre ele fazia 

Pensava no crescimento da comunidade 

       E ter um bom resultado um dia.  
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Na casinha já não cabia todo mundo 

Pois os alunos foram aumentando  

Então, Alvino cedeu sua casa 

Pra eles ir estudando.  

 

José Alves pensou  

Não para por aí 

Teve a idéia 

De novas salas construir.  

 

Comprou uns blocos  

E fez mais salas ali 

E como não tinha telha 

       Com lona teve que cobrir.  

 

Como a lona não aguentou por muito tempo 

José Alves pensou em contribuir 

Ele comprou umas telhas 

        Para poder cobrir  

As duas salas que tinha feito ali.  

 

A escola começou a funcionar 

Sendo ela municipal  

Com luta do cacique e lideranças 

Passou a ser estadual.  

 

       O prefeito daquela época não queria  

Que fosse estadual  

O que ele queria mesmo 

Que continuasse municipal. 
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Mas, o querer do prefeito  

Nada adiantou 

O que valeu mesmo  

Foi o que o cacique falou  

Do jeito que o prefeito queria 

Claro que não ficou.  

 

Aqui no Riacho do Brejo  

Era até a quarta série que funcionava  

E os alunos das outras séries  

Era no Brejo Mata Fome que estudava.  

 

O tempo foi passando 

E a escola de local veio mudar 

Com conversas com a comunidade 

Foi feita em outro lugar 

       Dividindo a distância 

Para os alunos caminhar. 

 

Foi para outro lugar 

Onde ela hoje é construída 

E para iniciar foi feita de pau-a-pique 

E a cobertura com telhão 

De vez enquanto passava um redemoinho 

E jogava um no chão. 
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Imagem 11, Fonte da própria autora em 18/07/2019. 

 

A REALIDADE DA ESCOLA DO RIACHO DO BREJO 

ATUALMENTE. 
 

A escola como um todo  

É a nossa inspiração 

Onde mostramos as crianças 

A cultura e a tradição. 

 

Fortalecendo ainda mais 

Todos os costumes Xakriabá 

Pois esses costumes 

Nunca pode se acabar. 

 

Esses costumes 

Sempre nos deixa forte 

Para luta em busca dos direitos 

Sempre sendo um passaporte 

A escola no longo da vida 

É sempre um suporte. 
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Um suporte que nos deixa 

Muito mais animado 

Dando mais oportunidade 

De deixar registrado 

Tudo que já foi falado 

        A escola é nossa fonte 

        De sobrevivência 

        Por isso, que é preciso 

        Ter a sua existência. 

 

A escola que hoje temos  

Teve um desenvolvimento  

Tem outra estrutura  

Não é mais de enchimento 

Sete salas foram construídas 

Através de ajuntamento.  

 

Foi preciso  

Termos essa união 

Pois se não fosse  

Não tinha conseguido não.  

 

O estado construiu um espaço  

Que dava para desenvolver  

Mas, outras salas  

Tivemos que fazer 

Pois o número de alunos 

Veio a crescer.  

 

Com forças e vontade  
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Reuniram os servidores 

Contribuindo com dinheiro 

Sem importar valores.  

 

Para comprar materiais  

Para outras salas construir  

Porque já era preciso  

Outras salas possuir  

Para atender os alunos 

Que estuda ali.  

 

Foram construídas quatro salas e uma biblioteca  

Com contribuição dos professores  

E, claro, que foi preciso 

Ajuda dos outros servidores.  

 

Sem falar ainda  

Que fizeram adobão  

E foi construída uma cozinha  

Com servidores e direção 

É claro que a liderança 

Não deixou de ajudar não. 

 

 

 

 

 

.    
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Imagem 13, 

Fonte da própria autora em 23/10/2019. 

 
 

DEPOIMENTO DOS ALUNOS DO OITAVA SÉRIE DA ALDEIA RIACHO DO 

BREJO (2019). 
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Imagem 14, fonte da própria autora em 08/04/2019. 

 

A escola antigamente  

Era feita de madeira  

Os alunos que hoje são professores  

Num sentava em cadeira  

E ainda eram frequentes 

De segunda a sexta-feira.  

 

A escola de antes  

Era simples, mas tinha valor  

Hoje ela cresceu  

E muito ela melhorou 

Agradecemos muito a Deus 

Porque sempre nos ajudou.  

 

       A escola foi construída  

Com bastante dedicação  

Para fazer essa escola 

Teve muita união  

Demorou dias e dias  
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Para fazer a construção.  

 

A escola é nossa casa  

E devemos valorizar  

É nela que aprendemos  

A cultura do nosso lugar 

E todas as outras coisas 

Que no futuro vamos precisar.  

 

O que aprendemos  

Sempre vamos precisar  

Porque a educação  

Se usa em qualquer lugar  

Não importa onde esteja  

Ela sempre presente estar.  

 

A escola é um lugar  

Que é muito importante  

Aprendemos coisas boas  

E também interessante  

Agradeço a Deus no céu  

E aos meus professores  

É com eles que aprendemos 

Coisas de muitos valores.  

 

Na escola que estudamos  

É tudo muito bem feito  

Lutamos com nossa cultura 

E tudo que tenho direito.  

 

Hoje temos nossa escola  
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No nosso lugar  

Batalhamos muito por isso  

E nunca desistirem de lutar  

Pois sabemos que somos capazes 

       De sonho realizar.  

 

Às vezes nos perguntamos 

Como que aqui chegamos  

Para nós chegar aqui  

      Teve que ter muitos planos 

Esses planos foram planejados 

Por grandes lutadores 

Lutaram pra defender nossa terra 

E a formação dos professores.        

 

A escola é nossa casa  

E devemos valorizar  

Não desista dos seus sonhos  

E nem pare de lutar  

Vá atrás dos seus objetivos 

Porque você é capaz de conquistar.  

 

Nem sempre na nossa escola  

É um grande mar de rosas  

Às vezes, enfrentamos lutas  

Às vezes, passamos por provas  

Mas, nunca paramos de lutar 

Porque a educação é valiosa.  

 

Por isso meus amigos  

Não desista de lutar não 
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A luta que nós passamos 

Faz parte deste chão.  

 

        Temos que ser unidos  

E seguir de mão dada  

Pois ninguém vence sozinho 

      As lutas que aqui é chegada.  

 

Vamos agradecer a Deus  

Por termos nosso lugar  

Por termos nossa escola  

E podermos estudar.  

 

Nossas lideranças  

Devemos agradecer 

Também a comunidade  

Por dedicação ter.  

 

Aos nossos professores  

Sempre vamos agradecer  

Por tudo que aprendemos  

E o que ainda tem para aprender  

É só prestar atenção  

No que vão nos dizer  

E no decorrer do tempo  

Muito vamos entender.  

 

DEPOIMENTO DA EX-DIRETORA DA ESCOLA DA ALDEIA RIACHO DO 

BREJO MARILSA LOPO DE OLIVEIRA. 

 

Antes de 2013 não participava internamente 

De todas as demandas e discussões 



56 
 

Participava como membro da comunidade 

Não sabia de todas as informações. 

 

No início do ano de 2013 

Iniciei minha carreira 

Como professora de Educação Básica 

Trabalhando de segunda a sexta-feira. 

 

A escola do Riacho Do Brejo 

Quando se fala da sua criação 

É falar de uma intensa luta e diálogos 

Do cacique e lideranças no início da construção. 

 

A escola iniciou seu funcionamento 

Vinculada com escola do Brejo Mata Fome 

Conforme o número de alunos foi aumentando 

Houve a necessidade de desmembramento 

Para facilitar e ter melhor atendimento. 

 

Em janeiro de 2014 

Depois de várias solicitações 

A autorização foi publicada 

Facilitando o acesso das informações. 

 

Após o desmembramento da escola 

Surgiu a necessidade de alguém 

Para o cargo de diretor exercer 

E a escolha desse alguém 

Era a liderança que tinha que escolher. 

 

       Teve uma assembleia para fazer a escolha 
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Por ser algo novo, houve receio 

Ninguém queria assumir 

Com medo de ir até ao meio 

E chega até o fim não conseguir. 

 

Diante do processo 

O senhor Alvino me indicou 

Surgiu muita dúvida no momento 

Devido a importância do cargo 

E não tinha nenhum entendimento. 

 

Tinha poucas experiências de trabalho 

Apenas um ano de professora 

E achava que não era capaz 

De ser uma diretora. 

 

Tinha tantos professores 

Com mais anos de experiências 

E que poderia estar exercendo esse papel 

De tamanha importância. 

 

Não foi como eu pensava 

Pois a liderança me escolheu 

Aceitei a escolha dele 

Mas o coração forte bateu. 

 

Foi um desafio muito grande 

Tudo no início foi difícil 

Devido ter que realizar todos os processos 

E para funcionar regularmente não foi nada fácil. 
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Uma variedade de coisas 

Como a implantação do caixa escolar 

A organização do quadro do pessoal 

Para que tudo viesse normalizar. 

 

Requerimento e inclusão no sistema 

E ainda organização administrativa 

E dentre outros processos que deveria fazer 

Para que a escola continuasse ativa. 

 

Acima de tudo posso dizer 

Que foi uma boa experiência 

Sempre vale a pena novos desafios enfrentar 

Pois é com eles que enfrentamos o medo 

E abrimos espaços pra novas experiência encarar. 

 

DEPOIMENTO DA DIRETORA ATUAL EDNA ALVES DE BARROS. 

 

Em 2016 na escola da aldeia Riacho do Brejo  

Teve uma mudança 

Aconteceu o segundo mandato  

Da troca de diretor com confiança 

Isso foi o que a atual diretora falou 

E ela foi apontada pela comunidade e liderança. 

 

Marilsa diretora da época 

Não quis mais permanecer  

E como isso aconteceu 

As lideranças teve que outra pessoa escolher.  

 

Devido ao número de alunos ser grande 

E três níveis de ensino ter  
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Educação Infantil, Fundamental e Médio  

A nossa escola veio enriquecer 

Recebemos o direito de um vice-diretor 

Pra nossa educação fortalecer. 

 

A liderança foi até minha casa  

Para comigo conversar  

Pois ele já estava pensando 

Em poder me indicar 

Para ser a diretora 

       E nesse cargo atuar.  

 

Confesso a todos  

Que fiquei surpreendida  

Pois nunca imaginei  

Que seria diretora durante minha vida.  

 

Fiquei pensativa  

Com essa indicação  

Demorei dar resposta à liderança  

Pois sabia que não era um trabalho fácil não.  

 

Seria um grande desafio  

Não seria igual atuar  

Na sala de aula  

Mas novas oportunidades é preciso enfrentar.  

 

Era apenas uma professora  

Por isso, muitas dificuldades viria passar  

Então primeiramente  

Minha família fui consultar  
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Precisava ver o que eles achavam  

E se eles iam me apoiar.  

 

Assim como a família me apoiou  

Então a indicação da liderança aceitei  

Mesmo sendo uma pessoa tímida 

Recebendo apoio o convite afirmei. 

 

Tinha dificuldades pra em público falar 

Mas, mesmo assim enfrentei 

Pensei em ajudar a comunidade 

Por isso não dispensei.  

 

Por ser uma mulher  

E por ser mãe também  

Isso me deixou insegura 

Mas deixei o bom pensamento ir além.  

 

Então a liderança fez uma reunião  

Para poder apresentar  

O diretor e o vice-diretor 

Que na escola ia trabalhar 

 Isto é se a comunidade 

Tivesse o bom gosto de apoiar.  

 

A liderança me escolheu como diretora  

E o vice-diretor a liderança logo indicou 

Que é o parceiro Gilson 

Que de vice-diretor ficou 

Com o apoio da comunidade 

 Que sempre nos apoiou.  
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Depois do apoio da comunidade 

A liderança pediu pra eu falar 

Me lembro até hoje 

Pois esse momento na memória está. 

 

Deixei bem claro 

 Não sei se vou dar conta de assumir 

Pois para mim é uma coisa nova 

Que vou enfrentarei a partir daqui. 

 

E o que eu posso falar diante de todos 

É pelo apoio agradecer 

Vou encarar um desafio fazendo o meu melhor 

E é isso que tenho para dizer.  

 

Então lembro até hoje  

Essas palavras que saiu do coração 

Palavras de melhoria 

Para a nossa educação.  

 

Isso aconteceu em 2016  

A minha posse tomei 

E as atividades precisas 

No dia 12 de maio iniciei.  

 

Tudo para mim era complicado  

Mais uma das coisas que me preocupava 

Era na parte da tecnologia 

Pois isso ainda não dominava.  
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Graças a Deus dou 

Ao meu vice-diretor 

Que na parte da tecnologia 

       Ele é mestre e doutor.  

 

Esse mestre que falo é Gilson 

E a ele quero agradecer 

Pois em tudo que é preciso 

Ele ajuda fazer 

E as dúvidas que aparece 

      Ele ajuda esclarecer.  

 

Ele atuou um tempo na escola Bukimuju  

Por isso que ele já tinha mais conhecimento 

Essa bagagem que ele carrega 

Nos ajudam a todo momento. 

 

Quando iniciei 

Na escola já tinha 

Sete salas e uma secretaria 

E também uma cozinha. 

 

Hoje temos oito salas 

Duas cozinhas, uma biblioteca 

E quatro banheiros também 

E ainda uma casa de artesanatos 

São espaços que na escola tem. 

 

Nessa época com 203 alunos 

A escola funcionava 

Uma boa quantidade de alunos 
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Que nessa escola estudava. 

 

Nas minhas primeiras experiências  

Junto com lideranças e servidores decidimos 

Construir duas salas de aulas 

E assim evoluímos 

Essa foi uma ótima ideia 

Colocamos a mão na massa e construímos. 

 

A nossa escola  

Tinha dois anos de desmembramento  

E uma biblioteca era preciso ter 

Mas em bom funcionamento 

Para os livros arquivar 

E melhorar o desenvolvimento. 

 

Tendo uma conversa com liderança e servidores 

Resolvemos fazer um movimento de arrecadação  

Para construir esses espaços 

Teve uma grande organização.  

 

Construirmos esses espaços 

Para melhor acomodar  

E em um desses espaços 

Uma biblioteca conseguimos organizar.  

 

O tempo foi passando  

E com a nossa união  

A escola foi crescendo  

Através de organização 

Junto com servidores e lideranças  



64 
 

Sem haver divisão. 

 

O estado só construiu três salas 

Além das salas dois banheiros e uma cozinha 

Os outros espaços foram construídos pelos servidores 

Que antes espaços não tinha. 

 

OS ESPAÇOS CONSTRUÍDOS, PROJETOS DESENVOLVIDOS, 

NÚMERO DEALUNOS E EVENTOS DA ESCOLA. 
 

Os espaços construídos pelo governo do estado de Minas Gerais. 

 

Imagem 15: frente externa (cozinha) Fonte da própria autora em 20/10/2019. 
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Imagem 16 : Frente externa de 3 salas de aula. Fonte da própria autora em 23/10/2019. 

 

Imagem 17: Fundos externos da secretaria. Fonte da própria autora em 20/10/2019. 

 

O governo do estado de Minas Gerais 

Pode então contemplar 

A aldeia Riacho do Brejo  
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com construção espaço escolar 

Através de projetos de implantações de escolas 

Que precisava desenvolver no território Xakriabá. 

 

Tão maravilhoso 

Ter essa escola nesse lugar 

Para desenvolver o conhecimento de uma população 

Diante de um mundo que vinha se revolucionar.  

 

OS ESPAÇOS CONSTRUÍDOS PELOS SERVIDORES DA ESCOLA, AS 

LIDERANÇAS E COMUNIDADE DA ALDEIA RIACHO DO BREJO. 

 

Imagem 18: Frente externa da mesma sala que vem na imagem seguinte. Fonte: própria autora em 23/10/2019.  
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I 

 Imagem 19: Lado externo de uma sala de aula e a biblioteca. Fonte: própria autora em 23/10/2019.  

 

 

 

 

 



68 
 

 

Imagem 20: Frente externa da casa de artesanato. Fonte: própria autora em 23/10/2019. 

 

Imagem 21: Frente externa de uma cozinha. Fonte: própria autora em 23/10/2019. 

 

Foi construído esses espaços 

Por causa da quantidade de aluno 

Tanto no período matutino e vespertino 
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Quanto no período noturno. 

 

O número de alunos  

Cada dia foi crescendo 

E para que atendesse todos os alunos 

Era preciso esses espaços ir desenvolvendo.  

 

As gestões organizadoras 

Tiveram muito que pensar 

De como poderia fazer 

Para tudo se organizar. 

 

Nos gráficos seguintes 

Irá apresentar 

Os números de turmas e alunos 

Que de 2014 a 2019 vieram se aumentar. 

 

Preste muita atenção 

Para poder entender nos gráficos apresentado 

É neles que relata a quantidades de turmas e alunos 

Que ainda não foi falado. 

 

Se prestar atenção  

Com certeza vai entender 

Cada número de crescimento 

Que nos últimos anos veio ter. 

 

QUANTIDADE DE TURMAS E ALUNOS EXISTENTES ENTRE OS ANOS (2014 A 

2019). 

 

Pensando nos avanços 

Que o número de alunos e turmas veio ter 
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Para melhor entendimento 

Em formas de gráficos foi preciso trazer. 

 

Claro que seria muita coisa 

Todos dados tivessem que registrar 

Então foi registrado só dos períodos de 2014 a 2019 

Para poder minimizar. 

 

Foi a partir de 2014 

Em que a escola foi desmembrada 

Por isso que foi decidido só a partir desta data 

As informações de dados serem registrada. 

 

E para melhor entendimento sobre esses dados 

Logo em seguida serão apontados 

A partir das informações obtidas 

Que eles foram registrados. 

 

Enquanto isso os gráficos seguintes  

Dados vêm apresentar 

E para entender melhor 

Basta atenção prestar. 

 

Os gráficos apresentam dados quantitativos 

E são dados variáveis indicando quantidade 

Mostrando o número de alunos e turmas 

De acordo cada grau de escolaridade. 

 

A representação é como um todo 

De acordo com os números que é útil para organizar 

Uma informação quantitativa 
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Que é muito importante repassar. 

 

 

Os dois gráficos seguintes representam quantidades de turmas e de alunos do 1º e 

2º ano do período infantil, entre os anos 2014 a 2019. 

 

• O primeiro gráfico representa quantidades de turma por série. 

• O segundo gráfico representa quantidades de alunos por série. 
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Os dois seguintes gráficos representam quantidades de turmas e alunos do 1º,2ºe 3º ano 

do Ensino Fundamental entre os anos de 2014 a 2019. 

• O primeiro gráfico representa quantidades de turmas por série. 

• O segundo gráfico representa quantidades de alunos por série. 
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Os dois seguintes gráficos representam quantidades de turmas e alunos do 4º,5º, 6º 7º,8º 

e 9º ano do Ensino Fundamental entre os anos de 2014 a 2019. 

• O primeiro gráfico representa quantidades de turmas por série. 

• O segundo gráfico representa quantidades de alunos por série. 
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Os dois seguintes gráficos representam quantidades de turmas e alunos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), do 1º, 2º e 3º período dos anos finais, referentes aos anos 

2018 e 2019. 

• O primeiro gráfico representa quantidades de turmas por série. 

• O segundo gráfico representa quantidades de alunos por série. 
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Os dois gráficos seguintes representam quantidades de turmas e alunos do 1º, 2º e 3º 

ano do ensino médio, referentes aos anos de 2015 a 2019. 

 

• O primeiro gráfico representa quantidades de turmas por série. 

• O segundo gráfico representa quantidades de aluno por série. 
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Observações: os gráficos registrados anteriormente foram editados pela própria autora. 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DE RESPEITAR O ESPAÇO DO PROFESSOR. 

 

Professor é o primeiro ponto  

Da nossa atenção  

Se não fosse o professor 

Não tinha médico não  

E também não existia 

Nenhuma outra profissão.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016 2017 2018 2019

1º Ano do ensino médio.

2º Ano do ensino médio.

3º Ano do ensino médio.



80 
 

Mas tem profissão que esquece 

E nem quer pisar no chão 

Passar pelo professor  

Sem dar o mínimo de atenção.  

 

Por isso é preciso refletir 

Sobre a falta de respeito 

Pensar em soluções 

E nesse problema dar um jeito. 

 

Algumas profissões de alta classe 

Ainda continua a pensar 

O professor não tem importância 

Mas isso tem que acabar. 

 

O professor tem sua importância 

É o mestre do saber 

Ensinando com coragem 

E que ensina e jamais deixa de aprender. 

 

Na escola ele ensina todas as disciplinas 

E quer ver um bom resultado 

Explorar seu conhecimento para ensinar 

E quer ver todos no final do ano serem aprovados. 

 

Recordando o conceito de aprender 

Com a profissão do grande mestre 

Que eles sempre alcancem 

O respeito que merecem. 

 

Transmiti conhecimentos 
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Sem apenas falar 

Inspiram novas atitudes 

Para poder compartilhar. 

 

Professores são inestimáveis 

Eles inspiram e entretêm 

E você aprende muitas coisas 

E vai muito mais além. 

 

Ele é o sujeito de uma grande obra na busca do saber 

Na matemática da vida nos ensina a somar 

E com os outros conhecimentos 

Divide e torna multiplicar. 

 

E ainda mostra 

Que é preciso as fórmulas se misturar 

Para que todas essas fórmulas, 

Pudessem se combinar. 

 

Aprenda o silêncio 

Com os mestres faladores 

E seja muito grato 

Aos queridos professores. 

 

Pois com eles 

Aprende-se o que precisa mudar 

Eles mostram que são capazes 

Das dificuldades superar. 

 

Trate os professores com respeito 

Eles são seres humanos também 
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O respeito por eles 

Hoje é poucos que tem. 

 

A vida cobra 

E muitas vezes os papeis se invertem 

Quando pensas que é aluno 

Já é um professor também. 

 

Os professores salvam vidas 

Isso pode parecer loucura 

Mas eles colocam em boa posição 

Toda geração futura 

Proporcionando perspectivas 

Colocando em boa altura. 

 

A todos por aqui 

Deixo o meu recado 

Agradeça o professor 

Por tudo que tem te ensinado 

E para quem já foi meu professor 

Deixo meu muito obrigado. 

 

 

 

 

OS EVENTOS ACONTECIDOS E DATAS COMEMORATIVAS QUE SÃO FEITAS 

NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA MANYKÃ (ALDEIA RIACHO DO BREJO). 
  

 

Em dezembro de 2018 

Aconteceu a primeira festa de formatura 

Na escola Riacho do Brejo 
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E é esperado que aconteçam outras demais futuras. 

 

É claro que existe 

As datas especiais 

E na escola é comemorado 

O especial dia dos pais. 

 

O dia das mães 

Também é preciso comemorar 

Pois mãe é algo precioso 

Que no coração presente está. 

 

 

Também é comemorado 

O dia das crianças 

Delas não podemos esquecer 

Pois são elas nossas esperanças. 

 

Na escola é trabalhado 

A semana do índio que acontece em abril 

Tendo como foco atividades aplicar 

E sobre a importância da data 19 de abril 

Com os alunos poder dialogar. 
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                                                                                                         Imagem22, Fonte: Edna em 21/12/2019. 
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                                                                                                  Imagem 23, Fonte: Edna em 21/12/2019. 

 

     

 

 

OS PROJETOS QUE FORAM DESENVOLVIDOS NA ESCOLA DO RIACHO DO 

BREJO. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.  

 

Por meio de ofício 

A E.E Indígena aldeia Riacho do Brejo  

Ficou autorizada o funcionamento 

De uma turma na modalidade EJA 

Através da proposta de funcionamento.  
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A contemplação de proposta  

Do plano de atendimento  

Ter um bom resultado 

E um ótimo ensinamento. 

 

Que as demandas de garantia 

De estudos aos estudantes apresentava 

Aos que não tiveram oportunidade de concluir 

E que fora da escola estava. 

 

Os jovens e adultos que já não mais estudava 

Voltou a estudar através deste projeto 

Sendo eles contemplados com novas aprendizagens 

E tudo está dando certo. 

 

Talvez até mesmo relembrar 

De tudo que já tinha esquecido 

Pois já tinha apagado um pouco 

Daquilo que tinha aprendido. 

 

EDUCAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL. 

 

Por meio de dois ofícios  

Consolidada com o requerido 

No plano de atendimento 

        De acordo o plano ficou definido.  

 

No ano de 2015 

A escola foi contemplada 

Com projeto tempo integral 
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Onde atende a criançada. 

 

O projeto é muito bom 

Pois valoriza a cultura apresentada 

E as práticas pedagógicas 

Muito é valorizada. 

 

Ao ver o projeto aprovado 

Foi preciso então marcar 

Uma assembleia com a comunidade 

Para o projeto apresentar 

Então foi feita a assembleia 

Para juntos conversar. 

 

Na mesma a liderança fez 

Indicação de professores para trabalhar 

Pessoas responsáveis 

E com a responsabilidade arcar. 

 

No início 

Teve muita dificuldade 

Pois naquele momento 

Era mais uma novidade. 

 

Iniciou com oito turmas 

E para cada turma um professor 

E para ajudar fazer planejamento 

Tinha um coordenador. 

 

O coordenador ainda era preciso 

Preencher documentação 
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E não podia deixar de fazer isso 

Pois isso era sua obrigação 

E três serviçais foram escolhidas 

Para preparar a alimentação. 

 

O projeto enriquece conhecimentos 

       Dos alunos com facilidade 

Através de palestra com pessoas 

Mais velhas da comunidade 

Tendo como foco alcançar 

Um pouco da realidade. 

 

 

                                                                                     Imagem 24; Fonte: própria autora em 18/07/2019. 
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                                                                                            Imagem 25;Fonte: própria autora 18/06/2019. 

 



90 
 

 

                                                                                        Imagem 26; Fonte: própria autora 18/06/2019. 
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Imagem 27; Fonte: própria autora em 18/08/2019. 
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Imagem 28 Fonte: professores do tempo integral 26/06/2019. 
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Figura29; Alunos do tempo integral em atividade Fonte: Antônio em 25/07/2019. 

 

 Figura 30; Alunos do tempo integral em atividades Fonte: Antônio em25/06/2019. 
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PROGRAMA ESCOLA ABERTA. 

 

Em 2015 por meio de ofício 

A escola aderiu para fortalecer 

Ao programa escola aberta Minas Gerais 

Com objetivo de combater  

As desigualdades educacionais 

E a igualdade poder manter.  

 

Garantir a permanência dos estudantes  

Ofertando uma educação de qualidade  

Fortalecer o diálogo entre os diversos sujeitos 

Saberes e experiências que compõem a comunidade.  

 

Onde cada escola está inserida 

Incentivando a construção 

De territórios educativos 

Com grande intuição.  

 

O projeto teve duração de 1 ano 

Com o intuito principal de integrar 

A comunidade nas oficinas desenvolvidas 

Os responsáveis das oficinas a coordenarem 

Eram pessoas da própria comunidade 

Sem exigência de nível escolar.  

 

Tinha quatro vagas 

Que precisava se ocupar 

E essas pessoas foram escolhidas 

Para as atividades poder começar. 
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Cada pessoa responsável 

Em desenvolver sua atividade 

Sendo elas em oficinas 

Na escola da comunidade. 

 

As atividades seriam 

De acordo a matriz curricular 

Não acontecia nos outros dias 

Só no sábado que tinha que funcionar. 

 

Então foi escolhido Reinan na equipe do esporte 

E na parte de artesanatos e contar história 

Ficou o senhor José Severo 

Contando contos da memória. 

 

O senhor Nestor na oficina de hortaliças 

Daiane ficou como coordenadora 

Responsável para procurar materiais e planejar 

Com responsabilidade maior do que uma professora. 

 

Esse projeto foi muito bom 

       Para a escola e a comunidade 

       Foi através dele que conseguimos plantar horta 

       Para suprir nossa necessidade. 

 

      O projeto veio no valor 

      De oito mil de reais 

      Para pagar os oficineiros 

      E para comprar materiais. 

 

      Só que o valor do projeto 
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A escola recebeu só a metade 

Seria bom se tivesse recebido 

Toda quantidade. 

 

 Foi comprado telas 

Pá e enxadão 

E sementes para plantar 

E também carrinho de mão. 

 

 Depois de tudo isso 

Foram feitas as plantações 

E as hortaliças que foram plantas 

Serviu para complementar nas alimentações. 

 

Alimentações essas 

Que os alunos todo dia merendavam 

E cuidar dos plantios 

Eles também ajudavam. 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PARA REUNIÕES NA ESCOLA. 

 

Através de um estágio feito por Edna e Célia 

Foi construído um espaço para reunião 

Através de um projeto organizado 

Envolvendo lideranças e comunidade em uma só união. 

 

O estágio foi feito 

Dentro da comunidade 

Juntamente com jovens e adultos 

Que tem muita criatividade. 

 

Primeiro foi feito um evento 
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Para poder arrecadar 

E pedimos ajuda para aquelas pessoas 

Que podiam ajudar. 

 

Cada um dava uma coisa 

Para poder vender lá 

E com isso conseguimos 

O recurso arrecadar. 

 

Depois do recurso em mãos 

Reuniu todos para falar 

Sobre o recurso arrecadado 

E contas poder prestar. 

 

Depois de ter prestado conta 

O espaço foi construído 

Por servidores, lideranças e comunidade 

Sem ficar ninguém despercebido. 

 

Todos deram mão de obra 

Para poder o serviço terminar 

E graças a Deus e todos que ajudaram 

A construção pode-se finalizar. 
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AS MATRIZES CURRICULARES DE ENSINO 2019 DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
 

Aqui neste capítulo 

Começo a apresentar 

As disciplinas trabalhadas 

Que está na matriz curricular 

Portanto é pelo 1º e 2ºperíodos do Infantil 

Que a apresentação vai começar. 

 

Todas as matrizes foram feitas 

Através de reuniões 

Reunindo todas as aldeias 

E também caciques e lideranças para dar opiniões. 

 

Teve conversas com todos 

Servidores da educação para juntos discutir 

Como que seria a matriz curricular 

Que as escolas Xakriabá deveriam seguir. 

 

A maioria dos conteúdos 

Na prática já era trabalhado 

Em 2018 em assembleia já eram demandadas 

Mas só em 2019, essas demandas foram aprovadas. 

 

Portanto foi uma honra 

Essa vitória conquistar 

De conseguir ser aprovada 

A matriz curricular. 
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MATRIZ CURRICULAR 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

Então essas matrizes foram criadas 

De acordo o conhecimento 

A fim de que a criança e o professor 

Tenha bom entretenimento. 

 

A criança indígena e sua autonomia 

É o primeiro componente curricular 

Onde a criança indígena tem o direito 

De escrever, ler e brincar. 

 

Música brincadeiras jogos e rituais Xakriabá 

Também é um dos componentes 

Onde há oportunidade 

De ficarem todos contentes. 

 

Praticando todos os tipos de brincadeiras  

E também nossos jogos e rituais 

Tendo desenvolvendo a prática 

Para que as crianças não esqueçam nunca mais. 

 

Também está presente 

Arte pintura e artesanatos Xakriabá 

A fim de que todas as atividades 

Possa-se praticar. 

 

Artesanato por exemplo 

Poderá com crianças fazer 

E os outros tipos de artes e pinturas 

Praticar com as crianças para elas aprender 

Ou que seja em forma de desenho 
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O importante é desenvolver. 

 

Linguagem oral e escrita Xakriabá 

Também está presente 

E língua Akwê Xakriabá 

Na matriz não está ausente. 

 

Mais um dos componentes 

Por aqui vou citar 

Sendo ele o componente 

As ciências da natureza Xakriabá. 

 

Matemáticas e Etnomatemáticas, 

Não poderia esquecer 

Pois a prática da matemática 

As crianças precisam saber 

Começando com desenhos 

Pois não sabem ler nem escrever. 

 

Conhecendo cuidando e valorizando o território 

E ainda História e memória contada na esteira 

São componentes curriculares com ferramentas maiores 

Que sempre é preciso guarda durante a vida inteira. 

 

MATRIZ CURRICULAR 2019 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS(1ºAO 

5º ANO). 

 

A matriz ela é composta 

Com ciclo de alfabetização 

E com ciclo complementar 

E áreas de conhecimentos 

Conforme componente curricular. 
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Na área de Linguagem e Códigos 

Está a Língua Portuguesa para ensinar 

E logo em seguida 

Língua Akwê Xakriabá, 

Onde o foco é a língua do nosso povo 

Que é preciso resgatar. 

 

Depois das que citei vem 

Música brincadeira etnojogos e rituais Xakriabá 

É mais um dos componentes 

Que acabei de citar 

E logo em seguida 

Vem Artes Xakriabá. 

 

E dando continuidade 

Com a matriz curricular 

A Matemática e etnomatemática 

É mais um componente que na matriz está. 

 

E com relação à natureza 

Vida e plantas medicinais do conhecimento Xakriabá 

Para entender que a natureza 

Tem raízes que pode nossas doenças curar. 

 

Geografia e etnogeografia 

Valorizando a realidade 

Da geografia dos livros didáticos 

E também nossa identidade 

Trazendo os saberes 

De toda sociedade. 
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E em História 

Valorização dos processos históricos de lutas indígenas 

Onde aprende muita história 

História do povo indígena 

E registrando na memória. 

 

Organização Social Xakriabá e Direitos Indígenas 

Está também na matriz curricular 

Apresentando os direitos de todo povo 

E as organizações Xakriabá. 

 

E depois de todas as disciplinas 

É possível apresentar 

A última disciplina 

A Cultura Xakriabá 

Que é mais um dos componentes 

Na matriz curricular. 

 

Estas disciplinas são desenvolvidas 

No 1º ao 5º ano dos anos iniciais 

Funcionam no período matutino 

E existem cargas horárias letivas anuais. 

 

As aulas iniciam às sete horas da manhã 

Nove horas é hora de merendar 

E logo às onze e vinte 

É hora de descansar 

Os alunos são liberados 

Para suas casas retornar. 
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MATRIZ CURRICULAR 2019; ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) (6º AO 9º ANO). 
 

Primeiro vem à Língua Portuguesa 

E segundo língua Akwê Xakriabá 

E depois brincadeiras Xakriabá e jogos interculturais 

São os três primeiros componentes curriculares 

Do Ensino Fundamental anos finais. 

 

Em seguida Cultura,Artes,Literatura Xakriabá e interculturalidade 

Tem Matemáticas e Etnomatemáticas  

E pela necessidade 

Tem o componente de informáticas. 

 

Tem História e História da memória indígena 

Também Geografia e etnogeografia 

Ainda é incluído o Inglês a língua estrangeira moderna 

Que é preciso aprender no dia a dia. 

 

Organização Social Xakriabá e Direitos indígenas 

Também está na matriz curricular 

E ainda gestão ambiental 

Manejo sustentável do território Xakriabá. 

 

Ciências e conhecimento Xakriabá 

Mostrando a interculturalidade 

Pensando na aprendizagem 
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De boa qualidade. 

 

Tem pouca diferença 

A matriz do Ensino Fundamental dos anos iniciais 

Da matriz da EJA não tem tanta diferença 

São elas quase iguais. 

 

A matriz do Ensino Fundamental 

Dos anos finais 

Incluindo a matriz da EJA 

São elas quase iguais. 

 

Na turma da EJA tem uma disciplina 

Que ainda não é trabalhada 

Essa disciplina é a Língua Inglesa 

Que ainda precisa ser adaptada. 

 

A EJA funciona à noite 

Em pleno funcionamento 

E as outras turmas dos anos finais 

É à tarde que as aulas trazem desenvolvimento. 

 

Funciona à tarde 

Das 12:00 às 16:20 horas 

Contendo 40 semanas letivas anuais 

E 25 aulas semanais. 

 

E na EJA é diferente 

Na carga horária anual 

Pois quando faz a soma 

É menor o total. 



105 
 

 

As aulas, por exemplo 

É de 20 aulas semanais 

E as semanas letivas 

Corresponde a 20 semanas anuais. 

 

São as 18 horas 

Que as aulas vêm começar 

E às19h30min têm recreio 

Para todos merendar 

E às 21h20min é hora 

De para casa retornar. 

 

MATRIZ CURRICULAR 2019 ENSINO MÉDIO. 

 

Todas as disciplinas 

Do Ensino Médio vou apresentar 

 Língua Portuguesa e Arte 

São as duas primeiras da matriz curricular. 

 

 Educação Física para dar continuidade 

 E a disciplina de Química 

E para complementar a matriz 

Vem a disciplina de Física. 

 

Portanto, tem História 

E ainda Biologia 

E colocado na lista 

A disciplina de Sociologia. 

 

Também faz parte 

A disciplina de Geografia 
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Organização dos Direitos dos Povos Indígenas 

E ainda a disciplina de Filosofia. 

 

Todas estas disciplinas 

Incluindo o Inglês e a Matemática 

Está de acordo com a área de conhecimento 

E as atividades são feitas de acordo cada prática. 

 

Portanto, do Ensino Fundamental e Médio, 

Funciona-se por aula 

E cada uma é de 50 minutos 

O recreio é de 10 minutos e logo volta pra sala. 

 

As aulas que acontecem 

São 25 aulas semanais 

Contendo 40 semanas letivas 

E 200 dias letivos anuais. 

 

Então o Ensino Médio 

Está em um só turno 

E é às17 horas que as aulas iniciam 

Sendo elas acontecendo no período noturno. 

 

Às 19h30min 

Os alunos saem para merendar 

E depois de 10 minutos 

Volta para sala e para as aulas continuar 

E às21h20min já poderão para suas casas voltar. 

 

Por aqui as informações sobre matriz 

Já irá finalizar 
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Pois não tem mais nenhuma 

Para poder relatar. 

 

 

O NOME DA ESCOLA E PORQUE FOI ESCOLHIDO ESTE NOME 

“MANYKÃ”. 
 

O nome da escola 

É um nome muito lindo 

Escola Estadual Indígena Manykã, 

Junto com a comunidade foi escolhido. 

 

Mas, infelizmente 

O nome ainda não foi reconhecido 

A escola ainda aguarda 

O nome ser definido. 

 

Este nome foi levado 

A partir de discussão 

Pensando em um nome 

Que com a escola tivesse ligação. 

 

Com comunidade e todos juntos 

Foi tomada essa decisão 

Pois é o nome de uma pessoa mais velha da comunidade 

 Que deu sua contribuição 

 Para o funcionamento da escola 

 No princípio de criação.  

 

O nome Manykã 

Com dona Celestina tem tudo a ver 

Pois era seu nome na língua indígena 
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E Celestina muito ajudou para a escola no início desenvolver 

Tudo que estava no seu alcance para ajudar 

Ela sempre procurava fazer. 

 

    

 Imagem 31; Fonte: Escola Estadual Indígena Manykã.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Em busca do princípio de uma história da escola 

E ter dela o conhecimento 

De que não foi fácil superar as dificuldades 

Mas, continua caminhando em busca de desenvolvimento. 

 

Buscando com isso atingir 

As forças produtivas e organização 

Para conseguir avançar muito 

É preciso de todos terem união. 

 

Investe-se nos argumentos 

E acatar opinião 

Isso é muito interessante 

Antes de tomar uma decisão. 

 

Diante das observações e entrevistas 

Foi possível detectar 

Os aspectos bem mais amplos 

Da escola do meu lugar. 

 

Foi possível também 

Observar as matrizes curriculares 

A respeito dos métodos usados pelos professores 

Para com os alunos trabalhar. 

 

Pelos quais satisfazem os anseios objetivados pelos alunos 

Possibilitando ampliar 

Os conhecimentos sobre a inclusão e suas aplicações 

Uma das principais ações na gestão escolar. 
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ANEXO 

 

PALAVRAS DA LUCIA HELENA ALVAREZ 

 

VERSOS PARA LOUVAR O PERCURSO DA CELIA 

LUCINHA ALVAREZ 

NESSE INICIO DE SETEMBRO 

RECEBI COM ALEGRIA 

A FUNÇAO DE LER UM TEXTO 

CHEIO DE MUITA MAGIA 

FOI ESCRITO PELA CELIA 

POR GORETE ORIENTADO 

UM TRABALHO BEM COMPLETO 

QUE DEVE SER PUBLICADO 

CONTA A HISTORIA DA EDUCAÇÃO 

NAS TERRAS XACRIABÁ 

NA ALDEIA RIACHO DO BREJO  

DESSA ESCOLA VAI FALAR 

PARA ESCREVER SEU TEXTO 

MUITO CELIA PESQUISOU 

CONVERSOU COM ALUNOS, DIRETORAS 

SEU ALVINO ENTREVISTOU 

ANALISOU AS ENTREVISTAS  

FEZ DESENHOS, FOTOGRAFOU 

JUNTOU TODA INFORMAÇÃO  

ATÉ GRÁFICOS ELABOROU 

 

DEPOIS DE TODA A PESQUISA 

VEIO A FINALIZAÇÃO 

ESCREVEU O SEU PERCURSO 

SEGUINDO A TRADIÇÃO 
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ATRAVÉS DE LINDOS VERSOS  

RELATOU TODA A HISTÓRIA 

DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS 

ATÉ CHEGAR NA VITÓRIA 

FALOU DE TEMPOS REMOTOS 

DE QUANDO TUDO COMEÇOU 

DAS LUTAS PRA CRIAR A AESCOLA 

DE COMO O POVO APOIOU 

BEM NO INICIO DA ESCOLA, 

UMA JANELA SE DESCORTINA 

COM A FORÇA DO ZÉ ALVES  

E  DA DONA CELESTINA 

PRA TER ESCOLA ALI 

FOI TUDO IMPROVISADO 

ATÉ UM PÉ DE UMBU 

FOI BEM UTILIZADO 

A FALTA DE RECURSO  

NUNCA FOI DIFICULDADE 

SEMPRE HÁ UM MUTIRÃO 

ONDE TEM COMUNIDADE 

COM O DECORRER DO TEMPO 

MUITA COISA CAMINHOU 

PREDIO ESCOLAR E CANTINA 

ESSA ALDEIA CONQUISTOU 

A ESCOLA CRESCEU MUITO 

DO INFANTIL À EJA 

COM FUNDAMENTAL E MÉDIO 

TUDO QUE O POVO ALMEJA 

O CURRICULO É DEFINIDO 

JUNTO COM TODA ALDEIA 

NUMA BELA ASSEMBLEIA 
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CONSTRUINDO UMA GRANDE TEIA 

LINGUA, ARTE, MATEMÁTICA 

MANEJO DO TERRITÓRIO 

PROFESSORES DE CULTURA 

ESSE SABER É NOTÓRIO 

NA HORA DE  DAR UM NOME 

RESOLVERAM HOMENAGEAR 

E ESCOLHER UM NOME 

PARA ESSA HISTORIA HONRAR 

MANYKÃ É O NOME INDIGENA 

DE UMA GRANDE MATRIARCA 

O DE DONA  CELESTINA, 

QUE DEIXOU SUA MARCA 

E ASSIM PARA TERMINAR  

SO TENHO QUE AGRADECER 

POR PARTICIPAR DESSE MOMENTO 

E COM ELE MUITO APRENDER 

QUERIA OUVIR NESSE MOMENTO 

O QUE A CELIA TEM A DIZER 

SOBRE O FUTURO DA ESCOLA 

O QUE É PRECISO FAZER 

PARA SEGUIR ESSA HISTÓRIA 

E COLOCAR NA PRÁTICA REAL 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA 

ESPECÍFICA E INTERCULTURAL 

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2020 

 

Lucinha 

 

 


