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RESUMO

Este trabalho enfoca a Educação Escolar Indígena na Bahia, a partir de uma base teórica e
prática, abordando aspectos curriculares e pedagógicos relacionados à Educação Intercultural e
Sustentável nas Escolas Indígenas Capitão Francisco Rodelas e Pataxó Coroa Vermelha,
confrontando e mesclando conhecimentos históricos, teóricos e práticos de educação intercultural
sustentável. Tem como objetivo compreender e refletir sobre o processo de construção da
Educação Escolar Indígena Intercultural e Sustentável nessas Unidades Escolares, analisando a
organização curricular das referidas unidades e suas práticas no contexto da educação
diferenciada. Neste exercício, foi tomada como base da pesquisa, através de grupos focais, a
compreensão sobre a concepção de educação intercultural e sustentável, os mecanismos
desenvolvidos pelos professores e, ainda a reflexão sobre como vincular os conhecimentos
práticos, produzidos no cotidiano, aos conhecimentos científicos necessários à educação escolar,
de forma a atender aos anseios da comunidade, considerando seus princípios específicos e o que
alunos, professores e lideranças esperam desse novo paradigma na educação escolar indígena.
Foram abordadas concepções políticas de educação escolar indígena, considerando-se sua
importância para os povos indígenas, a participação do Fórum de Educação Indígena da Bahia e
suas contribuições na construção da política de educação escolar indígena, assim como o
currículo face à re-construção das diretrizes da educação escolar indígena. Ao final busquei
compreender os dilemas, desafios e possibilidades apresentados nos grupos focais e vivenciados
por estas comunidades, propondo possíveis caminhos de construção de uma educação escolar
específica, intercultural, sustentável e diferenciada.

Palavras-chave: currículo, educação específica, intercultural e sustentável, práticas escolares

ABSTRACT

This work intend to analyze the Indigenous Education in Bahia, from a theoretical and practical basis
in order to clarify aspects related to curriculum and teaching Intercultural and Sustainable Education
in Indigenous Schools of Capitão Francisco Rodelas and Pataxó Coroa Vermelha, comparing and
merging knowledge historical, theoretical and practical intercultural education development. It aims
to understand and reflect on the process of construction of Indigenous Education, analyzing the
curriculum of these units and their practices in the context of differentiated education. In this exercise
was taken as the basis of research the understanding of the concept of intercultural education and
sustainable mechanisms developed by teachers and also the reflection on linking the practical
knowledge, produced in daily life with the scientific knowledge school education in order to meet the
needs of the community, considering its specific principles. It was addressed political conceptions of
indigenous education, considering its importance to indigenous people, the participation on Fórum
de educação indígena da Bahia and its contributions to the building of indigenous education policy
as well, but also the curriculum in the face of re- guidelines of the construction of indigenous
education. At the end sought to understand the dilemmas, challenges and possibilities presented in
the focus groups experienced by these communities, analyzing and proposing possible ways of
constructing a specific school, an intercultural, sustainable and differentiated education.

Keywords: curriculum, education specific, intercultural e sustainable, School practices
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INTRODUÇÃO

Este trabalho trata dos resultados da pesquisa realizada a partir de base teórica e prática
interdisciplinar, visando à discussão de aspectos curriculares e pedagógicos relacionados à
Educação Intercultural e Sustentável nas Escolas Indígenas Capitão Francisco Rodelas e Pataxó
Coroa Vermelha, confrontando e mesclando conhecimentos históricos, conceitos e práticas de

educação intercultural sustentável. Para Vera Candau (2002), a instituição escolar está
construída sob a afirmação da igualdade, enfatizando a base cultural comum a que todos os
cidadãos e cidadãs deveriam ter acesso para colaborar na sua permanente construção. Articular
igualdade e diferença, a base cultural comum e expressões da pluralidade social e cultural
constitui hoje um grande desafio para todos os educadores.
Os processos educativos são sempre muito dinâmicos, criativos e cumulativos e permitem
aos homens, individual e coletivamente, permanentes invenções de modos de viver, modos de
ser e modos de estar no mundo na relação com as outras pessoas e com o mundo à sua volta.
Assim, podemos chamar a educação como uma arte de criação que, em última instância,
representa a capacidade de autossuperação e também de autorrealização. Nessa perspectiva,
contextualizar a articulação dos professores indígenas em um processo de intervenção contínua
nas relações entre teoria e prática, entre os conceitos e suas múltiplas significações, oriundas do
diálogo entre diferentes padrões culturais de que são portadores os sujeitos e esses, que
vivenciam o dilema de um novo processo educativo, recuperando a visão complexa e sistêmica
de todas as produções de conhecimentos, pode ser vista como um grande desafio. De acordo
com Baniwa (2010, p.48),
“as organizações indígenas e lideranças indígenas como agentes de diálogo,
mesmo com todos os problemas, são relevantes e vitais para a garantia e o
avanço dos direitos indígenas no Brasil, para os quais a escola é um
poderoso potencial de transformação e empoderamento técnico e político de
velhas e novas gerações de lideranças e cidadãos indígenas”.

Nesse sentido, analisar o processo de construção da Educação Escolar Indígena
Intercultural e Sustentável, envolvendo lideranças indígenas no contexto atual, pode ser um dos
caminhos para a superação do modelo tradicional de educação, pois estaríamos construindo
coletivamente a partir das realidades in loco.
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Dessa forma, o conceito de interculturalidade é um dos princípios básicos tanto do
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas - RCNEI, como de diversos projetos
de educação escolar indígena inspirados no RCNEI. A aprendizagem intercultural é um
processo. Este processo exige que nos conheçamos e conheçamos os nossos antepassados
para podermos compreender os outros. “A interculturalidade para todos, como premissa ética e
política da proposta intercultural, implica que a formação docente na e para a diversidade seja
tarefa de docentes indígenas e não indígenas” (SALINAS; AVILÉS, no prelo), e tenha como
esfera de ação “a totalidade de níveis e espaços do sistema educativo, orientando-se para a
formação de profissionais com habilidades e ferramentas teórico-metodológicas para trabalhar
em contextos múltiplos de diversidade sociocultural e linguística”. APODACA e BUSQUETS
(2009, p. 60).
No decorrer da leitura desse estudo, o leitor perceberá que a autora se apresenta em três
papéis: a pesquisadora que realiza o estudo; a professora indígena que faz parte do grupo
pesquisado (Tuxá) e a gestora que apresenta a sua experiência vivenciada no campo de
trabalho da temática em estudo. No texto encontrar-se-á uma síntese da história da educação
escolar indígena na Bahia e no Brasil e as experiências vivenciadas pelos povos indígenas
Pataxó e Tuxá, em contexto de construção de uma nova política de educação escolar
intercultural e sustentável, assumindo os espaços educativos como produtores, reprodutores e
legitimadores de formas de subjetividades e de modos de vida próprios, procurando-se, assim,
suprir as necessidades coletivas, desejos e necessidades, contribuindo com o processo de
autonomia e sustentação das Aldeias Coroa Vermelha e Tuxá, assim como, daquelas que
buscam esse mesmo objetivo, ressaltando a importância da Educação Escolar Indígena,
Intercultural e Sustentável para os novos processos educativos da contemporaneidade.
A construção desse modelo de educação, desenvolvimento e difusão tendem a dar uma
nova visibilidade e autonomia para as escolas e aldeias indígenas, partindo do trabalho dos
professores indígenas que buscam tal autonomia, participando de encontros, seminários, fóruns
entre outros da pasta da Educação Escolar Indígena, que acontecem nas diversas regiões do
Brasil, intensificando a emergente efervescência em que se encontra a educação escolar
indígena.
Com essa efervescência, veio junto o nosso desejo, meu e de tantos outros professores
indígenas, de construir um novo paradigma, um novo modelo de educação que atenda aos
anseios do nosso povo. Cada sociedade ou mesmo cada família ou indivíduo cria seu modo
14

próprio de educar seus filhos e produzir novos conhecimentos, técnicas e valores. Por isso, os
comportamentos e as especialidades em fazer coisas são diferenciados entre indivíduos e
grupos sociais. Essa necessidade de mudança está atrelada principalmente à valorização e
reafirmação cultural e identitária e à manutenção e sustentação dos territórios indígenas.
A partir desse entendimento, em vez de ser apenas um lugar de transmissão de saberes e
valores da cultura dominante, a escola deve configurar seus processos educativos com base nas
relações interculturais. Isso acontece na medida em que as pessoas buscam compreender não
só o que pensam, e o que querem dizer, mas, também, os contextos culturais a partir dos quais
seus atos e suas palavras adquirem significado. Assim, levantaremos informações históricas,
culturais e educacionais dos Povos Indígenas Pataxó e Tuxá, através da metodologia de grupo
focal, de modo a compreender e contribuir, na prática social, a partir das relações cotidianas,
com um novo jeito de conceber e viver com as diferenças, contribuindo ainda com a construção
de um novo modelo de educação escolar indígena intercultural e sustentável, que é o nosso
grande desafio.
A busca de novos paradigmas educacionais coloca a questão da interculturalidade no centro
de sua reflexão, chamando atenção para três aspectos fundamentais para nós, enquanto
indígenas: a auto-organização, a transdisciplinaridade e a corporeidade, que podemos teorizar a
partir de nossas culturas, concebendo como uma ressignificação da tradição. Assim, para dar um
significado humano e reencantado à educação das crianças e jovens indígenas na instituição
escolar, é necessário tecer múltiplos elos de conhecimento, reconhecimento e descoberta entre
o que vem da comunidade e o que vem de fora. O desafio é, ao mesmo tempo, potencializar a
tradição onde tomamos nossa alegria de viver e os fundamentos de nosso ser, e interagir como
atores, criadores de inovações, com elementos educacionais e institucionais de origem e lógica
heterogêneas. Assim, a mudança só pode ser favorável aos que a esperam se implementada
com êxito a partir do conhecimento da realidade em seus aspectos diversos e, até,
contraditórios.
Os textos confeccionados nesta pesquisa poderão subsidiar a implantação do ensino médio
profissional nas escolas indígenas, a escolha dos referidos cursos que de fato potencialize as
riquezas naturais e culturais dos territórios indígenas, potencializando, também, a
sustentabilidade local, demanda muito procurada nos dias atuais por estas comunidades.
Espera-se, também, com os resultados alcançados com a pesquisa, subsidiar na construção dos
Referenciais Curriculares para a Educação Escolar Indígena no Estado da Bahia e na
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formulação e reformulação das propostas curriculares dos cursos de Formação Inicial e
Continuada para professores indígenas.
No cap. I, apresentamos os pressupostos teórico-metodológicos que dão embasamento à
pesquisa, um breve histórico da Educação Indígena e Educação Escolar Indígena no contexto da
educação brasileira, mostrando como se deu a introdução da escola para os povos indígenas em
seus vários contextos, assim, como também as concepções políticas de educação escolar
indígena.
No cap. II, apresentamos a estrutura e funcionamento da escola indígena, como elas se
apresentam no sistema de ensino, dados gerais e dados locais e como ela se articula com o
movimento indígena.
No cap. III, fazemos uma síntese do currículo enquanto espaço de construção de identidade
e diálogos de saberes, apresentamos o currículo e o exercício do docente indígena face aos
desafios sociais na construção de um novo modelo de educação intercultural, o currículo
contextualizado em face da re-construção das diretrizes da educação escolar indígena, o
currículo intercultural e o desenvolvimento local sustentável.
No cap. IV, apresentamos as áreas de estudo dos povos indígenas Pataxó e Tuxá em seus
contextos educacionais.
Após a finalização das etapas evidenciadas no cronograma, espera-se, com os resultados
encontrados:
a) Contribuir para a minimização dos problemas relacionados à visão externa
preconceituosa da educação escolar indígena, específica e diferenciada nas Escolas
Indígenas Capitão Francisco Rodelas e Pataxó Coroa Vermelha, valorizando seus projetos
político pedagógicos;
b) Obter resultados que indiquem que currículo é mais apropriado para o desenvolvimento
da educação escolar nas comunidades indígenas;
c) Adquirir resultados em relação ao trabalho já desenvolvido com os projetos pedagógicos
nas Escolas Indígenas Capitão Francisco Rodelas e Pataxó Coroa Vermelha;
d) Contribuir com as estratégias educativas voltadas para a sustentabilidade
socioambiental, sociocultural e socioeconômica a partir dos processos históricos
escola/comunidade;
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e) Contribuir com os projetos de autonomia dos povos indígenas desenvolvidos na
escola/comunidade;
f) Contribuir com as ações inovadoras, cujos resultados servirão de base para a
implementação dos projetos de sustentabilidade local em territórios indígenas, a refletir,
repensar e reconstruir os conceitos de educação escolar indígena específica,
intercultural e diferenciada.
Enfim, espera-se que os resultados possam contribuir para o desenvolvimento de pesquisas
aplicadas no campo da Educação Escolar Indígena na Bahia e em outros estados do território
brasileiro que possuem comunidades indígenas e que haja interesse por uma política afirmativa
educacional para estes povos, desenvolvendo ações importantes para a implementação de projetos
educativos sustentáveis em áreas indígenas.
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CAP. I - PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Atualmente, entre os povos indígenas, podemos perceber várias iniciativas que visam ao
fortalecimento do campo territorial indígena. Território que supera a visão de terra e passa a ter
um significado amplo1. Concebemos nossos territórios como base para a organização da vida
coletiva: social, cultural, política, econômica e religiosa. Assim, trazemos aqui alguns exemplos
vivenciados pelos indígenas da Bahia: a agricultura comunitária, entre os Tupinambás da Aldeia
da Serra do Padeiro; a prática cultural do ritual “particular”, entre os Tuxá da Aldeia de Rodelas;
a confecção do artesanato, entre os Pataxó da Aldeia Coroa Vermelha e o ritual do Praiá, entre
os Pankararé. Essas iniciativas acontecem no âmbito da comunidade e, em sua maioria, com a
participação da escola, a partir do seu conjunto de agentes, que buscam contribuir para o
fortalecimento e desenvolvimento local, na parte cultural, social e econômica. Na verdade, os
territórios dos povos indígenas sempre representaram grande significação para nossas vidas, o
que, de fato, aconteceu, historicamente foi uma proibição do usufruto sempre almejado.
Assim, uma vez tomada à decisão de analisar as práticas educativas e possíveis
contribuições das escolas no processo de construção coletiva de um novo modelo de educação
intercultural e sustentável nas comunidades indígenas, compreendendo a Educação Escolar

1

No Artigo 231 da Constituição Federal de 1988, constituem-se terras indígenas as “terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios”, compreendendo não apenas a ocupação física das áreas habitadas pelos grupos indígenas, mas sim a ocupação
tradicional (segundo as tradições) do território indígena, o que significa reconhecê-lo como toda a extensão de terra necessária à
manutenção e preservação das particularidades culturais de cada grupo. Incorporam-se aí não apenas as áreas de habitação
permanente e de coleta, mas também todos os espaços necessários à manutenção das tradições do grupo. Entram nesse
conceito, por exemplo, as terras consideradas sagradas, os cemitérios distantes e as áreas de deambulação. A Constituição de
1988 identificou assim o conceito de terra indígena com o de "habitat", explicitando que a posse indígena não se confunde com o
conceito civil.
Terra indígena - TI, conforme a Constituição Federal são aquelas "por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seu usos, costumes e tradições". Essas terras são bens da União, sendo
reconhecidos aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
Neste sentido o (Estatuto do Índio - Lei 6.001 de 1973), define terras indígenas em três categorias com relação à possa pelos
indígenas:
•
•
•

terras ocupadas tradicionalmente
terras reservadas
terras de domínio dos índios

Este conceito foi substituído por Território Indígena, que congrega hoje o entendimento deste espaço físico, social, político como
base para a organização da vida coletiva com autonomia e autodeterminação. O conceito de territorialidade indígena deve
possibilitar a superação da fragmentação administrativa no desenvolvimento da educação escolar indígena, de modo a fazer
valer o princípio do reconhecimento da organização social dos povos indígenas; deve ser considerado na definição das ações,
que devem prever novas articulações entre diferentes gestores e institucionalidades (Baniwa, 2006).
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Indígena Intercultural e Sustentável a partir das Unidades Escolares Capitão Francisco Rodelas e
Pataxó Coroa Vermelha, foi apresentado um projeto de pesquisa à Universidade do Estado da

Bahia – UNEB, para o Mestrado em Educação e Contemporaneidade na Linha de Pesquisa
Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável.
Para realizar a pesquisa optamos por uma metodologia do tipo qualitativo como mais
adequada para atingir os objetivos, por ser importante ouvir e conhecer a opinião de pessoas
que participam da concepção, da discussão, da construção e da vivência educativa.
A primeira fase do trabalho foi procurar conhecer bem a legislação que rege a Educação
Escolar Indígena, a literatura básica que pudesse antecipar a situação e o contexto que
antecede a Constituição Federal de 1988, que surge como um marco ao reconhecer os direitos e
defender a valorização dos indígenas, ainda que nem sempre os seus princípios sejam postos
na prática, Além disso, foi realizada análise de documentos (projeto político-pedagógico, projetos
educativos, diretrizes para a educação escolar indígena), leituras conceituais sobre
interculturalidade e desenvolvimento local sustentável, para, em seguida, começar as
entrevistas.
A segunda fase foi elaborar a lista de pessoas que poderiam participar das sessões de grupo
focal a fim de obter delas conhecimento e experiência em relação à educação indígena e
educação escolar indígena. Na elaboração desta lista, contamos com a colaboração de
professores e gestores da Escola Indígena Capitão Francisco Rodelas e Pataxó Coroa Vermelha,
algumas lideranças indígenas. Nesse processo, contamos com a colaboração também de Carlos
Rafael Xucuru Kariri, bolsista de graduação do Observatório Indígena da Universidade Federal
da Bahia, que colaborou aplicando as entrevistas semi-estruturadas com atores sociais
indígenas (lideranças comunitárias e professores) no encontro das mulheres realizado na Aldeia
da Serra do Padeiro, no mês de maio de 2010.
Dentre as técnicas utilizadas do método qualitativo, escolhemos a entrevista coletiva no
grupo focal como a base da nossa pesquisa. Ao optar pela técnica de Grupo Focal na pesquisa,
o debate entre os membros recebe destaque nesse momento introdutório, por perceber a sua
importância para o futuro da pesquisa, visto que ouvir os grupos focais era um exercício para
mim que estava impregnada por uma postura militante e que com um olhar acolhedor das
informações apresentadas pelos grupos, pude visualizar melhor os anseios e expectativas dos
mesmos em querer superar os pontos contraditórios, que ora iam surgindo nas falas, tornando-
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os públicos e sendo submetidos a críticas construtivas e coletivas. Como afirmam Moreira, Neto
e Sucena (2002, P. 3)
“Procurando demarcar limites, é preciso assinalar que, assim como quaisquer
outras técnicas, a de grupos focais não é capaz de iluminar por si própria os
caminhos metodológicos de uma pesquisa social, nem tampouco condicionar
ou influenciar a escolha de seus objetos e objetivos. Ao contrário, sua
escolha encontra-se condicionada à orientação teórico-metodólogica da
investigação, do objeto de investigação e da real necessidade de dados e
informações a serem coletados. Tal postulação não implica a afirmação de
que a técnica é um elemento secundário da pesquisa social, mas sim a de
que ela não possui autonomia metodológica para reger ou definir sua própria
utilização”.

Segundo Rodrigues (1988), grupo focal é “uma forma rápida, fácil e prática de pôr-se em
contato com a população que se deseja investigar”; Gomes e Barbosa (1999) acrescentam que
“o grupo focal é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com o propósito de
obter informações de caráter qualitativo em profundidade”; por sua vez, Krueger (1996)
descreve-o como “pessoas reunidas em uma série de grupos que possuem determinadas
características e que produzem dados qualitativos sobre uma discussão focalizada”.
Assim, na pesquisa, defendemos que as pessoas envolvidas (lideranças, professores e
alunos) sejam também os pesquisadores e, por serem detentores de informações, devem
participar dos grupos focais, uma vez que a proximidade, o estudo e o conhecimento do objeto
de investigação são de fundamental importância para o bom desenvolvimento da pesquisa. As
entrevistas foram abertas, não havendo um direcionamento sistêmico, embora todas elas fossem
centradas num único tema: educação escolar indígena e, dentro dela, refletir sobre os conceitos
e o que se espera da educação escolar intercultural e sustentável. De acordo com Moreira, Neto
e Sucena (2002, P. 5)
“A principal característica da técnica de Grupos Focais reside no fato de ela
trabalhar com a reflexão expressa através da “fala” dos participantes,
permitindo que eles apresentem, simultaneamente, seus conceitos,
impressões e concepções sobre determinado tema. Em decorrência, as
informações produzidas ou aprofundadas são de cunho essencialmente
qualitativo”.

Alguns entrevistados se fixaram mais em pontos específicos da educação diferenciada, o
que foi interpretado pela entrevistadora como um fator importante na concepção de educação
intercultural e sustentável, base para a organização da vida coletiva: social, cultural, política,
econômica e religiosa; como espaço simbólico: terra, tradições, valores, língua, mitos, rituais e
saberes; como referência identitária e gestão do presente e futuro do povo; como base dos
projetos de Bem Viver – autonomia e autodeterminação. Alguns destes temas foram citados por
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mais de um entrevistado e, nesse caso, optamos por aprofundar um pouco mais, por entender
que são temas que influenciam, de forma positiva, a construção de um novo paradigma na
educação escolar indígena. Outro tema bem referendado pelos entrevistados são os cursos de
formação inicial e continuada para professores, por contribuírem para a formação pessoal,
organização social, cultural, política, de afirmação e reafirmação territorial.
A “fala” trabalhada nos grupos focais, não foi meramente descritiva ou expositiva; ela é uma
“fala em debate”, pois todos os pontos de vista expressos foram discutidos pelos participantes.
A terceira fase foi editar as entrevistas e ampliar a leitura bibliográfica para a elaboração do
trabalho. Os resultados contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa.

1.1. Educação indígena e educação escolar indígena no contexto da educação brasileira

Aos processos educativos próprios das sociedades indígenas, veio somar-se a experiência
escolar, conduzida ao lado da história de contato entre índios e não índios no Brasil. A escola
indígena assumiu diferentes facetas ao longo da história, num movimento que vai da imposição
de modelos educacionais aos povos indígenas, através da dominação, da negação identitária, da
integração e da homogeneização cultural, a modelos educacionais reivindicados pelos índios,
dentro de paradigmas de pluralismo cultural e de respeito à valorização de identidades étnicas.
A história da educação escolar indígena, em princípio, por ser planejada e introduzida sem a
anuência das comunidades indígenas, esteve relacionada ao período colonial, na forma de
pensar e agir dos colonizadores que se baseavam na ideia de que os índios pertenciam a
culturas inferiores e, por isso, não sendo suficientemente capazes de compreender a
complexidade do mundo “branco” e tomar decisões sábias e certas. A presença da Igreja no
Brasil, desde o século XVI, trouxe a educação missionária, atuação centrada à prática escolar
transferida pelo Estado à Igreja, que era a instituição educadora, e os colégios e seminários
jesuíticos eram centros de divulgação e recomendação do cristianismo e da cultura europeia. Os
colégios eram para os filhos dos colonos, os alunos de origem europeia.
Neste contexto, a educação escolar indígena estava voltada para aldeamentos e
recolhimento de crianças, onde era ministrada a catequese e conversão com um aprendizado
oral, como cantar, aprender o catecismo, a doutrina cristã, ler e escrever e o ensino artesanal e
agrícola. Isso mostra que a educação escolar sempre esteve no domínio e interesse restrito das
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elites dominantes do país, que sempre resistem às mudanças políticas e processuais, que
podem significar redução ou perda de seus privilégios sociais, econômicos, acadêmicos e
políticos.
Testemunhos históricos da educação indígena são encontrados desde os primórdios da
colonização do Brasil, destacando-se, a partir de 1549, a ação e os trabalhos dos missionários
jesuítas, trabalhos e atividades, tanto missionários quanto educacionais que se estenderam até o
ano de 1759. A partir deste ano, começam a serem implantadas as “reformas pombalinas da
instrução pública”, que se contrapõem ao predomínio das ideias religiosas e, com base nas
ideias laicas inspiradas no Iluminismo, instituem o privilégio do Estado em matéria de instrução.
Temos, então, a influência da pedagogia do humanismo racionalista, embora se deva
reconhecer que o Estado português era, ainda, regido pelo estatuto do padroado, vinculando-se
estreitamente à Igreja Católica. Nessas circunstâncias, a substituição da orientação jesuítica se
deu não exatamente por ideias laicas formuladas por pensadores formados fora do clima
religioso, mas mediante uma nova orientação, igualmente católica, formulada por padres de
outras ordens religiosas, com destaque para os oratorianos. A sistemática pedagógica
introduzida pelas reformas pombalinas foi a das “aulas régias”2.
Assim, a introdução da escola para os povos indígenas se manifesta ao mesmo tempo em
que se faz o processo de colonização do país. Num primeiro momento, a escola foi o
instrumento privilegiado para a catequese, depois para formar mão-de-obra e, por fim, para
incorporar os índios definitivamente à sociedade envolvente como trabalhadores nacionais e
desprovidos de atributos étnicos ou culturais. É notório que desde a colonização os indígenas
foram alvo de imposição de formas de educação. Foram obrigados a abandonar suas línguas,
em favor das línguas impostas. Por fim, o ensino da língua oficial, o português, foi utilizado para
assimilar os índios à sociedade nacional. Com os internatos, as escolas foram instrumentos de
imposição de valores não indígenas. Este fato é evidente quando avaliamos o pensamento
liberal que atribuía à ignorância popular a culpa pelos problemas sociais. O discurso de Rui
Barbosa na transição do Império para a República, é significativo nesse sentido: “Ao nosso ver a
chave misteriosa das desgraças que nos afligem é esta, e só esta: a ignorância popular, mãe da
servilidade e da miséria. Eis a grande ameaça contra a existência constitucional e livre da nação;
eis o formidável inimigo intestino, que se asila nas entranhas do País”.In Lourenço, (1995,p. 61).

2 Disciplinas avulsas ministradas por um sétimo professor nomeado e pago pela coroa portuguesa com recursos do “subsídio
literário” instituído em 1772.

22

No período Imperial, a educação brasileira ressurge no movimento de assistência e
educação das massas. A escola deveria ir ao encontro das necessidades da população, ser
responsabilidade pública e não atribuição da Igreja. É nesse cenário que se faz a política de
assimilação dos povos indígenas, cenário em que aldeamentos reúnem povos diferentes com o
objetivo de civilizar os índios. A Constituição de 1824 assegurava direitos civis aos brasileiros
“brancos” e direitos políticos aos brasileiros com renda. Esta constituição não se refere aos
índios. Surgem os primeiros traços de uma política educacional estatal. Apesar da expulsão dos
jesuítas em 1759, a Igreja preservava sua força, controlando as instituições de ensino. “A
aprovação da Constituição de 1934 revelou um equilíbrio de forças entre os católicos e os
pioneiros no âmbito educacional” (CURI, 1984). A resistência dos católicos não chegou a impedir
o avanço dos pioneiros que, já a partir do início da década de 1930, começaram a ocupar os
principais postos da burocracia educacional. Em 1938, foi fundado o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (INEP) – atualmente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais – que se converteu no principal centro aglutinador e estimulador de experiências
de renovação pedagógica. Consequentemente, se o período situado entre 1930 e 1945 pode ser
considerado como marcado pelo equilíbrio entre as influências das concepções humanista
tradicional (representada pelos católicos) e humanista moderna (representada pelos pioneiros da
escola nova), a partir de 1945 já se delineia como nitidamente predominante à concepção
humanista moderna. Segundo Nagle, (1978, p.261).
“O período de transição do Império para a República assistiu a uma certa
efervescência intelectual e ideológica. A possibilidade de construção de um
novo país, livre de regime de trabalho escravo e do arcaico arcabouço
jurídico-político monárquico, entusiasmava as elites intelectuais que,
euforicamente, discutiam os rumos da nação professando idéia sobre
federalismo, democracia e educação para todos”.

Melhor dizendo, é somente no período republicano que ocorre o fortalecimento do Estado.
Em 1930, criou-se o Ministério da Educação e da Saúde. O processo de industrialização traz
novas necessidades para a educação: O ensino profissionalizante para as classes menos
favorecidas e o ensino superior para as classes dirigentes proprietários de terras. Surgiu a
gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, o ensino religioso passou a ser facultativo, as
formas de financiamento da rede oficial de ensino foram regulamentadas com cotas fixas para a
união, estados e municípios. O Estado passou a controlar a organização e funcionamento do
sistema educacional.
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Após a Segunda Guerra Mundial ocorreram as pressões da sociedade pela democratização
das oportunidades educacionais. A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) de 1961,
apesar do direito e dever da educação para todos os cidadãos, mantém a seletividade do
sistema, fortalecendo, uma desigualdade social muito arraigada. Nesse contexto, de acordo com
Mandulão, (2006, p.219), é criado ,em 1910, o SPI (Serviço de Proteção ao Índio), “ órgão de
princípio positivista, que tinha por objetivo integrar os índios à chamada comunhão nacional, a
fim de explorar a mão de obra indígena escrava”. Ainda segundo o autor.
“Em 1967, o SPI é substituído pela FUNAI (Fundação Nacional de
Assistência ao Índio), com atuação metodológica do ensino bilíngüe,
bilingüismo transicional, escola para integrar os povos indígenas e anular a
diversidade sociocultural. Em 1973, o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001) tornou
obrigatório o ensino das línguas indígenas nas escolas das aldeias. Neste
período, a FUNAI firmou convênios com o SIL (Summer Instutute of
Linguistics) – Instituto Linguístico de Verão que passou a realizar a descrição
técnica das línguas indígenas. Vale frisar que os princípios do SIL estavam
em consonância com os objetivos integracionistas do Estado e que o intuito
deste instituto evangélico foi sempre a evangelização dos povos indígenas”.

É neste contexto de conservadorismo dominante que a educação escolar passou a fazer
parte da vida cotidiana dos povos indígenas. Durante o regime militar ganham força às
organizações não governamentais voltadas para a defesa indígena. A Igreja Católica também
adotara um viés ideológico de defesa dos direitos humanos e das chamadas minorias étnicas, a
exemplo do CIMI (Conselho Indigenista Missionário), junto aos povos indígenas. A partir de
1988, período em que o sistema educacional reconheceu a pluralidade cultural na educação
brasileira, professores e escolas voltam-se para a recuperação da sua autonomia e de papel
ativo, cenário que melhora a qualidade do ensino público e se iniciam às políticas de correção
das desigualdades sociais. Assim, inicia-se um trabalho de construção da educação escolar
específica diferenciada, intercultural e bilíngue para as comunidades indígenas.
No final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, têm início as primeiras manifestações
do movimento indígena no Brasil. As lideranças indígenas interessadas em construir novas
formas de relacionamento com os demais segmentos da sociedade nacional criam um modelo
de educação que passa a ser um espaço político de reivindicações. Assim, a escola transmite os
conhecimentos adquiridos e valoriza as práticas tradicionais. Integração escola-comunidade,
aulas na língua de origem indígena, metodologias de ensino e aprendizagem própria,
calendários diferenciados e específicos e materiais didáticos específicos, constituem elementos
fundamentais da nova prática indígena.
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É preciso reconhecer que, no Brasil, do século XVI até praticamente a metade do século XX,
a oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada pela
catequização, “civilização” e integração forçada dos índios à sociedade nacional. Dos
missionários jesuítas aos positivistas do SPI, do ensino catequético ao ensino bilíngue, a tônica
foi uma só: negar a diferença, assimilar os índios, fazer com eles se transformassem em algo
diferente do que eram. Neste processo, a instituição da escola entre grupos indígenas serviu de
instrumento de imposição de valores alheios e negação de identidade e culturas diferenciadas.
Para Grupioni (2000, p,23), ainda que se possam configurar períodos e características
específicas e determinados momentos, reconhecendo iniciativas, práticas, intenções, agentes e
agências distintos, conduzidos a ofertas de escolarização aos povos indígenas ao longo da
história, é inegável a constância do impacto negativo da escola para indígenas. Mas esse
processo, por mais que tenha perdurado, vem sendo modificado no panorama nacional da
atualidade. Hoje, grande parte das diferentes sociedades indígenas está consciente de que a
escola pode ser um instrumento de fortalecimento de seus direitos étnicos e culturais, além de
ser um veículo de aquisição dos conhecimentos universais.
Esta mudança no campo da educação indígena é uma consequência dos movimentos
indígenas, que se intensificaram a partir da década de 1970. Bartolomé (1996, p.16), explica que
“os movimentos expressam a diversidade de respostas etnopolíticas aos problemas concretos, e
se configuram em novos sujeitos sociais”. No tocante à educação, reivindicamos não só o direito
à escola diferenciada, mas também o direito ao reconhecimento e oficialização de processos
próprios de ensino-aprendizagem. Com isso, pretendemos melhorar as condições de vida de
nossas comunidades, reavivar a língua indígena, os costumes e as tradições de cada povo
indígena.
A Constituição de 1988 marcou historicamente o processo de legitimação da educação como
instrumento de luta e fortalecimento da identidade dos povos indígenas. Ela assegurou aos
índios o direito a uma educação escolar específica e diferenciada, e essa educação é “um lugar
onde a relação entre os conhecimentos próprios e os conhecimentos das demais culturas deve
se articular” RCNEI (1998, p. 24). Existe ainda em funcionamento um discurso homogenizador,
que procura sempre a unidade através da integração, mas a educação vai assumindo um
significado muito diferente dos modelos educacionais antes vigentes. O próprio Estatuto do Índio
(2002, p.65) diz que: “a educação do índio será orientada para a integração na comunhão
nacional...”. Diferentes experiências surgiram em várias regiões do país, construindo uma
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educação específica à realidade sócio-cultural e histórica de determinados grupos indígenas.
Todo esse processo tem permitido relativizar e criar uma escola “verdadeiramente indígena”, ou
seja, uma escola planejada aos moldes das necessidades e realidades dos povos indígenas.
Nesse contexto, a formação do professor passou a ser uma condição da educação indígena de
qualidade, portanto, o educador indígena ensina, mas também aprende. Freire (1996), afirma
que, “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa” e foi aprendendo socialmente que,
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Mas, o aprender a
ensinar, faz parte de todo um processo. Para Mizukami, (2000, p.140).
“aprender a ensinar pode ser um processo complexo pautado em diversas
experiências e modos de conhecimentos que se prolonga por toda a vida
profissional do professor, envolvendo dentre outros, fatores cognitivos,
afetivos, étnicos e de desempenho. Inicia-se antes da preparação formal,
prossegue ao longo dela e permeia toda a prática profissional do educador”.

O professor indígena representa o elo entre os conhecimentos universais e o saber
tradicional. Outro fator importante é a construção de propostas curriculares voltadas aos povos
indígenas, para que possam ofertar uma formação que as comunidades indígenas necessitam e
anseiam. Silva (1995, p. 195), ao teorizar sobre currículo e identidade social, diz que “as
narrativas do currículo contam histórias que fixam noções particulares sobre gênero, raça, classe
[...]” Assim, analisar, avaliar e construir o currículo vigente nas escolas indígenas torna-se uma
necessidade primordial para a implantação de um novo modelo de educação escolar indígena.

1.2. Concepções políticas de educação escolar indígena

“A educação escolar indígena nasce da diversidade, autonomia e liberdade de pensar o
mundo, valores e significados de cada um dos povos indígenas, populações que inventaram
livremente um modo de viver e pensar” (SILVA, 1997). Durante as últimas três décadas,
ocorreram mudanças importantes no campo da educação escolar indígena, significativas
principalmente para a diversidade cultural e a educação intercultural. Dentre as mudanças
ocorridas, nos últimos anos, estudos voltados para a área de educação em contextos indígenas,
mais comumente denominada educação intercultural e bilíngue, têm se intensificado. As
sociedades indígenas, reconhecendo o papel a ser cumprido na reconstrução e afirmação de
uma identidade, buscam consolidar esse direito, e, nessa busca, percebem a necessidade de
consolidar a manutenção dos territórios através de um modelo de educação voltada para o
desenvolvimento local sustentável. Esse novo modelo de educação tem como objetivo superar o
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etnocídio educativo3 e proporcionar novos meios de sobrevivência humana para os povos
indígenas, a ser consolidado através de formas modernas de educação ainda em construção. De
acordo com Baniwa (2010, p. 36).
“os direitos à educação escolar dos povos indígenas, antes de 1988, no
Brasil, tiveram como fundamento e fim garantir e facilitar o processo de
integração dos índios à chamada comunhão nacional ou mesmo a uma
eliminação física, para abrir caminho aos projetos de expansão territorial e
econômica do Poder Colonial. A escola foi considerada e tratada como um
poderoso instrumento para isso. Em razão disso, os principais desafios
enfrentados na atualidade passam pela necessidade de superação das
práticas seculares de tutela ou semi-tutela para apostar no verdadeiro
protagonismo e autonomia indígena na construção e gestão de seus
processos de educação associados aos seus projetos societários do
presente e do futuro”.

A Constituição de 1988 marca historicamente o processo de legitimação da educação como
instrumento de luta e fortalecimento da identidade dos povos indígenas. Ela assegura às
comunidades indígenas o direito a uma educação escolar específica e diferenciada. Assim, a
educação escolar indígena vem sendo construída, cumprindo funções muito distintas de acordo
com cada movimento histórico e, ligada a essas funções, está à atuação dos seus agentes,
sujeitos com concepções, ideologias e formações imaginárias específicas. Atrás dessas
mudanças encontra-se, sem dúvida, o surgimento de um novo olhar sobre a educação escolar
ofertada em terras indígenas e nesse novo olhar está também, o respeito e o reconhecimento
dos indígenas enquanto povo diferenciado e o convencimento quanto à validade de nosso
crescimento e desenvolvimento, a partir de uma prática educativa que surge da realidade in loco.
Devemos entender essas importantes mudanças como respostas às demandas, cada vez mais
claras e visíveis, quanto ao protagonismo e autonomia indígena. Nossas demandas vão muito
além do que foi reconhecido e das decisões que foram tomadas no campo da Legislação da
Educação Escolar Indígena, e tudo isso é só o começo para consolidar uma nova concepção de
Educação Escolar Indígena. Segundo Baniwa (2010, p. 47).
“o cenário em que os agentes indígenas de diálogo e de direito atuam na
atualidade tem uma base legal e conceitual positiva, fundamentada nos
princípios de cidadania, protagonismo e autonomia indígena. No entanto, a
3O

etnocídio consiste na destruição sistemática das diferentes culturas indígenas, destruição esta que se intensificou após a
independência dos Estados americanos ; tratava-se de transformar o índio num nacional – num brasileiro, argentino, mexicano,
etc. - mediante a eliminação de suas manifestações culturais e assimilação das massas nativas na cultura nacional que se
formava. Isso de se deu em um processo de aculturação, e a educação escolar para os povos indígenas no Brasil, foi palco
desse etnocídio. Somente a partir da década de 1970 é que o movimento indígena dá início à superação do etnocídio eucacional,
pensando e construindo uma educação escolar de valorização cultural e linguística. (CLASTRES, 1982).
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base político-administrativa é ainda extremamente conservadora,
discriminatória e monolítica, o que torna as práticas políticas ainda
fortemente excludentes e injustas. O universalismo e igualitarismo das
políticas públicas afrontam e atentam contra os direitos específicos dos
povos indígenas e a escola, espaço de reprodução desse sistema, precisa
tornar-se um instrumento de mudança. Mas não basta querer que a escola
automaticamente mude seu perfil, sua função e sua forma. É necessário que
gestores, administradores, educadores e lideranças indígenas e não
indígenas se capacitem para fazer essas mudanças. Não basta apenas
transferir a gestão das escolas aos índios para se esperar mudanças, sem
antes investir fortemente na formação técnica e política deles”.

A escola indígena fundamenta e orienta a vida das comunidades indígenas. Uma das
características importantes que tem a escola é trabalhar para que as lideranças, que assumem
funções ou responsabilidades públicas na escola ou nos sistemas de ensino, não se afastem de
suas realidades locais e de algum modo continuem conectadas e envolvidas direta e
concretamente, a fim de evitar o distanciamento e o isolamento. E assim, professores e
lideranças indígenas buscam obter a capacidade de assumir concretamente o protagonismo e
autonomia de pensamento, de tomadas de decisões estratégicas e recuperação do autogoverno
social e territorial.
Para compreender melhor esse processo, faz-se necessário situarmos e reconhecermos os
avanços na atualidade, partindo da escola civilizatória à conquista dos direitos constitucionais.
Na política de Estado que perdura de 1900 a 1970, a identidade étnica dos povos indígenas é
vista como provisória, e os índios deveriam se integrar à sociedade nacional entendida como
homogênea, cultural e linguisticamente. Os povos indígenas eram vistos como fazendo parte de
momentos passados da civilização europeia, como sociedades estagnadas, sem história. A
diversidade é reduzida à dimensão linguística, sendo as línguas indígenas utilizadas como ponte
para o domínio da língua portuguesa; e posteriormente, vêm anulação da diversidade cultural e
perspectiva de extinção dos povos indígenas. A partir dos anos de 1970, houve mudanças nesse
contexto, em nível internacional e nacional, com a mobilização e reorganização dos povos
indígenas e das organizações indigenistas. São reconhecidas a diversidade e realidade
específica dos povos indígenas, a recuperação da autonomia e autodeterminação de cada povo
em estar conduzindo seu destino. O projeto de vida de cada comunidade passa a ser uma
construção coletiva. Os povos indígenas passam a participar das decisões que lhes dizem
respeito como protagonistas da valorização cultural.
A escola passa a ser pensada dentro dos direitos humanos e sociais, sendo reconhecidas a
diversidade cultural e as experiências sócio-políticas, linguísticas e pedagógicas na valorização
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do saber tradicional dos povos indígenas; a partir de 1988, é dado visibilidade à educação
comunitária dos conhecimentos construídos, dos processos próprios de aprendizagem e da
visão de mundo de cada povo; a identidade étnica é respeitada e tida como permanente; a
diversidade sociocultural é valorizada como parte do patrimônio do país; a política é ligada aos
direitos humanos e direitos étnicos, e a cultura torna-se uma rede de significados que organizam
a vida social das comunidades indígenas, tornando-se dinâmica e adaptando-se às novas
situações.
O movimento indígena se organiza na busca da sua autodeterminação, dos direitos de
cidadania e de nativos desta terra. Segundo Novantino (2002, p.39), no contexto atual, “a
sociedade nacional também tem o desafio de redefinir suas posturas, seus conceitos políticos e
sociais para garantir às minorias o direito à diferença.” O Brasil é um país pluricultural,
multiétnico e caracterizado pela desigualdade social. Corrigir os erros do passado requer uma
tomada de decisões e mudanças nas ações governamentais e uma reflexão profunda na história
brasileira. Baniwa (2010, p.43), afirma que a questão da diversidade cultural é de extrema
relevância para o mundo de hoje e, muito particularmente, para o Brasil, que vive nos últimos
anos um intenso debate, sobretudo no campo da Educação a partir da discussão sobre as
políticas de ações afirmativas. Ainda segundo o autor:
“No âmbito dessas discussões, o primeiro aspecto importante é a própria
formulação do conceito de diversidade cultural. Tem-se a impressão de que
se fala muito facilmente da diversidade, mas com pouca responsabilidade
sobre as conseqüências, quando valoramos essa idéia da diversidade
cultural, mesmo no âmbito da escola indígena. A maioria das pessoas
defende a diversidade cultural, mas pouco se faz para que essa diversidade
efetivamente faça parte do exercício diário da nossa vida no mundo, que tem
a ver com nosso comportamento, normas, práticas de vida, atitudes e formas
de relacionamento dentro e fora da escola”.

De fato, essa mudança de concepção, para ser enfrentada com seriedade em matéria
educativa, implica necessariamente importantes inovações, sendo necessário, pois, verificar a
qualidade da educação destinada às populações indígenas como um problema sério a ser
superado. A política educativa diferenciada para indígenas tem que ir além do papel, é preciso
avançar na capacidade de levar educação de qualidade e com apoio suficiente para essa
população. Trata-se de uma séria mudança histórica, de uma vontade de construção coletiva e
política, trata-se de iniciar processos que, ao longo dos anos, irão se consolidando. Para
Novantino (2002, p.39)
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“os povos indígenas têm muito a contribuir na busca de um mundo melhor
para a humanidade. É partindo da igualdade, da diferença e da parceria que
podemos criar o novo. Esse novo só poderá ser criado se a sociedade
nacional oferecer a oportunidade aos povos de mostrarem a sua capacidade
e competência de gerenciar seu próprio destino. Enfim, trata-se de construir
também novas concepções de entender o outro dentro da sua potencialidade
individual e coletiva”.

A relação entre a educação e a diversidade cultural se dá de forma positiva e fundamental
para as mudanças de políticas, de ações, de posturas e ideias equivocadas que degeneram as
sociedades. De fato, os povos indígenas gozam de direitos específicos que lhes permitem
organizar seus modos de vida segundo suas tradições, costumes, culturas, valores e
conhecimentos acumulados ao longo de milhares de anos. Reconhecer o outro é o primeiro
passo para se conhecer. É preciso reconhecer o outro, o culturalmente diferente, e é só
conhecendo que podemos aprender a respeitar e a lidar com as diferenças. Se quisermos ser
respeitados dentro de nossas especificidades culturais então, do mesmo modo, devemos saber
respeitar as especificidades do outro. Para Chang (2003, p.72)
“aprender sobre o outro significa também aprender mais sobre nós mesmos.
O processo de conhecimento passa assim a ser, na realidade, um processo
de crescimento, de autoconhecimento. Aí reside a riqueza da oportunidade
proporcionada pela experiência multicultural. A experiência com alteridade,
como outro, é certamente uma experiência instigante e enriquecedora. Olhar
o outro é como olhar-se no espelho, um espelho que, apesar de não refletir a
nossa própria imagem, mas, a imagem do outro diferente faz-nos refletir
sobre a nossa própria aparência física, a nossa identidade, a nossa bagagem
cultural, o nosso modo de ser, enfim, a nossa condição existencial, enquanto
fazemos o mesmo sobre o outro que está à nossa frente, e neste processo
compreendendo que é preciso saber relativizar a nossa própria visão de
mundo”.

Considera-se que o que foi assinalado supõe inovações, pois corresponde a mudanças
importantes em nossa concepção de vida, em nossa concepção política educativa, nas
dificuldades enfrentadas para a consolidação de uma política diferenciada. Segundo Baniwa
(2010, p.43)
“o Brasil, diferentemente de outros países do continente americano, tem
avançado muito pouco no debate e no exercício de uma sociedade ou Estado
multicultural. A estrutura e a prática pedagógica nas escolas não indígenas e,
mesmo na maioria das escolas indígenas do país, é um exemplo clássico
desse conservadorismo, que ainda insiste em orientar sua visão e suas
práticas a partir de uma comunidade imaginada de um Brasil monocultural e
monolíngüe”.
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Nesse contexto, vale ressaltar que não existe um modo de vida único, tampouco um modo
de vida mais acertado. A diversidade cultural é resultante da trajetória histórica dos povos, das
visões de mundo, contatos, entre outros fatores. A diversidade é a riqueza do povo brasileiro.
Apesar de todas as perdas culturais e étnicas já sofridas em sua história, é pela riqueza cultural
que o Brasil é reconhecido pelo resto do mundo. Assim, na concepção política da Educação
Escolar Indígena, procura-se alcançar processos educacionais que integrem as experiências e
os processos comunitários, trabalhando a articulação dos diferentes agentes comunitários
capazes de transmitir sua experiência aos outros inseridos em processos educacionais que
valorizem as formas mais tradicionais de transmissão de conhecimentos, práticas, atitudes e
saberes de cada povo indígena que integram as práticas pedagógicas concebidas como
importantes para a educação escolar indígena.
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CAP. II – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA NO BRASIL

“Por princípio constitucional, as escolas indígenas, além das características
de bilíngües e interculturais, deverão, todas elas, revestir-se de estrutura
jurídica própria e constituir unidades escolares de atendimento peculiar e
próprio das populações indígenas. Respeitada essa condição, não se vê
objeção que, em alguns casos particulares, as mesmas escolas indígenas
possam albergar também, porém secundariamente, a população nãoindígena. Nesse caso, entretanto, esta última clientela, isto é, a população
não-indígena, deverá, como disposição sine qua non, sujeitar-se às
condições da clientela indígena. Assim, a forma de vinculação, estrutura e
funcionamento das escolas indígenas dependerá, acima de tudo, do
fundamento legal e jurídico que lhes é próprio, constitucionalmente”.4

Assim como há diversidade de povos indígenas, há também diversidade de escolas
indígenas. Cada sociedade ou mesmo cada família ou indivíduo cria seu modo próprio de educar
seus filhos e produzir novos conhecimentos, técnicas e valores. Por isso os comportamentos e
as especialidades em fazer coisas são diferenciados entre indivíduos e grupos sociais. Contudo,
acreditamos que as incertezas e as dúvidas são necessárias nesse contexto. Elas devem,
inclusive, ser concebidas como uma das condições na garantia de constante vigilância e do
contínuo diálogo entre os diferentes para a construção de novos saberes.
De acordo com as estimativas dos estudos recentes de demografia histórica5, no momento
da chegada do europeu, em 1500, cerca de 10 milhões de índios viviam no território atualmente
ocupado pelo Brasil. Esses povos desenvolveram formas próprias de reproduzir e transmitir
saberes, através da oralidade em língua materna que, nessa época, eram mais de 1.200 línguas
diferentes praticadas fluentemente entre os povos indígenas, detentores de conhecimentos em
diversos campos, construídos a partir de sua própria experiência de vida6. A chegada dos
colonizadores implicou um processo desagregador desses povos, entre outros motivos porque
ignoraram as formas tradicionais de educação indígena, tal como vinham sendo praticadas nas
Aldeias.
“A escola é uma instituição relativamente recente na história milenar desses
povos. Só vai surgir, por iniciativa dos missionários jesuítas, na segunda
4

Texto SECADI/MEC/CGEEI- Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena
Censo Demográfico 2000. Rio de Janeiro : IBGE, 2000.
6 Para saber mais sobre os povos indígenas no Brasil ver : O Índio Brasileiro : o que você precisa saber sobre os povos
indígenas no brasil de hoje/Gersem dos Santos Luciano – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação continuada,
Alfabetização e Diversidade ; LACED/Museu Nacional, 2006.
5
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metade do século XVI, centrada na catequese e destinada a desarticular as
formas organizativas e os fundamentos culturais daqueles povos. Nos últimos
cinco séculos, aproximadamente, 1.000 línguas indígenas foram extintas (e,
com elas, muitos saberes que veiculavam), devido ao processo de
portugalização, imposto primeiramente pelo estado neobrasileiro. A escola
monolíngüe e monocultural, aliada ao sistema de trabalho colonial,
extremamente predatório, contribuiu para o extermínio de muitas dessas
línguas e culturas”. (PROEJA, 2007, p.21)

Segundo Florestan (1949), antes do contato com o europeu, três valores, entre outros,
norteavam a educação dos Tupinambá, grande povo que habitou toda a extensão do litoral
brasileiro até o século XVIII: “ o valor da tradição oral”, que era uma espécie de arquivo dos
saberes da sociedade, capaz de orientar as ações e decisões dos indivíduos, em qualquer
circunstância; “ o valor da ação”, que levava os adultos a envolverem crianças e adolescentes
em suas atividades, tornando “o aprender fazendo” a máxima fundamental da forma educacional
indígena; e, finalmente, “ o valor do exemplo”, dado pelos adultos e, sobretudo, pelos velhos,
cujo comportamento tinha de refletir o sentido modelar do legado dos antepassados e o
conteúdo prático das tradições.
“Naquela sociedade sem escola, onde não havia situações sociais
exclusivamente pedagógicas, a transmissão de saberes era feita no
intercâmbio cotidiano, através de contatos pessoais e diretos. A
aprendizagem se dava em todo momento e em qualquer lugar. Na divisão do
trabalho, não havia um especialista – o professor. Posto que era sempre
possível aprender algo em qualquer tipo de relação social, isso fazia de
qualquer indivíduo um agente da educação tribal, mantendo vivo o princípio
de que “todos educam a todos”. Mas embora um homem maduro pudesse
aprender algo novo até envelhecer, cada agente social devia ser
potencialmente capaz de tornar-se preceptor dos mais jovens ou dos menos
experientes, como um “mestre da vida”, a quem caberia ensinar a viver em
determinadas circunstâncias. Portanto, para os Tupinambá o que tipificava
uma ação como educativa era a sua natureza e não a pessoa ou a entidade
que a realizava”. (PROEJA 2007, p.22)

Os primeiros estabelecimentos de ensino implantados nas aldeias, no início do século XX,
eram escolas para índios, mas não eram escolas de índios (MELIÁ, 1979), já que o currículo não
sofria qualquer adequação às especificidades e não atendia aos anseios das comunidades.
[Grifo nosso]. A escola, pensada pelo europeu, tal como conhecemos hoje, se sustenta
basicamente pela prática de ensino coletivo ou turmas que estudam em salas de aula dentro de
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um plano programático e temporal e cuja responsabilidade pelo ensino é delegada a uma pessoa
teoricamente especializada em conhecimentos específicos e compartimentados por meio das
chamadas disciplinas. Com o passar do tempo este modo de transmissão de conhecimentos e
valores e de construção de comportamentos de pessoas foi se institucionalizando e sendo
assumido pelos Estados Nacionais. A educação escolar é, portanto, uma instituição e um modo
de educação, de produção de conhecimentos e valores das sociedades ocidentais.
“Para os portugueses, as instituições e os fundamentos do sistema
educacional europeu ou ocidental eram considerados “universais”. Ao não se
encontrarem vestígios dessas instituições nas sociedades indígenas,
concluiu-se (e ainda se conclui) que tais sociedades eram carentes de
práticas educativas consistentes e, portanto, de concepções pedagógicas
que as norteassem. Para os colonizadores, não se tratava da oposição entre
formas educacionais diferentes – a ocidental e as indígenas -, mas de um
pretenso sistema universal imposto sobre sociedades supostamente sem
nenhum sistema educacional”. (PROEJA 2007, p.22)

Ocorre que, com o processo de colonização de outros povos não europeus, a escola foi
ganhando outra função primordial à lógica da dominação cultural, ideológica e econômica dos
povos colonizados, que é servir como instrumento ideológico para forjar uma consciência nos
povos colonizados de que a escola, assim como as sociedades europeias, eram os únicos
modelos verdadeiros de civilização, progresso e desenvolvimento. A escola passou a ser
vendida como o único caminho para a solução dos problemas de povos considerados
“atrasados”, pois seriam levados à civilização moderna. A desconsideração dos processos de
aprendizagem e das concepções pedagógicas indígenas prosseguiu nas escolas para índios, a
cargo de missões religiosas e do órgão oficial de assistência aos índios, durante o período
republicano, persistindo ainda nos dias atuais no relacionamento entre povos indígenas e
sociedade nacional. Deste modo, fica claro que, para os povos indígenas, a escola é uma
instituição que não ampara seus objetivos e suas concepções de vida. Em razão disso, ao longo
de muitos anos no período colonial, os povos indígenas viveram resistindo e muitas vezes
fugindo à escola ou pelo menos desconfiando da sua intenção e do seu verdadeiro papel em
suas aldeias. Na verdade, os povos indígenas tinham razão, aquela escola não lhes servia ou,
melhor dizendo, prestava um desserviço a eles, na medida em que negava, perseguia e
ridicularizava suas línguas, suas culturas, suas tradições, seus valores.
Hoje os conceitos fundadores do papel da escola e da educação diferenciada para os
povos indígenas estão em constante debate, o que faz com que sua aplicabilidade seja resolvida
caso a caso. A escola torna-se necessária na dinâmica atual das relações com a sociedade
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hegemônica. Ela é vislumbrada como instrumento a serviço dos interesses dos povos indígenas,
porque permite acesso aos conhecimentos necessários no enfrentamento de situações políticas,
sociais, territoriais entre outras e também porque fortalece a afirmação da identidade e das
tradições.
Os significados que a educação escolar passa a ganhar entre os povos indígenas são
diversos e dependem de cada povo e o contexto em que essas escolas são concebidas e
geridas. Algumas comunidades concebem a escola como instrumento para fortalecer suas
identidades, culturas e tradições em diálogo com outras culturas, valores e conhecimentos.
Concebem como o caminho para a construção de uma escola que reflita o modo de vida próprio
e o aproveitamento do potencial de seus territórios tradicionais, dando um novo sentido e
ressignificação aos valores culturais. Outras comunidades direcionam a escola como meio para
acessar conhecimentos universais, técnicas e tecnologias da ciência moderna de que
necessitam para melhorar suas condições de trabalho e, consequentemente, suas condições de
vida. Outras comunidades enfatizam que a escola é um meio para o acesso e domínio dos
conhecimentos dos modos de ser e fazer as coisas do homem “branco”. O domínio do mundo
“branco” se faz necessário para estabelecer um diálogo mais efetivo e diminuir o desequilíbrio na
correlação de forças com o Estado e a sociedade dominante na defesa dos seus direitos,
inclusive, os direitos de participar nas tomadas de decisões, não apenas relativas às suas
comunidades, mas também à vida da sociedade e do país. Outras comunidades ou indivíduos
indígenas, ainda, entendem que a escola serve para seguir o modo de vida das sociedades
dominantes, por meio do emprego, do poder político, da vida urbana, entre outros, e isso não
significa que estejam abdicando de suas identidades, suas línguas e tradições. Cabe ressaltar a
árdua e crucial luta do movimento indígena, que resultou em mudança constitucional, no
reconhecimento da diferença indígena, e que ainda continua buscando a efetivação da educação
específica, com os princípios da interculturalidade e sustentabilidade.
Pouco a pouco, as lutas indígenas pelos direitos políticos e sociais conquistados impuseram
a transformação dos modelos educacionais implantados em terras indígenas e a substituição dos
professores e técnicos não-índios pelos professores indígenas, cujos esforços têm-se feito notar
no âmbito da renovação das práticas educativas, como enuncia Meliá (1999, p. 14)
“A resposta contra essa modalidade educativa se fez mediante uma luta que
muitas vezes acabou em conquista. As conquistas estiveram duplicando, por
contraste, o que tinham sido as grandes derrotas: livros e cartilhas em língua
indígena, prévia conquista da escrita de cada uma dessas línguas, currículo
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adaptado à realidade indígena, principalmente no que tange aos saberes
tradicionais, preparação, incorporação e contratação de professores
indígenas por parte do Estado e das instituições”.

A construção de escolas específicas e diferenciadas para os povos indígenas, conforme
projeto social de cada povo e exigência da legislação vigente, tem se mostrado emergente na
discussão de lideranças, professores, alunos e comunidades indígenas. Embora ainda se
constatem muitas lacunas a preencher, para atingir o nível de qualidade de ensino e
aprendizagem almejados pelos sujeitos envolvidos na educação indígena, algumas experiências
docentes demonstram que os esforços não cessam no intuito de melhorar o modelo de escola
indígena que se tem hoje, através da moldagem de processos educativos específicos e
diferenciados caracterizados por práticas docentes adequadas às reais necessidades dos
estudantes e das comunidades onde se desenvolvem.
A legislação vigente instituiu o Ensino Fundamental de nove anos e três séries no Ensino
Médio, totalizando doze anos de formação escolar obrigatória, com a justificativa de preparar o
estudante para o exercício da cidadania plena. Porém, ao se implantar, nas primeiras escolas
indígenas, esse modelo de organização escolar, não foi pensado se de fato era esse o modelo
que as escolas indígenas almejavam para o seu cotidiano. Foi implantado, sem que tenha havido
a necessária adaptação às reais condições existentes para o desenvolvimento das escolas nas
comunidades, acarretando problemas de toda ordem para o bom funcionamento do ensinoaprendizagem, que deveria pautar-se na diferenciação e especificidade do modo de vida
indígena. Não obstante a obrigatoriedade e determinação de um modelo de organização de
escolaridade em séries, grande parte das escolas indígenas não só está longe de atingir esta
meta como ainda não conseguiu delinear um modelo de organização escolar próprio - específico
e diferenciado – como determina também a legislação para a educação escolar indígena. Isto se
dá por inúmeras dificuldades enfrentadas, dentre as quais se destaca a falta de recursos
materiais e humanos, para fazer funcionar as escolas adequadamente, além da falta de
programas de formação docente específica e diferenciada.
Assim, nas palavras dos professores entrevistados, vislumbram-se o interesse e as práticas
pedagógicas inovadoras que caracterizem uma nova escola que se diferencie, de fato, das
escolas não indígenas, que lhes garanta a sobrevivência de seus povos e uma nova relação com
a cultura dominante da sociedade não indígena, cuja base seja o respeito mútuo às diferenças e
especificidades.
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2.1. Escolas Indígenas no Sistema de Ensino

A inclusão das escolas indígenas nos sistemas de ensino é muito recente. Foi em 1999, por
meio do Parecer 14 e da Resolução 03, que o Conselho Nacional de Educação, interpretando
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Constituição Federal,
instituiu a criação da categoria escola indígena nos sistemas de ensino do país. Estas deveriam
ser criadas atendendo a “normas e ordenamentos jurídicos próprios”, com o intuito de promover
o ensino intercultural e bilíngue, “visando à valorização plena das culturas dos povos indígenas e
a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica”.7 Essa disposição legal ainda se encontra
em difícil processo de construção, enfrentamento e busca de soluções condizentes com o direito
constitucional a uma educação específica e diferenciada. Os estados brasileiros ainda se
encontram em processo de regularização de suas escolas indígenas, sendo vários os fatores
responsáveis pela morosidade desse processo, e um deles persiste na tradição de uma política
pública homogeneizadora.
Assim, na Bahia, a partir do ano de 2002, com a atuação do movimento de professores e
lideranças indígenas, começa a se consolidar uma política específica de educação escolar
indígena. Um fato importante que desencadeia essa consolidação é a aprovação e publicação
do Decreto Nº 8.471/03 de 13 de março de 2003, que cria a Categoria de Escola Indígena, no
âmbito da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino.
A partir deste Decreto, a Escola Indígena passa a ter normas e ordenamento jurídico
próprios, fundamentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena. O
Art. 2º do Decreto Nº 8.471/03, diz que as atividades de gestão e docência da Escola Indígena
serão exercidas, prioritariamente, por professores indígenas oriundos da respectiva etnia e, na
falta destes, poderão ser exercidas por docentes não indígenas, desde que haja consentimento
da respectiva comunidade8.
Com a criação da categoria escola indígena regulamentada no sistema de ensino, a luta do
movimento indígena se intensifica no sentido de garantir uma educação de qualidade nas
escolas indígenas e fazer valer o que prevê a legislação. Mesmo com aparatos legais, na prática,
na realidade, in loco, o que se percebe é que as coisas não funcionam como deveriam, a
7

Art.1, Resolução CEB 03.

8

Ver o Decreto Nº 8471/03
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exemplo do Art, 2º do decreto de criação da escola indígena, repetimos, que diz que as
atividades de gestão serão exercidas prioritariamente por indígenas, porém, essa recomendação
não é posta em prática pela Secretaria da Educação do Estado, amparada na argumentação de
que para ser diretor (a), vice-diretor (a) e secretário (a), o profissional tem que ser do quadro
efetivo da Carreira do Magistério do Estado, como prevê o Decreto nº 11.218/08 . O referido
decreto regulamenta o Artigo 18 da Lei nº 8.261/2002, onde se diz que são requisitos para a
inscrição do processo seletivo interno para o cargo de Diretor, conforme o Artigo 3º, inciso III, ser
servidor, ocupante de cargo da Carreira de professor ou de coordenador pedagógico do
Magistério Público Estadual9. Com essa determinação, fica ainda mais claro que, se não houver
o acompanhamento sistêmico das ações que garantam a qualidade da educação escolar
indígena nas aldeias, por parte dos maiores interessados, lideranças, professores e alunos
indígenas, não se concretizará a implementação de uma política de educação diferenciada e
específica que resultará no fortalecimento da Educação Intercultural e Sustentável, paradigma
defendido pelos povos indígenas.
Vale salientar que, a partir da criação da escola indígena, vários outros documentos
regulatórios da Educação Escolar Indígena foram construídos nesse coletivo, dialogando com o
poder público, como a Resolução de nº 106/2004, que estabelecem diretrizes e procedimentos
para a organização e oferta da Educação Escolar Indígena no sistema estadual de ensino, e a
Lei Nº 10.330 / 2006, que aprova o Plano Estadual de Educação da Bahia.

2.2. Educação Escolar Indígena: dados gerais

De acordo com o Censo Escolar Indígena10, existem 2.698 escolas em terras indígenas no
país.11 Mais da metade das escolas localizam-se na região Norte, onde vive a maior parte da
população indígena. Em termos de dependência administrativa, as escolas indígenas são
municipais ou estaduais. Em todo o Brasil, as escolas indígenas apresentam diferentes situações
de reconhecimento legal, sendo pouquíssimas as que são reconhecidas como escolas
indígenas, apesar da criação desta categoria pela resolução 03/1999 do Conselho Nacional de
Educação. Em sua grande maioria essas escolas são, ainda hoje, consideradas como escolas
9

Decreto nº 11.218/08 que regulamenta o Artigo 18 da Lei nº 8.261/2002
Censo Escolar Indígena, realizado pelo Ministério da Educação - MEC no ano de 2008.
11 O número, de escolas é um pouco maior que o apontado acima, devido ao processo de nucleação de escolas.
10
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rurais ou salas de extensão de escolas urbanas, seguindo calendários e currículos próprios
desses estabelecimentos. O reconhecimento das escolas indígenas como uma categoria jurídica
própria e autônoma no sistema de ensino é condição fundamental para a realização da
educação escolar indígena diferenciada.12

01 – Gráfico da situação educacional - Estabelecimentos e Matrícula indígena 2003 a 2008
Número de Estabelecimentos de Educação Escolar indígena de 2003 a 2008

Número de Matrículas de Educação Escolar indígena de 2003 a 2008
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Fonte: MEC/INEP/DEED

12

Quem são, quantos são e onde estão os povos indígenas e suas escolas no Brasil: Programa Parâmetros em Ação de
Educação Escolar Indígena/org. Luís Donisete Benzi Grupioni. – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria da Educação
Fundamental, p.91, 2002.
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02 – Gráfico contendo o número de estabelecimentos e matrículas da Educação Escolar
Indígena, segundo localização em terra indígena em 2008
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Fonte: MEC/INEP/DEED

01 – Tabela da situação escolar - estimativa de abrangência
Educação Indígena Aldeada e alunos da Educação Escolar Indígena - 2008
População13

Alunos14

Part. %15

Faixas Etárias

(a)

Entre 0 e 03 anos

57.021

1.307

2,29%

Entre 04 e 05 anos

35.533

11.125

31.31%

(b)

(c)=(b)/(a)x100

Entre 06 e 14 anos

149.195

129.516

86,81%

Entre 15 e 17 anos

39.025

20.476

52,47%

Entre 18 e 24 anos

77.167

18.859

24,44%

Entre 25 e 29 anos

44.087

7.225

16,39%

Mais de 29 anos

155.954

16.633

10,67%

Total

557.952

205.141

36,77%

Fontes: População Indígena: SIASI –m FUNASA/MS, 2010 - Matrículas: MEC/INEP/DEED
13

População Aldeada segundo dados da FUNASA - 2008

14

Alunos da Educação Escolar Indígena em todas as localidades (não somente em Aldeias)

15

Estimativa que tende a sobre representar as matrículas em Aldeias
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02 – Tabela da situação educacional - Matrículas em Educação Escolar Indígena por
etapas ou modalidades de ensino em 2008
Número de matrículas por etapa ou modalidade de ensino na Educação Escolar Indígena –
2008
Etapa e Modalidade de Ensino
Educação básica
Total
Creche

Matrícula
205.871
20.281
1.314

%
100,00%
9,85%
0,64%

18.967

9,21%

151.788
112.358
39.430
11.466
10.282
980
240
203
20.766
1.367

73,73%
54,58%
19,15%
5,57%
4,99%
0,48%
0,12%
0,10%
10,09%
0,66%

Educação Infantil
Pré - escola
Total
Anos Iniciais
Educação Fundamental Anos Finais
Total
Médio
Normal/Magistério
Ensino Médio
Integrado à Educação profissional
Educação Especial
Educação de Jovens e Adultos
Educação Profissional

Fonte: MEC/INEP/DEED

Chamamos a atenção para uma questão que consideramos importante, que é a
concentração de mais da metade dos alunos da educação básica nos anos iniciais do ensino
fundamental. Um dos motivos que justificam esse dado é a falta da oferta do ensino fundamental
séries finais e ensino médio no interior das Aldeias.
03 – Tabela da expansão do Ensino Fundamental Indígena
Ano

Matrícula/Alunos

2002

106.783

2004

131.372

2006

147.437

2008

177.000
Fonte: MEC/SECAD/CGEEI
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Chamamos a atenção para o número crescente da matrícula entre os anos de 2002 a
2006 (38,07%).

04 – Tabela da expansão do Ensino Médio Indígena.
Ano

Matrícula/Alunos

2002

1.187

2004

2.047

2006

7.900

2008

9.000
Fonte: MEC/SECAD/CGEEI

Aqui, também, o número da matrícula entre os anos de 2002 a 2006, é crescente
(565,5%), embora ainda muito inferior à demanda, o que obriga alunos indígenas a buscarem
outras escolas, na maioria não-indígenas e fora da aldeia.

05 – Tabela da expansão de Escolas Indígenas e Matrículas nos anos de 1975 a 2008
Ano

Escolas

Matrícula/Alunos

1975

67

11.000

1990

754

40.000

2002

1.706

117.446

2007

2.422

174.255

2008

2.535

173.088
Fonte: MEC/SECAD/CGEEI
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06 – Tabela do número de professores atuantes na Educação Escolar Indígena por
Escolaridade e Etapa/Modalidade de Ensino – 200816
Etapa/

Total

Formação dos professores de estabelecimentos que oferecem

Modalidade

Geral

educação escolar indígena

de atuação

Médio
Fundamental

Educação
Básica

Superior

Normal
Magistério

Normal
Sem
Ensino Com
/Magistério Médio
Licencia- Licenciatura
Específico
tura
Indígena
3.579
1.046
2.015
2.135
123

10.924

2.026

63

16

31

04

10

02

00

Pré-escola

1.005

188

438

64

237

76

02

Ensino
Fundamental Anos
Iniciais
Ensino
Fundamental Anos
Finais
Ensino
Médio

4.332

936

1.579

456

909

541

11

5.371

967

1.679

545

986

1.141

53

1.129

16

231

93

183

576

30

Creche

Fonte: MEC/INEP/DEED

Em 2008, segundo o Censo Escolar da Educação Básica havia 10.923 professores atuando
na Educação Escolar indígena. 4.691 deles se declaravam indígenas, mas um número quase
igual, de 4.327, não declarou “Raça/Cor” ao Censo Escolar da Educação Básica. A maior parte
dos professores Indígenas tinha entre 25 e 32 anos de idade, portanto, um quadro muito jovem
de professores indígenas. Quase 80% dos professores que atuam na Educação Escolar
Indígena não têm curso Superior; 78% dos que atuam nos anos finais do ensino fundamental
também não têm o curso superior, e quase a metade (46%) dos que atuam no Ensino Médio têm
no máximo o Ensino Médio. Esse dado mostra a necessidade de investimento nos Cursos de
Licenciatura Intercultural Indígena.

16

O mesmo professor pode ter mais de uma formação superior assim como também, um professor pode atuar em mais de uma
etapa/modalidade.
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2.3. Dados da Educação Escolar Indígena na Bahia

“Durante quase cinco séculos os índios foram pensados como seres
efêmeros, em transição: transição para a cristandade, a civilização, a
assimilação e o desaparecimento. Hoje se sabe que as sociedades indígenas
são partes do nosso futuro e não só do nosso passado. A nossa história
comum foi um rosário de iniquidades cometidas contra elas. Resta esperar
que as relações que com elas se estabelecem a partir de agora sejam mais
justas, e talvez o sexto centenário do descobrimento da América tenha algo a
celebrar” (Manuela Carneiro da Cunha, 2009).

Os índios da Bahia foram vítimas de atrocidades cometidas pelo processo de colonização,
talvez o maior genocídio da humanidade, quando etnias indígenas foram totalmente varridas da
existência humana. Foram uns dos primeiros a serem contatados de forma a perder grande parte
de seus traços culturais, em especial, sua língua materna, que desapareceu quase sem deixar
vestígios. Vale frisar que depois de 511 anos de colonização, alguns dos povos indígenas da
Bahia ainda sofrem atrocidades com o processo de reconhecimento de seus territórios
tradicionais. Nesse contexto, a escola ganha novo sentido para os povos indígenas, tornando-se
um meio de acesso a conhecimentos universais e de valorização, sistematização de saberes
tradicionais e ressignificação dos valores culturais. Tem sido um lugar de fortalecimento e
permanência dos povos indígenas em seus territórios, principalmente para aqueles que se
encontra em processo de retomada de território17. Grupioni (2004, p. 35), afirma que “a
educação escolar em terras indígenas é hoje um espaço em que se defrontam concepções e
práticas sobre o lugar dos índios na sociedade brasileira, onde leis inovadoras têm buscado o
exercício de uma cidadania.” De fato, a escola indígena ganha ressignificação e importância ao
longo das últimas quatro décadas.
Os dados apresentados nas tabelas refletem a atuação do movimento indígena a partir de
2002, que se fortalece em parceria com esferas governamentais embora nem sempre sejam
harmoniosas as relações. Meliá (1997, p. 26) afirma que “não há um problema de educação
indígena, há soluções indígenas ao problema da educação”. Para Arguelo (2002, p. 93), a
escola, como uma estrutura humana, conceitual, onde se aprende, sempre esteve presente na
educação indígena, não proporcionando um ensino coletivo, mas, sim, uma educação artesanal,
preceptoral, individualizada, contextualizada e onde se fomenta o fazer. Mesmo reconhecendo
que há soluções indígenas ao problema da educação, e, também que há avanços significativos

17

Desapropriação de terras identificadas como terras indígenas.
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no campo da educação escolar indígena, ainda há muito por se fazer. O processo de criação,
oferta e regulamentação da educação escolar indígena ainda se dá de forma muito lenta e sem
um olhar especial merecida à diversidade indígena.
07 - Tabela da Educação Escolar Indígena na Bahia - Quadro síntese – Anos 2002 a 2010
Vinculação das Escolas
Municipal
Estadual
16
03

Ano

Escolas

Alunos

2002

19

2003
2004
2005
2006

45
47
51
57

42
42
45
50

03
05
06
07

5.041
5.081
6.033
6.127

2007

56

49

07

6.134

2008

57

50

07

6.908

2009

57

50

07

6.956

2010

59

50

09

7.730

3.784

Fonte: SEC/CIN,Censo Escolar 2002 a 2010.

Esses números mostram que, apesar dos avanços conquistados nos últimos anos,
referentes ao crescimento do número de escolas e de matrículas indígenas, quanto ao direito a
uma educação intercultural, muito ainda é preciso ser construído em termos de melhoramento da
rede física, práticas de sala de aula e de formação de professores para que o modelo de
educação diferenciada e intercultural ganhe vazão.

08 - Tabela da Educação Escolar Indígena na Bahia – Quadro síntese atual

DIREC18
12

Município

Etnias /

s

Povos

22

12

Vinculação das
Escolas

Escolas

59

Municipal

Estadual

34

25

Professore
s
420

Alunos

7.730

Total de alunos da rede estadual 3.962
Total de alunos da rede municipal 3.768
Fonte: SEC/BA.

18

DIREC – Diretoria Regional de Educação. De acordo com o organograma da Secretaria de Educação do Estado, a Bahia
conta com 33 DIRECs distribúidas nas várias regiões do estado baiano.
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Com reconhecimento dos estabelecimentos escolares indígenas e vinculações nas esferas
municipais e estadual, percebe-se o grande número de escolas de vinculação municipal. Esse
dado tem todo um histórico de relação das comunidades indígenas com seus respectivos
municípios. O estado, até os anos de 2002, esteve muito distante dos preceitos que tangem à
educação escolar indígena, e esse distanciamento fez com que as comunidades indígenas
buscassem apoio em seus municípios, pela comodidade de aproximação territorial. Porém, por
parte de muitos desses municípios, a relação e aproximação afetiva e de diálogo com a
comunidade indígena sempre foi muito conflituosa. Os municípios geralmente possuem seus
interesses políticos que nem sempre são relacionados com os interesses políticos indígenas,
causando grandes desavenças e perdas para as comunidades indígenas. Esse fato fez com o
movimento indígena se mobilizasse e repensasse o papel da escola. A tendência hoje no estado
da Bahia é que, gradativamente, de acordo com a anuência das comunidades indígenas, suas
escolas passem a ter vinculação estadual. É perceptível que o estado possui e tem o dever de
oferecer melhores condições para o fortalecimento da educação escolar indígena específica e
intercultural no estado.
09 - Tabela da Educação Escolar Indígena na Bahia – Distribuição por Diretoria Regional
de Educação – Município – Nº de Escolas e Povo/Etnia Indígena
DIREC

Municípios

Etnia / Povos
Nº. de escolas

10 – Paulo Afonso
11 – Ribeira do Pombal
12- Serrinha
15 – Juazeiro
22 – Ibotirama
05 – Valença
06 – Ilhéus
07 – Itabuna

08 – Eunápolis

Glória

07

Rodelas
Abaré
Banzaê
Euclides da Cunha
Curaçá
Ibotirama
Muquém do São
Francisco
Camamu
Ilhéus
Camacã
Pau Brasil
Itaju do Colônia
Buerarema
Belmonte
Itamaraju

01
02
09
04
03
01

Kantaruré / Pankararé/
Xucuru Kariri
Tuxá
Tumbalalá
Kiriri
Kaimbé
Tumbalalá
Tuxá

01

Kiriri/Barra

01
01
02
01
01
01
01
01

Pataxó hã hã hãe
Tupinambá
Pataxó hã hã hãe
Pataxó hã hã hãe
Pataxó hãhãhãe
Tupinambá
Tupinambá
Pataxó

46

Santa Cruz Cabrália19
Porto Seguro
Prado
09 -Teixeira de Freitas
26 - Bom Jesus da Lapa Serra do Ramalho
Cotegipe
25 - Barreiras
12
21
08 - Eunápolis

03
14
03
01
01
59

Pataxó
Pataxó
Pataxó
Pankaru
Atikum
12
Fonte: SEC/BA

Chamamos a atenção para o número de povos indígenas informados nas tabelas e o
número trabalhado no texto. Os 12 (doze) povos que aparecem nas tabelas são os que possuem
escolas em suas Aldeias/comunidades indígenas. 02 (dois) dos 14 (quatorze) povos que
fazemos referência no texto ainda não possuem escolas próprias reconhecidas como escolas
indígenas que são os Payayá e os Truká. Assim, também aqueles que se encontram em
processo recente de relocação de território, a exemplo dos Atikum no município de Rodelas, os
Tuxá, nos municípios de Banzaê e Muquém do São Francisco, entre outros. Porém, estão todos
envolvidos no processo de discussão e construção/reconstrução da política de educação escolar
indígena, quer direta ou indiretamente.
Na tabela abaixo, a comunidades que ofertam o Ensino Médio, mas que, não possuem
ainda o colégio próprio. São salas anexas que funcionam na Aldeia e que são vinculadas a
escolas não indígenas situadas nos municípios próximos a Aldeia. São elas:
10 - Tabela da Educação Escolar Indígena na Bahia – Oferta de Ensino Médio turmas
anexas vinculadas a escolas não indígenas
Escola de

Núcleo

vinculação

Oferta de

Municípios

Ensino

Colégio Estadual

Ind. Santo Antonio

Ensino

Santo Antônio do

do Pambu

Médio

Colégio Estadual

Ind.Marechal

Ensino

Flaviano Dantas do

Rondon

Médio

Unidade
Administrativa

Abaré

Estadual

Banzaê

Estadual

Abaré

Nascimento
Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2011.
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No Município de Santa Cruz Cabrália, chamamos a atenção para a Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha de vinculação
administrativa Municipal e o Colégio Estadual Coroa Vermelha de vinculação administrativa Estadual. Ambos possui seu
funcionamento em um único prédio escolar.
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11 - Tabela da educação Escolar Indígena na Bahia - Localização por Território de
Identidade/Município/Etnia e DIREC- Diretoria Regional de Educação
Territórios de
Identidades

02- Velho Chico

05 – Litoral Sul

Municípios

Etnias / Povos

DIREC

Muquém do São
Francisco
Ibotirama
Serra do Ramalho
Angical
Camacã
Itaju do Colônia
Buerarema
Ilhéus
Pau Brasil
Camamu

Kiriri

22

Tuxá
Pankaru
Atikum
Pataxó hã hã hãe

26
25

Tupinambá
Tupinambá
Pataxó hã hã hãe
Pataxó hã hã hãe

07
06
07
05

Nº de
escolas
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01

06- Baixo Sul

07- Extremo Sul

10 – Sertão do São
Francisco
17 – Semi-Árido
Nordeste II
24 - Itaparica

TOTAL

Porto Seguro
Santa Cruz Cabrália
Belmonte
Itamaraju
Prado
Curaçá
Euclides da Cunha
Banzaê
Abaré
Rodelas
Glória
21

Pataxó

08

Tumbalalá

09
15

Kaimbé
Kiriri
Tumbalalá
Tuxá
Pankararé, Kantaruré,
Xucuru Kariri
12

14
03
01
01
03
03

12
11
10

04
09
02
01
07

12

59

Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2011.

Ressaltamos que a Educação Escolar Indígena possui, a partir de 2009, com o decreto de
nº 6.861, de 27 de maio de 2009, uma nova estrutura organizacional em nível de Brasil, dividida
por Território Etnoeducacional. Os Territórios Etnoeducacionais não correspondem
necessariamente à divisão político-administrativa em entes federativos e podem envolver mais
de um município ou estado, além do Distrito Federal. O Estado da Bahia compõe um único
Território Etnoeducacional, que recebeu o nome de Território Etnoeducacional Yby Yara, que na
língua tupi significa Dono da Terra. O Território foi batizado com este nome por Nádia Cauã,
Professora Tupinambá, na reunião de pactuação do referido território, entre os entes federados,
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instituições governamentais e não governamentais e uma grande representatividade dos povos
indígenas do estado, em setembro de 2010.
“Territórios Etnoeducacionais são áreas territoriais específicas que dão
visibilidade às relações interétnicas construídas como resultado da história de
lutas e reafirmação étnica dos povos indígenas, para a garantia de seus
territórios e de políticas específicas nas áreas de saúde, educação e
etnodesenvolvimento. A idéia de etnoterritório balizando políticas públicas
voltadas aos povos indígenas é uma grande revolução histórica conceitual,
na medida em que pode e dever mexer e mudar, sobretudo as estruturas de
pensamento dos atores, dirigentes, gestores, e técnicos. Por isso mesmo seu
alcance em termos de impactos e resultados é de médio e longo prazo, pois
sabemos a morosidade com que pensamentos e culturas enraizadas
mudam”.20

01 - Mapa dos Territórios Etnoeducacionais pactuados em nível de Brasil

Fonte: MEC / SECAD - Departamento de Educação para Diversidade - CGEEI

20

Gersem Baniwa, Territórios Etnoeducacionais: um novo paradigma na política educacional brasileira, 2010.
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Abrangência do Território Etnoeducacional Yby Yara - Ba
Povos: Atikum, Kantaruré, Kiriri, Kaimbé, Kariri Xokó/Fulniô, Pataxó, Pataxó Hã-hã-hãe,
Pankararé, Pankaru, Payayá, Truká, Tumbalalá,Tupinambá, Tuxá, Xucuru Kariri.
Municípios: Abaré, Banzaê, Curaçá, Camamu, Euclides da Cunha, Itaju do Colônia, Camacan,
Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Itamaraju, Belmonte, Serra do Ramalho, Muquém do São
Francisco, Glória, Angical e Itapebi.
Instituições: MEC, SEC, SMEC21, ANAÍ, UNEB, FUNAI, FUNASA, APOINME, APINOBA,
UFBA, IFBA,UEFS e UESC.
02 - Mapa de abrangência do Território Etnoeducacional Yby Yara

Fonte: MEC / SECAD - Departamento de Educação para Diversidade - CGEEI

21

Os Municipios que pacturam com o Território Etnoeducacional Yby Yara, encontram-se listados acima.
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01 - Foto da Escola Capitão Francisco Rodelas – Na fachada à esquerda visualizamos o
primeiro espaço físico adquirido pelo povo Tuxá e, à direita, a fachada da ampliação da referida
escola, localizada no fundo da foto, à esquerda.

Foto: Emersom Tuxá

02 - Foto da Escola Pataxó Coroa Vermelha – Na fachada, à esquerda, visualizamos o primeiro
espaço físico adquirido pelo povo Pataxó e, à direita, a fachada da ampliação da referida escola,
localizada ao lado da foto, à esquerda.

Foto: Rosilene Tuxá
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2.4. Educação Escolar Indígena na Bahia - Movimento Indígena

Com o movimento indígena e organizações não governamentais indigenistas, a partir dos
anos de 1970, se dá o reconhecimento dos processos educativos conduzidos pelas
comunidades indígenas da Bahia22, como também a construção de uma ideia de ensino escolar
alternativo às iniciativas do estado. Nesse cenário a escola não se desvincula de outras
dimensões da vida social; é dado o respeito e visibilidade aos pontos de vista, ideias e
interesses; valorização da memória oral e reconhecimentos tradicionais. A partir deste ano, criase, também, um espaço de diálogo intercultural, afirmação dos conhecimentos, tradições e
histórias dos povos indígenas, acesso aos conhecimentos e códigos importantes na sociedade
nacional. Começa-se a pensar uma escola específica, diferenciada e intercultural, a partir da
realidade sociolinguística de cada povo indígena, com foco na promoção da pluralidade cultural.
Apesar do esforço da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e de algumas SMEC –
Secretaria Municipal de Educação, a exemplo da SMEC de Porto Seguro e de Banzaê, nos
últimos anos, em definir propriedades e estratégias para promover uma educação escolar
específica e intercultural, em diálogo com as sociedades indígenas, essas experiências não têm
ainda tempo de maturação suficiente para apresentar resultados para uma avaliação qualitativa.
Para garantir a especificidade dessa nova categoria de escola, o Conselho Nacional de
Educação definiu os elementos básicos para a organização, estrutura e funcionamento destas
escolas, que deveriam ser localizadas em terras habitadas por comunidades indígenas, dando
atendimento exclusivo a essas comunidades, por meio do ensino ministrado em suas línguas
maternas23, e contando com uma organização escolar própria. Esta organização escolar
autônoma deve ser elaborada com a participação da comunidade indígena, levando-se em
consideração as estruturas sociais, práticas socioculturais e religiosas, atividades econômicas,
formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem,
22 Vale ressaltar que não somente os índios da Bahia vivem esse momento como também, o movimento indígena de todo o
Brasil estava organizado na luta por um novo caminho a ser trilhado na educação escolar indígena.
23 Embora a tradição dos estudos linguisticos defina língua materna como aquela aprendida no seio da família, a primeira língua
falada pela criança, e estudiiosos das línguas indígenas no Brasil, amparados por essa mesma tradição, asseverem que as
línguas étnicas, ancestrais, dos povos indígenas na Bahia estejam extintas ; é preciso considerar a crítica a essa visão
simplificadora da complexidade etnolinguística dos povos indígenas no Brasil, realizada atualmente por intelectuais indígenas
ou não-indígenas (ver Bomfim, Anari, 2009 e Cavalcanti e Cesar, 2007) O que é possível constatar, pela observação das salas
de aulas , é que para os povos indígenas da Bahia o processo de alfabetização das crianças tem sido realizado no português
em uso nas aldeias. Além disso, na maioria das escolas há o trabalho de valorização da língua ancestral, história e tradições
culturais de cada povo. O processo de pesquisa e documentação da tradição e língua entre os povos indígenas do Estado é
muito intenso e significativo para a valorização, manutenção e identidade desses povos. A exemplo o processo de ensino/
aprendizagem da língua Patxôhã realizado pela Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha e o processo de ensino aprendizagem
da História, cultura, costumes e tradições realizado pela Escola Indígena Capitão Francisco Rodelas.
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além do uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o contexto
sociocultural de cada povo indígena.
As escolas indígenas, assim constituídas, deveriam contar com regimentos escolares
próprios e projetos pedagógicos construídos com a participação das comunidades indígenas,
tendo por base as Diretrizes Curriculares Nacionais referentes a cada etapa da educação básica,
as características particulares de cada povo ou comunidade, suas realidades sociolinguísticas e
os conteúdos curriculares especificamente indígenas, alicerçados nos modos próprios de
constituição do saber e da cultura indígena.24 No entanto, na prática, isso ainda fica muito a
desejar. Os gestores municipais e estaduais que estão à frente do pensar e planejar pedagógico
e administrativo da educação ainda colocam as questões da escola indígena como um problema
e, na maioria dos casos, esse fato surge do desconhecimento das questões que perpassam um
novo pensar da escola indígena, ou seja, desconhecem a complexidade da educação
intercultural, específica e diferenciada, colocando a educação escolar indígena no rol das
modalidades, enquanto que defendemos a educação escolar indígena como Educação Básica.
Uma educação que vai além da organização da educação pensada para alunos não-indígenas;
uma educação que tem como princípios a interculturalidade, a sustentabilidade, a valorização
dos princípios sociais, culturais e políticos de cada povo e a participação democrática da
comunidade indígena. Esse é o grande diferencial, pensar a educação básica partindo da
realidade e necessidade local, valorizando as especificidades e os princípios éticos e morais de
cada povo indígena.
Esses são alguns de muitos dos desafios enfrentados pelos povos indígenas para a
concretização de uma educação de qualidade que esteja dentro dos padrões desejados por
estes povos, para a educação escolar indígena ser considerada uma educação específica,
intercultural, sustentável e de qualidade.
Na Bahia, lideranças e professores indígenas vêm lutando para que nossos direitos à
educação sejam respeitados, e muitas de nossas lutas têm como referência conquistas já
incorporadas à legislação, tais como a Constituição Federal de 1988 – CF/88 cujo Art. 206 inciso
I trata da Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o Art. 210 § 2º
determina que O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada
às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios
de aprendizagem. Como já foi dito, são determinações que foram reafirmadas pela Lei n° 9.394
24

Ver Art. 2, 3 e 5, Res. CEB 03.
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de 1996, no Plano Nacional de Educação – PNE, como a resolução do Conselho Nacional de
Educação - CNE/CEB nº 03/99. Na Bahia alguns textos legais, como o Decreto 8471/03, a
Resolução do Conselho Estadual de Educação - CEE/CEB nº 106/2004 e a Lei nº 12.046/11
reconhecem, legitimam a educação indígena e instituem mecanismos de participação dos povos
indígenas na definição da política de educação e na regulamentação profissional dos docentes
indígenas. Nessa perspectiva a implementação da política pública de educação escolar indígena
deve levar em conta que esses povos, expulsos dos seus territórios originários, passam por um
processo de reconquista, retomada de seus territórios e, portanto, de reafirmação de sua
identidade étnica e construção de uma educação com as devidas especificidades.
O novo cenário da Bahia traz uma concepção de educação como direito humano, como
espaço social de construção de igualdade e bem estar de todos e respeito à diversidade como
uma dimensão do processo de constituição e fortalecimento da identidade étnico-racial, cultural e
social. Nesse contexto, queremos ver consolidada uma política de educação escolar indígena,
com a garantia de recursos para implementação da educação indígena intercultural, específica,
diferenciada, mediante a adequada formação e remuneração das/o professoras/es, produção de
material didático específico para os alunos, construção e manutenção das unidades escolares
existentes, construção de escola para atender à demanda populacional crescente, contratação
de professores indígenas já formados e em exercício profissional, reconhecimento dos projetos
político-pedagógicos, regimento e matriz curricular adequada à realidade das escolas indígenas.
Assim, o atendimento a uma educação específica exige um diálogo permanente com os povos
indígenas, protagonistas de sua história e construtores de um novo modelo de educação.
Esse diálogo – governo e povos indígenas sempre foi, e ainda é, muito difícil. Na Bahia,
através do Fórum de Educação Indígena, se formou um esforço conjunto de lideranças e
professores objetivando uma agenda comum de luta pela melhoria da oferta da educação
escolar indígena. Vale ressaltar que, antes do Fórum, existia um Núcleo de Educação Escolar
Indígena – NEEI. O NEEI era um núcleo criado pela Secretaria da Educação do Estado que tinha
como objetivo reunir professores formadores, SMEC e Org. indigenistas para pensar a educação
escolar indígena no estado. O NEEI não obteve sucesso, pois não possuía autonomia e
articulação para reunir, pensar, discutir e tomar medidas cabíveis ao melhoramento da educação
escolar indígena.
Nesse contexto de lutas, é criado, no ano de 2000, o Fórum de Educação Indígena, um
exercício de gestão participativa, que através de suas reivindicações, em 2005, ganha apoio da
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Secretaria Estadual de Educação, dentre outros parceiros. O Fórum de Educação Indígena
constitui-se num espaço aberto de discussão, acompanhamento e avaliação coletiva da
operacionalização de Políticas Públicas de Educação Indígena. Tem como princípios
orientadores o respeito ao diálogo intra, inter-étnico e intercultural e a valorização da participação
no processo de decisão coletiva e comunitária; a metodologia utilizada é participativa, construtiva
e dinâmica, organizada em forma de reuniões localizadas que ocorrem nas aldeias tendo uma
maior participação dos povos localizados naquela região; reuniões ordinárias com os
representantes do Fórum, para tratar das questões levantadas nas reuniões localizadas e
reuniões extraordinárias – objetivando tratar de questões urgentes e ocorrem de acordo com as
necessidades emergentes e para encaminhamentos das proposições coletivas ao poder público.
O Fórum possui a representatividade de lideranças e professores das 14 etnias indígenas do
estado e conta com apoio legal de algumas instâncias governamentais e não-governamentais.25
Nessa caminhada do Fórum, avanços significativos demarcam a construção coletiva da
política pública para os povos indígenas, construída nesse espaço de gestão democrática, tais
como:
a) Constituição do espaço de reflexão e encaminhamentos da temática da educação
escolar indígena dentro da SEC e de outros órgãos governamentais na Bahia;
b) Participação ativa na elaboração de instrumentos de regulamentação da Educação
Indígena no Estado da Bahia, em conjunto com a SEC e o CEE/BA (Decreto Estadual,
Resolução CEE N° 106/04, Plano Estadual de Educação, pactuação do Território
Etnoeducacional Yby Yara e Lei nº 12.046/11);
c) Reconhecimento do Fórum pela Secretaria da Educação do Estado que respeita,
reconhece e apoia o Fórum como espaço prioritário de discussão e reivindicação da
Política Pública de Educação no Estado.
d) Conclusão da primeira turma do Curso de Magistério indígena, em nível médio, com a
formatura de 79 professores indígenas, e continuidade com a segunda turma do Curso
de Formação de Professores Indígenas em Magistério Específico Diferenciado e
Intercultural, beneficiando 115 professores indígenas, tendo sua conclusão em 20 de
maio de 2011;

25

Instâncias parceiras do FORUMEIBA: Conselho Estadual de Educação - CEE, Procuradoria Geral da República – PGE,
Secretaria da Educação do Estado - SEC, Secretaria da Justiça Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH, Conselho dos Povos
Indígenas da Bahia – COPIBA, Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Associação Nacional de Ação Indigenista - ANAI,
Assembléia Legislativa, Associação de Professores Indígenas do Norte da Bahia - APINOBA, Associação Nacional de Ação
Indígenista da Bahia - ANAÍ-BA, Fundo das nações Unidas para a Infância – UNICEF, Universidade Estadual da Bahia – UNEB.
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e) Produção, publicação e distribuição de Material Didático Específico para as 59 escolas
indígenas;
f) Nomeação de indígenas para atuar na Coordenação de Educação Escolar Indígena do
órgão central da SEC e nas Diretorias Regionais de Educação, totalizando nove
coordenadores;
g) Aprovação dos Cursos de Licenciatura Intercultural Indígena, pela Universidade do
Estado da Bahia – UNEB, com oferta de 108 vagas na LICEEI – Licenciatura em
Educação Escolar Indígena e pelo Instituto Federal da Bahia - IFBA com oferta de 80
vagas, LINTER – Licenciatura Intercultural Indígena;
h) Implantação e Implementação do Currículo Específico Diferenciado e Intercultural nas
escolas indígenas;
O Fórum de Educação Indígena da Bahia (FORUMEIBA), apesar de ter ganhado espaço de
diálogo e reconhecimento por parte do poder público, ainda depende de muita luta, em termos
de diálogo e argumentação consistente, para conseguir viabilizar os seus propósitos. Por todo o
esforço já desenvolvido por um melhor atendimento à Educação Escolar Indígena, apesar das
dificuldades enfrentadas, a sua luta é muito importante para o processo de implementação de
uma política permanente de educação escolar indígena, construída com a participação indígena
nas tomadas de decisões e, principalmente, para a criação de um sistema próprio de educação
escolar indígena, projeto este muito desejado pelos povos indígenas de todo o Brasil.
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CAP. III - O CURRÍCULO, ENQUANTO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E
DIÁLOGO DE SABERES

Tratar do tema currículo é tocar em três perguntas centrais e inseparáveis da educação:
o que aprender, para que servirá esse conhecimento e o que a escola deve ensinar. Essa última
indagação aparenta uma simplicidade, fácil de resolver, mas camufla um debate de visões de
mundo, de ideologias, valores e de poder. O currículo é uma construção histórica e, quando o
assunto é currículo nas escolas indígenas, essa concepção fica ainda mais nítida. Para Cecília
(2010 p. 34). “Um currículo muda ou porque ele é empurrado pelas transformações, ou para
impor certos valores estranhos aos indivíduos”.
Para Signorelli (1997)
“o currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução
operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o
planejamento e a ação, entre o que é prescrito e o que realmente sucede nas
salas de aulas. É lógico, portanto que a elaboração do currículo ocupe um
lugar central nos planos de reforma educacional e que frequentemente ele
seja considerado como ponto de referência para guiar outras atuações (por
exemplo, formação inicial e permanente do corpo docente, organização dos
centros de ensino, confecção de material didático, etc.) e assegurar, em
última instância, a coerência das mesmas”.26

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com relação à elaboração do currículo,
enfatiza, no Artigo 26, a importância da construção das “características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela” de cada escola, para que sejam alcançados
os objetivos do ensino fundamental. No caso das escolas indígenas, para que seja garantida
uma educação diferenciada, não é suficiente que os conteúdos sejam ensinados através do uso
das línguas maternas. É necessário incluir conteúdos curriculares e metodologia propriamente
indígena e acolher modos próprios de transmissão dos saberes. Mais do que isso, é
imprescindível que a elaboração dos currículos, entendida como processo sempre em
construção, se faça em estreita sintonia com a escola e a comunidade indígena a que serve, e
sob a orientação dessa última. Esse contexto nem sempre acontece assim pois, muitas vezes, o
currículo que é desenvolvido nas escolas indígenas é sempre uma adaptação dos currículos das
escolas não indígenas A partir dos anos de 1940, já era comum, entre os povos indígenas e
representações governamentais, a compreensão de que a escola para aluno indígena não podia
ser igual à escola para aluno não - indígena. Somente a partir dos anos de 1980 é que o
26

SIGNORELLI. « Currículo ». 1997.

57

currículo nas escolas indígenas passa a ser “flexível”. 21 anos depois, ainda encontramos
grandes resistências para que essa flexibilização do currículo se torne efetivamente uma prática,
e isso fica claro na fala da Professora Genicélia Tuxá.
“Espero que essa educação escolar indígena realmente possa ser de fato
colocada em prática, digo: desburocratizada. Pois, somente dessa maneira,
poderemos assegurar a continuidade da cultura do nosso povo. Percebo que
a escola desenvolve ações em seu projeto político- pedagógico que
privilegiam os saberes da nossa comunidade, mas ainda falta construir
paradigmas que orientem os profissionais a fazer um trabalho coerente e
dentro dos padrões estabelecidos pelo RCNEI”.

Como reflexão acerca do tema Currículo e da prática pedagógica nas escolas indígenas, é
importante discutir e aprofundar o que vem a ser de fato currículo, para que possamos
compreender como o mesmo acontece na prática, seus conceitos e análises.
Voltando às perguntas centrais no início do texto, trazemos alguns resultados da pesquisa
feita com os alunos, professores e lideranças Pataxó e Tuxá das Escolas Indígenas Pataxó
Coroa Vermelha e Capitão Francisco Rodelas, das comunidades indígenas de Coroa Vermelha e
Rodelas, sobre o papel de cada um e o que se espera dessa educação.
“a escola deve ensinar os jovens indígenas a serem líderes, críticos, políticos, profissionais,
solidários, fortes na sua identidade cultural, éticos em relação aos seus parentes, às outras
sociedades indígenas e ao mundo envolvente, aprimorando os conhecimentos tradicionais da
etnia e os conhecimentos técnicos e científicos da atualidade global”(professoras Tuxá);
“preparar os jovens na questão política, para que saibam dialogar bem com todos que nos
rodeiam, defender os direitos do nosso povo e os seus direitos como membro Tuxá e como bom
cidadão brasileiro” (Cacique Bidu Tuxá);
“aprender a produzir os conhecimentos do nosso povo como: arte, dança, cultura, ervas
medicinais, agricultura, alimentação própria”...(alunos Tuxá: Wynaman, Bianca, Rafaela, Mateus,
Ana clara e Cris);
“preparar os jovens para serem bons articuladores dos nossos conhecimentos nas nossas
aldeias e no mundo afora”(Cacique Aruã Pataxó);
“desenvolver e praticar a arte indígena, fortalecer na nossa identidade cultural, conhecer e
adquirir os conhecimentos tecnológicos de fora compreendendo, utilizando adequadamente e
interagindo com os conhecimentos indígenas de interesses comunitários, nos preparando para
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transmitir a outros membros da comunidade os conhecimentos aprendidos e desenvolver o
respeito e cuidado com o território onde vivemos”(professores e gestores Pataxó; Vilma, Uelson,
Ademário e Jeane).
“A escola é uma instituição responsável por sistematizar o conhecimento necessário para a
formação do indivíduo, preparando-o para o convívio da comunidade e para o mundo
globalizado. A escola deve partir da realidade do aluno, considerando nossos costumes e
cultura, privilegiando os saberes da nossa comunidade. O papel da escola deve contemplar a
valorização e a identidade étnico-cultural do nosso povo, relacionando os nossos saberes com
os conhecimentos que sustentam os pilares da educação contemporânea e assim construir o
nosso modelo de educação e que essa seja intercultural, específica e de qualidade”. (Genicélia
Tuxá)
Assim, todo esse conhecimento servirá de base para a formação consciente dos sujeitos
envolvidos e do seu papel enquanto membro da comunidade indígena, contribuindo para sua
autossustentação, da família, da comunidade e do território do qual faz parte.
Sabemos, no entanto, que os objetivos elencados pelos professores, alunos e lideranças
Pataxó e Tuxá, nem sempre são contemplados no seu currículo escolar. Essa proposta está
atrelada e depende não somente da organização desses povos e de suas comunidades mas,
também, das questões políticas do estado e municípios que, por sua vez, perpassam por uma
série de entendimentos ou falta de entendimentos sobre o processo de construção do diferencial
da educação escolar indígena no currículo da educação básica. Isso está ligado a três questões
fundamentais dentro do sistema. Primeiro, não dá para pensar uma política, que não é a de
inclusão e sim de reconhecimento, sem conhecer o sujeito e, aqui, eu me refiro não somente ao
aluno, mas também ao professor, pais de alunos, lideranças e demais membros da comunidade;
segundo, o poder público deve estar aberto para compreender e dialogar com esse conjunto de
sujeitos para uma construção coletiva de novos saberes e dos saberes intrínsecos de cada povo
e, ou comunidade; e, por último, é preciso construir uma diretriz específica, em especial, uma
matriz curricular aberta para esse diálogo, a qual, por sua vez, significa o início do caminho a ser
trilhado na prática e organização pedagógica do professor indígena.
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3.1. O currículo e o exercício do docente indígena face aos desafios sociais na construção
de um novo modelo de educação intercultural

Muito há por se fazer para que as escolas indígenas conquistem a autonomia curricular,
autonomia esta pautada na construção e organização próprias. Esta organização autônoma deve
ser construída com a participação da comunidade indígena, levando em consideração as
estruturas sociais, práticas socioculturais e religiosas, atividades econômicas, formas de
produção de conhecimentos, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem. As normas
adotadas pelo sistema de ensino do estado e municípios contradizem os princípios da educação
diferenciada, quando tomam como referência, para a criação das escolas, sua organização, seus
regimentos, projetos político-pedagógicos, matriz curricular, contratação de profissionais da
educação, atendimento ao transporte e merenda escolar, critérios que não se adaptam à
realidade indígena.
Trazemos, aqui, alguns exemplos do que dificulta a organização e funcionamento das
escolas indígenas. Primeiro, quando as escolas indígenas são identificadas na categoria
“escolas rurais”, com calendários escolares e planos de cursos pensados para esse tipo de
escola; segundo, considerar algumas das escolas indígenas como escolas nucleadas27, ou salas
vinculadas a uma escola para não-índio, sob o argumento de que as escolas indígenas não
atendem aos requisitos mínimos exigidos para atender a clientela do ensino médio e que não
podem ter um funcionamento administrativo e currículo autônomo; e, por último, a direção das
escolas indígenas ficar nas mãos de professores não indígenas, com a argumentação de que o
professor, para ser diretor de escola, tem que ter vínculo efetivo com a rede, seja ela estadual ou
municipal.

Sabemos que até o ano de 2010, pela inexistência da Carreira do Professor Indígena no
quadro do Magistério do estado e municípios, não se podia aplicar concurso público específico
para as escolas indígenas e, como consequência, a falta de professores indígenas concursados
para atuar em suas escolas como dirigentes, contradizendo o que determina a legislação da
educação escolar indígena, especificamente a resolução 03 da CEB/CNE, que diz que para
atuar nas escolas indígenas o profissional deverá ser prioritariamente indígena.

Escolas nucleadas acontecem quando várias escolas são vinculadas a um único endereço e, portanto, aparecem como sendo uma única
escola. É o caso, para citar um exemplo, da Bahia, que nucleou num estabelecimento (Escola Indígena Tupinambá de Olivença), um total de 20
escolas. Esse processo acontece na sua maioria hora pelo difícil acesso à escola (terras muito extensas), hora pelo processo de retomada de
demarcação de território que é o caso do povo Tupinambá.

27
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Apesar do respaldo legal, a educação indígena na Bahia apresenta inúmeros problemas:
não existe um atendimento que corresponda à real demanda escolar; faltam condições de
funcionamento para muitas das escolas existentes; a necessidade de formação inicial e
continuada para dirigentes e professorado indígenas ainda é muito grande, embora se tenha
avançado bastante nos últimos quatro anos; a carreira do professor indígena foi regulamentada
este ano de 2011, mas ainda não se fez o concurso publico; é débil, ainda, o apoio institucional
para a pesquisa e o desenvolvimento de experiências que fortaleçam o processo de constituição
da escola indígena específica intercultural e diferenciada.

Por outro lado, é impossível elaborar uma proposta de educação indígena sem levar em
conta a questão da territorialidade. Os povos indígenas, expulsos dos seus territórios originários,
passam por um processo de reconquista, retomando seus territórios tradicionais, reafirmando
sua identidade étnica e buscando diuturnamente construir uma educação escolar nas aldeias,
com as devidas especificidades.
São esses os motivos, dentre outros, que, enquanto lideranças e professores indígenas,
refletimos constantemente, ao avaliarmos os efeitos da educação escolar formal em nossas
aldeias, empenhados em redesenhá-los a partir de experiências pedagógicas inovadoras.
A educação escolar para o povo Tuxá, organizada a partir de uma proposta participativa e
comunitária, afirma como seus fundamentos: o reconhecimento e a valorização das diferenças e
suas formas de expressão através da presença, no currículo, da cultura, da arte e dos
conhecimentos tradicionais do povo Tuxá, destacando a interculturalidade como eixo curricular, e
tendo no tratamento diferenciado do ensino destinado ao aluno Tuxá, o caminho para promover
a igualdade, fazendo da educação um instrumento de reconhecimento da identidade própria e do
outro. Desse modo, adota os princípios pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, da
interdisciplinaridade e da contextualização, compreendendo a importância de se trabalhar uma
educação diferenciada. Assim, com essa organização escolar, o currículo vai tomando forma em
um processo contínuo de construção, na medida em que cabe aos estudantes, seus pais e
lideranças acompanharem, avaliarem e participarem da reformulação do projeto de escola de
acordo com suas próprias orientações. Embora pudesse parecer mais fácil supor um currículo
feito por técnicos especializados, definido em todos seus detalhes, sabemos que isso se
configura num profundo desrespeito à identidade, à autonomia e à cultura indígena.
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Os professores da Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas têm se mostrado
competentes e cientes do papel da escola e do trabalho coletivo. Esse reflexo é bem visto nos
resultados dos alunos que, por sua vez, se destacam na sociedade do seu entorno. No entanto,
embora a referida escola se destaque entre as demais escolas indígenas e, também, entre as
demais escolas do município do qual faz parte, na realização de um bom trabalho interdisciplinar
e contextualizado, o currículo intercultural ainda está distante de ser um referencial.
Conforme as teorias mais recentes de currículo, este não pode ser visto como mero rol de
conteúdos, mas sim um instrumento de poder na mão de quem o elabora e define quais
aspectos da cultura são incluídos e quais ficam de fora, ou seja, quais conhecimentos serão
considerados “legítimos” e privilegiados e quais serão desvalorizados e, principalmente, qual a
metodologia de trabalho a ser adotada. Em se tratando da educação escolar indígena, essa
questão é crucial. Sabemos que o currículo mais do que propiciar conhecimentos com esse ou
aquele viés ideológico, implica na formação de subjetividades, dos valores que norteiam a ação
do jovem em formação por toda sua vida. Por essas razões é que propomos um currículo aberto,
que seja continuamente desenhado e redesenhado pelo próprio povo, de modo autônomo.
Enquanto professores e gestores Tuxá, nos colocamos a serviço de propostas de ação junto à
comunidade, oferecendo-lhes subsídios mas garantindo a participação da comunidade na
definição do rumo da escola, atualizando suas funções e reinterpretando os conhecimentos aí
propostos.
A ideia de um currículo aberto está respaldada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica e toda a legislação de educação escolar indígena baseia-se no princípio de
autodeterminação, da ampla participação das comunidades na definição do projeto pedagógico,
do sistema de avaliação, da seleção dos professores etc. Porém, mesmo com todo o aparato
legal em nível nacional e estadual, as escolas indígenas passam por muitos entraves
burocráticos e dificuldades na implementação desse modelo de educação específica. Lidar com
o aparato jurídico-administrativo do estado e municípios, que ainda nega, em determinadas
situações, os direitos dos povos indígenas a uma educação específica, tem sido um dos grandes
desafios para professores e lideranças indígena, que estão diretamente envolvidos com a
organização da escola.
Assegurar, direta ou indiretamente, que a escola indígena construa sua própria concepção
de ensino e de aprendizagem não tem sido tarefa fácil para os professores e lideranças
indígenas, consequência da não existência de um sistema próprio de Educação Escolar Indígena
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e da indefinição de políticas públicas educacionais por parte do estado e municípios, que
contribuam para o fortalecimento da Educação Escolar Indígena. Enquanto isso não acontece,
as eficiências dos processos educacionais na escola indígena ficam à mercê das questões
impeditivas de bons resultados, a exemplo da burocracia que envolve o sistema educacional seja
do estado, seja dos municípios, tendo que a Educação Escolar Indígena se adequar à mesma,
que, por sua vez, não se adéqua à realidade da escola indígena, ficando esta no prejuízo de
suas ações pedagógicas.
No aspecto administrativo, ressai a necessidade de que normas, regulamentações,
exigências e requisitos das secretarias de educação sejam revistos a partir dos princípios da
organização das escolas indígenas. São prioridades decorrentes da especificidade dessas
escolas a construção de currículos diferenciados, projetos político-pedagógicos condizentes com
cada realidade, definição de calendários escolares contextualizados à realidade sociocultural de
cada comunidade indígena, produção de material pedagógico, adoção de metodologias e
sistemas de avaliação que apoiem e reforcem novas pedagogias indígenas.
Partindo desta realidade, a educação escolar para o povo Pataxó da Aldeia Coroa Vermelha
destaca competências de caráter específico, dentre as quais a capacidade de aprender e
compartilhar com a comunidade é decisiva. O aprimoramento do educando como pessoa
humana implicaa ética, a autonomia intelectual, comunitária e o pensamento crítico. O
desenvolvimento dessas competências está baseado na sólida integração da teoria com a
prática, no desenvolvimento de projetos de estudo a partir dos contextos sociais, para eles
retornando como contribuições para sua melhor compreensão e encaminhamento de
intervenções locais.
Deriva desse profundo vínculo com a vida comunitária, o caráter interdisciplinar que orienta a
proposta curricular da Escola Pataxó Coroa Vermelha, reafirmando as orientações previstas nas
Diretrizes Curriculares da Educação Básica. O trabalho dos professores Pataxó com a
interdisciplinaridade acaba por ser um objeto do conhecimento, um projeto de investigação, um
plano de intervenção, partindo da necessidade sentida pela comunidade, professores e alunos
de explicar, compreender, intervir e mudar algo que pode ser melhor para todos. Essas
orientações são preciosas em se tratando da educação escolar indígena pois, nesta, mais do
que em qualquer outra, há uma enorme necessidade de atender ao modo de pensar indígena.
As disciplinas fragmentadas são uma imposição do modo de pensar ocidental, adotadas pelo
estado e que só podem ser úteis à educação escolar indígena na medida em que favoreçam a
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compreensão e intervenção em seu contexto de realidade. A organização curricular dividida em
base comum e base diversificada, por disciplina, não atende à estrutura organizacional da
educação escolar indígena. A organização da matriz curricular por área do conhecimento,
envolvendo todos os componentes curriculares, é o modelo almejado pelos professores
indígenas, que, por sua vez, esperam por essa implementação.
Por todas as razões elencadas, os princípios da interdisciplinaridade e da contextualização
previstos nas diretrizes atuais estão contemplados na proposta de educação escolar ofertada
pela Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, uma vez que prevê que todo estudo parta e
retorne a situações reais e significativas para os educandos e suas comunidades. Desse modo,
as práticas sociais e políticas e as práticas culturais e de comunicação são parte integrante do
exercício cidadão, assim como a vida pessoal, o cotidiano, a convivência e as questões ligadas
ao meio ambiente, corpo e saúde. O que se defende é uma educação na qual os
questionamentos partam da vida e cujos conhecimentos construídos estejam em função da vida
coletiva.
Entende-se aqui como princípios o desenvolvimento de competências básicas, a
contextualização, a interdisciplinaridade, de modo que as experiências cotidianas assim como os
conhecimentos sistematizados possam ser ressignificados do ponto de vista do povo Pataxó,
construindo visões de si e do mundo nas quais valores e afetos possam ser defendidos,
questionados e negociados. Consideramos que esses princípios são solidários aos previstos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, quanto ao desenvolvimento de
currículos que incluam conteúdos especificamente indígenas, assim como os conteúdos de
outras culturas, marcando a interculturalidade e respeitando os processos próprios de
aprendizagem.
Para Meliá, os povos indígenas mantêm sua alteridade graças a estratégias próprias de
vivência sociocultural, sendo a ação pedagógica uma delas. A educação desenvolvida pelos
povos indígenas lhes permite que continuem sendo eles mesmos e mantenham a transmissão
de suas culturas por gerações. Ainda segundo Meliá, no processo de educação escolar indígena,
a perda da alteridade e a dissolução das diferenças são sentidas como ameaças reais,
prementes e iniludíveis. Essa perda e essa dissolução, para alguns, relacionam-se, até de forma
direta e quase exclusiva, com a escola. A escola seria um dos fatores decisivos de generalização
e uniformidade Meliá (1997, p.21). O Brasil conta com uma variedade de povos indígenas,
alguns praticando o uso de suas línguas maternas fluentemente, e suas culturas, outros, apenas
64

com suas culturas, como é o caso dos Tuxá, do qual faço parte. Sustentamos nossa alteridade
graças a estratégias próprias, das quais uma foi precisamente a ação pedagógica. Melhor
dizendo, vivemos uma educação específica que perpassa pela cultura, pelas tradições e o modo
de ser, permitindo a sua valorização, manutenção e reprodução.
Em seus relatos, os professores Tuxá, especificamente da Escola Indígena Capitão
Francisco Rodelas, ressaltam a importância de a escola estar articulada às necessidades da
comunidade, com grande ênfase nos conhecimentos próprios do que costumam chamar de “sua
cultura e sua tradição, mas sem negar a importância do acesso a outros conhecimentos,
inclusive vendo nessa articulação o grande propósito da existência da escola nas aldeias”.28
Dessa forma, propiciam uma reflexão sobre as ideias e práticas que têm norteado a proposta de
uma escola indígena específica, contribuindo para a construção dessa escola, considerando o
dinamismo da cultura. É certo que a disseminação dessa proposta pode contribuir para uma
mudança de visão e de postura a respeito do lugar dos povos indígenas no Brasil e no mundo
contemporâneo; esses povos vêem na escola o caminho para a mudança na forma de ver e
interpretar suas sociedades, bem como de pensar que tipo de papel eles poderiam desempenhar
na sociedade brasileira, predominando a visão de que, enquanto coletividades diferenciadas,
podem garantir a sua sobrevivência com o respeito às suas especificidades e seus direitos
garantidos como cidadãos brasileiros e indígenas.
A concretização desta concepção de currículo enfatiza a importância das vivências dos
alunos e dos problemas reais que ocorrem nas comunidades indígenas em que se desenvolve o
currículo, na crença de que essa prática estimula os alunos a refletem sobre o seu próprio
mundo e o mundo que os rodeia, a estabelecerem relações entre o saber tradicional, o saber
escolar e as intervenções de mundo.
“Os objetivos são assim, como guias de orientação que o professor
mesmo elabora para desenvolver sua prática, fazer suas escolhas
curriculares, pensando as diversas aprendizagens que quer conseguir, definir
que caminhos seguir sabendo que cada aluno vai aprender de forma e rítimo
bastante diferenciado. Neste sentido os objetivos vão levar em conta não só
a diversidade cultural, base da noção de interculturalidade assumida nos
fundamentos gerais, mas também a diversidade individual dentro de uma
mesma escola, mesmo que sejam todos professores e alunos, membros de
uma mesma comunidade educativa”. RNCEI (1998, p. 60)

28

RCNEI – Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília:MEC /SEF, p. 58, 1998.
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Corresponde, pois, a uma opção pedagógica e curricular que, em vez de impor a cultura do
silêncio, tem como grande intenção conduzir a uma discussão participativa, coletiva e de
valorização dos princípios culturais dos povos indígenas. O caráter coletivo da construção do
conhecimento e das práticas sociais na escola indígena e diferente nas escolas onde há um
caráter individualizante, baseadas numa concepção de sujeito individual de direito, e não na
concepção de sujeito coletivo de direito. Assim, os professores, tanto Tuxá quanto Pataxó, se
mostram preocupados com a organização de um trabalho coletivo no que se refere a todas as
esferas de planejamento pedagógico, desde a elaboração do currículo até as atividades
desenvolvidas na escola com os alunos, buscando alternativas no modelo de educação
intercultural como um processo tipicamente humano e intencional coerente com a pluralidade,
dirigido à otimização do desenvolvimento de habilidades e competências referentes à diferença,
à peculiaridade, à diversidade dos povos indígenas, e à própria identidade cultural dos demais e
de suas comunidades.
É verdade que esse protagonismo indígena deva ser entendido dentro de um processo
histórico que a grande maioria dos povos indígenas buscam, através do processo de
escolarização formal, pensado e organizado por eles nos dias atuais, tendo a escola como um
dos principais instrumentos para promover a mudança de engrenar o eixo de seu crescimento
demográfico e re-elaborar seus modos particulares de estar no mundo.
O currículo é, portanto, projetado na linha das concepções de educação de Paulo Freire, ou
seja, não como um mero ato de narrar, depositar ou transferir conhecimentos, como acontece no
que ele designa por “educação bancária”, mas sim como um ato de “conscientização”, de
problematização de situações.
Baniwa (2006) define educação como o conjunto de processos envolvidos na socialização
dos indivíduos, correspondendo, portanto, a uma parte constitutiva de qualquer sistema cultural
de um povo, englobando mecanismos que visam à sua reprodução, perpetuação e/ou mudança.
Ao articular instituições, valores e práticas, em integração dinâmica com outros sistemas sociais,
como a economia, a política, a religião, a moral, os sistemas educacionais têm como referência
básica os projetos sociais (ideias, valores, sentimentos, hábitos etc.) que lhes cabem realizar em
espaços e tempos sociais específicos. De acordo com Assmann (1998), a discussão sobre o
conhecimento abarca hoje todos os processos naturais e sociais onde se geram, e a partir daí
são levadas em conta formas de aprendizagem. Tudo aquilo que se é capaz de aprender cumpre
processos cognitivos. Para Freire (1996), o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura
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com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como
inconclusão em permanente movimento na História.
Assim, no bojo da contemporaneidade, identificamos a emergência de respostas criativas
formuladas pelos professores indígenas no sentido da alternativa de uma educação sustentável.
Gadotti (2007), afirma que
“para nós, “sustentável” é mais do que um qualificativo do desenvolvimento
econômico. Ele vai além da preservação dos recursos naturais e da
viabilidade de um desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. Ele
implica num equilíbrio do ser humano consigo mesmo e com o planeta, e,
mais ainda, com o próprio universo. A sustentabilidade que defendemos
refere-se ao próprio sentido do que somos, de onde viemos e para onde
vamos, como seres do sentido de tudo o que nos cerca.

Esse conceito já é bem visto pelos povos indígenas, isto é, a visão da Terra é vista como
Território, como um novo paradigma conquistado através do seu usufruto de forma
ecologicamente sustentável, refletindo na ancestralidade, preservação territorial, valorização
cultural, organização social e no modo de vida próprio. Uma sustentabilidade com autonomia
pautada pelo diálogo com o que define a convivência social, a posse coletiva da terra, valores e
memórias compartilhados.

3.2 - O currículo contextualizado em face da re-construção das diretrizes da educação
escolar indígena
O discurso das diferenças, amparado na obrigatoriedade,29 vem sendo uma das
principais marcas das tensões do currículo da escola não-indígena nos últimos tempos. Isso traz
29 A LEI 11.645/2008, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade
da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena".

Art. 1º O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: “Nos estabelecimentos
de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena”.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a
luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ “2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de março de 2008; 187º da Independência e 120º da
República .LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.
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um grande risco. O fato é que a obrigação às vezes velada de incorporar as diferenças acaba
também por ser um fator de restrição da plena expressão da escola, que passa a tratar tudo
como dever burocrático, sem uma reflexão real sobre seus significados, trazendo grandes
transtornos para aqueles que se “enquadram” nos temas de inclusão no currículo da educação.
Digo isso, amparada na experiência como gestora à frente de uma coordenação de
currículo que vivencia o dilema da inexperiência e ansiedade de gestores que buscam
implementar o discurso das diferenças no currículo de suas escolas. A dificuldade
governamental em dar atendimento à diferença seja para o índio, o negro, o deficiente ou
qualquer outro que faça parte do conceito da diversidade ou, melhor dizendo, do diferente, é
muito visível.
Estas são apenas algumas inquietações mais próximas entre as várias que tenho sobre
os problemas que afligem mais de perto o cotidiano da educação na Bahia, os quais interferem
diretamente na vida de milhares de estudantes, a quem estão negando as possibilidades de uma
educação de qualidade em seu sentido mais real.
Faço esse preâmbulo para situar em que contexto os atuais debates em torno da
educação indígena ou da educação escolar indígena se situam. Falar de currículo na escola
indígena é também tratar do conjunto de experiências educativas vivenciadas pelos alunos
indígenas não somente na escola, mas, principalmente no meio comunitário em que vivem. Uma
experiência muito praticada e vivenciada pelos alunos Pataxó e Tuxá é o ensino e a prática da
pesquisa adotada pela escola indígena, considerados, pelos professores indígenas, o método
mais adequado para um aprendizado dinâmico dos conhecimentos tradicionais e científicos. A
pesquisa possibilita a constituição de um elo entre os mais velhos, detentores privilegiados dos
saberes tradicionais orais, e os alunos. A partir de conversas com pais, mães, velhos e velhas, e
participação ativa no cotidiano da comunidade, os alunos registram e vivenciam estes
conhecimentos. Esta metodologia também incentiva o aluno a investigar em livros e através de
conversas, tópicos dos conhecimentos ocidentais importantes para sua sobrevivência e sua
relação com a sociedade que vive no entorno e fora das terras indígenas. Assim, devemos repensar as diretrizes que devem presidir o ensino. Neste exato momento, no mundo
contemporâneo, estão em curso diversas iniciativas que focam as diretrizes curriculares. Não
sendo diferente, inserido nesse contexto, no Brasil, por exemplo, a SECADI – Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, publicou uma portaria no Diário
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Oficial da União30 que instituiu grupos de trabalhos compostos por especialistas em educação
escolar indígena, de instâncias governamentais e do movimento indígena, para pensar, discutir,
re-elaborar, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. Os GTs Grupos de Trabalhos formados estão assim distribuídos:
GT - 1 - Educação Infantil;
GT - 2 - Ensino Médio;
GT - 3 - Formação de Professores.
Analisando as recomendações do Documento Final da I Conferência Nacional de Educação
Escolar Indígena31, no que compete à educação infantil temos:

30

PORTARIA Nº 593 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE – SECAD, DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando:
I – as deliberações da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em novembro de 2009;
II – a necessidade de reformulação das Diretrizes atuais da educação escolar indígena, presentes na Resolução
03/1999 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e no Parecer 14/1999 – CEB/CNE; resolve:
Art 1º Criar o Grupo de Trabalho Técnico Multidisciplinar composto por especialistas em educação escolar indígena,
de instâncias governamentais e do movimento indígena.
Parágrafo único: O Grupo de Trabalho atuará em estrita consonância com as demandas dos povos indígenas e com a
legislação da educação escolar indígena.
31

PORTARIA No- 1.062, DE 26 DE AGOSTO DE 2008

Convoca a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena e dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais, e de acordo com o Decreto n° 26, de 04
de fevereiro de 1991 e Considerando o princípio do respeito à diversidade étnica e cultural que decorre do disposto no art. 231 da
Constituição Federal de 1988;
Considerando o Decreto No- 5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a Convenção No- 169 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, o qual determina a consulta aos povos interessados, mediante
procedimentos apropriados e de boa-fé, para que haja acordos e consentimentos acerca de medidas propostas que os afetem e
para que determinem suas prioridades;
Considerando a legislação e as diretrizes da política de educação escolar indígena, como política democrática, a ser
amplamente debatida em conjunto com os povos indígenas, órgãos gestores da educação nos estados e municípios, instituições
indigenistas, universidades, instituições científicas relacionadas à temática indígena e todas as outras instituições comprometidas
com as garantias plenas de direitos indígenas, resolve:
Art. 1o Fica convocada a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, a realizar-se em outubro de 2009, sob
a coordenação do Ministério da Educação, com o objetivo de analisar em profundidade a oferta da educação escolar indígena e
propor diretrizes que possibilitem o seu avanço em qualidade e efetividade.
Parágrafo único. A Conferência Nacional será realizada pelo Ministério da Educação em conjunto com os
representantes dos povos indígenas, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação - CONSED, com a União
dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME e com as demais instituições governamentais e não governamentais que
atuam diretamente na oferta de educação escolar junto aos povos indígenas.
Art. 2o A Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena terá como tema central a política de educação escolar
indígena do Estado brasileiro, considerando o texto-base a ser produzido e os temas específicos definidos pelos membros da
Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena.
Grifo meu: a Conferência foi realizada no período de 16 a 20 de novembro de 2009.
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“Considerando que o aprendizado das crianças indígenas deve iniciar em
casa, na relação com suas famílias e com os mais velhos na aldeia e que a
estes cabe ensinar seus costumes e tradições para seus filhos, fazendo com
que a cultura indígena seja respeitada e valorizada nas comunidades e nas
escolas, deve ser garantido às comunidades indígenas o direito de não ser
implantada a educação infantil àquelas que não queiram esse nível de
ensino. Assegura-se, dessa forma, que a educação infantil não seja
implantada precipitadamente nas comunidades indígenas sem considerar
sua cultura e realidade. Nas comunidades interessadas na implantação da
“Educação Infantil”, os Sistemas de Ensino devem garantir a oferta dessa
modalidade, resguardando a autonomia das comunidades na definição e
planejamento das diretrizes curriculares pedagógicas e lingüísticas”.32

Visualizamos que o GT – 1 terá grandes desafios na construção das Diretrizes que
nortearão essa modalidade de ensino. Ainda nesse pensamento surgem algumas ideias que
orientam a construção das Diretrizes para o ensino médio indígena.
“Da confluência dos princípios e direitos educacionais dos povos indígenas,
traduzidos no respeito à sociodiversidade, na interculturalidade, no direito de
uso de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem, na
articulação entre saberes indígenas e os conhecimentos técnicos científicos,
com os princípios da formação integral, visando a atuação cidadã no mundo
do trabalho, da sustentabilidade socioambiental e do respeito à diversidade
dos sujeitos, da educação profissional e tecnológica, surge a possibilidade de
uma educação profissional indígena que possa contribuir para a reflexão e
construção de alternativas de gerenciamento autônomo de seus territórios,
de sustentação econômica, de segurança alimentar, de saúde, de
atendimento às necessidades cotidianas, entre outros”.33

Partindo desse documento orientador, a oferta do ensino médio nas escolas indígenas não
é menos desafiadora que a oferta da educação infantil. Ambas com suas peculiaridades,
merecem atenção dobrada e um olhar sobre as especificidades, para não correr o risco de
implementar uma política educacional que não atenda às demandas/especificidades dos povos
indígenas.
Outro exemplo de re-construção das Diretrizes para a Educação Escolar Indígena, em nível
de estado, está acontecendo na Bahia. Após a pactuação do Território Etnoeducacional YBY

32 Texto apresentado no Documento Final da I Conferência Nacional da Educação Escolar Indígena – Luziânia 20 de novembro
de 2009.
33 Texto orientador do Seminário – Diretrizes para a educação escolar indígena – Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade. Brasília, setembro de
2009.
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YARA34, e a construção do Plano de Ação do referido Território, a Secretaria da Educação do
Estado vem realizando um trabalho de escuta aos professores indígenas, para a construção
coletiva das Diretrizes Estaduais do Território Etnoeducacional YBY YARA.
“Como um trabalho pioneiro, a construção de referenciais para educação
escolar indígena pode influenciar significativamente no contexto dos povos
indígenas do Nordeste, cujas especificidades precisam ser discutidas e
contempladas. Para isso, é preciso que haja um processo participativo e que
as comunidades escolares bem como gestores e técnicos no âmbito dos
municípios e estado, além dos representantes da FUNAI e outras instituições
governamentais e não-governamentais, sejam mobilizados para esta tarefa.
Temos consciência da importância da produção deste documento, que
poderá legitimar as concepções e práticas que definem educação indígena e
norteiam o cotidiano das escolas indígenas, bem como orientar professores e
gestores na identificação de problemas e elaboração de propostas
direcionadas para garantir a qualidade do trabalho pedagógico. Assim,
esperamos que a produção desse documento se dê num diálogo “com” e
“para” aqueles que estão envolvidos com os desafios da educação escolar
indígena”.35

Assim, vinculado à re-construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação
escolar indígena, este documento veicula três grandes desafios: O primeiro está ligado à
implantação dos Territórios Etncoeducacionais que, por sua vez, precisam estar amparados
numa diretriz, visando ao bom funcionamento e executabilidade de suas ações, para fins de
resultados significativos no campo específico da educação escolar indígena, dando visibilidade
ao novo organograma que, para isso, deve estar em sintonia com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação escolar indígena e os novos paradigmas em construção pelas
escolas indígenas, tendo como exemplo o paradigma da educação intercultural, da educação
sustentável e da educação comunitária de valorização cultural.
“A construção dos Referenciais Curriculares para a educação escolar dos 14
povos que compõem o Território Etnoeducacional/Bahia, como meta do
Plano Operativo de Trabalho de 2010 firmado entre lideranças indígenas e
governo do Estado da Bahia é fruto da luta por uma educação escolar
indígena diferenciada de qualidade e representa uma vontade política de
afirmar essas conquistas por parte da administração estadual. A sua
realização será uma oportunidade de sistematizar os inúmeros documentos

34

Ver o Decreto Nº 6.861, de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua organização em
territórios etnoeducacionais e dá outras providências.
35

Proposta de construção das Orientações Curriculares/Sec-Ba por América Lúcia Cesar/Anari Braz Bomfim/Arissana
Bomfim/Maria Nazaré Mota de Lima – Setembro de 2010.

Braz
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já produzidos na história da educação indígena na Bahia, atualizar
discussões sobre a escola nas sociedades indígenas e produzir um texto
oficial de autoria indígena”.36

Construir participativamente um processo educativo para a elaboração de referenciais
curriculares para o Território Etnoeducacional Yby Yara, tendo como meta garantir o
envolvimento e a participação de professores e lideranças indígenas como produtores e
construtores do documento, é um dos objetivos da equipe de relatoria da construção dos
referenciais curriculares para o Território Etnoeducacional Yby Yara. O segundo, diz respeito à
atualização e ou reformulação dos currículos de maneira a contemplar as especificidades da
educação escolar indígena. Trazemos como exemplo o modelo de educação comunitária de
valorização cultural atrelado aos novos conhecimentos adquiridos e que, portanto, também é
essencial à formação humana dos alunos indígenas. O terceiro desafio diz respeito às
competências e habilidades que a escola deve desenvolver em seus alunos. A escola representa
apenas uma das inúmeras possibilidades de acesso à informação na sociedade atual e,
portanto, na escola indígena, esse acesso ainda é restrito. Na Bahia, por exemplo, das 59
escolas indígenas existentes, apenas 03 possuem internet. Dessa forma, fica claro que o
número de comunidades indígenas que ainda não possuem acesso às novas tecnologias de
informação ainda é muito grande. Partindo desse pressuposto, a educação deverá estar
centrada não somente no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao bom
desempenho do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem, mas, também na oferta de
informação que busque compreender, organizar criticamente e reconstruir as informações dentro
de contextos que mudam continuamente.
Assim, embora seja preciso haver mudanças no currículo e, consequentemente, no
programa escolar, não se pode esquecer que muitas coisas permanecem. A sociedade muda, o
conhecimento muda, a escola tem que estar atualizada, a exemplo da necessidade de
subsistência, de apropriação de novos conhecimentos e de valorização das diferenças dos
povos indígenas. Mas tudo isso precisa passar pelo crivo reflexivo, definidor de relevâncias, que
é o trabalho da escola.

36

Proposta de construção das Orientações Curriculares/Sec-Ba por América Lúcia Cesar/Anari Braz Bomfim/Arissana
Bomfim/Maria Nazaré Mota de Lima – Setembro de 2010.

Braz
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3.3 - O currículo intercultural

Tendo por base a interculturalidade e os seus modos próprios de ensino-aprendizagem, a
educação intercultural específica na escola indígena nasce em um contexto em que os
professores aparecem como autores e produtores de conhecimentos, intensificando-se as
mudanças de paradigmas na educação escolar. Desse modo, a produção das diferenças sociais
se concretiza na formulação de diferentes projetos societários, definidos por cada povo a partir
de seus valores simbólicos, de sua história, de suas perspectivas políticas de autonomia e de
continuidade cultural.
Na construção desse processo de formação, partimos do princípio de que a
interculturalidade e a sustentabilidade se apresentam como elementos fundamentais para que
possamos compreender e fortalecer as experiências no campo da educação sustentável e
garantir a manutenção das culturas e o aproveitamento sábio dos territórios. Para nós, enquanto
professores indígenas, ao refletirmos sobre o significado das experiências de uma educação
intercultural e sustentável, emergem as possibilidades que se abrem para que os povos
indígenas possam pavimentar caminhos alternativos em relação aos projetos societários de cada
comunidade, alternativas essas capazes de restaurar o controle sobre a manutenção dessas
comunidades a partir da reafirmação das relações sociais de produção, fundadas na autonomia,
na solidariedade e em novos critérios de eficiência econômica.
Essa construção, entretanto, pressupõe a mobilização dos sujeitos, de modo que sejam
capazes de compartilhar a responsabilidade pela gestão sustentável dos empreendimentos
educacionais, o que, historicamente, se conformara como um campo de saber de acesso
limitado aos espaços coletivos internos das aldeias/comunidades, numa forma de organização
construída sobre princípios de autossustentabilidade familiar. Nesse sentido, o trabalho
desenvolvido pelos professores indígenas Pataxó e Tuxá, centrado na sustentabilidade territorial,
nos convida a refletir em como programar uma política educacional que venha a fortalecer e
contemplar a diversidade indígena. O conceito de educação intercultural aqui discutido vem
subsidiar essa construção. No atual contexto brasileiro, experiências realizadas nas escolas
indígenas, a exemplo do trabalho de pesquisa e de revitalização da Língua, História e Cultura
Pataxó em Patxôhã (língua materna), fruto do processo de ensino e aprendizagem realizado na
Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, têm apontado alguns caminhos, seja pela valorização
da língua materna dos alunos indígenas, seja pela elaboração de processos formativos de
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professores, na perspectiva do reconhecimento da interculturalidade como elemento agregador
dos conteúdos tradicionais curriculares. A sensibilização por parte dos professores, no que se
refere às diferenças culturais e linguísticas, é peça fundamental para o processo de ensinoaprendizagem desses alunos. Professores e alunos Pataxó e Tuxá se preocupam em modificar
as situações sociais e culturais, assim como aspectos ideológicos que provocam a discriminação
e o preconceito. Essa perspectiva aceita os conflitos que surgem das interações humanas como
elemento motivador e provocador. Cria um dinamismo para que as transformações de caráter
mais profundo na sociedade sejam implementadas.
Cabe destacar que, nas últimas décadas, no Brasil, foram aprovadas leis que possibilitam a
elaboração de novo marcos conceituais e operacionais educativos na perspectiva da
interculturalidade. Por outro lado, constata-se que, em grande medida, os projetos de educação,
como os Cursos de Formação Inicial em Nível Médio e Superior, oferecidos para professores
indígenas, têm acentuado os aspectos linguísticos e culturais. Esses cursos pretendem capacitar
educadores indígenas para o ensino em contextos pluriculturais e multiétnicos, contribuir para o
desenvolvimento de potencialidades e para o fortalecimento das identidades culturais e étnicas,
e possibilitar a participação social num mundo contemporâneo. A escuta e inserção dos anseios
da comunidade por meio dos pais dos alunos, lideranças e membros da comunidade possibilitam
o redirecionamento da própria prática pedagógica dos docentes, que devem estar sempre
renovando e refazendo a sua ação pedagógica, características dos cursos de formação.
Uma segunda característica deve ser a valorização das culturas indígenas. O aluno que tem
as suas tradições culturais próprias reconhecidas e valorizadas no âmbito da escola e do
processo de ensino-aprendizagem encontra possibilidades de inserção mais ágil no cotidiano
escolar e melhor desempenho educacional. Nesse sentido, a elaboração de material didático
específico e de um programa curricular que valorize as contribuições das culturas indígenas de
forma explícita dinamiza e potencializa o conhecimento numa perspectiva intercultural. Para
Silva (2003)
“a noção de interculturalidade, além de expressar a coesão étnica de um
grupo social, proporcionando condições para o fortalecimento da identidade
cultural, vai também estimular a aquisição do conhecimento cultural de outros
povos. Isso significa que não houve somente uma transição de termos
conceituais, mas uma mudança no tratamento da pluralidade no espaço da
escola. Das repercussões marcadamente lingüísticas, características da
educação bicultural e bilíngüe, a interculturalidade considera o contexto
sociocultural dos alunos”.
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Com base nesses entendimentos sobre educação intercultural e desenvolvimento
sustentável e refletindo sobre os mesmos, perguntamo-nos: Que mecanismos são ou devem ser
desenvolvidos pelos professores visando à constituição de novos saberes sobre educação
intercultural e desenvolvimento local sustentável? Como esses conhecimentos são produzidos e
coletivizados? Qual a contribuição da escola nesse processo? Até onde vai essa contribuição?
Em que medida essas pessoas conseguem vincular os conhecimentos práticos, produzidos no
cotidiano dos processos de trabalho/educação, com os conhecimentos científicos necessários
para a viabilidade desse desenvolvimento de modo a atender aos anseios da comunidade sem
ferir os seus princípios?
Hoje, as escolas indígenas, em sua maioria, vêm buscando implementar um modelo de
educação que contemple as suas especificidades, adotando medidas cabíveis aos objetivos
esperados. A primeira medida é a organização de um currículo que contemple, no seu
programa, as diferentes manifestações culturais, quer integrando-as, quer confrontando-as. A
segunda medida diz respeito à necessidade de proporcionar recursos materiais, através, por
exemplo, da produção de livros didáticos específicos adequados para a concretização de
projetos educativos interculturais. A terceira, não menos importante, consiste em, formar
professores capazes de atuar com êxito no ensino das culturas, da arte e das línguas indígenas,
investindo na pesquisa acadêmica sobre as línguas, os costumes, as crenças, a cultura, a
cosmovisão, entre outras temáticas pertinentes aos povos indígenas, servindo como aportes
para a continuidade do processo de implementação de projetos de educação intercultural.
Nessa concepção se estabelece o reconhecimento das diferenças, sem mascarar os
conflitos que surgem do contato entre culturas, porém apontando o diálogo como possibilidade
de convivência entre as culturas. Esse pensamento valoriza as diferenças culturais como
elemento enriquecedor de trocas interculturais no espaço da escola e da sociedade. Ainda
segundo Silva
[...] “as sociedades multiculturais devem caminhar em direção à
interculturalidade entre os diversos povos e grupos, devem caminhar em
direção ao conhecimento e à compreensão das diferentes culturas e ao
estabelecimento de relações positivas de intercâmbio e enriquecimento
mútuo entre os diversos componentes culturais dentro de um país e entre as
diversas culturas do mundo. Dada essa tendência em direção a uma maior
diversidade de culturas para desenvolver a auto-estima, assim como o
respeito e a compreensão aos outros”.
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Para enfrentar os desafios postos para a implementação de uma nova educação escolar
indígena intercultural, o Ministério da Educação vem direcionando seu esforço institucional para
ações que proporcionem mudanças impactantes na condução das políticas públicas para a
educação escolar indígena. Porém, as dificuldades ainda hoje enfrentadas pelos indígenas para
que sejam reconhecidas suas formas de organização social, econômica e política, evidenciam
como uma história de longa duração, na qual os povos indígenas sempre foram vistos como
problema que hoje, após milhares de ações negadas ao longo da história, dá sinais de que pode
ser diferente na atualidade.
O espaço educativo, conforme Souza e Fleuri (2003) é perpassado por múltiplas relações
entre padrões culturais diferentes, que tecem uma gama complexa de teias de significações.
Essas teias de significações, que se estabelecem na relação entre sujeitos com padrões
culturais específicos e diferentes são a substância da educação intercultural. Assim, para
compreender a abrangência e complexidade do tema da interculturalidade, é necessário abordar
como se configura a cultura escolar nas relações que se dão no espaço institucionalizado da
escola.
Candau (2000), na abordagem que faz conceituando a cultura escolar, conclui que esta
cultura ignora a realidade plural e apresenta um caráter monocultural. Carlos Eduardo Batistella,
professor-pesquisador da escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que também tem
estudado esse tema associado à construção de currículos, ressalta a necessidade de se superar
a “perspectiva monocultural” que, segundo ele, acaba produzindo a invisibilidade das
desigualdades e diferenças na sala de aula. Assim, a cultura escolar estaria associada ao
currículo formal, aos conteúdos, objetos a serem trabalhados no processo ensino-aprendizagem,
ao que é explícita e intencionalmente proposto pela escola como finalidade de aprendizagem. A
escola, por sua vez, sendo uma instituição social específica, reforça a aprendizagem dos
saberes referentes aos conteúdos cognitivos e simbólicos selecionados. Na escola indígena,
essa seleção de conteúdos tem um olhar, um pensar e um planejar diferente. As relações de
aprendizagem trazem a necessidade de pensar e produzir diferente, dialogando com os saberes
milenares e científicos e, contrapondo-se à educação tradicional, o que corresponde a um
modelo próprio de educação escolar. Batistella defende que “as práticas pedagógicas devem
favorecer o reconhecimento das identidades culturais, sejam elas ligadas à classe, etnia, nação,
origens nacionais e comunitárias, religião e, até mesmo, no caso da educação profissional”. Essa
última, por sua vez, tem sido a grande reflexão dos dias atuais, permeada por estudos e
experiências vivenciadas in loco, o carro chefe que deve conduzir as proposições de um modelo
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próprio de educação escolar que vise atender aos princípios defendidos pelos povos indígenas,
no que se refere aos projetos societários do bem viver.
Para Souza e Fleuri (2003), a educação intercultural ultrapassa a perspectiva multicultural,
na medida em que não só reconhece o valor intrínseco de cada cultura e defende o respeito
recíproco entre diferentes grupos identitários, mas também propõe a construção de relações
recíprocas entre esses grupos. Em suma, a educação intercultural se caracteriza conforme
explicitado a seguir:
“Uma relação que se dá, não abstratamente, mas entre pessoas concretas.
Entre sujeitos que decidem construir contextos e processos de aproximação,
de conhecimento recíproco e de interação. Relações estas que produzem
mudanças em cada indivíduo, favorecendo a consciência de si e reforçando a
própria identidade. Sobretudo, promovem mudanças estruturais nas relações
entre grupos. Estereótipos e preconceitos – legitimadores de relações de
sujeição ou de exclusão – são questionados, e até mesmo superados, na
medida em que sujeitos diferentes se reconhecem a partir de seus contextos,
de suas histórias e de suas opções. A perspectiva intercultural de educação,
enfim, implica mudanças profundas na prática educativa [...] pela
necessidade de oferecer oportunidades educativas a todos, respeitando e
incluindo a diversidade de sujeitos e de seus pontos de vista. Pela
necessidade de desenvolver processos educativos, metodologias e
instrumentos pedagógicos que dêem conta da complexidade das relações
humanas entre indivíduos e culturas diferentes. E pela necessidade de
reinventar o papel e o processo de formação de educadores (as)”. (Fleuri
2000, p. 78)

Esse é um dos propósitos da escola indígena. Promover a diferença de forma a reavivar as
culturas indígenas entre sujeitos que decidem construir contextos e processos de aproximação,
de conhecimento recíproco e de interação das relações guardadas desde o período colonial,
com o propósito de produzir mudanças positivas e concretas no âmbito da escola e da sociedade
indígena, reforçando a própria identidade.
Porém, são muitos os impasses para a concretização desse propósito. Desta forma,
concordando com Saraiva (2009),37 é importante listar alguns dos desafios enfrentados pelos
indígenas para consolidação dos avanços na educação escolar indígena. Assim, transformo os
desafios listados por Saraiva em sua experiência vivenciada, perguntando-me: como chegar a
um consenso diante de formas operacionais de tomadas de decisões, de organização das
37
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diferentes atividades e responsabilidades do Estado e dos povos indígenas? Como construir
resultados efetivos no processo de gestão de indígenas para indígenas? Como lidar com o
aparato jurídico-administrativo do Estado, que podem negar direitos dos povos indígenas em
variadas situações? Como assegurar a proposta de vida de bem-estar social coletivo dos povos
indígenas, resistindo à “sedução” dos não índios, que vivem (em grande maioria) numa
perspectiva de competição, individualismo e desejando acumular riquezas, numa base capitalista
de vida? Como promover a articulação social e política que fomente e efetive a mobilização entre
os povos indígenas, para que lutem e assegurem seus direitos, construindo políticas que sejam
para o bem de todos? Como promover ações que possibilitem, por via educacional, que os
indígenas percebam a importância de deixar de depender de instituições, construindo seus
modos de vida referendados nas suas crianças e, consequentemente, elevando sua autoestima
e capacidade de autossustentação subsidiada pelos seus conhecimentos tradicionais, recursos
naturais e pela tecnologia (quando assim desejarem)? Como dar visibilidade à existência dos
povos indígenas nas escolas dos não-índios, de forma que se construa respeito pelos modos de
vida de cada povo indígena desmistificando a visão errônea colocada no índio desde os
primórdios da colonização? Como assegurar, direta ou indiretamente, que as escolas indígenas
construam suas próprias concepções de ensino e de aprendizagem? Para responder a todos
esses questionamentos é preciso pois, ouvir as lideranças e professores indígenas que
continuam invisibilizados ontologicamente e, em ações participativas, pensando no Bem Viver
dos povos indígenas, construir políticas de estado que venham suprir as dificuldades atuais e do
futuro, valorizando e respeitando a diversidade.
Mas, como compreender a interculturalidade na educação e construir uma base pedagógica
que, de fato, ajude os professores indígenas a construir o seu próprio modo de ensinar uma
educação intercultural, específica, diferenciada e de qualidade no âmbito de cada comunidade
local? Em primeiro lugar, devemos compreender o conceito de interculturalidade que, no entanto,
parece ser um conceito polêmico e que a meu ver, não está muito claro na concepção dos
professores indígenas, no que se refere a sua aplicabilidade no âmbito da escola. No campo
educacional, Reinaldo Fleuri explica que é difícil reduzir a ideia de interculturalidade a uma
noção geral e enumera três diferentes abordagens desse conceito na educação. A primeira é
aquela que busca desenvolver nos estudantes a capacidade de viajar, conhecer e interagir com
outras culturas, visando a sua melhor inserção no mercado de trabalho. Fleuri explica que esse
“é um conceito muito inserido na perspectiva da internacionalização, ligado às regras e aos
processos da sociedade industrial capitalista e muito funcional à lógica econômica vigente”. A
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segunda é uma abordagem mais “culturalista” ou “pessoal”. “Essa concepção envolve o
entendimento entre pessoas diferentes sem considerar muito a importância e a força das
relações históricas, econômicas e políticas, que promovem muitas vezes os dispositivos de
sujeição e de dominação entre os povos”. Continua Fleuri:“muitas vezes ela acaba de produzir a
sujeição mais do que a autonomia”. E a terceira definição, a mais adequada, segundo Fleuri, é
aquela que “visa potencializar o desenvolvimento de propostas dos diferentes povos ancestrais
que constituem a realidade social e cultural das Américas”. Continua ele: essa é uma perspectiva
mais próxima da atuação dos movimentos sociais de países como Bolívia, Equador e Venezuela,
cuja luta é, nas palavras do professor, pela “reconfiguração de toda a organização política e do
Estado”.
Essa última definição se apresenta dentro dos paradigmas da Educação Escolar Indígena,
favorecendo o reconhecimento das identidades culturais, fortalecendo a territorialidade dos
povos indígenas, a mobilização do movimento indígena, a reformulação de aparatos legais e a
construção de políticas públicas voltadas para o bem viver dos povos indígenas. Fleuri ( 2003)
explica ainda a necessidade de que a interculturalidade esteja baseada numa política da
diferença, não apenas da diversidade.
“As políticas de diversidade pressupõem que você possa categorizar
os diferentes públicos socioculturais a partir de alguns padrões mais
ou menos gerais. Categorizamos diferentes grupos étnicos por suas
características genéricas e enquadramos os indivíduos nessas
categorias. Já as políticas da diferença consideram que as diferenças
se constituem na interação viva entre as próprias pessoas, os próprios
grupos. E que, nesse jogo de forças, cada um vai se constituindo, se
posicionando, propondo contrapontos, interagindo com todos. Vão se
configurando processos de identificação e, portanto, de
diferenciação”38.
Implementar a política da diferença e da diversidade na escola indígena tem sido o
grande desafio das últimas décadas, tanto por parte do poder público, que desconhece, ignora
ou não aprendeu a lidar com esse público específico e complexo, como por parte dos povos
indígenas, que não encontram, apesar dos aparatos legais, objetos substanciais para a
condução do trabalho educativo.
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3.4 - O currículo e o desenvolvimento local sustentável

As relações que os indígenas buscam estabelecer com os saberes milenares, com o saber
educacional e com a atividade da gestão sustentável na atualidade, devem ser analisadas
considerando-se alguns elementos. Com base na experiência da economia sustentável e em
suas organizações sociais e políticas, os povos indígenas, em permanente interação,
manifestam a compreensão das dimensões da economia, das relações sociais e da política. No
pólo da economia visam alcançar a viabilidade do desenvolvimento sustentável, num ambiente
marcado pela acirrada concorrência e pela disputa territorial em que a globalização vai
espremendo as sociedades tradicionais. No pólo das relações sociais expressam a construção
de formas de sociabilidades coerentes com os princípios históricos da sustentabilidade territorial,
capazes de dar sustentação às novas relações sociais de produção e, principalmente, à
manutenção de suas culturas e à continuidade de modos de vida próprios. Por fim, no pólo da
política, buscam a construção de relações de intercâmbio, cooperação e negociação com outros
atores com os quais esse desenvolvimento educacional intercultural e sustentável interage em
seu cotidiano.
Mostramos, a seguir, um pequeno preâmbulo acerca do retrato da escola indígena nas
últimas décadas:
“De instituição imposta para promover a assimilação das diferenças culturais
e das identidades étnicas, do período colonial até as mudanças trazidas pela
Constituição de 1988, a escola vem sendo apropriada pelos povos indígenas,
ganhando uma identidade peculiar a partir do contexto de diversidade
sociocultural e da recuperação da autonomia política. No bojo da mobilização
de muitos povos indígenas pela garantia de seus territórios tradicionais e
recuperação da autodeterminação na condução de seu destino, a escola vem
sendo reivindicada para auxiliar no desenvolvimento e execução de seus
projetos de sustentabilidade socioambiental” (Fleuri, 2011 p.24)

Esse retrato mostra o quanto a escola indígena pretende chegar a outros caminhos que não
sejam os da imposição, assimilação e inclusão. E, o que consideramos ainda mais importante, a
clareza nos seus objetivos.
Capra (2002) traz a sustentabilidade ecológica como elemento essencial dos valores básicos
que fundamentam a mudança na vida do ser humano no que se refere ao relacionamento com o
meio ambiente e social defendendo a criação de comunidades sustentáveis como o maior
desafio dos nossos tempos. Os povos indígenas, inseridos nesse contexto e ameaçados pelas
80

mudanças radicais da contemporaneidade, buscam alternativas de sustentabilidade local,
usufruindo do potencial que suas comunidades possuem. A insegurança individual quanto às
possibilidades de sobrevivência diante de uma situação que ameaça a inserção produtiva dos
sujeitos criou as condições subjetivas para a sua organização. As ameaças culturais, sociais,
econômicas e políticas às comunidades apresentam as condições objetivas de alternativas para
que o início da superação dessa crise, o que podemos definir como quebras de paradigmas ou
construção de novos paradigmas.
“Dessa forma, nos últimos anos vem sendo demandada com forte ênfase por
inúmeras comunidades indígenas a oferta do ensino fundamental completo e
do ensino médio nas escolas indígenas, para a formação de crianças e
jovens, fundamentada no fortalecimento de seu pertencimento étnico, na
valorização dos conhecimentos tradicionais e de suas visões de mundo e no
acesso aos códigos, ciências e tecnologias da sociedade nacional que
possam subsidiar seus projetos societários e identitários. Ou seja, trata-se da
oferta de educação intercultural básica que proporcione um ensino
escolarizado contextualizado aos interesses, necessidades e anseios das
comunidades em garantir uma escola que afirma as identidades étnicas e
tem compromisso com seu desenvolvimento sociocultural”.39

Segundo Busquets e Apodaca (2009, p.39 e 40), o estudo dos indígenas na história da
educação e sua percepção como sujeitos educativos em diferentes contextos históricos e
orientações de política educativa pode subsidiar as análises sobre a ação educativa atual e
incorporar-se à reflexão sobre propostas educativas interculturais. Com base nas experiências
vividas pelos povos indígenas, nas questões que dizem respeito à educação intercultural e
sustentável, é possível desenvolvem uma concepção que, no plano educacional, pode ser
entendida como uma permanente articulação entre as dimensões da economia, da política e das
relações sociais, comprometidas com os valores culturais e com a sustentabilidade territorial.
Assim, procuramos identificar os mecanismos de constituição e socialização de saberes
relacionado a cada uma das dimensões descritas, partindo do princípio de que os educadores
indígenas mobilizam em suas experiências de convivência comunitária, aprendendo com os
anciãos, de educação formal, de trabalho e em outras relações sociais com o mundo, um
conjunto de saberes que vão ser convocados no cotidiano para enfrentar os desafios postos pelo
desenvolvimento de uma educação intercultural e sustentável local.
“As comunidades indígenas concebem a educação escolar como espaço
estratégico para a reflexão e construção de conhecimentos e estratégias para
39
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o enfrentamento da situação de contato interétnico, ou seja, sobre as
consequências da sua inserção na sociedade nacional que interpõe enormes
desafios para a sua sobrevivência cultural, política e até mesmo física”.40

O conjunto de saberes historicamente produzido pelas comunidades, priorizado no processo
educativo entre alunos e professores, deverá compor a base conceitual, afetiva e cultural a partir
da qual se vai articular o conjunto dos saberes universais, presentes no currículo escolar,
estabelecendo o diálogo com o desenvolvimento local sustentável de significado social relevante,
no processo de ensino-aprendizagem transformador da ação educativa nas escolas indígenas.
Mais do que isso, é imprescindível que a elaboração do currículo se faça em estreita sintonia
com a escola e a comunidade indígena a que serve, e sob a orientação desta última. Se a escola
indígena deve servir à comunidade, deve considerar também como seus princípios as demandas
que esta traz, as expectativas que tem para seus jovens e para seu futuro.
Mas, o que dizem os estudiosos sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, o que
pensam professores e alunos indígenas sobre esse assunto e qual a relação que fazem com a
educação?
“Educação sustentável é uma educação que possibilita aos indivíduos buscarem alternativas
para seu sustento e autonomia econômica, social e política, sem esgotar os recursos naturais. É
uma das questões urgentes nos dias atuais, em que as nações têm buscado suprir as
necessidades da geração atual, sem o comprometimento da capacidade de atender as
necessidades das gerações futuras”.[Professoras Tuxá]
“Para as comunidades indígenas as principais questões que envolvem a sustentabilidade
são a Terra e a valorização de nossas Culturas”. [Professoras Tuxá]
“É uma educação que possibilita aos indivíduos buscar alternativas para o seu sustento e da
comunidade em harmonia com a natureza e as principais questões que envolvem essa
sustentação; é a Terra e a Cultura”. [alunos Tuxá]
“É difícil falar em sustentabilidade, quando não temos a Terra. Digo, o que temos não é
suficiente; fomos vítimas do desenvolvimento social sem um planejamento prévio das
consequências contraditórias da ação do homem sobre as populações menores. Falamos da
construção de hidrelétricas que invadem as terras indígenas. Mesmo assim, estamos lutando
para não esquecer o quanto a Terra é grande e a importância que damos ao nosso Território
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Tradicional. A importância de ensinar nossos filhos a valorizar aquilo que temos em casa, como
o nosso alimento”.[Professora Tuxá]
“A sustentabilidade é uma maneira que aprendemos de manter a nossa cultura, a nossa
religião e o nosso modo de viver no mundo”. [Aluno Tuxá]
“A educação, unida à sustentabilidade, é uma educação que pode ser muito preservadora
dos nossos interesses comuns”. [Aluna Tuxá]
“A educação sustentável é o que mais queremos ver acontecer com vigor. Estamos cada dia
mais cientes disso e cada vez mais sendo espremidos diante das atitudes egoístas da sociedade
não indígena. Por isso que pensamos e agimos diferente; o coletivismo da nossa comunidade
nos proporciona essa mudança e percebemos que é através da escola e da sustentabilidade
local que vamos conseguir manter a nossa organização social”. [Alunos Pataxó]
“Estamos neste momento fazendo um diagnóstico para saber quais os potenciais que temos
no nosso Território, para que, através dele, possamos programar os projetos de sustentabilidade
através do Ensino Médio Profissional da nossa escola, além dos que já desenvolvemos aqui. É
uma proposta desafiadora de acordo com a experiência que já desenvolvemos no curso de
Cooperativismo, mas é o que queremos. Com essa nova proposta que envolve a educação nos
projetos de sustentabilidade da nossa comunidade, esperamos suprir os desejos do nosso
povo”. [Professores Pataxó]
Está claro nas falas citadas, que a educação sustentável é um desejo de todos, que é
preciso uma mudança de atitude, por parte dos envolvidos no processo educacional, de
autovalorização, de luta permanente e de procurar fazer um ensino comprometido com a
construção, com o repensar, com o estudo e a reflexão, objetivando modificar o cenário atual. O
que tem sido regra, até aqui, é o ensino marcado pela reprodução do conhecimento produzido e
sabemos que a educação é um dos fatores fundamentais para o processo de desenvolvimento;
dessa forma, torna-se importante analisar que tipo de desenvolvimento queremos e, nesse
sentido, as comunidades indígenas Pataxó e Tuxá apresentam claramente seus objetivos e
anseios.
Estudiosos como Camargo (2003, p.71-73) nos apresenta contribuições conceituais
importantes como:
“Desenvolvimento Sustentável é um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso
humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e até em
futuro longínquo”.
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Para Derani, (2001, p. 132)
“quando se usa a expressão desenvolvimento sustentável, tem-se em mente a
expansão da atividade econômica vinculada a uma sustentabilidade tanto
econômica quanto ecológica. As raízes dessa expressão estão na construção da
impossibilidade de continuidade do desenvolvimento econômico, nos moldes até
então empreendidos, por causarem um acelerado e, muitas vezes, irreversível
declínio dos recursos naturais”.

Para Moura (2010, p. 180), “o desenvolvimento sustentável e a questão indígena são temas
complementares e que tanto o desenvolvimento sustentável como os direitos indígenas são por
excelência direitos humanos. Consequentemente, são direitos indivisíveis”.
Identificar e reconhecer nossos desafios, como povo específico, impõe-nos a necessidade
de ampliar os nossos horizontes de conhecimentos, através do diálogo entre os diversos saberes
que se dispõem a partilhar os pesquisadores e conhecedores do tema. A compreensão de
desenvolvimento sustentável como delineamento na condução da educação escolar, baseado na
idéia de sustentabilidade e autonomia, de diálogo e de valorização da vida, que assumimos e
defendemos como nossa, leva-nos a desenvolver, de modo contínuo, estudos sobre o tema,
estimulando a reflexão sobre as possibilidades de construção de novos saberes, a favor do
fortalecimento e manutenção específica de cada território indígena.
Embora não se verifique ainda no Estado da Bahia, uma tendência da rede de ensino em
inclinar-se para a formação do principal sujeito, que é o professor indígena, para a condução dos
trabalhos voltados para o desenvolvimento sustentável de seus territórios, é animador perceber,
através das pesquisas realizadas, o surgimento de alternativas, no campo da educação escolar
indígena. Essas alternativas, normalmente, vêm-se constituindo sob a orientação da própria
comunidade no seu envolvimento com a escola. Por exemplo, a prática da agricultura e a
fabricação da farinha na comunidade indígena Tupinambá Serra do Padeiro; a relação da
educação com o meio ambiente, o artesanato e o turismo entre os Pataxó da Reserva da
Jaqueira e Coroa Vermelha; e a relação da escola e a prática pedagógica do professor na
valorização cultural e envolvimento com a comunidade Tuxá em Rodelas. É importante
reconhecer que, embora já estejam à vista pequenos sinais de um bem viver desejável, são
ainda enormes as tarefas por serem cumpridas, até que essas experiências possam ser vividas
por largos contingentes da população indígena.
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CAP.IV – RESISTÊNCIA, APROPRIAÇÃO E FORMAS PRÓPRIAS DE PARTICIPAÇÃO - POR
UMA EDUCAÇÃO DIFERENTE
As áreas de estudo foram escolhidas dentro das 59 escolas indígenas localizadas em
Território Indígena no Estado da Bahia, primeiro, por se configurarem em experiências distintas
onde, na prática, buscam trabalhar, dentro de suas possibilidades e limitações, uma educação
específica, partindo dos princípios da interculturalidade e, segundo, por serem Aldeias urbanas.
Uma por trazer toda uma concepção de educação intercultural, específica e diferenciada,
possibilitando pensar um novo espaço e uma nova função social para a escola, com potencial e
instrumento de valorização e fortalecimento da identidade étnica do povo Tuxá, de suas
tradições, culturas, línguas e valores próprios, fortalecendo a vida coletiva, considerando no
processo pedagógico e na organização administrativa da escola o significado do valor da relação
espiritual, sentimental e filosófica desse povo com o território e gerando uma escola autônoma.
E, a outra, porque além de trazer essa experiência, em contexto um pouco diferente, está
localizada nas proximidades de áreas de turismo, o que faz com que visualizem uma
organização para lidar com esta realidade. Esta contara com uma população escolar bastante
grande, diferentemente da outra, buscando no trabalho educativo e comunitário práticas que
favoreçam o desenvolvimento local sustentável para o povo Pataxó, ponto importante da
pesquisa.
4.1 - Povo Tuxá – Aldeia Tuxá – Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas
Considerados pacíficos, possuidores de um grande espírito renascedor, donos de uma
grandiosa capacidade de recriar, não se curvaram diante das diversas tentativas e formas de
colonização e assimilação, sempre procurando meios de conservar a sua história. Esse é o povo
Tuxá e ao longo de muitos anos, após o convívio com as várias formas de colonização vivida,
não é de se estranhar que com esse tempo foi-se também uma parte significativa das tradições,
cultura e, até mesmo, houve perdas materiais e ambientais de convívio com a natureza.
Ressaltam “O próprio jeito de trabalhar a terra, de cultivar, a forma coletiva com que dividiam os
trabalhos da lavoura, o que conseguiam na pesca e nas caçadas, principalmente na caçada da
capivara e do camaleão, animais que surgiam nas épocas de cheia do rio”41, animais que, no
período de cheia, apareciam em abundância, fazendo parte das festas de caçada do povo Tuxá.
Com a chegada dos Jesuítas, além da imposição de outra religião, dos castigos sofridos pela
desobediência aos ensinamentos da catequização, o povo Tuxá começou a perder o que mais
lhes era sagrado, a Terra. “De um conjunto de Ilhas que possuíam ao longo do Rio São
41
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Francisco que foram sendo invadidas por europeus, apenas uma foi reconquistada, a Ilha da
Viúva, porém, no ano de 1988, ficaram sem a mesma, hoje vivem em um pequeno espaço onde
têm apenas suas residências e pequenos roçados”42. Porém, de acordo com a afirmativa no
início desse texto, mais uma vez, os Tuxá que permaneceram ao redor das terras que lhes foram
de origem e com as forças da ancestralidade, conseguem renascer, recriar... Passam a ter uma
nova relação com a terra, passam a adquirir pequenos lotes de terras e vão descobrindo os
frutos que dali podem tirar para a sobrevivência do povo.
Com a construção da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, outra grande perda acrescenta-se à
História dos Tuxá. A divisão entre eles causou grande instabilidade política, social, cultural e
econômica. “Foram transferidos para outras localidades não respeitando o que diz o Artigo 231
da Constituição Federal”.43 ”São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 44
Os grupos dos tuxá que optaram sair para Inajá - PE e Ibotirama – BA, em busca de melhoria
de vida, se encontram em condições ainda mais desfavoráveis e, deste último, surgiram outras
subdivisões, se estabilizando no Município de Muquém do São Francisco e no Município de
Banzaê, ambos no estado da Bahia; temos, também, algumas famílias que se desagregaram
destes grupos e tomaram outros rumos; temos, ainda, aqueles que, uma vez desagregados
destes, procuram se reafirmar e buscam formar novos grupos. Assim, continua o grande dilema
entre as comunidades tuxá: à busca da sobrevivência identitária e comunitária de um povo
indígena. Aqueles que permaneceram na Aldeia Tuxá no Município de Rodelas, objeto desta
pesquisa, encontraram na Escola uma fortaleza capaz de comungar juntos os objetivos coletivos
para o Bem Viver desta comunidade.
“Mas mesmo com essas divisões, (aqui o autor se refere às divisões internas de
cacicado), o povo Tuxá sempre decide as questões mais importantes para todos,
juntos. Com relação à educação as lideranças não interferem nos problemas, nas
decisões, por entenderem que quem tem prioridade para tal são as lideranças
ligadas à educação (professores, direção, pais de alunos) que estão mais atuantes,
que estão mais presentes, que acompanham a evolução da educação em nossa
comunidade, no país e no mundo. Quando é algo que a escola entende que
necessita da opinião das outras lideranças (cacique, pajé, conselheiros), os mesmos
são convidados”.45
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Idem Doc. de caracterização da Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas.
Idem Doc. de caracterização da Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas.
44 Ver Artigo 231 da Constituição Federal de 1988.
45 Ver Doc. de caracterização da Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas. Perfil da comunidade.
43
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Essa é uma característica que considero importante na escola indígena: o papel do professor
como liderança que tem o domínio dos conhecimentos ocidentais importantes para a formação
do aluno, e a convivência com a sociedade envolvente, assim como o papel das lideranças
tradicionais como detentores dos saberes tradicionais de seu povo para continuidade dos
saberes milenar. Continua sobre o perfil da comunidade Tuxá in: Documento de caracterização
da escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas
“Porque a educação entre o povo Tuxá, sempre foi vista como algo muito
importante que os ajuda a se manter enquanto povo indígena por morarem, por
conviverem, há bastante tempo absorvendo os costumes dos não-índios e por
poderem ter o conhecimento das Leis que os protege”.

Os Tuxá, diante das diversas passagens tenebrosas de relação com outras sociedades,
encontraram na educação escolar uma forma de proteção, de aquisição de novos saberes
fundamentais à defesa de seus direitos para manutenção e resistência de um povo indígena que
por inúmeras vezes foram vítimas de atrocidades cometidas pelas formas de relações sociais.
Apesar da demora em instalar dentro da própria Aldeia Tuxá o prédio escolar, com os
objetivos de se trabalhar uma educação que favoreça os princípios da comunidade; outras
formas de atuação, outros espaços de atuação foram utilizados para tal fim. Desta comunidade,
surgiram as primeiras professoras índias do estado da Bahia; estas foram atuantes em muitas
Escolas / Aldeias de diversas regiões da Bahia e do Brasil, encorajadas pelo desejo de construir
um modelo de educação que, de fato, trouxesse benefícios para as comunidades indígenas.

4.1.1 - Identificação e Caracterização da Escola Estadual Indígena Capitão Francisco
Rodelas
A Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas localiza-se na Quadra L, Lote 47 –
Aldeia Tuxá, Município de Rodelas – Bahia. A escola aqui descrita foi inaugurada em março do
ano de 2002, fruto de muita luta do povo Tuxá; seu ato de criação consta na Portaria nº 5.793,
publicada no DOE de 25/07/2001. A conquista da escola indígena para o povo Tuxá veio
fortalecer a identidade como um grupo étnico diferenciado, a partir do momento em que os
professores e lideranças comunitárias puderam desenvolver, na sua prática educativa, as
características da Educação Específica e Diferenciada, partindo dos princípios da
interculturalidade, contextualizando a vivência do povo Tuxá com outras culturas, adquirindo
novos saberes científicos e valorizando suas práticas culturais.
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Para os professores Tuxá, a base dessa educação específica e diferenciada é a
interculturalidade, isto é, o diálogo com as culturas. Mostrar que a educação escolar indígena
específica e diferenciada é aquela que permite levar o aluno indígena a interpretar os conteúdos
e as práticas a partir da sua concepção de mundo, e que a educação deve ser pautada pelo
respeito à diversidade e aos processos pedagógicos próprios, como também, às formas
tradicionais de organização social dos povos com que produzem e transmitem seus
conhecimentos.
A referida escola conta com os recursos humanos de direção, assistentes administrativos e
de apoio. Na sua estrutura física conta com quatro salas de aulas, uma secretaria, uma sala de
professor, uma sala de Centro Digital de Cidadania, uma sala de leitura, um laboratório de
informática, uma cozinha, uma despensa, um depósito de alimentos, seis sanitários e uma área
de recreação pavimentada, que atende a 129 alunos.46
O corpo docente da referida escola é formado por dois professores efetivos da rede estadual
de ensino, quatro professoras cedidas da FUNAI e seis professores contratados pelo sistema
REDA, do estado.
O perfil docente desses professores consiste em professores com faixa etária entre 26 e 50
anos de idade. Dos 12 (doze) professores que atuam na escola, 5 (cinco) possuem formação em
Ensino Médio (Formação Inicial/Magistério Indígena), 3 (três) são graduados e duas destas
possuem especialização na área em que atuam; 2 (dois) estão concluindo a graduação e 5
(cinco)47 estão cursando o curso de Licenciatura em Educação Escolar Indígena – LICEEI pela
UNEB. Todos os professores são membros da Etnia Tuxá, residem na comunidade Tuxá e vêm
desenvolvendo um trabalho pedagógico voltado para a revitalização e preservação da cultura
Tuxá.
A Escola Capitão Francisco Rodelas atende a uma clientela de alunos com o perfil
caracterizado por alunos entre 5 (cinco) e 16 (dezesseis) anos de idade, totalizando 129 alunos,
da Educação Infantil ao Ensino Fundamental Séries Iniciais e Séries Finais até o 8º ano. A
escola atende tanto a alunos que residem na Aldeia como a alunos que residem fora dela,
considerando que todos são indígenas, independentemente de onde moram. A escola acolhe até
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Oferta de ensino da Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas – Matrículas- Nível/Modalidade de Ensino:
educação infantil - 10 alunos, ensino fundamental do 1º ao 5º ano - 78 alunos, ensino fundamental do 6º ao 9º ano - 41 alunos.
47

Dos cinco professores que estão cursando a Licenciatura intercultural, três já possui graduação convencional e uma já possui
especialização nas áreas em que atuam.
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mesmo crianças indígenas de outras etnias, como da etnia Pankararé que, por motivos diversos,
saíram de suas comunidades de origem passando a morar nas proximidades da aldeia Tuxá. “O
diálogo com os pais dos alunos é considerado muito bom pelo fato de conhecermos a família e a
vida de cada um”, afirma a Diretora Genicléia, que faz parte da Etnia Tuxá. Continua ela:
“parte dos nossos alunos ainda apresentam dificuldades de leitura, escrita e
cálculos matemáticos. Não temos problemas sérios de indisciplina, mas há uma
preocupação constante por parte dos professores para superar a baixa
aprendizagem dos alunos”.

O trabalho pedagógico realizado pelos professores e a dedicação dos mesmos para com
suas funções têm sido referência para as escolas do Município de Rodelas. “O resultado do
trabalho coletivo dos professores Tuxá reflete nos alunos indígenas que saem da Escola
indígena para continuar seus estudos nas escolas do Município de Rodelas. Esses alunos
chegam à escola não indígena com um aprendizado considerado referência”, afirma a
Pesquisadora Tuxá do Observatório da Educação Escolar Indígena da UFBA, Ilclênia.
Os funcionários desta unidade escolar têm faixa etária entre 22 e 47 anos de idade. 2 (dois)
deles entraram na escola através da seleção REDA, realizada pela SEC, e 8 (oito) foram
contratados pela SEC através do sistema PST, indicados pelas lideranças da comunidade. Suas
funções estão assim distribuídas: 4 (quatro) auxiliares de Serviços Gerais, 2 (duas) merendeiras,
2 (dois) Vigilantes e 2 (dois) Assistentes de atividades administrativas.
A Escola Capitão Francisco Rodelas foi planejada como reflexo das aspirações particulares
dos Tuxá, diferentemente das outras escolas indígenas do nosso estado. Por contar com um
grupo de professoras vinculadas ao quadro da FUNAI, com uma direção do quadro do Estado e,
posteriormente, com quadro de professoras jovens, formadas nas diversas áreas do
conhecimento, atuantes e sintonizadas nos mesmos objetivos, é que puderam contar com certa
autonomia em relação a determinados aspectos que regem o funcionamento e orientação da
escola não indígena. As tradições culturais e os conhecimentos acumulados das professoras
mais antigas, o preparo na educação das novas professoras, as crenças, o pensamento coletivo,
as representações simbólicas da comunidade e a organização de autoria da escola contribuem
para o planejamento coletivo dos projetos de bem viver do povo Tuxá.
As características das escolas em estudo, mesmo estando um pouco distante de uma
organização estrutural que visualize melhor sua estrutura pedagógica, pretendem conhecer e
manter certa diversidade cultural, praticando a interculturalidade; promover uma situação de
comunicação entre experiências socioculturais, linguísticas e históricas diferentes; estimular o
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entendimento e o respeito entre seres humanos de identidades étnicas diferentes, ainda que se
reconheça que tais relações vêm ocorrendo historicamente em contextos bem diferentes de
relação de poder, seja ele cultural, político, social e / ou econômico.
Dessa forma, os professores indígenas devem defender os princípios da responsabilidade,
da defesa do valor de competências e da capacidade de fazer bem feito o trabalho em equipe,
estimulando as tomadas de decisões. Tal perspectiva precisa estar ancorada em conhecimentos
e competências intelectuais, possibilitando análise, solução de problemas, adaptação a novas
situações, dando sentido à construção de bem viver nestas comunidades. Assim, no campo da
formação profissional, a adoção deste princípio tem como objetivo principal a constituição de
competências que lhes possibilitem ter maior autonomia para gerenciar sua vida profissional e
coletiva.
4.2- Povo Pataxó – Aldeia Coroa Vermelha – Escola Pataxó Coroa Vermelha

Povo nômade vivia em bandos, saíam em busca de sobrevivência, nas margens dos rios e
costa da praia; assim começou a história dos Pataxó de Coroa Vermelha. A Aldeia Pataxó Coroa
Vermelha fica localizada no município de Santa Cruz Cabrália, palco da invasão dos portugueses
em 1500. O nome da Aldeia de Coroa Vermelha originou-se da existência de coroa de areia ali
situada, que, com o sol muito quente, reflete uma cor avermelhada.
A luta pela demarcação da terra indígena de Coroa Vermelha inicia-se na década de 1970 e
só foi oficializada em 1998, com 1.492 hectares. Demarcada e homologada, a Terra Indígena é
composta de duas Glebas, A e B. Na primeira Gleba A, em área urbana, localiza-se o conjunto
cultural pataxó, com uma população de aproximadamente 2.300 habitantes. Na Gleba B, numa
parte é desenvolvida a agricultura tradicional pataxó; e, na outra, com 827 hectares de mata
Atlântica, situada na reserva da Jaqueira, é realizado um trabalho de preservação ambiental e de
práticas das tradições culturais do povo pataxó, além de atividades de eco/etnoturismo (passeio
ecológico e cultural).
A Aldeia de Coroa Vermelha se encontra em área urbana, faz parte do Município de Santa
Cruz Cabrália. Lá, o povo Pataxó luta para se manter enquanto povo indígena que possui
culturas, tradições e costumes a serem zelados, para não se deixarem envolver com o modo de
vida que gira no seu entorno, de uma sociedade consumista, capitalista e turística. A Escola se
tornou um instrumento importante de luta para sobrevivência cultural e linguística do povo
Pataxó.
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4.2.1 - Identificação e Caracterização da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha
A Escola e Colégio Indígena Pataxó Coroa Vermelha48 localiza-se na rodovia BR 367 – km
78 – S/Nº - Aldeia Coroa Vermelha, Distrito Santa Cruz Cabrália (BAHIA). A partir do ano de
2000, ocupa uma parte do conjunto cultural Pataxó. Sua construção foi fruto da luta do povo
Pataxó para incluí-la no bojo das construções realizadas na área indígena, por ocasião das
chamadas comemorações dos 500 anos do Brasil. Hoje, a Escola Indígena Pataxó Coroa
Vermelha busca realizar um trabalho partindo dos princípios da Educação Escolar Indígena
Específica e Intercultural, atendendo aos interesses e princípios étnicos dos Pataxó. Oferece
educação escolar para 996 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio49, com faixa etária
entre 05 (cinco) e 50 (cinquenta) anos. Do quadro de professores, 90% já estão com a formação
superior iniciada e ou concluída. Os demais estão em busca de um grande sonho: fazer também
o ensino superior, e de “preferência que seja especifico e intercultural”, afirma a professora
Raimunda Pataxó.
A escola conta com os recursos humanos de direção, vice-direção, coordenação
pedagógica, secretariado, administrativo e de apoio. Na sua estrutura física conta com dez salas
de aulas, uma secretaria, uma sala de professor, uma biblioteca, um laboratório de informática,
uma cozinha, um centro de convívio, um centro de apresentações, dois sanitários e um pátio.
A organização dos espaços tem um papel preponderante no desenvolvimento da proposta
político-pedagógica da escola. A arquitetura em que se configura a escola é, para o povo Pataxó,
um bem cultural. É o desenho de suas concepções, incorporando a realidade sociocultural,
econômica e tecnológica. A concepção arquitetônica do Conjunto Cultural teve inspiração nas
edificações indígenas e na compreensão da educação como o conjunto de valores e saberes. O
projeto arquitetônico respeitou e atendeu às aspirações pedagógicas praticadas nessa escola. A
relação entre o espaço físico e a metodologia de ensino tem propiciado uma harmonia entre
“forma-função”. A conservação das instalações já existentes e as constantes adequações e
aplicações com mais salas de aulas, correspondente ao número de alunos, é indispensável ao
êxito dos projetos educativos ali desenvolvidos.
48

Ressaltamos que a referida escola possui duas vinculações administrativas. A primeira, denominada Escola Indígena pataxó
Coroa Vermelha, vinculada a rede municipal de ensino, que atende da educação infantil ao ensino fundamental séries finais e a
segunda, denominado Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, vinculado a rede estadual de ensino, que atende ao ensino
médio regular e ensino médio profissionalizante. Ambos tem seu funcionamento em prédio escolar único de propriedade da
comunidade Pataxó.
49
Oferta de ensino Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha e Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha – MatrículasNível/Modalidade de Ensino: educação infantil - 85 alunos, ensino fundamental do 1º ao 5º ano - 443 alunos, ensino fundamental
do 6º ao 9º ano - 147 alunos, educação de jovens e adultos - 197 alunos e ensino médio - 124 alunos.
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Uma característica própria da escola é a importância que se atribui ao espaço físico cultural.
As atividades escolares próprias para o uso do Centro de Cultura são planejadas com
antecedência, e registradas nos planos de aula dos professores. O Centro de Cultura é um lugar
de encontros e reuniões da comunidade e sempre que possível os professores participam destes
encontros, com o objetivo de interação Escola-Comunidade. A escola conta também com um
pequeno museu, local de visita pública, onde os professores e alunos expõem trabalhos
realizados junto à comunidade indígena, de acordo com o que se justifica no plano de ação do
Colégio Indígena Coroa Vermelha, no projeto político-pedagógico e nos projetos educativos.50
“A educação é vivida diariamente em casa, na escola, no trabalho, em todos
os meios em que vivemos e é passada de geração em geração. Acredita-se
que a educação deve ser para todos e por todos, pois não só a escola é
responsável; mas toda a sociedade envolvida, com os procedimentos
próprios de cada cultura. Ela está presente em vários lugares, principalmente
no contexto dos lares, onde adquire-se conhecimento com os mais velhos,
nos ensinamentos, ao conversar, brincar, ou praticando a nossa cultura. Esta
está relacionada à educação ao fato de noções, ideias, sentimentos e fazeres
que vá sendo colocada em prática nas trocas do dia-a-dia”.
“A educação escolar indígena diferenciada que aqui se propõe é a
construção do sujeito como um todo a partir dos diversos conhecimentos e
no respeito que nasce na transmissão dos conhecimentos que vão sendo
passado para outras gerações do povo. A maneira que tratamos uns aos
outros, respeitando o direito de cada e de todo ser humano. A educação
indígena está relacionada com as múltiplas realidades culturais, sendo
norteada a partir da forma de vida coletiva. No momento que a criança nasce,
ela passa a viver e a crescer naquilo que seus pais vivem culturalmente, se
construindo em personalidade, para as resistências na lutas e as batalhas
pelos direitos de uma sociedade melhor. A escola indígena é o centro de
conscientização e socialização coletiva da comunidade, onde podemos
preservar os valores culturais concebidos, desde que os educadores tenham
a capacidade de compreender essas idéias, para que o povo esteja sempre
interligando com as necessidades de adquirir novos conhecimentos e serem
usados dentro dos etnométodos específicos. E assim, criar novos espaços
para o trabalho com identidade cultural, e novo meios de sobrevivência, além
dos que já existe que é o artesanato, agricultura, a pesca e outros”.51

Dessa forma, a referida escola tem, entre seus objetivos gerais, oferecer uma educação
de qualidade em informações e formação, de modo que o aluno receba contribuições que
50

Apesar de não estar explicito no Projeto Político Pedagógico - PPP da Escola indígena Coroa Vermelha, os projetos
educativos, eles se encontram em todo o processo anual de planejamento da referida escola. Vê-los em anexo. Vale salientar
que a escola no momento atual, está passando por um processo de revisão e atualização do PPP, inclusive fazendo a inserção
de seus projetos educativos contextualizando e ajustando ao calendário escolar.

51

Justificativa do Plano Anual do Diretor – Colégio Indígena coroa Vermelha - 2011
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favorecerão a devida progressão no tocante à acessibilidade e continuidade em relação aos
estudos, visando à formação de um sujeito crítico, participativo e capaz de localizar as fontes de
informação, selecioná-las em consonância com a proposta pessoal, necessidades e carências,
trabalhando, assim, com o educando, as competências e habilidades de forma que ele aprenda o
conteúdo e saiba por que necessita dele na vida cotidiana e profissional52. Outros objetivos da
escola Pataxó Coroa Vermelha de acordo com o seu Projeto Político Pedagógico:
“Promover uma educação que contribua progressivamente para a formação de cidadãos
capazes de responder aos desafios colocados pela realidade e nela intervir; promover
gradativamente a melhoria da educação infantil, do ensino fundamental I e II”;
“Estabelecer programas específicos visando o aperfeiçoamento e o contínuo
aprimoramento do corpo docente; promover a formação de professores, através do
desenvolvimento de competências, permitindo o cumprimento de funções de acordo com as
dimensões técnicas, sociais e políticas”;
“Criar condições favoráveis para que o futuro professor assuma o seu papel de produtor
e divulgador dos conhecimentos indígenas para a sociedade envolvente”;
“Contribuir para que o professor possa ser instrumento para a interlocução entre os
saberes da sociedade indígena e a aquisição de outros conhecimentos indígenas e não
indígenas”;
“Desenvolver a capacidade de discutir os pontos polêmicos da vida da sociedade
envolvente e oferecer à comunidade indígena a possibilidade de critica e conhecimento dos
problemas”;
“Contribuir para que se efetive o projeto de autonomia dos povos indígenas, a partir de
seus projetos históricos, desenvolvendo novas estratégias de sobrevivência física, lingüística e
cultural”53.
Os professores indígenas Pataxó buscam implementar mudanças educacionais a partir
dos projetos societários da comunidade indígena, que contemplem a meta prioritária de
ressignificação intercultural e de ensino específico e diferenciado a partir das práticas educativas
e, assim, fomentar um modelo de educação intercultural e sustentável. Trata-se de empreender
uma luta permanente de desconstrução de princípios tidos como universais, para que sejam
construídas novas referências, compatíveis com os ideais de um projeto de Desenvolvimento
Local Sustentável. Considerando a determinação política e cultural na busca de mudanças das
políticas públicas educacionais por estes atores, é que se pretende compreender em que medida
52
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Plano Anual do Diretor – Ensino Médio regular e Profissionalizante - 2011
Objetivos Institucionais do Projeto Político Pedagógico da Escola Indígena Patxó Coroa Vermelha
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a Educação Escolar Intercultural e Sustentável contribui com o processo de construção do
desenvolvimento local sustentável do território Pataxó.
Reforçando a proposta de uma educação específica, o Cacique Aruã Pataxó mostra que
a escola tem um papel fundamental na organização do espaço comunitário, quando afirma que:
“A escola é um espaço comunitário que além de instrumentalizar os estudos
da comunidade, prepara pessoas como lideranças tradicionais que precisam
de orientações. A escola em si, serve como base de fortalecimento
comunitário, administrativo e tem um importante papel na convivência e nos
valores do povo pataxó”.54

Porém, ainda na reflexão feita pelo cacique Aruã
“a Educação Escolar Intercultural e Específica, na prática, está bastante distante da
realidade, distante dos objetivos propostos por este novo paradigma de educação
pensada pelos povos indígenas. Parte da comunidade, ainda que seja uma pequena
parte, critica a qualidade da educação”.

Ou seja, não acredita nesse novo pensar, na nova organização estrutural e curricular da escola
indígena. “Isso porque ainda acreditam que a escola não indígena é a melhor”. Os professores,
por sua vez, fazem um trabalho muito importante de fortalecimento, conscientização e
valorização do seu trabalho. Mas isso não é o bastante. Ainda segundo o Cacique
“A escola, os alunos, os pais e comunidade como um todo devem fazer esse papel
coletivo, planejar no coletivo e acreditar que essa escola pode e deve ser bem
melhor. O isolamento não é legal. E geralmente quem não acredita na escola
indígena é porque está isolado do coletivo”.

Por outro lado, a pretensão de uma educação escolar específica só se faz possível
porque a própria concepção de educação escolar indígena sofreu uma significativa mudança e
ganha um novo olhar e um novo entendimento, de modo a possibilitar a autonomia do sujeito e
da coletividade, inscrevendo-se em cada um a sua própria perspectiva, ampliando a
compreensão, interagindo e modificando o próprio processo de formação. Essa mudança de
paradigma ainda é nova e confusa para muitos dos membros da comunidade indígena e, para
que a proposta da escola tenha clareza e objetividade, na fala do Cacique Aruã, “a comunidade
deve em primeiro lugar entender a educação específica e diferenciada; entender a alteração pelo
qual passa a escola e seu impacto no aluno (a); entender para valorizar e acreditar; sentir parte,
54

Gerdion Santos do Nascimento – Aruã, é cacique e presidente do Conselho de lideranças na Aldeia Coroa Vermelha,
presidente da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia e membro do GT desta pesquisa.
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participar do projeto que se quer construir”. Enquanto proposta nova, cabe ressaltar que a
educação escolar indígena vem acrescentar novos desafios aos já suscitados, fundamentado no
esforço de construção de um projeto de sociedade justa e igualitária.
A educação diferenciada para os povos indígenas, que deve ser um instrumento na
conquista de autonomia política e econômica frente à sociedade nacional, garantida na
constituição Federal de 1988, passa por impasses, contradições e dificuldades de
implementação. Mesmo assim, os povos indígenas têm se apropriado e ressignificado a
educação escolar nas comunidades/aldeias, para colocá-la a serviço de seus projetos sociais e
políticos. Professores pataxó colocam a educação sustentável como “uma educação que realiza
um trabalho de continuidade, valoriza o conteúdo diferenciado e específico, trabalha e fortalece o
conhecimento que serve para o cotidiano e traz retorno à comunidade indígena”. Colocam,
ainda, as inúmeras dificuldades para implementar a educação escolar e defendem “que os
princípios comunitários e de lideranças” são fundamentais para intermediar e ajudar a escola a
superar os problemas. Afirmam, ainda, que: “O diálogo possui grande importância para
solucionar problemas educacionais oriundos de uma política pública não consolidada”.55
O quadro das necessidades desta escola, dentro do que se pode chamar de educação
escolar intercultural específica e diferenciada, apresenta-se hoje muito extenso. Na rede física,
há uma emergente necessidade de reforma do espaço físico existente: a cobertura de palha se
encontra totalmente destruída ficando parte do mobiliário e a biblioteca quase que totalmente
vulneráveis à chuva, sol e vento; há insuficiência de salas de aula, de sala de informática, sala
do professor e direção. Os espaços existentes são muito pequenos, não atendendo à
necessidade da equipe de professores, coordenadores e gestores; os materiais de apoio
pedagógico estão dentro de uma política não consolidada e, consequentemente, isso tem um
impacto negativo muito grande para a concretização e continuidade de uma gestão e
planejamento educacional específico, conforme o modelo de educação intercultural e
sustentável.

55 Síntese da fala dos professores Pataxó: Rosinete Pereira Silva, Valtair Alves dos Santos, Gabriela F. de Jesus, Diana da
Conceição Bonfim, Pedro Jesus Neves do Espírito Santo e do vice Diretor, Gilson Matos.
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CONSIDERAÇÕES

Para os povos Pataxó e Tuxá, objetos desta pesquisa, são relevantes a construção de
novas visões propiciatórias da compreensão da diferença como valor e o convívio da diferença,
assim como a valorização dos seus objetivos de vida. Dessa forma, a escola indígena, em uma
perspectiva intercultural e sustentável, faz parte das estratégias de vida desses povos, que
buscam uma educação escolar que prepare os jovens para serem grandes líderes para lutar
pelos direitos e interesses coletivos; para que possam garantir uma afirmação identitária; dar
continuidade aos conhecimentos dos mais velhos, defendendo e conquistando direitos
específicos e adquirindo conhecimentos globais para o Bem Viver das suas comunidades.
Sabemos, portanto, que atribuir essa responsabilidade à escola, constitui-se em grandes
desafios, porém, são desafios necessários, pois podem significar o modelo de projetos
sustentáveis e de gestão territorial coletivos, comunitários que favoreçam às particularidades
desses povos, através da prática do diálogo intercultural, que se torna estratégico e necessário
para assegurar as propostas, interesses e necessidades destas comunidades. Considerando o
que foi apontado, faz-se necessário, na construção do currículo, levar em consideração os fatos
relacionados à terra, cultura, língua, educação, saúde, sustentabilidade e interculturalidade,
temas estes que estão em intenso debate em diferentes realidades entre os povos indígenas.
Uma segunda consideração diz respeito à estrutura da matriz curricular dessas escolas.
Não dá para se trabalhar uma proposta tão inovadora, como a pensada por estes povos, através
do trabalho interdisciplinar, implementar uma política de interculturalidade e sustentabilidade sem
mexer na atual matriz, fechada e que ainda carrega a ideia tradicionalista de ensinar. É preciso,
pois, que os currículos dessas escolas se organizem considerando a pedagogia indígena e a
partir das três grandes áreas de conhecimento:
• Linguagens, seus códigos e suas tecnologias;
• Ciências da natureza e suas tecnologias;
• Ciências humanas e sociais e suas tecnologias.
O currículo organizado por área de conhecimento possibilita um permanente diálogo
entre os diversos componentes curriculares, conforme suas afinidades e os desafios da
realidade que se quer que os alunos compreendam e interpretem, para propor soluções. Dessa
maneira os espaços de discussão se abrem para novos olhares e novos conceitos; proporciona
um maior diálogo intercultural com os conhecimentos tradicionais e ocidentais.
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Não se tem, ainda, um instrumento metodológico formado para trabalhar a
interculturalidade nessas escolas indígenas. Esse é outro grande desafio. Os professores usam
muito os termos: educação “diferenciada”, “específica”, “intercultural” e dizem trabalhar esses
princípios, porém, na prática, as experiências apresentadas pelas escolas, objeto desta pesquisa
e por outras, fruto da minha caminhada frente à educação escolar indígena, ainda são muito
fragilizadas, fragmentadas, pontuais. Reconhecemos e defendemos que estão no caminho certo
e costumo dizer que esse instrumento, esse modelo tão desejado pelos povos indígenas, ainda
está em construção e, para firmar essa construção, consideramos importante a pedagogia de
projetos e da pesquisa, na reformulação do currículo por área do conhecimento, na promoção da
interdisciplinaridade, através de um projeto de estudo ou um projeto de trabalho, que ajude a
resolver um problema real ou estudá-lo.

Para atender às necessidades específicas dessas escolas, a estrutura de escola existente
deve ser modificada, porque o modelo de educação vigente está voltado para um específico
universo de produção da vida humana que não é a dos povos indígenas, e sim da vida do
homem dos grandes centros, ao passo que, nas aldeias, a forma de organizar a produção da
existência da vida obedece à outra lógica distinta da lógica da vida na cidade. A existência vai
sendo construída a partir de um conjunto mais específico de atividades intrínsecas ligadas ao
meio em que vivem esses povos. As escolas em estudo, mesmo situadas em áreas urbanas,
mesmo estando em intensa construção e reconstrução, em processos simultâneos, como são,
de fato, os processos de vida e de produção, trazem muitos elementos intrínsecos de um povo
que defende a lógica da especificidade, do ser indígena, e há uma enorme clareza de que é
fundamental o rompimento da estrutura já estabelecida.

Propor mudanças para um modelo de educação enraizadamente tradicionalista, difundido,
construído por séculos de dominação e dele apropriar-se, tem sido muito difícil para o povo
Pataxó e Tuxá, mesmo não estando sós, mesmo apoiados na legislação indígena e no
movimento social organizado dos povos indígenas do estado da Bahia e do Brasil. A formação
crítica com vistas a uma intervenção social dinâmica na reorientação das práticas educacionais
escolares e na reformulação do currículo da escola indígena é urgente, pois não queremos aqui
destruir a base do modelo que se inspira nas práticas tradicionais de ensino, mas mostrar, e
provar, que o modelo de educação que perdura na sociedade baiana e brasileira é pouco ou
menos útil para esses povos, que buscam um contexto específico e diferente do modelo vigente.
Sabemos e reconhecemos que houve conquistas importantes, as quais não se podem
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negligenciar. Sabemos também que não se destrói um modelo de estrutura social importante
sem outro para substituí-lo, simplesmente por discordância em relação a alguns aspectos e parte
de seu funcionamento.
Enquanto professores e professoras indígenas pesquisadores e pesquisadoras, que
vivenciamos o processo da busca de novos paradigmas para a educação escolar indígena,
somos sabedores também, da inexistência de um caminho pronto, embora já saibamos o que
queremos enquanto novo modelo de educação escolar indígena: é preciso incluir, em nossas
escolas, elementos de nossas e de outras culturas e concretizar aspectos que colaborem para a
melhoria da qualidade de vida, das relações sociais e políticas e da sustentabilidade do povo e
do território, sinal evidente de amadurecimento intelectual, com mudanças significativas no modo
de pensar a escola e o trabalho docente nas escolas indígenas que buscam alcançar esse
objetivo.
Saber que, o que queremos não é suficiente, se não construirmos juntos, povos indígenas e
poder público, os caminhos que, na prática, venham concretizar as ações que direcionam para
as mudanças de paradigmas. Por parte dos professores indígenas, a responsabilidade e o
compromisso com a escola e com o seu povo devem ser ainda maiores; é de fundamental
importância praticar o pensamento crítico, construtivo, a mudança de atitude; pensadores que se
dediquem a diagnosticar os problemas cruciais da escola em construção, refletir sobre os
problemas que se impõem e propor soluções a esses problemas. Por parte do poder público,
não basta criar leis, decretos e portarias que regulamentam essa escola; é preciso criar
condições e flexibilização na condução das mudanças para caracterização de uma nova escola
que se diferencie, de fato, desde a rede física, sua organização, gestão e prática pedagógica,
que devem ser conduzidas por indígenas, para fins da garantia e sobrevivência dos mesmos e
da relação com a cultura dominante da sociedade não indígena, cuja base seja o respeito mútuo
às diferenças e especificidades.

Enfim, as mudanças devem se constituir em um processo de planejamento-ação dos
indígenas e poder público, uma ação integradora entre o loco de aprendizagem e o contexto
social, efetivado de forma crítica e transformadora. Frisamos, mais uma vez, que os currículos e
as atividades educativas devem ser trabalhados através da pedagogia de projetos e pesquisa;
planejadas tendo como ponto de referência a problemática sociocultural, econômica e política do
contexto no qual a escola está inserida, construída a partir da integração de todos os envolvidos,
numa ação conjunta, onde toda a comunidade discute, decide, executa e avalia coletivamente as
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atividades, visando à solução de problemas comuns, interesses coletivos para o bem viver56
dessas comunidades. Esse processo de construção coletiva deve ir além da resolução de
situações do cotidiano, enfatizando-se a produção e valorização do conhecimento tradicional e
científico, contextualizado em nível histórico e cultural, praticando dessa forma a
interculturalidade que, por sua vez, deve abarcar as discussões dos projetos societários e de
sustentabilidade territorial de cada povo. Quem sabe, dessa forma, talvez estejamos construindo
um novo paradigma de educação, ou seja, a Educação Indígena Intercultural e Específica.

56

Os termos “projetos de futuro”, “garantia das gerações futuras” dentre outros muito usados nos textos e nas falas políticas
indígenas, são termos de grandes significados, mas que carregam uma conotação de distanciamento, que parece não servir o
agora e somente o futuro, e este por sua vez, parece estar cada vez mais distante. Um conceito que corresponde melhor a idéia
de um resultado mais próximo e contundente, é o conceito de Bem Viver, muito utilizado neta pesquisa. Essa idéia, no entanto,
tem muitas variações, alternando entre a defesa de uma outra relação com a natureza e a crítica ao modelo de desenvolvimento.
Quem afirma isso é o economista Pablo Dávalos que apresenta uma definição mais precisa e que, portanto, foi bem aceita nesta
pesquisa. Para Dávalos “A teoria do Bem Viver (Sumak Kawsay ou Sumak Qamaña) nasceu da prática histórica e da resistência
dos povos indígenas da América Latina. É uma proposta feita pelos movimentos indígenas para todo o conjunto da sociedade.
Quer ser uma alternativa à idéia moderna do “progresso”, e pretende colocar um novo contexto para as lutas emancipatórias dos
movimentos sociais. A noção do Bem Viver propõe abandonar a idéia de progresso porque considera que essa noção é
discriminatória e violenta. Ela desconsidera a relação dos seres humanos com a natureza; além disso, pressupõe um tempo
linear e um espaço homogêneo que não correspondem ao desenvolvimento histórico das sociedades. A idéia de progresso foi
uma criação da burguesia em seu progresso de emancipação política que agora está demonstrando seus limites... A idéia d Bem
Viver está presente em quase todos os povos indígenas de Abya Yala (ou América Latina)”. Continua ele: ”Seus princípios são
relacionalidade, complementaridade, reciprocidade e correspondência. Reconhece que as visões de tempo e espaço são
complexas, que as sociedades estão atravessadas pela diversidade e que esta deve ser respeitada. Da mesma maneira que a
ideologia do progresso não se apresentou como uma reivindicação da burguesia, mas como um ethos da história, também o Bem
Viver, que quer questionar a fundo a modernidade e seus conceitos de base, não é somente uma reivindicação dos indígenas
nem para os indígenas. O Bem Viver é, no momento, a alternativa mais importante que se tem para sair do capitalismo e da
modernidade”.
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ANEXOS

Roteiro dos grupos focais

Entrevista: Pataxó (gestores/professores, alunos, lideranças)
Grupo focal: 01 (gestores e professores)
Que mecanismos são ou devem ser desenvolvidos pelos professores visando à
constituição de novos saberes sobre educação intercultural e desenvolvimento local
sustentável?
Como esses conhecimentos são produzidos e coletivizados?
Qual a contribuição da escola nesse processo e até onde vai essa contribuição?
Em que medida essas pessoas conseguem vincular os conhecimentos práticos,
produzidos no cotidiano dos processos de trabalho/educação, com os conhecimentos
científicos necessários para a viabilidade desse desenvolvimento de modo a atender
aos anseios da comunidade sem ferir os seus princípios?
Como acontece e como é vista a produção de livros didáticos específicos adequados
para a concretização de projetos educativos interculturais na escola e na
comunidade?
O que falta para construir pedagogicamente a Educação Escolar Indígena Específica
e diferenciada?
Como estabelecer o diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos
tradicionais?
Como você conceitua Educação Intercultural?
Como você conceitua Educação Sustentável?
Como acontece a construção de currículo que contemple, no seu programa, as
diferentes manifestações culturais dos Pataxó?
Sobre o currículo escolar o que o aluno deve aprender, para que servirá esse
conhecimento e o que a escola deve ensinar?
Qual deve ser o perfil do professor que trabalha com a língua indígena Patxôhã?
Qual deve ser o perfil do professor que trabalha com o ensino das culturas, da arte e
das tradições específica do povo indígena?
Hoje, como é pensado o currículo do Ensino Médio na e para a escola indígena?
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Grupo focal 02 (lideranças)
Qual deve ser o papel da escola na sua aldeia?
O que espera da Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada e
Intercultural?
Qual deve ser o papel da comunidade e quais os desafios e dificuldades para essa
construção? Ela deve ser coletiva?
Como você conceitua Educação Intercultural?
Como você conceitua Educação Sustentável?
Como você vê a Educação Intercultural e Educação Sustentável na sua
comunidade?
E as dificuldades reais como são colocadas em práticas?
Grupo focal 03 (alunos)
Como você conceitua Educação Intercultural?
Como você conceitua Educação Sustentável?
Sobre o currículo escolar o que você deve aprender e para que servirá esse
conhecimento e o que a escola deve ensinar?
O que você espera da Educação Escolar Indígena Específica e Diferenciada?
O que você espera da Educação Sustentável? Como esse modelo de educação
pode contribuir com o desenvolvimento e sustentação da sua comunidade?
E as dificuldades reais como são colocadas em prática?

Entrevista: Tuxá (gestores/professores, alunos, lideranças
Grupo focal: 01 (gestores e professores)
Que mecanismos são ou devem ser desenvolvidos pelos professores visando à
constituição de novos saberes sobre educação intercultural e desenvolvimento local
sustentável?
Como esses conhecimentos são produzidos e coletivizados?
Qual a contribuição da escola nesse processo e até onde vai essa contribuição?
Em que medida essas pessoas conseguem vincular os conhecimentos práticos,
produzidos no cotidiano dos processos de trabalho/educação, com os conhecimentos
científicos necessários para a viabilidade desse desenvolvimento de modo a atender
aos anseios da comunidade sem ferir os seus princípios?
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Como acontece e como é vista a produção de livros didáticos específicos adequados
para a concretização de projetos educativos interculturais na escola e na
comunidade?
O que falta para construir pedagogicamente a Educação Escolar Indígena Específica
e diferenciada?
Como estabelecer o diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos
tradicionais?
Como você conceitua Educação Intercultural?
Como você conceitua Educação Sustentável?
Como acontece a construção de currículo que contemple, no seu programa, as
diferentes manifestações culturais dos Tuxá?
Sobre o currículo escolar o que o aluno deve aprender, para que servirá esse
conhecimento e o que a escola deve ensinar?
Qual deve ser o perfil do professor que trabalha com o ensino das culturas, da arte e
das tradições específica do povo indígena?
Hoje, como é pensado o currículo do Ensino Fundamental Séries finais na e para a
escola indígena?
A escola pretende gradativamente ofertar todas as séries da educação básica. A
escola já possui ou já está pensando em uma proposta para a oferta do ensino
médio?
Grupo focal 02 (lideranças)
Qual deve ser o papel da escola na sua aldeia?
O que espera da Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada e
Intercultural?
Qual deve ser o papel da comunidade e quais os desafios e dificuldades para essa
construção? Ela deve ser coletiva?
Como você conceitua Educação Intercultural?
Como você conceitua Educação Sustentável?
Como você vê a Educação Intercultural e Educação Sustentável na sua
comunidade?
E as dificuldades reais como são colocadas em práticas?
Grupo focal 03 (alunos)
Como você conceitua Educação Intercultural?
Como você conceitua Educação Sustentável?
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Sobre o currículo escolar o que você deve aprender e para que servirá esse
conhecimento e o que a escola deve ensinar?
O que você espera da Educação Escolar Indígena Específica e Diferenciada?
O que você espera da Educação Sustentável? Como esse modelo de educação
pode contribuir com o desenvolvimento e sustentação da sua comunidade? E as
dificuldades reais como são colocadas em prática?

Projeto de exposição da Cultura Pataxó 2011.

1.Titulo: Projeto da exposição da Cultura Pataxó da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha.
Tema: Diversidade do povo Pataxó
A elaboração e execução deste projeto de leitura e escrita, compõem-se como uma das
atividades anuais desta unidade de ensino. Que se desenvolverá em sala de aula com a participação
direta dos alunos. A escolha do tema, Exposição da cultura Pataxó na Escola indígena Pataxó Coroa
Vermelha foi para adequar uma atividade que já iria ocorrer na escola, assim poderia envolver outros
colegas professores em todo seu desenvolvimento.
2. Objetivo Geral:
- Exposição da cultura Pataxó a partir de materiais produzido por alunos, professores indígenas
e pessoas da comunidade- Incentivar a leitura e a escrita,
2.1 Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•

Organizar as atividades para a exposição do projeto feira Literária do Município de Santa Cruz
Cabrália.
Produzir materiais diversos da cultura Pataxó e criar um espaço de reflexão entre alunos,
professores e Comunidade do que é , nossa identidade e nossa Diversidade Cultural.
Proporcionar o exercício da escrita e da leitura e a utilização das músicas, danças, pinturas,
modalidades esportivas, comidas, remédios e das historias Pataxó.
Aproveitar a oportunidade, para mostrar a sociedade não-indígena, quem são os Pataxó.
Confecção de livros Literários.
Registrar todas as atividades da exposição e construir um acervo de materiais didáticos sobre a
nossa cultura para a Escola indígena.

3. Justificativa:
A exposição da cultura Pataxó a partir de materiais produzido por alunos, professores indígenas
e pessoas da comunidade se justifica porque é um espaço bastante rico para o aprendizado, a
integração entre alunos, participação efetivas de pessoas da comunidade e de visitantes. Além disso,
temos necessidade de aproveitar a oportunidade, para mostrar a sociedade Cabraliense, os alunos
não-indígenas de nossa região, quem somos. Até porque existe ainda uma forte discriminação contra
nós indígenas da região.
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Por outro lado, a organização das atividades da exposição para comunidade e estudantes de outras
escolas da região se faz uma necessidade, pois já fazemos a exposição há sete anos.
A produção bens culturais é um processo dinâmico, o que não é deferente na cultura Pataxó. Por isso,
proporcionar um espaço de reflexão para exercícios e a utilização da cultura Pataxó, entre alunos e
professores no espaço escolar, é umas das formas de alimentar e valorizar a nossa identidade étnica.
Sendo assim, devemos ser rigorosos, e cabe então, um registro minucioso dessas atividades, na
produção dos materiais e na exposição que poderá construir um acervo de materiais sobre a nossa
cultura para a Escola indígena e as escolas da região.

4. Área de estudo: informação sobre a área de estudo, experiências anteriores:
As exposições que já foram realizadas pela Escola, nos sete anos anteriores, têm sido um
espaço de grande produção de materiais, reflexão sobre a nossa cultura e também de convivência entre
os participantes, pois buscamos o respeito e harmonia com sociedade circunvizinha.
As exposições têm sido sempre realizadas no espaço escolar da Escola Indígena, onde temos
recebido visitantes de escolas publicas e privadas dos municípios de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e
Eunápolis. Fazemos contatos com muitas escolas e até confirmam a vinda, mas nem sempre todos
aparecem, os motivos apresentados: falta de transporte, chuva ou outro imprevisto. Más, os grupos que
têm nos visitado fazem uma boa avaliação do encontro e da oportunidade de conhecer melhores os
indígenas.
A dinâmica sempre usada: os participantes fazem a visita às salas, onde ficam os materiais
expostos, e depois no Centro de Cultura da Escola, onde vêem e participam de apresentação de danças,
provam de comidas típicas, assistem a vídeos e a palestras, por fim, assistem a modalidades de jogos
indígenas que são apresentados pelos alunos.
Neste dia, as aulas dos nossos alunos são temáticas, ficam exclusivamente para apresentar os
resultados dos seus trabalhos que produziram durante o período de preparação. O que mudamos neste
ano, pois alguns pais e alunos acham que neste dia, não tem aula e muitos dos alunos acabam não vindo
para a escola, por vergonha ou outro motivo.
Tema Central: Identidade Pataxó/ Diversidade do povo Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos;
Terra e Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
6.1 Historias:
Histórias Pataxó, da aldeia e da jaqueira.
Objetivo:
Pesquisar juntos com os alunos e construir um acervo de textos das historias mais significativas
do Povo para a exposição.
Objetivos específicos:
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Levando os alunos a assumir estudo e produção para a exposição como atividades de
conhecimento. Colocando os seus olhares e como querem ser vistos a partir das histórias. E
principalmente, compreender o processo histórico do pataxó.
Justificativa:
A partir do contato, ocorrem grandes mudanças entre os pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de enfrentar a
forçada redução do território com a chegada de não-índios, cominando com o aldeamento do grupo em
1861, em Barra Velha para serem “pacificados” pelos Capuchinhos, pois eram considerados índios
bárbaros. Ali, foi onde ocorreu a perda forçada da língua e uma boa parte das tradições dos
antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários Capuchinhos neste aldeamento fora à
catequização, pois nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários
tenham ensinado ler e escrever ou de praticar agricultura. Mas a crença, se desta como um dos pontos
fortes desta herança.
Acredita-se que depois que os missionários, já os consideravam fracos e não mais fazia
resistência as suas investidas, foram embora e deixando-os à míngua. Ali ficaram esquecidos, chegando
a serem considerados extintos pelo órgão oficial. Só vem ressurgir no cenário nacional por ocasião as
discussões para implantação do Parque Nacional do Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, muitas outras foram perdidas, pois é como
se tivesse feito uma lavagem celebral nos velhos, pois, não lembram de quase nenhum fato importante
antes de 1951. Outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica e a luta pela reconquista do território renasceu. Temos feito
grande esforço em pesquisas e na revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que
ainda nos restam e contar a nossa própria historia.
Por tudo isso é devemos conhecer e valorizar as Histórias Pataxó, da aldeia, da Jaqueira, os
Mitos e lendas. Devemos mostrar como vivia e o pensava os nossos antepassados. A importância das
historias e suas influencias nos dias de hoje, bem como, as influencias das sociedades não – indígenas
sobre a nossa sociedade.
Metodologia:
Pesquisa bibliográfica, de campo junto aos mais velhos e oficina de textos, o que pode ser em grupo ou
individual.
Atividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema.
Pesquisar os livros e textos que fala sobre a história Pataxó.
Pesquisar as histórias antigas e atuais junto aos mais velhos.
Criar espaço de produção de textos e sistematização dos trabalhos realizados.
O professor irá retomar o assunto, fazendo uma conclusão geral do assunto estudado, seus
objetivos e metas, ou seja, seus resultados esperados;
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Resultados esperados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conscientização do que é nossa identidade coletiva.
Conscientização para o respeito aos mais velhos e suas histórias.
Entender a realidade atual do Povo.
Coletar o maior número de histórias.
Material organizado para a exposição.
Grande índice de aprendizado.
Que os alunos e professores serem capazes de contar histórias para os visitantes na
exposição.

Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro a 13 de abril, quando deverão estar
prontas para a exposição, 14 e 15 Abril. E neste projeto específico os materiais serão confeccionados
para ser apresentado em outubro, na praça do coração de Cabrália.
Materiais e orçamento:
Cadernos, cartolinas, papeis madeira, e papeis cartões, lápis canetas, giz, gravador,
computador, scanner, máquina fotográfica, filme e revelação.
Bibliografia:
Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Todas as
fontes, escritas ou não, deverão ser registras e catalogadas para outros trabalhos futuros.
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvido com os alunos o trabalho. Seguiu-se o plano
original ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os resultados foram alcançados ou não.
Como foi?
6.2 Artes:
Tema Central: Identidade Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos;
Terra e Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
Pintura corporal e os tecidos

Objetivo:
Pesquisar juntos com os alunos e construir um acervo de pinturas corporais e de desenhos que
são usados nos artesanatos e utensílios. Destacando que significados esses têm para o Povo. Deverão
ser catalogados para serem colocados na exposição.
Objetivos específicos:
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Levando os alunos a assumir o trabalho como importante fonte da identidade. Colocando os
seus olhares, como se vêem, como pensam que são vistos e como querem ser vistos a partir das pinturas
e desenhos.
Justificativa:
A partir do contato, grandes mudanças ocorrem entre os pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de enfrentar a
forçada redução do território e o aldeamento em 1861, em Barra Velha para serem “pacificados” pelos
Capuchinhos, pois eram considerados índios bárbaros. Ali foi onde que ocorreu a perda da língua e uma
boa parte das tradições dos antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários do aldeamento foi a catequização, pois
nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários tenham ensinado ler e
escrever ou de praticar agricultura. Acredita-se que depois que eles já os consideravam fracos e não mais
fazia resistência as suas investidas, foram embora e deixando-os à míngua. Ali ficaram esquecidos e só
ressurgem no cenário nacional por ocasião as discussões para implantação do Parque Nacional do
Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, outras foram perdidas, pois é como se
tivesse feito uma lavagem cerebral nos velhos, pois não lembram de quase nenhum fato importante antes
de 1951, outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica do povo renasceu. Temos feito grande esforço em pesquisas e na
revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que ainda nos restam e contar a nossa
própria historia.
Portanto, essa atividade irá proporcionar um espaço para conhecer e refletir melhor sobre os
significados, o saber fazer das pinturas corporais e os desenhos de tecidos pataxó. Para
compreender que função social e de organização do pensamento tinham os nossos antepassados
através destes, as influências nos dias de hoje, bem como, as influências de outras sociedades indígenas
e não – indígenas nessas artes.
Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas a partir de oficina de produção de desenhos e de pesquisa de
campo junto aos mais velhos ou de observação.
Atividades:
1. Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema;
2. Pesquisa das pinturas corporais e seus significados e que tipo de materiais são
utilizado;
3. Será bastante proveitoso se os alunos tiverem instrução de como produzir e manusear
as tintas e os instrumentos utilizados nas pinturas;
4. Observação dos desenhos dos artesanatos e utensílios e pesquisar com quem os
fazem que significados têm esses desenhos;
5. Produção e sistematização dos trabalhos para a exposição utilizando o maior número
de fontes;
6. Produção de tintas para serem utilizadas em pinturas dos alunos durante a exposição.

112

7. Treinamento das pinturas corporais com tinta fácil de ser retirada, pois esta turma irá a
ajudar a pintar os colegas das outras turmas.
8. O professor irá retomar o assunto, fazendo uma conclusão do assunto estudado, seus
objetivos e metas, ou seja, seus resultados esperados;
Materiais: quem ou que?
Tintas de jenipapo, urucum, carvão, barro e artificiais.
Pinceis, cartolinas e outros.
Turma e professor, informantes, pintores.
Resultados esperados:
a.
b.
c.
d.

Conscientização dos valores dos símbolos e uso das pinturas corporais do povo.
Levantar e catalogar o maior número de desenhos e pinturas e seus significados.
Grande índice de participação e aprendizado.
Material organizado para a exposição.

Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro a 13 de abril, quando deverão estar
prontas para a exposição, 14 e 15.
Materiais / Orçamento:
Carvão, jenipapo, urucum, argila e tinta guache.
Pincel e madeira para fazer pincel de madeira.
Papel de ofício, cartolina, lápis, borracha. Giz e quadro.
Máquina fotográfica, filme, bateria e revelação.
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvido com os alunos o trabalho. Seguiu-se o plano
original ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os resultados foram alcançados ou
não. Como foi?

Bibliografia:
Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Colocar
todas as fontes escritas ou não. As pessoas que contribuíram com o trabalho.
6.3. Músicas e Danças tradicionais Pataxó:
Tema Central: Identidade Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos;
Terra e Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
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Objetivo:
Pesquisar juntos com os alunos e laborar uma coletânea de músicas e danças de tradição
Pataxó.
Objetivos específicos:
Fazendo uma reflexão de como os alunos se vêem praticando-as, como pensam que são vistos
e como querem ser vistos a partir dos contos e danças.
Levando os alunos a assumir o trabalho como importante fonte da manutenção da identidade
pataxó.
Pesquisando que significados que essas têm os contos e danças para o Povo, o trabalho poderá
ser junto com os velhos ou com alguns professores.
Ensaiando-os para serem apresentadas nos dias da exposição.

Justificativa:
A partir do contato, grandes mudanças ocorrem entre os pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de enfrentar a
forçada redução do território e o aldeamento em 1861, em Barra Velha para serem “pacificados” pelos
Capuchinhos, pois eram considerados índios bárbaros. Ali foi onde que ocorreu a perda da língua e uma
boa parte das tradições dos antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários do aldeamento foi a catequização, pois
nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários tenham ensinado ler e
escrever ou de praticar agricultura. Acredita-se que depois que eles já os consideravam fracos e não mais
fazia resistência as suas investidas, foram embora e deixando-os à míngua. Ali ficaram esquecidos por
quase 100 anos e só ressurgem no cenário nacional por ocasião as discussões para implantação do
Parque Nacional do Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, outras foram perdidas, pois é como se
tivesse feito uma lavagem cerebral nos velhos, pois não se lembram de quase nenhum fato importante
antes de 1951, outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica do povo renasceu. Temos feito grande esforço em pesquisas e na
revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que ainda nos restam e contar a nossa
própria historia.
Esse trabalho irá proporcionar um grande espaço para conhecer e refletir melhor sobre os contos
e danças Pataxó e seus significados, a função social e de organização do pensamento tinham os nossos
antepassados através destes, as influências nos dias de hoje, bem como, as influências de outras
sociedades indígenas e não – indígenas nestes aspectos da cultura Pataxó. Além de proporcionar uma
maior organização nas apresentações no dia da exposição.
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Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas coletivamente com a turma a partir de oficina de contos e
danças. Debates a cerca do tema. Trabalho de pesquisa de campo e sistematização de resultados.

Atividades:
1. Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema, e
planejamento de todas as etapas do trabalho;
2. Pesquisa dos cantos e danças e seus significados e que tipo de materiais são utilizado
na apresentação;
3. Juntamente com os alunos produzir materiais e instrumentos que serão utilizados nas
apresentações;
4. Treinamento das músicas e cantos que serão apresentação pela turma. Observando a
maior variação de ritmos e formas de danças.
5. O professor irá retomar o assunto, fazendo uma conclusão do assunto estudado, seus
objetivos e metas, ou seja, seus resultados esperados;
Materiais:
Tintas de jenipapo, urucum, carvão, barro e artificiais.
Pinceis, cartolinas e outros.
Turma e professor, informantes, pintores.
Gravador, filme, máquina fotográfica, pilha, computador e cópias.

Resultados esperados:
1.
2.
3.
4.

Conscientização para o uso de músicas e danças tradicionais do povo Pataxó.
Levantar e catalogar o maior número de músicas e danças e seus ritmos e significados.
Grande índice de participação e aprendizado.
Ótima apresentação no dia da exposição.

Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro a 13 de abril, quando deverão estar
prontas para a exposição, dia 14 e 15 de Abril.
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvido com os alunos o trabalho. Seguiu-se o plano
original ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os resultados foram alcançados ou não.
Como foi?
Bibliografia:
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Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Colocar
todas as fontes escritas ou não. As pessoas que contribuíram com o trabalho.
6.4 Jogos indígenas:
Tema Central: Identidade Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos;
Terra e Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
Objetivo:
Pesquisar as modalidades de jogos indígenas, e treinamento da turma... para apresentar as
modalidades esportivas e seus significados nos dias da exposição.
Objetivos específicos:
Construir um acervo de textos e desenhos na visão dos alunos do que são as modalidades
esportivas usadas pelos índios pataxó durante os jogos na semana do índio.
Justificativa:
A partir do contato, grandes mudanças ocorrem entre os pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de enfrentar a
forçada redução do território e o aldeamento em 1861, em Barra Velha para serem “pacificados” pelos
Capuchinhos, pois eram considerados índios bárbaros. Ali foi onde que ocorreu a perda da língua e uma
boa parte das tradições dos antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários do aldeamento foi a catequização, pois
nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários tenham ensinado ler e
escrever ou de praticar agricultura. Acredita-se que depois que eles já os consideravam fracos e não mais
fazia resistência as suas investidas, foram embora e deixando-os à míngua. Ali ficaram esquecidos por
quase 100 anos e só ressurgem no cenário nacional por ocasião as discussões para implantação do
Parque Nacional do Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, outras foram perdidas, pois é como se
tivesse feito uma lavagem cerebral nos velhos, pois não se lembram de quase nenhum fato importante
antes de 1951, outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica do povo renasceu. Temos feito grande esforço em pesquisas e na
revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que ainda nos restam e contar a nossa
própria historia.
Os jogos serão um trabalho irá proporcionar um espaço de conhecimento e competição. A partir
da reflexão iremos conhecer melhor cada modalidade que praticamos e como os tornar novamente
popular. Discutiremos qual era e é sua função social, as influências nos dias de hoje, bem como, as
influências de outras sociedades indígenas e não – indígenas neste aspecto da cultura Pataxó. Além
disso, certamente irá contribuir com a organização nas apresentações no dia da exposição.
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Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas a partir de pesquisa, estudo em sala e sistematização de
resultados, e é claro, treinamento das modalidades.
Atividades:
1. Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema, e
planejamento de todas as etapas do trabalho;
2. Pesquisa das modalidades, estudo das regras e os cuidados que deverão ser tomados, bem
como, os tipos de materiais e utensílios que serão utilizados na preparação e na apresentação;
3. Produção de textos e desenhos sobre o tema estudado;
4. Juntamente com os alunos produzir algum tipo de instrumento que poderá ser utilizado nos
treinamentos e nas apresentações;
5. Treinos das modalidades que serão apresentadas pela turma nos dias da exposição.
6. O professor irá retomar o assunto, fazendo uma conclusão do assunto estudado, seus objetivos
e metas, ou seja, seus resultados esperados;
Resultados esperados:
1. Conscientização para a prática dos jogos indígenas.
2. Textos escritos na visão dos alunos e auto-índice de participação e aprendizado
3. Sucesso nas apresentações para os visitantes.
Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro até 13 de abril, quando
deverão estar prontas para a exposição.
Matérias / Orçamento:
Arco e flecha, takap, toro de coqueiro, zarabatana, corda, e outros (sugestões)...
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvido com os alunos o trabalho. Seguiu-se o plano
original ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os resultados foram alcançados ou
não. Como foi?

Bibliografia:
Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Colocar
todas as fontes escritas ou não. As pessoas que contribuíram com o trabalho.
6.5 Armas e Armadilhas:
Tema Central: Identidade Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos; Terra e
Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
Turmas:
Professores:
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Objetivo:
Pesquisar e produzir armas e armadilhas de tradição Pataxó para a exposição da escola na
semana do índio.
Objetivos específicos:
Levar as armas e armadilhas usadas pelo povo pataxó juntamente com os alunos.
Levando os alunos a assumir o trabalho como importante fonte de conhecimento e que fazem
parte da identidade do povo Pataxó.
Produzir as armas e armadilhas que serão apresentadas nos dias da exposição.
Justificativa:
A partir do contato, grandes mudanças ocorrem entre os pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de
enfrentar a forçada redução do território e o aldeamento em 1861, em Barra Velha para serem
“pacificados” pelos Capuchinhos, pois eram considerados índios bárbaros. Ali foi onde que
ocorreu a perda da língua e uma boa parte das tradições dos antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários do aldeamento foi a catequização, pois
nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários tenham
ensinado ler e escrever ou de praticar agricultura. Acredita-se que depois que eles já os
consideravam fracos e não mais fazia resistência as suas investidas, foram embora e deixandoos à míngua. Ali ficaram esquecidos e só ressurgem no cenário nacional por ocasião as
discussões para implantação do Parque Nacional do Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, outras foram perdidas, pois é como se
tivesse feito uma lavagem cerebral nos velhos, pois não lembram de quase nenhum fato
importante antes de 1951, outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica do povo renasceu. Temos feito grande esforço em
pesquisas e na revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que ainda nos
restam e contar a nossa própria historia.
Temos enfrentado grandes dificuldades na alimentação, primeiro pela diminuição do território, o
que se alia à falta de alimentos pelas fontes naturais; segundo, a população cresceu bastante e
a subsistência estar baseada na vendo do artesanato e em pequenos cultivos.
Essa atividade irá proporcionar um espaço de aprendizado sobre os hábitos alimentares do povo
Pataxó. Quais são tipos de alimentos, como eram ou são preparados, como eram ou são
servidos, as influencias e mudanças de hábitos.
Queremos mais que isso, que seja algo que represente realmente os nossos valores e
concepção de mundo e não que os nossos artefatos e utensílios virem, ou seja, visto por nos
mesmos por apenas Artesanatos para atração a turística.
Essa atividade irá proporcionar um espaço de conhecimento sobre armas e armadilhas que eram
ou são usadas pelo povo Pataxó, fazendo uma reflexão do que são feitas e para que serviam e
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servem essas armas e armadilhas, bem como, os porquês e os tipos de cuidados devem-se ter
com meio ambiente e o não uso dessas armas e armadilhas em nossos dias.
Proporcionar uma maior organização desses conhecimentos que estarão norteando os
trabalhados. Além de preparar melhor os alunos para falar sobre o assunto no dia da exposição
da escola. Proporcionado assim, um resultado por escrito e por desenhos na visão dos alunos.

Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas em sala de aula e em campo com participação de pessoas da
comunidade para orientar e ajudar a fazer algumas das armas e armadilhas.
Atividades:
1. Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema, e
planejamento de todas as etapas do trabalho;
a) Armas: Quais, como são feitas, para quê e quem são feitas, que tipo de materiais são
utilizados;
b) Armadilhas: Quais, como são feitas, onde e para que são feitas, que tipo de materiais são
utilizados;
2. Visita a lugares de Produção. Confecção de textos e desenhos para ilustrar a discussão e
produção dos alunos sobre as armas e armadilhas que serão apresentações para os nossos
visitantes.
3. Produzir alguns tipos de armas e armadilhas. No caso das armas, algumas poderão ser pego
emprestado com pessoas da comunidade. Porém deverão conter o nome da pessoa, idade e
onde mora. No caso das armadilhas, deve-se convidar pessoas da comunidade para fazer uma
determinada armadilha representativa na reserva maturembá.
Após ter concluído todas as etapas, o professor irá retomar o assunto, fazendo uma
conclusão do assunto estudado, seus objetivos e metas, ou seja, seus resultados
esperados;
Materiais:
Para a sala de aula: pinceis, cartolinas e outros.
Para fazer as armadilhas: Madeiras finas e mais grossas, pati, facão, palhas, embiras ou cordas.
Pessoal: Turmas 4ª séries matutino e vespertino. Awoy e outros professores, informantes,
colaboradores.
Para registro: Gravador, filme, máquina fotográfica, pilha.
Resultados esperados:
1.
2.
3.
4.
5.

Conscientização para a preservação da natureza.
Participação de pessoas da comunidade nos trabalhos.
Produzir armas e armadilhas para a exposição da Escola Indígena.
Grande índice de participação e aprendizado dos alunos da escola.
Realização com sucesso da ultima etapa, a exposição.
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Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro até 13 de abril, quando
deverão estar prontas para a exposição no dia 14 e 15 de Abril.
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvida a atividade junto aos alunos. Seguiu-se o plano
original ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os objetivos e resultados
esperados foram alcançados ou não. Como foi?
Bibliografia:
Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Colocar
todas as fontes escritas ou não. As pessoas que contribuíram com o trabalho.
6.6 Comidas típicas:
Tema Central: Identidade Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos; Terra e
Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
Turmas:
Professoras:

Objetivo:
Pesquisar elementos da culinária da tradição Pataxó para a exposição da escola na semana do
índio.
Objetivos específicos:
Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema, e
planejamento as etapas seguintes da atividade;
Pesquisar e construir um acervo de textos e desenhos para a exposição.
Produzir de forma experimental algumas iguarias da culinária que serão produzidas como
merenda escolar e para serem apresentadas nos dias da exposição.
Levando os alunos a assumir o trabalho como importante fonte de conhecimento e que fazem
parte da identidade do povo Pataxó.
Justificativa:
A partir do contato, grandes mudanças ocorrem entre os pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de
enfrentar a forçada redução do território e o aldeamento em 1861, em Barra Velha para serem
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“pacificados” pelos Capuchinhos, pois eram considerados índios bárbaros. Ali foi onde que
ocorreu a perda da língua e uma boa parte das tradições dos antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários do aldeamento foi a catequização, pois
nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários tenham
ensinado ler e escrever ou de praticar agricultura. Acredita-se que depois que eles já os
consideravam fracos e não mais fazia resistência as suas investidas, foram embora e deixandoos à míngua. Ali ficaram esquecidos por quase 10 anos e só ressurgem no cenário nacional por
ocasião as discussões para implantação do Parque Nacional do Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, outras foram perdidas, pois é como se
tivesse feito uma lavagem cerebral nos velhos, pois não lembram de quase nenhum fato
importante antes de 1951, outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica do povo renasceu. Temos feito grande esforço em
pesquisas e na revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que ainda nos
restam e contar a nossa própria historia.
A culinária tradicional ainda tem sido esquecida ou substituída por outras. Temos enfrentado
grandes dificuldades na alimentação, primeiro pela diminuição do território, o que se alia à falta
de alimentos pelas fontes naturais; segundo, a população cresceu bastante e a subsistência
estar baseada na vendo do artesanato e em pequenos cultivos.
Essa atividade irá proporcionar um espaço de aprendizado sobre os hábitos alimentares do povo
Pataxó. Quais são tipos de alimentos, como eram ou são preparados, como eram ou são
servidos, as influencias e mudanças de hábitos.
Proporcionar uma maior organização desses conhecimentos, através de textos e desenhos,
além de preparar os alunos para falar sobre este o assunto no dia da exposição da escola.
Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas em sala de aula e em campo, em grupo e individual, com a
participação de pessoas da comunidade para orientar o estudo dos tipos de comidas tradicional.
Atividades:
1. Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema, e
planejamento de todas as etapas do trabalho. Quais são tipos de alimentos, beiju, tapioca,
Farinha de puba, Peixe na patioba, Carne assada, Cauim, Ouriço e outros. Como são
preparados, como são servidos, que tipos de materiais são utilizados. Que tipas de mudanças
podem ser percebidas com a influência de outras sociedades depois do contato.
2. Produção de textos e desenhos para ilustrar a discussão das comidas que serão apresentações
para os nossos visitantes.
3. Organizar junto com as cozinheiras, a preparação dos alimentos nos dias da exposição;
4. Após ter concluído todas as etapas do trabalho, o professor irá retomar o assunto, fazendo uma
conclusão do assunto estudado, seus objetivos e metas, ou seja, seus resultados esperados;
Materiais:
Para o trabalho em sala de aula: Pinceis, cartolinas, tintas guache, lápis de cor e outros.
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Para preparar os alimentos: mandioca, peixe, ouriço, conchas e outros.
Pessoal: Turmas 3ª série matutina e 2ª vespertina, professores, informantes, colaboradores e as
cozinheiras.
Para registro: Gravador, filme, máquina fotográfica, pilha.
Resultados esperados:
1.
2.
3.
4.

Conscientização para o uso das tradições.
Participação de pessoas da comunidade
Grande índice de participação e aprendizado dos alunos da escola.
Produção de material, textos escritos e desenhos para a exposição da Escola Indígena.

Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro até 11 de abril, quando
deverão estar prontas para a exposição no dia 12 e 13 de Abril.
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvida a atividade junto aos alunos. Seguiu-se o plano
original ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os objetivos e resultados
esperados foram alcançados ou não. Como foi?
Bibliografia:
Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Colocar
todas as fontes escritas ou não. As pessoas que contribuíram com o trabalho.
6.7 Ervas medicinais:
O plano que será aplicado em sala de aula será elaborado pelo professor a partir das orientações do
plano manual.
Tema Central: Identidade Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos; Terra e
Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
Objetivo:
Pesquisar elementos da medicina tradicional do povo Pataxó para serem colocadas na
exposição da escola na semana do índio.
Objetivos específicos:
Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema;
Pesquisar juntos com os alunos e construir um acervo de amostras de mudas, folhas, cascas,
raízes, etc.
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Produzir com a ajuda de pessoas da comunidade alguns remédios para serem apresentadas nos
dias da exposição.
Justificativa:
A partir do contato, grandes mudanças ocorrem entre os Pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de
enfrentar a forçada redução do território e o aldeamento em 1861, em Barra Velha para serem
“pacificados” pelos Capuchinhos, pois eram considerados índios bárbaros. Ali foi onde que
ocorreu a perda da língua e uma boa parte das tradições dos antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários do aldeamento foi a catequização, pois
nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários tenham
ensinado ler e escrever ou de praticar agricultura. Acredita-se que depois que eles já os
consideravam fracos e não mais fazia resistência as suas investidas, foram embora e deixandoos à míngua. Ali ficaram esquecidos por quase 10 anos e só ressurgem no cenário nacional por
ocasião as discussões para implantação do Parque Nacional do Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, outras foram perdidas, pois é como se
tivesse feito uma lavagem cerebral nos velhos, pois não se lembram de quase nenhum fato
importante antes de 1951, outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica do povo renasceu. Temos feito grande esforço em
pesquisas e na revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que ainda nos
restam e contar a nossa própria historia.
Mesmo assim, nos últimos anos a pajelança e os remédios tradicionais têm sido drasticamente
substituídos por remédios químicos, em conseqüência, temos desacreditado ou temos ficado
cada vez mais resistentes à cura por esse tipo de medicina.
Essa atividade irá proporcionar um espaço conscientização e aprendizado sobre os hábitos do
uso de remédios naturais.
A produzir uma lista de nome de plantas medicinais e remédios com a ajuda dos pais e
professores, além de receitas de remédios caseiros que são usados na aldeia.
Proporcionar uma maior organização desses conhecimentos, através desenhos sobre este o
assunto para o dia da exposição da escola.
Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas em sala de aula e em campo, em grupo e individual, com a
participação pais e de pessoas da comunidade.
Atividades:
1. Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema, e
planejamento do trabalho.
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Levantar quais são tipos de remédios caseiros, Chás, Defumadores, Banhos, Pomadas e
outros. Como são preparados, como são servidos e as mudanças e influencias de outras
sociedades depois do contato e suas conseqüências.
2. Produção de desenhos pelos alunos para ilustrar a exposição.
3. Organizar os materiais para a exposição;
4. Após ter concluído todas as etapas do trabalho, o professor irá retomar o assunto de forma oral,
fazendo uma conclusão do assunto estudado e avaliando se os objetivos e metas foram
alcançados;
Materiais:
Para o trabalho em sala de aula: pinceis, cartolinas, tintas guache, lápis de cor e outros.
Para preparar os remédios: raízes, folhas, resinas, sementes, etc.
Pessoal: Turmas alfa matutina e vespertina, professores, informantes, colaboradores.
Para registro: filme, máquina fotográfica, pilha.
Resultados esperados:
5. Conscientização para o uso de remédios naturais.
6. Participação de pessoas da comunidade.
7. Produção de uma lista de plantas medicinais e receitas
8. Produção de material para a exposição da Escola Indígena.
Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro até 13 de abril, quando
deverão estar prontas para a exposição no dia 14 e 15.
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvida a atividade junto aos alunos. Seguiu-se o plano
inicial ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os objetivos e resultados esperados
foram alcançados ou não. Como foi?
Bibliografia:
Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Colocar
todas as fontes escritas ou não. As pessoas que contribuíram com o trabalho.
6.8 Artefatos e utensílios:
Tema Central: Identidade Pataxó
Temas transversais em discussão = Ética; Pluralidade Cultural; Direitos, Lutas e Movimentos;
Terra e Conservação da Biodiversidade; Saúde e Educação.
Objetivo:
Pesquisar dos Artefatos, utensílios (artesanatos) de tradição Pataxó para serem colocadas em
exposição na semana do índio.
Objetivos específicos:
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Fazer um levantamento os Artefatos, Vestimentas e Artesanatos usados pelo povo pataxó
juntamente com os alunos.
Levando os alunos a assumir o trabalho como importante fonte de conhecimento e que fazem
parte da identidade do povo Pataxó.
Produzir ou coletar emprestado de pessoas da comunidade os Artefatos, Vestimentas e
Artesanatos que serão apresentadas nos dias da exposição.
Justificativa:
A partir do contato, grandes mudanças ocorrem entre os pataxó, principalmente, na forma de se
organizar e de produzir os valores da cultura material e imaterial. Povo nômade que teve de
enfrentar a forçada redução do território e o aldeamento em 1861, em Barra Velha para serem
“pacificados” pelos Capuchinhos, pois eram considerados índios bárbaros. Ali foi onde que
ocorreu a perda da língua e uma boa parte das tradições dos antepassados.
Tudo leva crer, que única preocupação dos missionários do aldeamento foi a catequização, pois
nenhuns dos velhos contam, ou se tem algum tipo de sinais, que os missionários tenham
ensinado ler e escrever ou de praticar agricultura. Acredita-se que depois que eles já os
consideravam fracos e não mais fazia resistência as suas investidas, foram embora e deixandoos à míngua. Ali ficaram esquecidos e só ressurgem no cenário nacional por ocasião as
discussões para implantação do Parque Nacional do Monte Pascoal de 1945 a 1961.
Das inúmeras historias que hoje ainda são contadas, outras foram perdidas, pois é como se
tivesse feito uma lavagem cerebral nos velhos, pois não se lembram de quase nenhum fato
importante antes de 1951, outras histórias, certamente, foram reelaboradas ou ressignificadas.
Mesmo com os todos impactos que afetaram diretamente o povo Pataxó, nos últimos anos, a
luta para preservar a identidade étnica do povo renasceu. Temos feito grande esforço em
pesquisas e na revitalização da cultura para manter a vida coletiva e as tradições que ainda nos
restam e contar a nossa própria historia.
No caso dos nossos utensílios e artefatos, tem sido o esforço para manter a economia das
comunidades. Queremos mais que isso, que seja algo que represente realmente os nossos
valores e concepção de mundo e não que os nossos artefatos e utensílios virem, ou seja, visto
por nos mesmos por apenas Artesanatos para atração a turística.
Essa atividade irá proporcionar uma oportunidade para conhecer melhor nossos artefatos e
utensílios que eram ou que ainda são usadas pelo povo Pataxó. Refletindo sobre como e de que
são feitas, para que serviam ou servem esses artefatos e utensílios, que tem de influencias
sociedades, que impactos tem tido na natureza, que cuidados devem-se ter com meio ambiente
e que possíveis saídas para o problema, sem deixarmos de fazer os nossos artefatos e
utensílios.
Proporcionar uma maior organização desses conhecimentos que estarão norteando os
trabalhados. Além de preparar melhor os alunos para falar sobre o assunto no dia da exposição
da escola. Proporcionado assim, um resultado por escrito e por desenhos na visão dos alunos.
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Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas em sala de aula e em campo com participação de pessoas da
comunidade para orientar e ajudar na doação e empréstimos de artefatos e utensílios de tradição
Pataxó
Atividades:
1. Discussão e levantamento em sala de aula do que os alunos já sabem sobre o tema, e
planejamento de todas as etapas do trabalho. Artefatos e utensílios: Quais, como e por quem
são feitas, para quê e pra quem são feitas, que tipo de materiais são utilizados;
2. Visita a lugares de Produção. Confecção de textos pelas professoras e desenhos pelos alunos
para ilustrar o trabalho.
3. Produzir ou pedir para os pais fazerem os materiais que serão utilizados na semana do índio.
4. No caso dos artefatos e utensílios para a exposição poderão ser pego emprestado com pessoas
da comunidade. Porém deverão conter o nome da pessoa, idade e onde mora.
5. Após ter concluído todas as etapas, o professor irá retomar o assunto, fazendo uma conclusão
do assunto estudado, seus objetivos e metas, ou seja, avaliar se seus resultados esperados
foram alcançados;
Materiais:
Para a sala de aula: pinceis, cartolinas e outros.
Para fazer as armadilhas: Madeiras finas e mais grossas, pati, facão, palhas, embiras ou cordas.
Pessoal: Turmas 4ª séries matutino e vespertino. Awoy e outros professores, informantes,
colaboradores.
Para registro: Gravador, filme, máquina fotográfica, pilha.
Resultados esperados:
6.
7.
8.
9.
10.

Conscientização para a preservação da natureza.
Participação de pessoas da comunidade nos trabalhos.
Produzir armas e armadilhas para a exposição da Escola Indígena.
Grande índice de participação e aprendizado dos alunos da escola.
Realização com sucesso da ultima etapa, a exposição.

Cronograma:
As atividades deverão ser desenvolvidas de 18 de Fevereiro até 13 de abril, quando
deverão estar prontas para a exposição no dia 14 e 15.
Relatório:
No relatório deverá conter como foi desenvolvida a atividade junto aos alunos. Seguiu-se o plano
original ou se teve que fazer alterações. Quais? Descrever se os objetivos e resultados
esperados foram alcançados ou não. Como foi?
Bibliografia:
Nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do trabalho. Colocar
todas as fontes escritas ou não. As pessoas que contribuíram com o trabalho.
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8. Resultados esperados:
a) Mobilização da escola e a organização adequada dos materiais da exposição.
b) Conscientização e valorização da identidade Pataxó.
c) A realização da exposição com excelente resultado.
d) Produção de material escrito e sistematizado. Além do relatório individual por atividade e da
avaliação coletiva.
e) Construção de um acervo de materiais e registro sobre a cultura Pataxó.
11. Bibliografia geral: nomes de livros, revistas, DC, filmes usados durante o desenvolvimento do
trabalho.
Fitas de vídeos: Índios no Brasil I e II. Casamento e danças Pataxó na Reserva da Jaqueira e Museu
indígena em Coroa Vermelha.
Fotografias: jogos indígenas de 2002 a 2006. Fotos da escola, de alunos e de pessoas da comunidade.
Livros. Histórias Pataxó, apostilhas referente ao assunto, módulos com textos projeto inovador de Cursos
para Professores Indígenas PIC PI- BA-3003-2004. E outros.

Plano de ação da Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas
Dimensão

Indicador
- Respeito ao
outro

Problemas
-Alguns alunos
tratam os
professores e
colegas de forma
desrespeitosa e
agressiva.

O que fazer?
-No dia-a-dia conversar
com os alunos,
chamando a atenção
deles em relação a
essas atitudes e fazer
as punições devidas
em casos extremos.

-Combate a
discriminação
-Há insultos e
atitudes
discriminatórias por
parte dos alunos.
Algumas
professoras sentem
dificuldades ao
tratar desses
assuntos, vêem a
situação e não
sabem como lidar
com o problema.

Ambiente
Educativo01

-Disciplina,
Tratamento
adequado aos
conflitos que
ocorrem no
dia-a-dia

-Organizar palestras
com pais e alunos
abordando essas
questões, convidando
p/ palestrantes
membros do conselho
tutelar e
pedagogos,pessoas
idosas da comunidade,
representantes de
organizações
religiosas.

Responsáveis

Todas as
professoras,
direção da escola.

Prazo
No dia-a-dia

Uma vez por
mês, durante
esse ano letivo.

No decorrer do
ano letivo
Direção e
professoras

-As regras de
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Dimensão

Indicador
-Planejamento

Prática
Pedagógica
e
Avaliação02

-Formas
variadas e
transparentes
de avaliação
dos alunos.

Monitoramento da prática
pedagógica e
da
aprendizagem
dos alunos

convivência que
são estabelecidas
com a participação
dos alunos no início
do ano letivo não
são cumpridas no
decorrer do ano. As
punições para
aqueles que não
cumprem as regras
também não são
cumpridas.

-Aplicar as punições
devidas estabelecidas
no regimento escolar.

Problemas

O que fazer?

-O planejamento
Elaborar o plano por
acontece, mas não unidade.
há uma participação
efetiva de todos os
professores .
Eles não fazem um
planejamento
anual, mas por
unidade.
-Os alunos não são
orientados a fazer a
auto-avaliação

-Ao final de cada
semana fazer
atividades de autoavaliação

-A escola não conta
com profissionais
de apoio
pedagógico.

-Solicitar da SEC
profissionais de apoio
pedagógico

- As decisões sobre
reprovação de
alunos são tomadas
de forma individual
pelos professores
das turmas, mesmo
quando fazemos
conselhos de
classe.
Não existe nenhum
procedimento
formalizado para
avaliar o resultado
do trabalho de
todos os

-Fazer uma reunião
com os professores
para conversarmos
sobre o desempenho
dos alunos. Os
professores deverão
trazer atividades de
leitura e escrita
produzidas pelos
alunos para avaliarmos
coletivamente a
situação dele.

Responsáveis

Prazo

-professoras

_ a cada início
de unidade

-Professoras

-Toda semana
no decorrer do o
ano letivo

Direção

Urgentemente

-Direção e
professoras

-No início da 4ª
unidade

- Todos os
envolvidos: pais,
alunos,
professoras,
funcionários e
Direção.

-No decorrer do
ano letivo

-Estamos avaliando o
resultado trabalho de
todos os profissionais
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profissionais da
escola

Dimensão

Indicador
Orientações
para a
alfabetização
inicial
implementadas

Ensino e
aprendizage
m da leitura
e da escrita- Existência de
03
práticas
alfabetizadoras

Atenção ao
processo de
alfabetização
de cada
criança.

Problemas
-Não há uma
proposta
pedagógica escrita
que descreve as
aprendizagens
esperadas para
cada ano/série.
-Alguns professores
não socializam o
trabalho que está
realizando em sala
de aula e pouco
participam de
cursos de formação
continuada.
-A escola não
define ações a
serem realizadas
em sala de aula
para melhorar a
aprendizagem das
crianças com
dificuldade de
alfabetização.
-Alguns alunos não
têm o domínio
básico da leitura e
da escrita na 2ª/3ª
série do ens.
Fundamental.

da escola a partir
desse projeto Círculos
da Avaliação.

O que fazer?

Responsáveis

Prazo

-Construir uma
proposta pedagógica
para as séries iniciais.

Direção e
professoras

-Na 1ª semana
de agosto.

-Socializar as
informações com os
demais professores.
Em relação aos cursos
de formar grupos de
estudo para melhorar a
prática pedagógica
desses professores

_ Professoras

-Duas vezes por
mês.

-Direção e
professoras

Nos ACS definir as
ações a serem
realizadas pelos
professores.

Quinzenalmente

-Semanalmente
-Direção e
professoras

-A escola está
promovendo aulas de
reforço para esses
alunos
-Idem ao anterior

-Na 2ª semana
de agosto
Direção e
professoras

-Elaborar uma proposta
de trabalho em que
possam ser traçados
os progressos
-A escola não tem
esperados para cada
uma proposta
série em relação as
conhecida por todos habilidades de leitura e
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os educadores
sobre os
progressos
esperados para
cada série em
relação ao às
habilidades de
leitura e escrita.

Dimensão

Indicador

Informação
democratizada

Gestão
escolar
Democrátic
a-04
-Conselhos
escolares
atuantes
-Acesso,
compreensão
e uso dos
indicadores
oficiais de
avaliação da
escola e das
redes de
ensino

escrita

Problemas

O que fazer?

-A Direção da
escola não presta
contas com
regularidade a
comunidade escolar
apresentando
regularmente o
orçamento da
escola e seus
gastos
- Não há um mural
visível contendo as
principais
informações
relacionadas as
atividades da
escola( datas
comemorativas,
prestação de
contas, datas das
reuniões, agenda
escolar do ano
letivo, etc

Prestar contas de três
em três em três meses.

-Os conselheiros
não recebem
capacitação para
exercer sua função.

Responsáveis
-Direção e
Comissão
executiva

-Criar um mural para
que sejam expostas
estas informações.

Prazo

- A partir de
agosto

-A partir do mês
de agosto
-Direção

-Capacitar os
conselheiros.
- Socializar essas
estatísticas nas
reuniões de pais e
mestres .

-No final do mês
de agosto.
- Direção e
professoras

- Na segunda
quinzena de
agosto

-Direção e
professoras

-A escola não
socializa as
estatísticas
educacionais
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Dimensão

Indicador

produzidas pelos
órgãos
competentes (MEC,
SEC) com os
pais,só se socializa
esses dados em
reuniões
pedagógicas.
Problemas

O que fazer?

-Formação
inicial e
continuada

Nem a escola, nem
a Secretaria de
Educação oferecem
permanentemente
cursos ou ações de
formação para
professores e
demais funcionários
da escola.

-Suficiência e
estabilidade
da equipe
escolar

Solicitar da SEC
profissionais de apoio
A escola não dispõe pedagógico para que a
de profissionais de
escola possa
apoio pedagógico.
desenvolver um
trabalho pedagógico
mais eficiente.

Responsáveis

- Solicitar da Direc/SEC
cursos para os
professores e demais
funcionários.

-Direção
Formação e
condições
de trabalho
dos
profissionai
s da escola05
Dimensão

Indicador
-Pátio escolar

-Espaço para
ensino e
prática de
esportes

Ambiente
físico
escolar-06

-calendário
letivo

- Plantas,
árvores e
flores

Problemas
-O pátio não é
aproveitado para
atividades
recreativas e
pedagógicas.
-A escola não
oferece
regularmente
atividades de
ensino e prática de
esportes para os
alunos da escola.
A escola não
elabora seu próprio
calendário letivo e
este não está
afixado em local
visível. ( Fica na
sala da Diretoria).
-Não há plantas,
nem flores na

Prazo

O que fazer?
-organizar atividades
recreativas e
pedagógicas e
esportivas onde o pátio
escolar possa ser
melhor aproveitado.

Elaborar um calendário
específico para o ano
letivo de 2009.

-Urgentemente

Responsáveis

-Professoras

Direção,Professor
es e colegiado
escolar .

-Alunos,
-Organizar atividades
professores
para que os alunos
Direção e
possam plantar mudas funcionários.
de plantas, na escola,e
conscientizá-los para
que os próprios alunos
cuidem delas.

Prazo

Quinzenalmente

- Em dezembro
de 2008.

Na penúltima
semana de julho

-De julho a
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-Tratamento
do lixo

-Beleza

Dimensão

Indicador

- Atenção
especial aos
alunos que
faltam.

Acesso e
permanênci
a dos
alunos na
Escola-07

-Atenção
especial aos
alunos com
alguma
defasagem de
aprendizagem

escola, pois a
escola foi murada a
poucos meses.
-Não há atividades
com os alunos para
que aprendam a
cuidar das plantas,
árvores e flores da
escola.
- A escola não faz
um trabalho
pedagógico
contínuo sobre a
destinação
adequada do lixo
para conscientizar
tanto os alunos
quanto a
comunidade que
está inserida.
Alguns alunos não
tem a consciência
em relação a
preservação do
ambiente físico
escolar, depredam,
sujam e riscam
carteiras paredes,
portas.
Problemas

dezembro
-Organizar um projeto
interdisciplinar sobre a
preservação do meio
ambiente, para
conscientizar os alunos
e a comunidade a
respeito de temas
como: lixo, consciência
ecológica, preservação
do ambiente físico
escolar.

O que fazer?

- A escola ainda
não encontrou uma
maneira eficiente de
resolver o problema
do elevado número
de faltas de alguns
a alunos.

-Fazer visitas nas
casas dos alunos
faltosos;
-Informar ao conselho
tutelar a baixa
freqüência desses
alunos.

-A escola oferece
atividades de
reforço escolar,
mas a freqüência
dos alunos da 1ª
e2ª série é muito
baixa.

Conversar com os pais
dos alunos de1ª e 2ª
séries.
-convidar voluntários
para as aulas de
reforço.

-Direção,
professores,
alunos e
funcionários.

Responsáveis

-Direção e
professoras

Prazo
-Na última
semana de julho
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FOTOGRAFIAS:

Fotos da Escola Capitão Francisco Rodelas

FOTO: Emerson Tuxá/2011

FOTO: Emerson Tuxá/2011

FOTO: Emerson Tuxá/2011

FOTO: Emerson Tuxá/2011
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Fotos da Escola Pataxó Coroa Vermelha

Rosilene Tuxá/ 2011

FOTO: Rosilene Tuxá /2011

Rosilene Tuxá /2011

FOTO: Rosilene Tuxá /2011
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Encontros do grupo focal
As fotos desta seção mostram o envolvimento dos professores pataxó no primeiro encontro do
Grupo Focal na nossa pesquisa.

FOTO: Rosilene Tuxá /2011

FOTO: Uelson Pataxó/2011

FOTO: Uelson Pataxó/2011

FOTO: Rosilene Tuxá/2011
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Fotos de atuação do Fórum de Educação Indígena da Bahia – FORUMEIBA

Receptividade dos índios kiriri e ritual do Toré dos índios Tuxá na reunião Ampliada do Fórum
em junho de 2008.

FOTO – Filadelfo Umutina/2011

Plenária do Fórum que acolheu mais de 600 pessoas dentre eles, 400 representações de todas
as etnias indígenas do estado, em junho de 2008.

FOTO – Nádia Cauã Tupinambá/2011
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Homenagem feita pela Professora Socorro Apako Tuxá, na reunião ampliada do Fórum, em
memória do Professor Indígena Magno Tupinambá, muito atuante nas lutas para melhoria da
educação escolar indígena, foi vítima de acidente de trânsito.

FOTO – Nádia Cauã Tupinambá/2011

Cacique Manoel Kiriri fazendo a sua fala política na reunião ampliada do Fórum em junho de
2008. Liderança indígena que está sempre envolvida nas discussões sobre educação.

FOTO – Nádia Cauã Tupinambá/2011
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Fotos dos alunos do Curso de Magistério Indígena Intercultural preparados para a
solenidade de formatura
É perceptível a diversidade cultural nos adereços dos povos indígenas existentes na Bahia.
À esquerda, professoras Kaimbé e à direita, Professores Tupinambá

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena

À esquerda, professor Pankararé e à direita, Professoras Pataxó

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena
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À esquerda, professor Tupinambá e à direita, Professora kantaruré

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena

À esquerda, professor Tupinambá e à direita Professor Pataxó

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de
Formação inicial/ Magistério Indígena
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Professores, Pataxó, Kiriri, Pankaru, Kantaruré e Tupinambá

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de Formação inicial/ Magistério Indígena

Professores Tuxá, Pankaru e Kantaruré

FOTO – SEC/BA /2011 Formatura do curso de Formação inicial/ Magistério Indígena
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