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RESUMO 

 

 

Este estudo teve por objetivo investigar, a partir de um “estado de 
conhecimento” de teses e dissertações, como se dá a presença de 
representações culturais indígenas no processo educativo constituindo a 
diferenciação e especificidade das escolas indígenas. Apresenta sustentação 
teórica em estudos de Chartier (2002), Le Goff (1996), Goodson (1996), Julia 
(2001), dentre outros. As teses e dissertações analisadas mostram que, na 
instituição escolar as composições conceituais e sociais são relativas à 
determinada construção histórica, erguida no entrechoque dos mecanismos 
políticos, sociais e discursivos a que se afiliam.  Em consequência, o conjunto 
de conteúdos, materiais para ensino e práticas didático-pedagógicas utilizados 
e desenvolvidos para (e nas) escolas subsidia o processo da formação do 
aluno a partir de concepções, significados e sentidos certificados pela 
sociedade majoritária e, em certa monta, pela sociedade indígena em que se 
inserem. Agenda de requisições indígenas para a área educacional e escolar 
indígena retrata a grande preocupação dessas etnias em relação à frequência 
das novas gerações a escolas situadas para além dos limites da aldeia, onde, 
continuamente expostos a costumes e hábitos divergentes dos originários, 
ficam vulneráveis e enfraquecem seus laços com o patrimônio histórico-cultural 
de seu povo. Meandros da educação escolar indígena: escolas de índios, 
escolas para índios. 
 
 
Palavras-Chave: Estado do Conhecimento. Educação Escolar Indígena. 

Cultura Escolar. 
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Abstract 

 

This study aimed to investigate, from a "state of knowledge" of theses and 

dissertations, how the presence of indigenous cultural representations in the 

educational process constitutes the differentiation and specificity of indigenous 

schools. theoretical support the studies of Chartier (2002), Le Goff (1996), 

Goodson (1996), Julia (2001), among others. The theses and dissertations 

analyzed show that, in the school institution, the conceptual and social 

compositions are related to the determined historical construction, erected in 

the clash of the political, social and discursive mechanisms to which it is 

affiliated. Consequently, the set of contents, teaching materials and didactic-

pedagogical practices used and developed for (and in) schools subsidizes the 

student's formation process based on conceptions, meanings and meanings 

certified by the society in which they are inserted. The agenda of indigenous 

requests for the educational area and indigenous school shows the great 

concern of these ethnic groups in relation to the frequency of the new 

generations in schools located beyond the limits of the village where, continually 

exposed to customs and divergent habits of the natives, they become 

vulnerable and weaken its ties with the historical-cultural patrimony of its 

people. Meanders of Indigenous School Education: schools of Indians, schools 

for Indians. 

 
Keywords: Knowledge State. Indigenous School Education. School Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O final do século XIX e início do século XX foram marcados por diversas 

frentes de expansão colonizadoras, cujas caravanas travaram conflitos entre os 

indígenas e colonos. Essa situação de tamanha violência foi denunciada no 

XVI Congresso Internacional dos Americanistas ocorrido em Viena no ano de 

1908. Essas denúncias repercutiram no Brasil, alimentando um debate 

posterior a proclamação da república entre os que defendiam uma solução 

pacífica para com os indígenas e aqueles contrários que pregavam seu 

extermínio (NOVAK, 2015). Segundo palavras de Novak (2015, p. 2) 

Na verdade, eram três posições políticas que se destacavam naquele 
momento relativas a questão indígena: a primeira preconizava o 
extermínio dos índios, argumentando que o progresso econômico não 
podia parar diante da flecha do selvagem, que era um grave 
obstáculo ao avanço da civilização; a segunda, ligada à Igreja 
Católica, defendia o direito exclusivo de civilizar os índios através da 
catequização, afirmando que apenas os apóstolos cristãos possuíam 
as qualidades para desempenhar esta atividade; e a terceira, 
acreditando na incorporação do índio à sociedade brasileira, defendia 
a demarcação imediata dos territórios indígenas e a proteção do 
governo para impedir que novos massacres fossem praticados. 

 

Esses graves conflitos entre indígenas e colonos, de acordo com 

Bergamaschi e Medeiros (2010), foram motivadores para que a União em 

1910, criasse o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores 

Nacionais (SPILTN), quando esses povos ficaram sob a tutela do Estado. Com 

o advento da República o Estado passou a atuar de modo mais contundente no 

sentido de integrar, civilizar e territorializar os indígenas na sociedade 

brasileira. 

No ano de 1911, por meio do decreto nº. 9.214, foi publicado o 

Regulamento com descrição dos objetivos do SPILTN que eram “respeitar os 

índios como povos autônomos, dar o direito de posse às terras já habitadas por 

eles, garantir que o governo concedesse assistência a esses povos e que 

tivessem os mesmos direitos como qualquer outro brasileiro” (NOVAK, 2015, p. 

3). Além disso, esse regulamento explicitava a obrigação do governo brasileiro 

em proteger os povos indígenas dos efeitos colonizadores com defesa de suas 

vidas, liberdade e direito de propriedade de suas localidades e determinava 
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que a existência, costumes antigos e tradicionais eram de direito dos povos 

indígenas, sob a guarda do governo. 

De acordo com objetivos do SPILTN, pretendia-se formar mão de obra 

em escolas técnicas no cenário da educação escolar indígena, de modo a 

impor um modelo integrador que apontava para a extinção dos povos 

originários. No século XX, embora o Estado estivesse presente e pretendesse 

um ensino laico, diversas ordens religiosas atuaram entre os indígenas, 

algumas por meio de convênios com o governo através do Serviço de Proteção 

ao Índio e posteriormente de acordos com a Fundação Nacional do Índio 

(Funai), criada em 1967, o que possibilitou a presença religiosa na educação 

escolar desses povos (BERGAMASCHI; MEDEIROS, 2010). 

 Entende-se que a opinião pública nacional, juntamente com a ação 

política dos ativistas simpatizantes à causa indígena, vieram contribuir 

decisivamente para que o Estado brasileiro abordasse a questão indígena, 

relegada por quase quatro séculos a iniciativas para a catequização 

implementadas por ordens religiosas, bem como aos interesses ligados à 

posse e ocupação de terras por eles habitadas.  

No Brasil, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) realizado em 2010, a população indígena no Brasil era de 

896,9 mil indígenas distribuídos em 305 etnias e foram reconhecidas 274 

línguas (MEC, 2015).  

Para Chartier (2002) é a partir de princípios e regras fundamentais 

aceitos e mantidos pelo grupo social, que são estruturados os valores culturais 

que formam as matrizes dos processos estruturais voltados à decodificação 

das representações construídas por aquele grupo, nas vertentes do aqui e 

agora, na interlocução com o outro e no entendimento do território.  Essa 

decodificação das representações leva o historiador à apropriação que “visa 

uma história social dos usos e das interpretações, referidas a suas 

determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que as 

produzem” (CHARTIER, 1991 p.180). Este estudo pode levar o historiador à 

compreensão de como a educação escolar da atualidade carrega em seu bojo 

as apropriações culturais de uma etnia. 

Compreende-se assim que os sentidos conferidos à escola indígena 

pela comunidade intra e extraescolar comportam as representações da cultura 
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indígena para além da cultura escolar. Segundo Julia (2001) não se pode 

estudar a cultura escolar sem analisar precisamente as relações conflituosas 

ou pacíficas que mantém, a cada período, com as outras culturas como a 

cultura religiosa, cultura política ou cultura popular. Para esse autor de modo 

breve poderia definir cultura escolar como: 

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 
sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA,2001, p.9).   

 
Nessa perspectiva, a função social da instituição escolar indígena 

extrapola as práticas pedagógicas voltadas à apropriação dos conteúdos 

curriculares formais, contribuindo para a formação e consolidação da 

identidade cultural do cidadão indígena. Sendo os primeiros habitantes da 

nação brasileira esses povos têm seu jeito próprio de ser e estar no mundo, e 

despertam interesse da comunidade externa, essencialmente das instituições 

escolares, que intentam conhecer como se dá o processo educativo nas 

aldeias.  

Em decorrência ocorreu a realização de uma visita técnica em locus que 

esta pesquisadora, como docente de uma instituição de ensino superior no sul 

de Minas Gerais, responsável pela disciplina Fundamentos Filosóficos e 

Antropológicos da Educação, levou seus alunos de um Curso de Formação de 

Professores para a Educação Básica, para conhecerem uma escola instalada 

dentro de uma aldeia indígena. O intuito dessa visita era proporcionar aos 

discentes a oportunidade de conhecerem uma escola indígena, suas 

especificidades e peculiaridades.  

Foram observadas semelhanças com outras unidades escolares 

urbanas e rurais, como a estrutura física de alvenaria, salas de aulas com 

carteiras, armários, estantes, lousa, livros didáticos, computadores e todos os 

demais móveis e utensílios escolares, bem como divisões burocráticas e 

funcionais comuns. Mas além das emoções com a receptividade dos indígenas 

dessa aldeia com cantos e danças, dessa visita decorreram reflexões e 

questionamentos. Como se dá o processo educativo em uma escola indígena e 

qual é a sua finalidade? O que a torna diferenciada das demais? Sua 



14 

 

localização geográfica dentro de reserva indígena a transforma numa escola 

indígena ou escola para indígena?  

Esses e outros questionamentos levantados levaram a leituras de alguns 

estudos que referem à educação de indígenas em escolas indígenas. A título 

de exemplo pode-se ser citado o artigo "Educação Escolar Indígena: um estudo 

em um Contexto Indígena". O estudo de Carvalho, Santos e Lopes (2008) 

configura-se em uma pesquisa qualitativa que teve como participantes da 

pesquisa dezoito alunos e dezenove alunas num total de 37 discentes do 

quinto e sexto ano do Ensino Fundamental. Teve como escopo constatar duas 

questões: a identificação étnico-racial e a relação que mantém com a escola e 

os saberes escolares.  

O campo de pesquisa foi a Escola Estadual Indígena José Zacarias que 

oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental em quatro salas de aulas e 

que "apresenta condições de conservação que merecem atenção dos órgãos 

responsáveis”. Alguns setores escolares estão instalados em uma casa em 

frente à escola. Essa escola está inserida na aldeia Mirandela da etnia Kiriri e 

localiza-se no município de Banzaê, nordeste da Bahia. De acordo com as 

autoras, essa aldeia é formada "por casas que foram em sua maioria 

construídas pelos posseiros quando ali estiveram antes da reconquista do 

território pelos índios kiriris em 1996." (CARVALHO, SANTOS, LOPES, 2008, 

p. 71) 

Carvalho, Santos e Lopes (2008, p.71) expõem o pensamento do diretor 

dessa escola sobre o ofício da escola na perspectiva de acatar a cultura dos 

indígenas na "construção de uma educação escolar diferenciada, voltada para 

seu contexto e que satisfaça seus anseios", visto que “buscaram durante 

muitos anos uma escola voltada para sua etnia e que pudessem satisfazer aos 

anseios dessa comunidade”. Acrescenta que, de acordo com a comunidade " o 

desempenho do aluno é melhor quando se tem uma escola voltada para sua 

cultura. As aulas se tornam mais atrativas quando a escola trabalha algo que 

seja do interesse do aluno". 

Os autores esclarecem que obtiveram autorização da FUNAI regional de 

Paulo Afonso/BA e contaram com a assistência da direção, coordenação 

pedagógica e dos professores. Previamente à aplicação do questionário, 

estruturado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Educação e 
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Contemporaneidade (EDUCON), foram apresentados aos alunos o tema, o 

objetivo e a importância para os pesquisadores relativa à participação e 

colaboração de cada aluno para o levantamento dos dados. As informações 

foram coletadas por meio de questionário e observação praticada durante a 

aplicação do questionário, que ocorreu em um dia no mês de agosto e outro dia 

no mês de setembro do ano 2008 (CARVALHO, SANTOS, LOPES, 2008). 

Carvalho, Santos e Lopes (2008) relatam a ocorrência de divergência 

entre as respostas obtidas na aplicação dos instrumentos de pesquisa em 

contraposição à percepção dos pesquisadores desenvolvida por meio de 

observação e análise dos relatos informais. Atribuíram tal ocorrência ao 

desconhecimento do significado da palavra "etnia”, vocábulo não pertencente 

ao cotidiano dos respondentes, o despertou dúvidas sobre seu significado e 

gerou significativa distorção nos resultados obtidos, já que "em seus relatos 

informais assumem sua identidade étnica de forma espontânea, contrastando 

com as informações do instrumento de coleta de dados.  Nesse sentido, 

ressaltam a necessidade de reflexão sobre "a técnica utilizada para a coleta e 

ao mesmo tempo a necessidade de coletar dados por diferentes técnicas, 

como observação, a entrevista, etc." Entretanto, a despeito da limitação do 

questionário em situações nas quais os resultados da pesquisa sejam  

fundamentados somente nas respostas obtidas nele, os pesquisadores  

puderam inferir que "há por parte desses alunos uma forte identificação étnica" 

e que eles assinalaram , em sua maioria,  "a escola como o ambiente onde 

podem aprender a ler, escrever e muitas outras coisas importantes para seu 

futuro intelectual e pessoal" e simultaneamente reconheceram "a importância 

da escola e da valorização de sua cultura". 

O que se notou é que, os meandros da educação escolar de indígenas, 

que habitam diferenciadas regiões brasileiras, têm sido tomados como objetos 

de estudo e interesse, mobilizando esforços de pesquisadores, os quais em 

suas produções acadêmicas expõem os contextos e situações da (para) 

efetivação do processo escolarizado diferenciado, específico, bilingue e 

intercultural, assim categorizado para essa modalidade de ensino. 

Considerando o arcabouço que pressupõe a escola indígena como 

espaço para vivências da cosmovisão indígena voltada para a afirmação 

identitária do povo, tem-se por hipótese que a escola indígena, diferenciada e 
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específica é consolidada a partir da cosmovisão dos indígenas, implementada 

e mantida mediante recursos materiais e imateriais indispensáveis ao sistema 

de representações próprios que atua como geratriz de concepções e práticas 

que referenciam, legitimam e atestam a identidade individual e coletiva 

indígena. 

 Assim, esta investigação teve por objetivo geral investigar, a partir de um 

panorama de teses e dissertações, como se dá a presença de representações 

culturais indígenas no processo educativo constituindo a diferenciação e 

especificidade das escolas indígenas. 

Para a realização deste estudo fundamentou-se em Chartier (2002) que 

trata do conceito de representação, prática e apropriação, os quais são 

basilares para a abordagem da história cultural e coloca em destaque a 

pluralidade das "classificações e da exclusão, no trabalho de representação, 

que estrutura, as configurações sociais e conceituais próprias de um tempo ou 

de um espaço” (CHARTIER, 2002, p.13).  

Busca-se em Julia (2001, p.10) subsídios para a compreensão da cultura 

escolar como objeto histórico, estruturado de acordo com as matrizes das 

relações que a sustenta em cada período de sua história, considerando-a como 

um grupo de " normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos". 

 Ainda são considerados os preceitos teóricos de Le Goff (1996) que 

auxiliam no sentido de facultar a compreensão da "história como forma 

científica da memória coletiva", a partir do entendimento que essa é produto de 

uma concepção que a construiu e a sustenta através de objetos que 

expressam sua materialização e que se constituem instrumentos para sua 

perpetuação. A categorização das formas principais de manifestação da 

memória coletiva, as quais denominou documento e monumento oferece 

subsídios muito importantes para o pesquisador desenvolver sua investigação, 

atento, pois o que permanece ao longo do tempo não é a totalidade do que 

ocorreu no pretérito, entretanto o resultado de escolhas realizadas " quer pelas 

forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, 

quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os 

historiadores " (LE GOFF, 1996, p.535). 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

Esta pesquisa se pauta nas reflexões teóricas construídas por 

historiadores e historiadores da educação com vistas à identificação e análise 

dos processes e materiais utilizados para a construção de significados e 

sentidos na cultura escolar dos indígenas. 

 

2.1 HISTÓRIA CULTURAL 
 

Chartier (2002) coloca em discussão a história cultural que tem como 

propósito averiguar como os diversos modos de significação são elaborados, 

apontando os traços de sua explicitação e como uma específica realidade 

social pode ser compreendida a partir de várias óticas de acordo com variáveis 

de tempo e espaço. Para tanto, as características mais marcantes do grupo 

social são classificações de forma a compor padrões que representem 

significados, possam ser decodificadas e revelar diversas nuances da realidade 

apreendida. 

 Para Chartier (2002), as representações, para além de uma 

generalidade homogeneizadora, abrigam interesses particularistas dos grupos 

sociais, originários de seu modo peculiar de assimilar a sua realidade. Desse 

modo, é importante considerar não somente o discurso como um indício 

revelador do papel social que o grupo atribuiu àquele que o emite, mas 

relacioná-lo ao contexto no qual se insere e a posição de quem o utiliza. 

Segundo Chartier (2002) as representações sociais e as formas de apreensão 

da realidade são objetos de pesquisa em um terreno de disputas e confrontos, 

no qual estão em jogo poder e dominação. Considerar essa particularidade é 

de fundamental importância. 

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 
impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores 
que são os seus, e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de 
classificações ou de delimitações não é, portanto, afastar-se do social 
— como julgou durante muito tempo uma história de vistas 
demasiado curtas —, muito pelo contrário, consiste em localizar os 
pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos 
imediatamente materiais (CHARTIER, 2002, p.17). 
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As diferentes construções ideológicas do social determinam diversas 

leituras de uma mesma realidade e não são neutras. Há a propensão ao 

estabelecimento de um campo com estratégias e práticas de ordem política, 

social e escolar, em que uma configuração vigente é confrontada por outros 

estatutos que pretendem imprimir mudanças ou mesmo validar junto aos 

membros do grupo as bases de sua autonomia (CHARTIER, 2002). 

De acordo com Chartier (2002), os discursos e práticas diferenciadas 

revelam o arcabouço ideológico e apresentam marcas que caracterizam 

determinado grupo social. Dessa forma, é considerado neste estudo que os 

trabalhos já realizados com grupo de indígenas pode revelar valores culturais 

aceitos e difundidos os quais arregimentam e unem seus propósitos comuns. 

Como pistas, esses valores culturais sinalizam características e proposições 

emblemáticas e são originários da forma pela qual esses indivíduos apreendem 

sentidos e mantém/constroem as estruturas desses valores.  

Chartier (2002) afirma que os discursos e as práticas diferenciadas dos 

grupos sociais colaboram para a coesão do grupo, e somente se afirmam na 

medida em que induzem ações que materializam a ética e a estética das 

próprias formações identitárias, fortalecendo-as na coerência com os saberes e 

práticas vivenciados pelos grupos, destacando suas diferenças frente as 

demais vertentes ideológicas concorrentes. Nesse contexto de relações 

contraditórias se dá a edificação do mundo social que é o deles. 

  Chartier (2002) salienta que a história cultural do social tem por 

finalidade o entendimento das causas e formas, das representações do 

mundo social, que evidenciam posicionamentos e ao que o grupo atribui 

importância, no que é posto em xeque por posicionamentos contrários, porém 

comporta sua visão de como ela é e como deveria ser. Para esse autor, há a 

necessidade de considerar como representativos de concepções e conceitos 

a totalidade das formas de expressão cultural de um grupo, entendidas como 

meios para uma organização conceitual do mundo social e real, na 

construção do campo da interpretação e explanação de sua realidade.  

Chartier (2002) evidencia que a ideia de representação remete a um ponto 

em que convergem três vetores de formas de relacionamento com o mundo 

social, em que o primeiro traduz os esforços de ordenação e balizamento sobre 

os quais as múltiplas possibilidades de  leituras e interpretação do real  tomam 
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corpo, de acordo com a percepção  de distintos grupos em posicionamentos 

conflitantes; o segundo  diz respeito a aspectos e fatores  inerentes ao 

contorno identitário que , como credencial, justifica modos peculiares  de 

ocupar espaços e estabelecer relações,  mediante  processos de simbolização  

que são bases para a interação no mundo. O último vetor, não menos 

importante que os anteriores, traz a referência dos organismos formais 

instituídos com o objetivo de atender às necessidades sociais, nas quais, entes 

representativos do grupo, tanto individual como em associações, proclamam 

clara e permanentemente a maneira de viver do grupo (CHARTIER, 2002). 

Para Chartier (2002), considerando a percepção de mundo social como 

resultado da configuração pela qual a realidade foi capturada e significada, os 

discursos giram em torno de conteúdos que historicamente criam, estabelecem 

e mantém a lógica dos sentidos e das significações. Essa temática propõe uma 

análise, por parte dos leitores, acerca de como esses discursos, no contexto de 

explicitação textual e/ou imagética produzem efeitos de sentidos em relação ao 

real para determinado grupo. Assim, pautados em Chartier (2002) pretende-se, 

neste estudo, ao considerar como os indígenas percebem o mundo social, 

compreender a significação dada por esse povo à cultura escolar em relação à 

cultura familiar. 

Para Chartier (2002) é necessário refletir que o ato de leitura é 

acompanhado por movimentos, costumes e lugares que o caracterizam, 

distinguindo, desta forma, os grupos leitores e as convenções de leitura afetas 

a estes, bem como a identificação de distintas catalogações dissemelhantes. 

Tal a proposta ressalta a heterogeneidade das formas de ler, e a específica 

singularidade relativa ao contexto das comunidades de leitores. Para esse 

autor, no intuito de compreender como as representações coletivas e as 

identidades sociais são construídas é imprescindível levar em conta as 

concepções que fundamentam as estruturas de catalogação e de entendimento 

como reais e legítimas instituições sociais, agregando as segmentações da 

composição social como paradigma de representatividade geral. As 

representações coletivas são também as geratrizes de procedimentos que 

embasam o mundo social e somente   revestem-se de legitimidade e 

veracidade, na proporção em que gerenciam ações. 
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 Chartier (2002) afirma que o conceito de representação social engloba a 

relação que os diversos grupos que formam a sociedade estabelecem com a 

realidade, a partir de seus próprios parâmetros. A despeito das múltiplas 

possibilidades de apreensão da realidade,  a metodologia para construção da 

representação social engloba  basicamente três aspectos: a categorização e a 

escolha do contexto; a eleição das práticas que,  peculiares e inerentes ao 

grupamento social, são identificadoras do modo próprio de ser;  e as 

autoridades representativas e legítimas, coletivas ou singulares que asseguram 

e afirmam de modo claro e contínuo a existência da coletividade.  

Acerca do processo de edificação das identidades sociais duas vertentes 

para compreensão são avocadas. Uma defende que a construção das 

identidades sociais se realiza num campo de tensões, no qual, os que gozam 

de supremacia determinam categorizações, nomeações e definições, 

acarretando concordância ou oposição em relação ao que a própria 

coletividade concebe sobre ela mesma. A outra vertente advoga que o coletivo 

em foco, por meio de coesão e homogeneidade legitima a representação que 

construiu de si mesma, e   induz o reconhecimento da sua própria existência. 

De acordo com Chartier (2002), os embates de representação derivam 

da organização social hierarquicamente disposta. Analisá-los, sob a ótica da 

história cultural, demanda revelar as práticas destinadas à demarcação de 

posicionamentos e delimitação de relações, capazes de assinalar os traços 

inconfundíveis da identidade do coletivo em questão. De forma diferente se 

desdobra a pesquisa sob o enfoque da história social que se volta unicamente 

ao exame pautado nas lutas econômicas. 

 A primeira significação de representação ilustra a substituição de um 

objeto não presente por uma abstração apropriada para reconstituí-lo na 

memória. Entretanto, conforme salientado em Chartier (2002), a representação 

pode imprimir conceitos e valores de algo que não tenha existência real, sendo 

um instrumento de manipulação. Entendida deste modo, a representação 

produz aceitação, transformada num mecanismo de submissão que se 

concretiza na medida os componentes do grupo reconheçam como legitima a 

situação de representatividade por instituições ou indivíduos a qual estão 

subjugados. A dominação simbólica é consequência da falta ou invisibilidade 

das lutas de representação, sendo sua questão principal a organização 
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hierárquica que estrutura e determina as relações da sociedade, pilar de 

extrema importância para o pesquisador na seara da história cultural. 

Segundo o entendimento de Chartier (2002), a análise mais acurada pode 

originar outro caminho para identificação dos desvios arraigados nas discrepâncias 

mais oficiais. Nesse sentido, um aspecto da questão atém-se aos instrumentos 

formais, como textos e objetos que reúnem em própria organização a viabilidade e 

a capacitação que espera desenvolver do grupo alvo, estruturando-se segundo 

uma representação das diferenças sociais. Os textos e objetos alcançam maior 

acesso e receptividade na sociedade, visto que ao serem inseridos numa 

concepção cultural diversa da que originariamente foram destinados, resultam 

numa multiplicidade de apropriações, diferentemente do que ocorre nas 

segmentações estáticas.  Ao conceber as diferenciações culturais como resultado 

e sistema em movimento, deve-se considerar a mutação das formas nas quais 

uma obra pode ser apropriada por outros públicos e com outras finalidades. Por 

outro sentido, a utilização em comum dos bens culturais pelos diversos coletivos 

que constituem a sociedade, acarreta a procura por diferenciações propícias para 

caracterizar os desvios.  

 

2.2 A CULTURA ESCOLAR 
 

 Segundo Julia (2001), apesar de considerável avanço relativo aos 

enfoques das temáticas da história da educação, a cultura escolar não se 

configurou como objeto de estudo. E a partir de conceitos, métodos e 

processos próprios da investigação sociológica do contingente escolar e da 

observação de que o êxito escolar nem sempre apresenta o mesmo 

rendimento conforme modelos sócios profissionais, muitos historiadores, nos 

anos 1970, consideraram a escola como um simples recurso para 

adestramento de determinada população. 

 Na década de 1980, um movimento internacional preconizava que a 

escola deveria ser obrigatória, o que foi imposto pela legislação, e a escola 

passou a configurar como um recurso técnico e cívico, estruturado por uma 

pedagogia normativa por imposição.  

Os textos normativos eram, nessa época, as bases para o trabalho dos 

historiadores da pedagogia, que tinham a propensão a valorizar os modelos e 

projetos, edificando a cultura escolar apartada do mundo externo à escola. O 
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ideário político implementado em diversas nações, inclusive no Brasil, 

pretendia viabilizar, mediante a escola primária obrigatória, a vinculação de 

cada cidadão à consecução dos objetivos pátrios. Deste modo, foram 

atribuídas à instituição escolar um alargamento de suas funções para além da 

responsabilidade de abrigar processos pedagógicos voltados ao ensino e 

aprendizagem dos conteúdos escolares relativos à proficiência na leitura e na 

escrita. Em Julia (2001) encontramos o seguinte esclarecimento “desse modo, 

não se tratava somente de alfabetizar, e sim de forjar uma nova consciência 

cívica por meio da cultura nacional e por meio da inculcação de saberes 

associados à noção de progresso" (JULIA, 2001, p. 24). 

 De acordo com Julia (2001, p. 24), modificar a configuração da escola 

primária então vigente, resultou em tensões e resistências, visto que 

[...] no momento em que uma nova diretriz redefine as finalidades 
atribuídas ao esforço coletivo, os antigos valores não são, no entanto, 
eliminados como por milagre, as antigas divisões não são apagadas, 
novas restrições somam-se simplesmente às antigas. Donde as 
insolúveis contradições nas quais se exerceu o trabalho do professor 
primário, que constituem seu espaço de reflexão e de ação e o 
preservam dos totalitarismos institucionais construídos sobre a 
convergência de todos os meios em direção a um fim único.  

 

 A despeito da inegável contribuição que a história da educação tem 

oferecido em seu percurso investigativo, detecta-se certo distanciamento 

dessas pesquisas no que se refere ao que é e como se efetivam internamente 

as relações e produções escolares. Desta forma, analisar objetos constituídos 

no cotidiano escolar amplia o campo para identificação e entendimento dos 

processos que norteiam a dinâmica escolar, considerando seus pilares e 

deslocamentos. 

 De acordo com Julia (2001, p. 10), a “cultura escolar não pode ser 

estudada sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela 

mantém, a cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhe 

são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular que 

coabitam simultaneamente os espaços socais e estabelecem entre si 

processos de interlocução.  

Em suma, a cultura escolar é formada e fortalecida por intermédio de 

uma reunião de regras que delineiam os conhecimentos a disseminar por meio 

de processos de ensino, comportamentos a serem assimilados, bem como 

adoção de metodologias que facultem a propagação desses conhecimentos e a 
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integração desses comportamentos; regras e métodos articulados de modo a 

atender aos objetivos atinentes às normas. Em outras palavras, a cultura 

escolar constrói e mantém um espaço no qual a transmissão de conhecimentos 

e diretrizes para procedimentos e comportamentos que atuam de forma 

articulada, de modo a atingir objetivos coerentes com finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou somente de socialização. 

 Nesse contexto, Julia (2001) afirma ser fundamental considerar que a 

cultura escolar é operacionalizada por agentes- professores e gestores- da 

escola, os quais mobilizam recursos pedagógicos e administrativos adequados, 

concorrendo para a eliminação dos obstáculos ao cumprimento das finalidades 

estabelecidas. Entretanto, ressalta que o pesquisador deve estar atento para 

não ter uma falsa impressão, visto ser possível incorrer em risco de se  

[...] enganar inteiramente pelas fontes, mais frequentemente 
normativas, e os textos normativos influenciam as práticas, pois é nos 
tempos de crise e de conflitos que se pode compreender melhor como 
foi o real funcionamento das finalidades que foram designadas à 
escola" (JULIA, 2001 p. 16).  

Conseguintemente, de acordo com esse autor, cabe ao historiador estar 

ciente que o Estado, no exercício de sua prerrogativa de legislar, cria ditames 

normativos expressos em leis e em outros instrumentos jurídicos indicadores e 

coercitivos que têm como objetivo principal impor à determinadas situações 

processos de correção, de modificação ou mesmo de supressão de 

determinadas práticas e não necessariamente sanciona oficialmente uma 

realidade. De acordo com palavras de Julia (2001, p.19) parece ser de 

interesse do historiador três vias para o entendimento do objeto de estudo: 

[...] a primeira via seria interessar-se pelas normas e pelas finalidades 
que regem a escola; a segunda, avaliar o papel desempenhado pela 
profissionalização do trabalho de educador; e a terceira, interessar-se 
pela análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares 

 
 Julia (2001, p. 12) esclarece que, "para além dos limites da escola, 

pode-se buscar identificar, em uma esfera mais ampla, modos de pensar e de 

agir largamente difundidos no interior de nossas sociedades". 

Assim, considerar a influência da cultura na cultura escolar de indígenas 

implica admitir que a “cultura escolar desemboca aqui no remodelamento dos 

comportamentos, na profunda formação do caráter e das almas que passam 
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por uma disciplina do corpo e por uma direção das consciências” (JULIA, 2001, 

p.22). 

 

2.3 OS DIFERENTES TIPOS DE DOCUMENTOS PARA FAZER HISTÓRIA 

 

A criação da revista “Annales d‘Histoire Économique et Sociale‖”, no ano 

de 1929, foi um marco do início das modificações na prática do historiador, 

sendo que os fatos históricos são constituídos de rastros e traços do passado 

no presente. Na perspectiva de Le Goff (1992), a história – "forma científica da 

memória coletiva"– é fundamentada em dois tipos de materiais da memória que 

constituem objetos de estudos e que representam a existência de uma 

intenção, corporificando-a em documentos1 e em monumentos2. De acordo 

com o autor, 

[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, 
mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no 
desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos 
que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os 
historiadores. Estes materiais da memória podem apresentar-se sob 
duas formas principais: os monumentos, herança do passado, e 
os documentos, escolha do historiador (LE GOFF,1990, p. 462). 
 

 Para esse autor, entendendo documento como obra de uma sociedade 

que o elaborou, num contexto tenso de relações de poder, implica em não o 

considerar como algo estritamente pertencente e fixo no passado. Tratá-lo 

como monumento faculta à memória coletiva reavê-lo e ao investigador utilizá-

lo mediante processos científicos, com total compreensão das circunstâncias 

relacionadas a sua produção e usos (LE GOFF,1992).   

 A revolução documental isoladamente não constrói a concepção de 

documento/monumento. Entretanto, a compreensão do seu real significado e o 

esclarecimento conceitual de documento/monumento serão impeditivos a 

reduzi-la a simples apêndice à historiografia tradicional e ao distanciamento do 

historiador de sua fundamental responsabilidade, qual seja, a de analisar 
                                                           
1 Derivado de docere, o termo latino Documentum significava ensinar, evoluindo para o 

significado de prova e passou a ser amplamente utilizado no vocabulário legislativo. O 

documento que fundamentará os fatos históricos no fimdo século XIX e início do século XX, 

parece significar prova histórica mesmo que seja resultante da escolha de um historiador (LE 

GOFF, 1992). 
2 Originada da raiz indo-européia men o termo Monumentum é uma palavra latina, que explicita 

a função essencial do espírito (mens), a memória (memini), constituindo uma recordação do 

passado (LE GOFF, 1992). 
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criticamente o material que elegeu para estudo, observando-o como herança 

do passado, como monumento.  

 Para Michel Foucault (apud LE GOFF, 1992, p.104) a  história,  na 

abordagem  tradicional detinha-se em "'memorizar os monumentos do 

passado, a transformá-los em documentos", e a dar voz a  vestígios "que, por 

si próprios, muitas vezes não são absolutamente verbais, ou dizem em silêncio 

outra coisa diferente do que dizem", de modo diverso, na perspectiva da 

história cultural,  " a história atua na transformação de documentos em 

monumentos, provocando o pesquisador a valer-se de um grupo de 

informações, as quais irá  "isolar, reagrupar, tomar pertinentes, colocar em 

relação, constituir em conjunto", articulando-as de forma a  subsidiá-lo no 

tentame interpretativo. 

Documento foi ainda definido como uma reunião de componentes que 

"funcionam como um inconsciente cultural que assume um papel decisivo e 

intervêm para orientar uma apreensão, um conhecimento, uma apresentação” 

devendo o historiador efetuar uma crítica interna às suas condições de 

produção histórica e consequência à sua intencionalidade inconsciente 

(CLAVEL-LÉVÈQUE, apud LE GOFF, 1992, p.548). 

 Le Goff (1992), alegando que o processo de escolha de um documento 

em detrimento de outros, referiu à existência de variáveis subjetivas 

reveladoras de posicionamentos do investigador, acresce considerações sobre 

o caráter intencional que permeia a investigação, quando esclareceu que:  

A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do 

conjunto dos dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe 

um valor de testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua 

própria posição na sociedade da sua época e da sua organização 

mental, insere-se numa situação inicial que é ainda menos "neutra" 

do quer a sua intervenção (LE GOFF,1992, p. 472). 

 Assim como a escolha do documento atende a pressupostos da 

intencionalidade do pesquisador, deve-se ter em mente que o documento é 

produto de concepções elaboradas em estratos sociais e temporais relativos às 

condições históricas nas quais foram forjados. O documento permanece 

produzindo sentidos, atuando explicita ou implicitamente, viabilizando ao longo 

do tempo, os efeitos pretendidos. Essas características emprestam ao 
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documento a configuração de monumento, exigindo do historiador um olhar 

aguçado capaz de revelar seus propósitos, pois:  

[...] o documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de 
uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as 
quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o 
ensinamento [...] traz devem ser em primeiro lugar analisados 
desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é 
monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor 
ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de 
si próprias (LE GOFF, 1992, p. 548). 

 

De acordo com Le Goff (1992), para a escrita da história utiliza-se 

documentos escritos sem dúvida, quando existem. Entretanto, pode ser feita 

sem os documentos escritos, com base na habilidade do historiador. Pode-se 

utilizar tudo o que pertence ao homem, lhe serve, exprime suas ideias, certifica 

sua presença e atividades desenvolvidas, seus gostos e maneiras de ser no 

mundo. Nessa direção, tem-se em ciência que ao estudar a cultura escolar 

indígena deverão ser considerados documentos não-escritos, como seus 

cantos, danças, objetos de arte, dentre outros. 

Nesse ponto, a atenção se volta para o livro didático imposto e 

distribuído pelo sistema nacional de educação, tido como instrumento de poder, 

fruto da sociedade hegemônica que o produziu,  compilação  e  instrumento 

norteador do que se deve ensinar aos coletivos indígenas, embora exista na 

legislação específica,  a possibilidade (não obrigatoriedade) de elaboração de 

material didático que contemple a especificidade cultural dos povos originários, 

mas que carece de efetivo apoio governamental (LE GOFF, 1992). 

 Cabe ao pesquisador examinar os meandros da produção didático-

pedagógica que emerge do trabalho dos alunos e professores, como 

documento-monumento, identificando os componentes dessa realização que 

induzem à ação irrefletida, mecânica. Tais componentes possuem fundamental 

função no direcionamento para um dado entendimento, considerando as 

conjunturas históricas de sua construção e consequentemente, os propósitos 

inconscientes, mas basilar nos erguimentos/fortalecimento das identidades 

culturais (LE GOFF, 1992). 
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 Respaldado no intento de conhecer mais ampla e profundamente a 

história cultural, o historiador se vê provocado a refletir sobre sua própria 

concepção de documento. Retirando de um conjunto de registros um específico 

documento, atendendo à critérios de preferências pessoais, construídas a partir 

de seu posicionamento pessoal, do tempo e espaço nos quais encontra-se 

socialmente inserido, bem como acatando de seu próprio modo de pensar, o 

historiador confere uma capacidade de representação ao documento eleito, 

intervindo mediante seus propósitos. O documento produz repercussões, visto 

ser decorrência de uma articulação, consciente ou não intencional, da 

sociedade num contexto temporal e histórico no qual foi produzido, e 

reproduzido, sendo reelaborado continuamente, por seu uso ou por seu 

silenciamento (LE GOFF, 1992).  

O documento é um artefato que perdura no tempo e o conhecimento e o 

depoimento que fornece devem ser estudados desmascarando- lhe o seu 

sentido evidente.  O que transforma o documento em monumento é a sua 

utilização pelo poder.  Ademais, não há um documento que seja enunciador de 

verdade plena ou portador de mentira absoluta. Essa assertiva leva ao 

entendimento da necessidade, por parte do pesquisador, de ter perspicácia 

para a superação de juízos definitivos, posto que qualquer documento é 

simultaneamente verdadeiro e falso, em virtude de ser uma projeção, uma 

aparência dissimuladora, um arranjo.  Portanto, incialmente, deve o 

pesquisador desvelar a essência do documento, para além das evidências, 

apurando condições de produção, ou seja, as circunstâncias que originaram a 

elaboração dos documentos-monumentos. Ainda que o enfoque aponte 

problemáticas de ordem "econômica, social, jurídica, política, cultural, 

espiritual", o ponto primordial a ser considerado é que o documento-

monumento é um utensílio do poder que o atesta e gera (LE GOFF, 1992). 

 Para Le Goff (1992), há muitas formar de aludir um documento, 

entretanto para que sua abordagem possa concorrer efetivamente numa 

construção da história mais abrangente, é importante articular o documento em 

questão com outros monumentos que, conjuntamente, compõe o objeto de 

estudo, valorizando não somente seu poder de declaração, porem também o 

contexto que o elaborou, constituindo assim, um dispositivo cultural de grande 

importância. Compreendido por outra ótica, o documento se amplia, 
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extrapolando os limites das obras clássicas, e ancorado, quando pertinente, na 

história quantitativa, convertido em informação precisa ser analisado como 

documento/monumento. Daí decorre a urgência de construir um novo 

conhecimento adequado a deslocar este documento/monumento da seara da 

memória para o âmbito da ciência histórica. 

 

2.4 A EDUCAÇÃO INDÍGENA E O CURRÍCULO ESCOLAR 
 

Os estudos baseados na historiografia tradicional do Currículo voltam-se 

para compreender o conhecimento científico, seus diferentes métodos, suas 

teorias e práticas, sua evolução na história e no desenvolvimento das 

sociedades aferindo a verdade e a validade desse conhecimento. Dedicam-se 

particularmente a identificação da aplicação dos pensamentos pedagógicos 

consagrados na história da educação e os efeitos produzidos. Essas 

investigações baseadas em documentos formais, são firmadas admitindo-se 

que o currículo seja construído a partir de parâmetros determinados e 

inamovíveis, propício a ser aplicado em qualquer tempo, inespecificamente, e 

que a escolha de determinados conteúdos de conhecimentos, em detrimento 

de outros, realiza-se de modo despropositado e aleatório (NÓVOA, 1996).   

 Entretanto, a composição do currículo não é, em absoluto, destituída de 

propósitos, e viabiliza a condição primordial para a concretização das 

finalidades requeridas à educação escolar.  Nóvoa (1996, p. 16) esclarece que   

[...] o processo de seleção e de organização do conhecimento escolar 
[...] não é um processo natural e inocente, através do qual 
acadêmicos, cientistas e educadores, desinteressados e imparciais 
determinariam, por dedução lógica e filosófica, aquilo que é 
conveniente ensinar às crianças e jovens. 

 

 Goodson (1996, p. 20) afirma “que o currículo escrito fixa 

frequentemente parâmetros importantes para a prática da sala de aula (nem 

sempre, nem em todas as ocasiões, nem em todas as salas de aula, mas 

frequentemente)”. A avaliação cuidadosa do currículo proporciona o 

entendimento da forma como a interposição de interesses e conveniências 

impactam e formatam o currículo escolar, bem como faculta desvelar os 

princípios e propósitos defendidos e almejados em relação à educação. Devido 

ao seu caráter normativo, o currículo, a despeito das características diversas 

das salas de aulas e escolas, é padronizador e uniformizador do conhecimento. 
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 Nessa perspectiva, as disciplinas representam o desmembramento dos 

conhecimentos a serem transmitidos, e em atendimento as demandas dos 

sistemas de ensino configuram a organização do trabalho acadêmico a partir 

do que deve ser assimilado.  

 Ainda que a estrutura curricular voltada a educação indígena apresente 

espaço para conteúdos sociais da cultura nativa, as disciplinas escolares 

asseguram a imutabilidade e conservação das estruturas curriculares para a 

sistematização do ensino. Portanto, a instituição escolar é um campo de 

acentuados conflitos entre os grupos sociais ali organizados e as instâncias de 

poder representadas nos sistemas oficiais de ensino, e embora sejam 

estabelecidas mediante negociações e arranjos com os coletivos em questão, 

as disciplinas escolares asseguram um padrão, homogeneizador e disfarça as 

relações de poder que ocorrem na escola (GOODSON, 1997). 

 Entretanto, as disciplinas escolares podem ser também determinadas 

por um conjunto de interesses científicos, políticos e profissionais que 

direcionam e imprimem alterações, evoluções e adaptações na configuração 

curricular, numa composição entre estado e grupos sociais legitimados pelo 

poder. O embate dos posicionamentos que defendem a mudança com os que 

preconizam a estabilidade articulam modelos que estabelecem lógica e 

diretrizes para outros entendimentos que justificam e estruturam a ausência e a 

presença de específicas disciplinas no arcabouço curricular que conduz e 

garante a composição das disciplinas (GOODSON, 1970) 

 Nada obstante ao jogo de forças conflitantes ou complementares, 

afiliadas a interesses hegemônicos políticos, científicos ou sociais, visando 

obter primazia aos seus propósitos de manutenção ou alteração dos 

conhecimentos, é patente que grande parte da organização das disciplinas 

escolares é determinada por forças exteriores à escola. Tal constatação revela 

a complexidade e significação política do papel desenvolvido pelo Estado pelo 

intermédio das disciplinas escolares -referenciais do que deve ou não ser 

ensinado no trabalho pedagógico escolar, definindo e forjando formas de 

pensar e apropriação da realidade (GOODSON, 1997). 

Por esse prisma depreende-se que o arranjo curricular está voltado à 

consecução do projeto de nação, por seu caráter implementador das diretrizes 

da concepção de homem, escola e sociedade requeridas ao processo de 
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permanência e ou mudança atendendo a imperativos hegemônicos 

(GOODSON, 1997). 

 Esse entendimento mais ampliado sobre o currículo, não pode 

desconsiderar, que, mesmo sendo determinado por forças poderosas e em 

certa medida invisíveis, a sua implementação no cotidiano escolar é resultado 

de interpretações e apropriações, construídas a partir de uma dada realidade 

social, específica e dinâmica envolvendo intentos, processos, cenários e 

sujeitos. De acordo com Castro (2018), a efetivação do currículo fundamentado 

no fazer pedagógico tem acarretado nas últimas quatro décadas, grande 

interesse por parte de pesquisadores voltados à analisar com profundidade o 

resultado dessa articulação.   

 Diante do entendimento de que não é possível compreender a temática 

currículo de modo isolado da realidade de sua efetivação, busca-se nesta 

investigação focar a aplicação do currículo, que ocorre nas lides educativas 

que têm nos professores e alunos, artífices da relação pedagógica, os 

principais sujeitos do processo social e histórico. 

 Os ditames curriculares colocados em prática sofrem alterações 

causadas pela própria ação pedagógica, que interfere de modo compatível ou 

adverso, ajustando a teoria á pratica, visto que o professor, no papel de 

mediador do conhecimento, agrega seus próprios interesses e propósitos à 

ação que legitima sua função social.   Depreende-se desta forma, a 

complexidade do currículo escolar, que em sua proposição inicial, bem como 

na fase de aplicação, guarda intenções, propensões e finalidades dos sujeitos 

envolvidos. O currículo em sua forma prescritiva e quando posto em efetivação 

está subjugado a diversos entendimentos, contextos, sujeitos concepções, 

contextos, enfim a uma série de variáveis diferenciadas e inter-relacionadas, 

externas e internas ao espaço escolar (CASTRO, 2018). 

 Dessa visão de currículo deriva a compreensão das práxis curricular 

como a ação “que se constrói no processo de configuração, implantação, 

concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e em sua 

própria avaliação, como resultado das diversas intervenções que nele se 

operam” (SACRISTÁN, 2000, p. 101). Para esse autor, as teorias sobre o 

currículo representam concepções restritas e incapazes de abranger toda a 

complexidade das práticas escolares e recomendam a construção processual 
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de currículo. Ressalta que a política curricular é o ponto de convergência entre 

conveniência política, conteúdos e práticas escolares, elucidando que  

[...] um aspecto específico da política educativa, que estabelece a 
forma de selecionar, ordenar e mudar o currículo dentro do sistema 
educativo, tornando claro o poder e a autonomia que diferentes 
agentes têm sobre ele, intervindo, dessa forma, na distribuição do 
conhecimento dentro do sistema escolar e incidindo na prática 
educativa, enquanto apresenta o currículo a seus consumidores, 
ordena seus conteúdos e códigos de diferentes tipos (SACRISTÁN, 
2010, p.109). 

 

 Ao analisar as vinculações existentes entre currículo e o fazer docente, 

Sacristán (2000) identifica seis configurações do currículo o currículo prescrito, 

o currículo apresentado, o currículo moldado, o currículo em ação, o currículo 

realizado e o currículo avaliado.  

No próximo item é apresentada uma breve explanação sobre a história 

da educação indígena no Brasil abarcando o período colonial aos dias atuais. 

Nesse percurso é destacada a alteração da abordagem às questões indígenas, 

ocorridas principalmente após o advento da Constituição Federal de 1988 e da 

legislação infraconstitucional posterior voltadas ao estabelecimento e garantia 

dos direitos dos povos indígenas em relação a educação institucionalizada. 

 

2.5  A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E A EDUCAÇÃO INDÍGENA 
 

Os direitos dos povos indígenas às manifestações de sua cultura foram 

assegurados pelo Estado brasileiro na Constituição Federal, especificamente 

em seu Capítulo III “Da Educação, da Cultura e do Desporto”, na Seção II “Da 

Cultura”. No Art. 215 consta sobre o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, garantidos pelo Estado, que dará apoio e 

incentivo a difusão e valorização das manifestações culturais. O parágrafo 1º 

desse artigo reza que “o Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro- -brasileiras, e das de outros grupos participantes 

do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 2016, p. 79).  

Em relação aos direitos dos povos indígenas assegurados na 

Constituição Federal, no ano de 1988, no Capítulo VIII, no Art. 231, está 

prescrito “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
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tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens” (BRASIL, 2016, p. 83). 

A Constituição Federal, em seu Capítulo III “Da Educação, da Cultura e 

do Desporto na seção I: Da Educação, especificamente no Art. 210, § 2º, trata 

da utilização da língua “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” (2016, p. 

77). 

As políticas educacionais estruturadas e implementadas desde a 

Constituição Federal de 1988, pautam-se no discurso da garantia das 

condições para “a afirmação das identidades étnicas, a recuperação das 

memórias históricas, a valorização das línguas e ciências dos povos indígenas 

e o acesso aos conhecimentos e tecnologias relevantes para a sociedade 

nacional” (BRASIL, 1996, art. 78). Nessa perspectiva, foi estabelecida a 

modalidade educacional para o atendimento das singularidades identitárias 

indígenas.  

Mas não foi sempre assim, para a compreensão de como se deu a 

evolução da educação indígena é preciso retornar ao Brasil Colônia, quando a 

Companhia de Jesus iniciou esforços para a catequização dos índios num 

processo de cristianização que atendia a necessidade de minimizar ao máximo 

as situações de conflitos com a sociedade nativa. De acordo com Bergamaschi 

e Medeiros (2010), no que tange à história da educação escolar indígena, 

pode-se identificar distintos momentos na história da educação no Brasil. 

Segundo suas palavras do período colonial e se estendendo até o século XX 

tem-se: 

 
[...] um modelo de educação escolar desenvolvido por ordens 
religiosas, em especial a Companhia de Jesus, cujo intuito foi a 
cristianização do gentio. Nessa perspectiva, justifica-se uma 
modalidade de escola que teve por alvo principal o "culumim" e que 
foi desenvolvida desde o século XVI, como mostram documentos da 
época, principalmente as cartas de padres que atuaram no período 
colonial e relatam seus esforços para cristianizar, civilizar e 
europeizar os povos autóctones, considerados por eles sem Fé, sem 
Rei e sem Lei (BERGAMASCHI; MEDEIROS, 2010, p.57). 

 
Com pequenas diferenciações em tempos e espaços distintos do 

território brasileiro no período colonial, foram mantidos esses princípios no 
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decorrer dos séculos de colonização, reforçados por ações de outras ordens 

religiosas e retomados no início do século XX pelo Estado brasileiro, 

considerado um segundo momento da educação escolar indígena.  

Ainda de acordo com Bergamaschi e Medeiros (2010), em cada povoado 

indígena, além de um posto do Serviço de Proteção ao Índio passou a ter uma 

escola cujo teor eram noções elementares da língua portuguesa (leitura e 

escrita) com incentivo a abandonarem as línguas nativas, bem como a 

introdução de alterações no cotidiano desse povo por meio de formas de 

socialização que buscavam atingir a totalidade das atividades, ritmos e limites 

da vida indígena.  

A escola nas aldeias passou a ser orientada para a utilização da língua 

especifica de cada povo indígena simultaneamente com o português, na 

alfabetização, somente com a Lei nº 6.001 de 1973. De acordo com o artigo 50 

da referida Lei “a educação do índio será orientada para a integração na 

comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos 

problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do 

aproveitamento de suas aptidões individuais” (BRASIL, 1973, s/p).  

Em relação ao ensino da própria língua na aldeia junto com o Português, 

Bergamaschi e Medeiros (2010) mencionam que, foi um processo que iniciou 

com a atuação do Summer Institute of Linguistics (SIL) que firmou um convênio 

com o governo brasileiro e levou linguistas de outras nacionalidades para as 

áreas indígenas, trabalhando para a criação da escrita da língua de diversos 

povos.  Esses autores referem a como se deu esse processo de ensino da 

língua original nas aldeias: 

Para implementar o ensino das línguas nativas nas escolas indígenas 
criou-se o cargo de monitor bilíngue, em geral um jovem da aldeia 
que recebia formação para desempenhar o papel de tradutor entre os 
alunos monolíngues e o professor não indígena, o qual ensinava o 
português e as demais matérias escolares, todas proferidas na língua 
nacional. Em geral a escrita da língua indígena, ensinada no primeiro 
ano escolar, servia de passagem para o aprendizado do português e 
para a introdução, entre os indígenas, de conhecimentos e visões de 
mundo da sociedade nacional (BERGAMASCHI; MEDEIROS, 2010, 
p. 59).  
 

Segundo Bergamaschi e Medeiros (2010), as escolas indígenas eram 

vinculadas à Funai, e, no ano de 1991, passaram para a responsabilidade do 

Ministério da Educação, marcando assim, o início de um movimento de 
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afirmação da educação escolar indígena, com aprovação de leis, emergência 

de setores para gerir essa modalidade escolar e da participação de lideranças 

e professores indígenas no processo de condução da educação indígena. 

No ano de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

n. 9394/1996 em seu capítulo VIII “Das Disposições Gerais”, Art. 78., vem 

reforçar o que havia sido estabelecido pela Constituição Federal e assegura:  

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, 
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta 
de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, 
com os seguintes objetivos: I – proporcionar aos índios, suas 
comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a 
reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas 
línguas e ciências; II – garantir aos índios, suas comunidades e 
povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos 
da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-
indígenas.  

 

E continua em seu Art. 79 garantindo que a União apoiará de forma 

técnica e financeira a educação intercultural nas comunidades indígenas, por 

meio de programas que integrem o ensino e a pesquisa, delineando nos 

parágrafos desse artigo que o planejamento dos referidos programas será feito 

com audiência das comunidades indígenas. Esses programas estarão incluídos 

nos Planos Nacionais de Educação e possuem como objetivos, o 

fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada uma das 

comunidades indígenas; subsidiar programas de formação de pessoas 

especializadas para atuação na educação escolar dessas comunidades; o 

desenvolvimento de currículos e programas específicos, que integrem 

conteúdos culturais que correspondam especificamente às comunidades; 

elaboração e publicação sistemática de material didático específico e 

diferenciado para essas comunidades (BRASIL, 1996). 

Ainda pode-se referir, que segundo Bergamaschi e Medeiros (2010), em 

relação a Educação escolar indígena, no ano de 1998, na direção de uma 

educação escolar diferenciada, foi publicado o Referencial Curricular Nacional 

para Escolas Indígenas (RCNEI). A elaboração desse documento teve 

participação de lideranças indígenas de todo o Brasil, juntamente com 

antropólogos, especialistas da educação e professores das diversas 

disciplinas. Consiste em um instrumento que veio auxiliar, essencialmente, 

professores indígenas e técnicos das Secretarias de Educação no processo de 
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construção e implementação do projeto pedagógico e currículo das escolas 

indígenas.  

Bergamaschi e Medeiros (2010, p. 60), ainda evidenciam que no ano de 

1999, foram aprovados a Resolução nº 003 da Câmara de Educação Básica e 

o Parecer 14 do Conselho Federal de Educação, que vieram instituir “as 

diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena e criar a 

categoria ‘escola indígena’”.  

No ano de 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), teve um de seus 

capítulos dedicado à educação escolar indígena e estabeleceu vinte e um 

objetivos e metas. Esse plano anteviu que dentro de um ano seria criada a 

categoria oficial de ‘escola indígena’ de modo que pudessem assegurar a 

implementação do modelo de educação intercultural e bilíngue. Esse PNE 

também referiu à instituição do magistério indígena, que fosse estabelecida 

infraestrutura adequada e criados materiais didáticos específicos, dentre outras 

determinações.  

No PNE de 2014, consta a inclusão da educação escolar indígena na 

educação para a diversidade e refere que há necessidade de a gestão da 

educação escolar indígena ser feita pelos territórios etno-educacionais3, os 

quais organizam a educação escolar indígena com o propósito de participação 

indígena e “fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados” 

(NASCIMENTO, 2015, s/p). Assim, o que pode- se observar é que: 

[...] nas últimas décadas, por meio de movimentos de afirmação 
étnica, que outro modelo escolar apareceu no cenário educacional: a 
escola dos povos indígenas. Amparada em leis que constituem um 
modelo diferenciado e específico de educação escolar, cada povo 
tomou para si a tarefa de elaborar currículos escolares e propostas 
pedagógicas, informados por suas cosmologias. E, embora o modelo 
escolar mais contundente nas aldeias ainda seja o da modernidade 
ocidental, vê-se, cada vez mais forte, a busca de outros referenciais 
para essas práticas escolares, construindo aos poucos, escolas 
específicas e diferenciadas, já reconhecidas pelas leis educacionais 
do país (BERGAMASCHI; MEDEIROS 2010, p.56). 

 

Os coletivos indígenas, em sua totalidade, possuem práticas próprias 

para a propagação dos saberes herdados de seus antepassados num processo 

                                                           
3O Brasil conta hoje com 25 territórios etnoeducacionais, estruturas independentes da divisão 

político-administrativa do país que reúnem as terras indígenas, mesmo que descontínuas, 
ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas por raízes 
sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas 
culturais compartilhados.  
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natural de transmissão às novas gerações. Tais práticas são fundamentais e 

imprescindíveis para a sobrevivência, a afirmação e o fortalecimento da 

identidade de todos os membros da etnia. A essência do sujeito indígena pode 

ser alegoricamente representada por um caleidoscópio, no qual, de lado são 

inseridos os fundamentos imponderáveis da religião, da língua, dos costumes, 

das tradições, das artes,   dos jogos, dos utensílios e artefatos,  dos contos e 

cantos e danças, e  todos os demais atributos construídos na trajetória 

histórica, social e cultural distinta de cada povo. Do outro lado, forma-se um 

amálgama, a constituição identitária indígena, específica e única, resultante do 

próprio patrimônio cultural. Coerentemente com essa reflexão, pode-se inferir 

que a educação indígena é pautada em um determinado conjunto de valores e 

significações construído em relações familiares, sociais e culturais, de forma 

permanente, autônoma e desvinculada da organização escolar.   

 A Lei nº 6.001 do ano de 1973 determina em seu Art. 48 que o sistema 

de ensino em vigor no Brasil deve ser estendido à população indígena, com as 

devidas adaptações. Em relação a língua nativa, o Art. 49 prescreve que a 

“alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e em 

português, salvaguardado o uso da primeira” (BRASIL, 1973, s/p). Entretanto, o 

tratamento da questão escolar indígena recebeu maior atenção quando foi 

abordada nos artigos 210, 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, que 

assegurou aos grupos indígenas de todo o país, o direito de vivenciarem 

livremente suas tradições, crenças costumes, línguas maternas e todos os 

processos característicos de seu patrimônio cultural, em organizações sociais 

próprias.  O texto constitucional garante aos povos "direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam", bem como a aceitação da legitimidade de 

que, na Educação Escolar Indígena, embora integrada ao sistema educacional, 

sejam preservados os valores éticos e culturais dos povos, consolidando 

processos de (re)afirmação que considerem as identidades e especificidades 

próprias. 

 Até o ano 1991, as questões sobre a educação indígena eram tratadas 

sob a égide regulatória da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Com o 

advento da Portaria Interministerial 559/91, coube ao Ministério da Educação 

presidir a condução do assunto. Para tanto, foi instituída a Coordenação 

Nacional da Educação Escolar Indígena (CNEEI), atualmente denominada de 
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Coordenação Geral da Educação Escolar Indígena (CGEEI), “com a finalidade 

de coordenar, acompanhar e avaliar as ações pedagógicas da Educação 

Indígena no País.”  

 Encontra-se no art. 5º da aludida Portaria, a proposição para " criação de 

Núcleos de Educação Indígena nas Secretarias Estaduais de Educação, com a 

finalidade de apoiar e assessorar as escolas indígenas”, compondo esses 

núcleos os “representantes das comunidades indígenas locais atuantes na 

educação, de organizações governamentais e não governamentais afetas à 

Educação Indígena e de universidades” (Parecer 14/99 do CNE, 2002). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal 9394/96, em seu 

artigo primeiro, explicita que a educação diz respeito aos "processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais" (BRASIL, 1996). Pelo exposto, 

pode-se concluir que o patrimônio cultural indígena, resultante das relações e 

significações construídas na trajetória sócio-histórica-cultural do povo, reveste-

se de legitimidade legal e fundamento primordial para o "pleno 

desenvolvimento do educando" (art.2), sujeito de identidade natural indígena.  

 Os ordenamentos legais que instituem e embasam essa modalidade de 

Educação, estabelecem que o arcabouço estrutural escolar seja, 

necessariamente, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, revestindo-

lhe um caráter diferencial e específico explícitos em programas de ensino que 

estão elencados no art. 78 da citada lei e apresenta os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 
recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de 
suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e 
ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 
informações, conhecimentos técnicos e científicos da 
sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-
índias (BRASIL, 1996). 

 Visando assegurar condições para alcançar tais objetivos, em seu artigo 

79, a referida lei estabelece que a União prestará apoio técnico e financeiro aos 

sistemas de ensino o provimento da educação intercultural a comunidades 

indígenas, mediante o desenvolvimento de programas integrados de ensino e 
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pesquisa, voltados ao fortalecimento das práticas sociais-culturais e a língua 

materna de cada comunidade indígena. Tratando da temática, a formação de 

pessoal especializado para atuação em educação escolar nas comunidades 

indígenas, a lei prevê a criação e manutenção de programas de formação de 

pessoal especializado. Preconiza também o desenvolvimento de currículos e 

programas específicos, abarcando os conteúdos culturais relativos às 

respectivas comunidades, e estabelece que os sistemas de ensino deverão 

"elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado" (BRASIL, 1996) Outro instrumento normativo do tema em 

questão é a Resolução 05/2012, cujo teor é o assentamento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. De acordo com o 

texto, as Diretrizes "estão pautadas pelos princípios da igualdade social, da 

diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, 

fundamentos dessa modalidade escolar de competência estadual”. Dentre 

outros, as diretrizes têm como objetivo:  

[...] assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas 
indígenas leve em consideração as práticas socioculturais e 
econômicas das respectivas comunidades, bem como suas formas de 
produção de conhecimento, processos próprios de ensino e de 
aprendizagem e projetos societários (item IV, Art 2º).  

  

Pelo exposto, o ditame legal pretende viabilizar condições básicas para 

que a escola indígena seja espaço para desenvolvimento e aplicação de 

autonomia pedagógica e cultural, a partir da gestão e organização do trabalho 

pedagógico. 

A política educacional instituída e aplicada nestas duas últimas décadas 

sustenta e viabiliza o atendimento aos direitos da população indígena,no que 

tange à educação escolar específica, diferenciada intercultural, 

bilíngue/multilíngue. O próximo capitulo é dedicado à apresentação de 

pesquisas acadêmicas que relatam experiências escolares em territórios 

indígenas, capazes de compor um panorama sobre que significa e como 

ocorre, no cotidiano, a influência cultural nos processos e atividades escolares.  
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2.6 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 
 

Este estudo é qualitativo. Bodgan e Biklen (1982) esclarecem que a  

pesquisa qualitativa pode ser caracterizada  mediante os seguintes marcadores  

básicos: o ambiente natural é a fonte de dados; os dados apurados são 

predominantemente descritivos contendo transcrições de diálogos, relatos e 

testemunhos de ocorrências entrevista e depoimentos;  a atenção do 

pesquisador volta-se principalmente para o processo pelo qual o problema se 

apresenta no funcionamento dos procedimentos e interações habituais; o 

entendimento que as pessoas detém a  partir das coisas e da sua vida. As 

investigações qualitativas revelam a lógica interna das situações, 

imperceptíveis ao pesquisador externo. Esse tipo de pesquisa “se atenta a um 

nível dos fatos que não se é quantificado. Consiste em trabalhar com o 

universo de atitudes, crenças, motivos, valores e definições” (MINAYO, 1994, 

p. 21-22). 

Em relação aos procedimentos, caracteriza-se como estudo bibliográfico 

referente a influência cultural na educação escolar indígena. Para Julia (2001, 

p.11) estudar a influência da cultura escolar em processos educativos implica 

pensar “para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar em um 

sentido mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no 

interior de nossas sociedades”. 

Para a identificação de elementos que constituem e modelam a 

educação indígena específica e diversificada, foi realizado um “estado do 

conhecimento” que se destina a sistematizar informações do conhecimento 

elaborado no âmbito de teses e dissertações relacionadas ao tema. Esse tipo 

de pesquisa foi propício para auxiliar na construção de um mapeamento dos 

elementos que identificam a especificidade da escola. De acordo com 

Romanowski e Ens (2006, p.4) um “estado do conhecimento” utiliza fontes 

atinentes somente a teses de doutorado e dissertações de mestrado utilizadas 

para a composição do corpus da pesquisa. Para esses autores, nesse tipo de 

pesquisa, além de "identificar a produção, é necessário analisá-la, categorizá-la 

e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas". 

Na primeira fase deste estudo foi feita uma busca na base de dados do 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, para encontrar trabalhos que 
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abordam o tema desta dissertação com o descritor “influência cultural na 

educação dos povos indígenas”. Retornaram “1.031.686 resultados e utilizando 

filtros como data de elaboração dos trabalhos, considerando os elaborados nos 

últimos quatro anos, na área Educação, ficaram 92 trabalhos. 

Em um primeiro momento foi realizada a leitura dos títulos de todas as 

teses e ou dissertações e eliminadas as duplicadas. Optou-se em seguida por 

fazer uma segunda seleção de acordo com os objetivos desta dissertação. 

Nesse sentido buscamos selecionar apenas teses e dissertações que versarem 

sobre a influência cultural na educação básica dos indígenas, não 

considerando as que tratam de ensino profissionalizante e superior. Nessa 

seleção ficaram quatorze (14) trabalhos para as análises nesta dissertação 

conforme Quadro1.  

 

Quadro 1- Apresentação do corpus  

Autor (Ano) 
Tese/ Dissertação 

Titulo Instituição 

Silva (2010) 

Dissertação 

Educação Escolar Indígena: Mas o que é 
mesmo uma escola diferenciada? Trajetória, 
equívocos e possibilidades no contexto da 
E.E. Indígena Xucuru KaririWarcanã de 
Aruanã  

Universidade 
Estadual de 
Campinas.  

Krahô (2017)  

Dissertação 

Proposta do Projeto Político Pedagógico da 
Escola Estadual Indígena 19 de Abril   

Universidade 
Federal do 
Tocantins 

Corezomaé (2017) 

Dissertação  

Educação escolar do povo indígena 
Balatiponé-Umutina: Compreendendo 
processos educativos da escola Julá Paré  

 Universidade 
Federal de São 

Carlos  

Espar (2014) 

Dissertação 

Processo de Estadualização da Educação 
Escolar Indígena e Desafios para um 
Currículo Intercultural   

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 

Lescano (2016)  

Dissertação 

TavyterãRekoRokyta: os Pilares da 
Educação Guarani Kaiowà nos Processos 
Próprios de Ensino e Aprendizagem   

Universidade 
Católica Dom 

Bosco 

Ramires (2016)  

Dissertação 

Processo Próprio de Ensino-Aprendizagem 
Kaiowa e Guarani na Escola Municipal 
Indígena   Ñandejara Pólo da Reserva 
Indígena Te’ýikue: Saberes Kaiowá e 
Guarani,Territorialidade e Sustentabilidade   

 Universidade 
Católica Dom 

Bosco 

Pereira (2017) 

Dissertação  

Contribuições da Escola no Processo de 
Revitalização da Língua Terena na Aldeia 
Aldeinha, em Anastácio, Mato Grosso do Sul   

Universidade 
Católica Dom 

Bosco 

Sá (2014)  

Dissertação 

Saberes Culturais Tentehar e Educação 
Escolar Indígena na Aldeia Juçaral  

 Universidade do 
Estado do Pará 
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Pereira (2013) 

Tese  

A circulação da cultura na escola indígena 
Xakriabá 

 

Faculdade de 
Educação/UFMG 

Santana (2015)  

Tese 

A Letra é a mesma, mas a cultura é 
diferente: A Escola dos Tupinambá de 
Olivença   

Universidade 
Federal de São 

Carlos 

Marcilino (2014)  

Tese 

A Educação Escolar Tupinikim e Guarani: 
experiências de interculturalidade em 
aldeias de Aracruz, no estado do Espírito 
Santo   

 Universidade 
Federal do 

Espirito Santo 

Scaramuzza (2015) 

Tese  

“Pesquisando com Zacarias Kapiaar”: 
concepções de professores/a indígenas 
Ikolen 

 Universidade 
Católica Dom 

Bosco 

Ferreira (2014) 

Tese 

Educação Escolar Indígena na Terra 
Indígena Apiaká-kayabi em Juara – MT: 
Resistências e desafios   

 Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul  

Braúlio (2017) 

Dissertação 

Educação Escolar Ticuna: uma descrição do 
universo educacional e cultural na escola 

Ebenezer, em Filadélfia – Benjamin Constant 
(AM). 

Universidade 
Federal do 
Amazonas 

 

Vale salientar que, dentre os trabalhos selecionados há um que não 

corresponde ao recorte temporal, Silva (2010), mas foi incluído por se referir à 

uma tribo muito próxima da universidade em que esta pesquisa está sendo 

desenvolvida. 

Observa-se no quadro 1 que são cinco (5) teses de doutorado e nove (9) 

dissertações de mestrado, e que, em sua maioria, essas pesquisas foram 

realizadas em Universidades federais ou estaduais, dez (10) desses trabalhos. 

Os outros quatro (04) foram realizados na Universidade Católica Dom Bosco, 

MS. 

Num primeiro momento essas teses e dissertações são apresentadas 

por meio de uma síntese descritiva. Em um segundo momento, a partir desse 

material selecionado para análises nesta dissertação, foi criado um quadro com 

registros de identificação, comportando as seguintes informações: tipo de 

estudo, ano, título, autor, tribo indígena, objetivo de cada pesquisa e 

metodologia utilizada. Esse quadro deu origem a quadros mais específicos que 

foram trazidos no decorrer das análises. 

Foram também evidenciadas temáticas que apareceram com mais 

frequência nesses estudos. Essas temáticas evidenciadas nesses estudos 

foram analisadas à luz das teorias estudadas e com base em aspectos da 
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“análise de conteúdo”, de acordo com Bardin (2011, p.48) que define análise de 

conteúdo como uma metodologia utilizada para leitura e interpretação de 

conteúdos de variadas classes de documentos. Assim, conforme Bardin (2011), 

os dados obtidos são decompostos para uma reconstrução do significado. 

A partir dos elementos identificados nas Teses e Dissertações, voltam-

se os esforços para alcançar os objetivos propostos analisando os mecanismos 

de construção das representações e apropriações culturais presentes na 

educação escolar indígena. 
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3 TESES E DISSERTAÇÕES E A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

  

No que tange a educação escolar oferecida nos povoados indígenas, 

podem ser observados contextos e situações de aproximação ou afastamento 

do ideário legal. Esta etapa da presente dissertação, visa apresentar uma 

síntese das teses e dissertações. Delas foram destacados recortes que 

mostram como a escola da aldeia pode (está) contribuindo para a apropriação 

cultural de seu povo.  

 

3.1“O POVO XUCURU-KURIRI E A EDUCAÇÃO INDIGENA NA ALDEIA” 
  

O estudo de Silva (2010) teve por objetivo “descrever, analisar e 

compreender como os professores, lideranças, alunos e comunidade Xucuru 

Kariri expressam o conceito de educação diferenciada” (SILVA, 2010, 

p.23).Silva (2010) traz sobre a instauração da escola dentro da aldeia dos 

Xucuru-Kariri4 em Caldas, Minas Gerais, e refere sobre o que vivenciou, a 

expectativa do então Cacique Warkanâ de Aruanã em relação a ter na aldeia 

uma escola diferenciada da escola da cidade, que fosse condizente com os 

costumes, rituais e tradições de seu povo. Sua fala evidencia que à época 

ainda era em uma escola improvisada que as crianças Xucuru-Kariri 

estudavam: 

Quero na hora que construir uma escola, o cacique vai dar os 
parabéns a hora que ver a escola construída. Por enquanto não tem 
escola construída, tem um ponto de referência para aos alunos 
estudarem. É importante uma escola na aldeia Xucuru, porque vai 
desenvolver a criançada, que já temos bastante desenvolvidas. 
Começando como ponto de partida de se iniciar o estudo de se 
aprender algumas coisas boas, e hoje tem alguém na cidade, tem 
alguém na UFMG, e estar formando mais alguém, treinando nem 
digo, fazendo curso para professor. [...] temos as professoras e temos 
também um professor de cultura que está transmitindo, fazendo 
renascer a Língua Xucuru. Isso é uma honra, nós, essa garotada, 
rapaz que se criou e não viu por onde começa a Língua Xucuru. Nós 
cantamos nosso canto na língua e eles não sabem do que se trata e 
hoje eles estão sabendo o canto que estamos cantando na Língua 
Xucuru (apud SILVA,2010, p. 63,64). 

 

                                                           
4Os Xucuru-Kuriri que habitam o Sul de Minas Gerais é um povo indígena constituído pela 
associação de povos de duas etnias: os Xucuru e os Kariri e são naturais da cidade de 
Palmeira dos Índios em Alagoas (GASPAR, 2009).  
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O Cacique Warkanâ mencionou para Silva (2010) seu ponto de vista em 

relação a relevância de ser ter uma escola na aldeia diferenciada das escolas 

da cidade. Para ele a educação na cidade se passa de forma diferente da 

aldeia “não é preconceito. É saber colocar o povo no seu devido lugar. Na 

nossa aldeia a gente nas reuniões discute aquilo que é bom para o nosso povo. 

Aquilo que é bom para o nosso povo existe uma diferença grande da cidade” 

(SILVA, 2010, p. 63). Reforça sobre essa diferença referindo à importância 

dada por eles ao nome da aldeia Xucuru-Kariri, o que em sua opinião os 

diferencia do homem branco “dentro de nós existe uma coisa que o branco não 

tem e nem sabe e nunca vai saber nem vai ter, que é os nossos costumes 

tribal, ritual e tradição e é essa diferença que tem dentro da nossa aldeia para a 

cidade” (SILVA, 2010, p. 63). 

Em se tratando de educação indígena a Pajé Josefa, esposa do Cacique 

Warkanâ, mãe do Jal e de outros da aldeia, conselheira da tribo, também 

aludiu ao professor de cultura que havia entrado na “escola da aldeia” e estava 

ensinando a língua original indígena deles que é uaihionê, para adultos e 

crianças da tribo. Para ela, como é uma língua difícil, as crianças estavam 

aprendendo com mais facilidade do que os adultos. Referiu ainda à experiência 

escolar que teve e que não lhe traz boas lembranças:  

A escola que eu frequentei para mim não prestou. Não existia o que 
existe hoje. Estudei na aldeia, as professoras eram de fora, brancas, 
não e era índio, não existia professora de cultura. A diferença é que 
não era na cidade, era dentro da aldeia. Se fosse que nem hoje, hoje 
eu sabia de muitas coisas. Então aprendi quase nada porque 
ninguém passou. Era a cultura do branco o que ensinavam. Os pais 
da gente era quem ensinava dentro de casa a cultura deles, mas 
professor não passava. Ensinavam o abc, aeiou, "cartilhinha”, eu vi o 
ovo do urubu, o vovô viu o ovo do urubu, era aquela bagaceira! (apud 
SILVA, 2010, p. 71). 

 

A escola que estudam é uma das três mil, cento e trinta escolas 

indígenas registradas no Brasil, de acordo com o Censo da Educação Básica 

de 2014, que reúnem mais de dezoito mil professores e duzentos e trinta e 

nove mil e seiscentos e sessenta e cinco alunos (BRASIL, 2015). 

A figura 02 mostra uma foto da Escola Estadual Indígena Xucuru- Kariri-

Warkanã de Aruanã, onde os alunos Xucuru- Kariri estudam. 
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Figura 02- Escola Estadual Indígena Xucuru Kariri-Warkanã de Aruanã 
Fonte: Reportagem EPTV (2015) 

 

 

Silva (2010) apresentou as opiniões de Jal, que à época era professor 

da língua original deles que é uaihionê. Ele referiu à uma situação 

constrangedora que as crianças indígenas eram submetidas nas escolas 

regulares e explica que por não usarem uniformes acabavam por serem 

discriminadas pelos alunos brancos. Para Jal, as crianças indígenas sentiam-

se envergonhadas e acabavam por não querer frequentar a escola justificando 

o porquê: " não vou porque o filho de fulano estava mangando de mim, olhando 

pros meus pés, olhando pra minha roupa” (apud Silva, 2010, p.72).  

Essas situações por eles vividas os impulsionou a lutar por uma escola 

dentro da própria aldeia, e Jal justifica que, na aldeia se tivessem ou não 

calçados estudariam do mesmo modo e não sofreriam discriminação "Se aqui 

na aldeia se a gente pode comprar calçado pra um ele estuda, se não puder 

ele estuda do mesmo jeito. Aqui ninguém manga do outro, por que todos são 

iguais” (apud Silva, 2010, p.73).  

 Segundo depoimento de Jal, a escola indígena, dentre suas missões, 

deve constituir-se em um espaço de transmissão do patrimônio cultural do povo 

Xucuru-Kariri (apud Silva, 2010). De acordo com suas palavras: 

Os índios pequenos, se eles tiverem contato com os professores 
branco, vão contar as histórias do povo branco, e dentro da aldeia 
Xucuru-Kaririessa escola passou a existir com a força do cacique que 
trabalhou tanto para chegar a esse objetivo. Vai ser passada a 
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história dos nossos antepassados para eles. Vai dizer para eles o que 
tem que fazer além de ter matemática, português, geografia. Ele vai 
ter que saber cantar o Toré, vai ter que guardar o segredo, que é o 
segredo da religião do povo Xucuru Kariri. O ouricuri que tem um 
espaço dentro da nossa mata é a nossa força que está dentro dessa 
escola, dentro da aldeia Jal (apud Silva, 2010, p. 72).  

 
 Ainda referindo à educação escolar nessa aldeia, embora os Xucuru-

Kariri tenham chegado a Caldas-MG no ano de 2001, somente em 2003 foi 

feito o primeiro contato da Superintendência Regional de Ensino de Poços de 

Caldas/MG com os consultores do Programa de Implantação das Escolas 

Indígenas de Minas Gerais (PIEI - MG), em uma visita que fizeram a essa 

localidade (SILVA, 2010). 

De acordo com o Cacique Jal (2017) na escola da aldeia os alunos 

indígenas aprendem as matérias como português e matemática, mas também 

aprendem na aula de cultura a língua original que é uaihionê, uma das raízes 

culturais dessa etnia. O Cacique Jal (apud SILVA, 2010) afirmou que a escola é 

um dos ambientes propícios para a transmissão cultural entre as diferentes 

gerações. Em entrevista a Silva (2010, p. 54), ele fala como professor que era, 

sobre sua visão em relação à essa aula de Cultura que ministrava:   

Os adultos se encontram hoje numa responsabilidade de ser o que é. 
Por que muitos deles quando nasceram os pais não passaram e hoje 
eles sentem a necessidade de que o índio além de ter a sua cultura 
como o Toré, a sua pintura, têm seus cânticos. Então eles estão 
sentindo que precisam se comunicar uns com os outros na nossa 
linguagem. Foi daí que estivemos reunidos aqui dentro da nossa 
aldeia passando a importância que é a língua, que é a defesa de um 
povo quando quer se comunicar, guardar segredo. O português foi 
ensinado pelo pessoal não índio. Então hoje nós também estamos 
passando nossa linguagem original de nosso povo que é uaihionê. 
Passo escrito também para os adultos que estão aprendendo a 
escrever a língua, por que muitos são analfabetos, não tem um grau 
de estudo. 
 

Esse cargo de professor indígena “entre outras conquistas, é decorrente 

de um processo de luta que reivindica o protagonismo indígena na elaboração 

e execução de políticas públicas, entre elas a educação escolar” 

(BERGAMASCHI; MEDEIROS, 2010, p. 59). 

O pátio descoberto (Figura 3) dessa escola é utilizado pela comunidade 

para realizarem o Toré, uma expressão em cantos e danças, patrimônio 

cultural Xucuru-Kariri. 
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Figura 3- Dança Toré na Escola E. Indígena Xucuru- Kariri-Warkanã de Aruanã 
Fonte: Arquivo SRE Poços de Caldas. 

 

Para Silva (2010), uma escola diferenciada é aquela fundamentada nas 

relações de reciprocidade e nas práticas transformadoras, uma escola em que 

reine o respeito à cultura indígena, baseada numa relação de alteridade com 

esses povos. 

 

3.2 “PROCESSO DE ESTADUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA E DESAFIOS PARA UM CURRÍCULO INTERCULTURAL” 
 

A pesquisa de mestrado de Espar (2014) intitulada “Processo de 

Estadualização da Educação Escolar Indígena e Desafios para um Currículo 

Intercultural”, defendida em 2014, buscou contribuir para maior entendimento 

sobre currículo e interculturalidade e colaborar na elaboração do currículo 

intercultural com a Educação Escolar Indígena em Pernambuco.  

Trata-se de uma investigação qualitativa, tendo por base, dados 

documentais, entrevistas e observações realizadas nos encontros para 

construção coletiva do currículo.  Mediante o trabalho de campo, a autora 

buscou constatar novos sentidos e significados no que tange à função da 

escola indígena, são construídos a partir do afastamento do padrão colonial de 

escola. Pautou-se primeiramente em pesquisa bibliográfica na literatura 

nacional com a finalidade de compor "painel teórico de   referenciais". Utilizou 

[...] acervo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa 
em Educação (ANPEd), pela relevância e reconhecimento de trabalhos 
no âmbito da Educação em território nacional; no Banco de Teses da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), por agregar produções dos programas de pós-graduação do 
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território nacional; e nos acervos da Biblioteca Central da Universidade 
Federal de Pernambuco (ESPAR, 2014, p.78). 

  

 Após levantamento documental em Projetos Pedagógicos dos Povos 

Pankará e Xukuru e outros materiais produzidos por indígenas, relatórios das 

formações, passou a pesquisa empírica,  efetuada por meio do levantamento 

das "informações diretamente dos sujeitos cujo comportamento se deseja 

conhecer", através de coleta de dados em entrevistas conduzidas em 

questionários semiestruturados cujos sujeitos foram quatro professores e 

coordenadores indígenas e quatro técnicos da Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco, no período de novembro de 2013 a maio de 2014, 

(ESPAR, 2014, p.81,82). Realizou observações para obter informações 

complementares para as análises, visto que poderiam facultar a identificação 

de comportamentos não intencionais ou inconscientes, além de explorar 

tópicos que os informantes não se sentiam à vontade para discutir (ESPAR, 

2014). Para análise e sistematização dos dados utilizou o método da Análise 

de Conteúdo, uma análise temática dos significados, embora possa ser 

também uma análise lexical de significados, adequada ao contexto da 

pesquisa.  

O estudo de Espar (2014) visou conhecer e investigar o que denominou 

ser uma nova etapa da educação escolar indígena, instaurada e desenvolvida 

a partir do processo de encampação das escolas indígenas ocorrido em 2002 

pelo estado de Pernambuco. Teve por objetivo geral a análise do modo que 

ocorreram as etapas de elaboração/fortalecimento do currículo intercultural em 

Pernambuco. Para tanto, dedicou-se a distinguir a concepção dos docentes 

indígenas e dos técnicos da Secretaria Estadual de Educação (SEE);  conhecer  

de que forma foi realizado o processo e a organização dos povos e da SEE 

visando a elaboração do currículo característico das escolas indígenas; e 

apontar as  demandas  básicas que os grupos indígenas encontram para firmar  

o seu currículo oficialmente.  Direciona seus estudos em busca de obter 

esclarecimentos que elucidem o processo de implantação intercultural indígena 

nas escolas indígenas, bem como atestar como foi assegurada aos indígenas a 

participação autônoma nos espaços e tempos de decisão.  
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Fundamentou-se em pesquisas na área de educação, antropologia, 

história e acervo documental construído pelos povos indígenas, como o Projeto 

Político Pedagógico e outros registros oficiais que fundamentassem as 

informações apuradas na pesquisa de campo que realizou, constatando  que 

novos sentidos e significados no que tange  a função da escola indígena, são 

construídos a partir do afastamento do padrão  colonial de escola. 

O Capitulo “Elementos Históricos e Legais da Educação Escolar 

Indígena no Brasil” destina-se a expor a linha do tempo da Educação Escolar 

Indígena desde a época colonial até a década de 2010, oferecida no Nordeste 

e em Pernambuco mediante estudos sobre currículo, a partir de registros 

bibliográficos. Após o mapeamento histórico, buscou esclarecer como foi a 

ligação da escola e da sociedade majoritárias e propiciar maior entendimento 

do cenário contemporâneo da Educação Escolar Indígena e as vinculações 

socioculturais firmadas na escola, bem como a relevância de uma escola 

intercultural, específica e diferenciada.  

Fundamentando-se em Oliveira (1999), Silva (1999, 2001, 2010, 2011), 

Almeida (2001), Ferreira (1992, 2001), Félix (2008), entre outros 

pesquisadores, catalogou os mais relevantes diferenciais das múltiplas etapas 

que assinalaram a história da educação voltada aos grupamentos indígenas, 

ressaltando as conjunturas que influenciaram as  alterações e fixaram as 

balizas jurídicas que, paulatinamente foram estruturando na legislação 

parâmetros  para a consecução de  uma proposta  educacional supostamente 

condizentes com as demandas e  especificidades  dos povos indígenas.   

Assinala que significativo avanço no atendimento governamental voltado 

para as genuínas demandas das etnias indígenas teve origem com as 

reivindicações destes, afirmando que a fase histórica 

dos anos 80 até os anos 90, é marcada pela mobilização e 
fortalecimento de grandes movimentos indígenas pró-constituinte, 
que lutavam para exigir mudanças na política indigenista oficial, como 
a emancipação, a autodeterminação, a demarcação das terras e 
melhoria no atendimento de saúde e educação. Esta fase se 
caracteriza pela conquista da Educação Escolar Indígena, bilíngue, 
intercultural, específica e diferenciada na legislação. O resultado 
dessa mobilização foi a transformação da proposição de uma escola 
indígena autônoma em política pública (ESPAR,2014, p.25). 

 

Espar (2014) aborda os principais ordenamentos jurídicos, normativos e 

administrativos que orientam a Educação Escolar e afirma que na busca 
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assegurar conteúdos básicos comuns que alarguem os horizontes dos saberes 

indígenas, e que isto pode proporcionar um sentido de integração dos 

indígenas à sociedade  nacional, atenta para a situação de que tal 

obrigatoriedade " impede que os indígenas pratiquem suas formas próprias de 

aprendizagem" (ESPAR, 2014, p. 37). Nesse sentido complementa que o 

neoliberalismo e a globalização como resultante do processo de crescimento 

do sistema moderno de capitalismo estabelece dificuldades e certo 

comprometimento à autonomia dos povos indígenas.  

Para essa pesquisadora, a possibilidade de auto-gestão colide com uma 

política inespecífica alheia à pauta das demandas que caracterizam cada povo.  

Demonstra que há resistência dos povos indígenas, que embora reconhecendo  

importância da escola como um direito intrínseco à condição humana, acima de 

quaisquer discussões, a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco 

reivindica que essa educação esteja alicerçada e  construída a partir do seu 

“jeito de ser” com respeito à sua organização social e sua autonomia, tendo 

como lema:  A educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito"(ESPAR, 

2014, p. 37). 

O Capítulo  “Currículo Intercultural, Diferenciado e Específico,  apoiou-se  

em autores como Monte (1994a, 1994b), Pacheco (1996), Moreira e Silva 

(1999), Silva T. (1999), Fleuri (1999), Apple (1999) Carvalho (2004), Santos 

(2000), Canen e Oliveira (2002), Walsh (2008), Candau e Russo (2010) e 

Arroyo (2011), os quais, segundo a pesquisadora, apresentam importantes 

"contribuições para a (des)construção das concepções de currículo e para uma 

análise crítica" (ESPAR, 2014, p.53).  

Discute o currículo como materialidade de etapas continuas para 

elaboração de culturas, política e de controle do poder, sustentado por 

ideologia, por confrontos de classe, raça, sexo e religião, e desta forma, 

ressignifica a função da pedagogia e da escola (ESPAR, 2014 p.53). Em 

decorrência a esse entendimento, afirma, que 

[...] a prática pedagógica intercultural deve criar espaços de 
identificação, diálogo e problematização das diferenças com uma 
perspectiva desafiadora, comprometida com um projeto de sociedade 
mais igualitária, e buscando superar o discurso das diferenças 
culturais do ponto de vista folclórico (ESPAR,2014, p.66). 
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 Espar (2014) observa que a efetivação do currículo intercultural indígena 

é resultado do envolvimento e comprometimento dos professores e dos que 

estão veiculados a essa modalidade educacional. Pontua que a formação de 

professores indígenas pode ser um problema que apresenta duas vertentes:  

a primeira trata da falta de índios com formação em nível exigido para 
atuação nas modalidades ou áreas do conhecimento, principalmente 
nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio; a 
realidade que foi mudando com os anos, pois os indígenas 
procuraram cursos em faculdade e outras instituições próximas. Hoje, 
há poucos professores não-indígenas atuando em escolas indígenas. 
Aqueles que permanecem, estão com a anuência das lideranças; a 
segunda ótica trata da formação específica nos cursos chamados de 
Licenciatura Intercultural18, já que a maioria cursou pedagogia ou 
outros cursos de licenciatura que não eram voltados para a formação 
de professores indígenas. (ESPAR, 2014, p.121). 

 

 Essa pesquisadora assegura que a atuação do professor indígena 

precisa pautar-se na mediação da interculturalidade do currículo, 

estabelecendo diálogos entre os saberes de sua etnia e os conhecimentos 

produzidos pela sociedade não indígena, na elaboração de materiais didáticos, 

a partir da sua própria vivência e atividades em sala de aula. São eles, os 

professores indígenas, os artífices da construção do currículo de seu povo, 

direcionando as abordagens didático-pedagógicas dos conhecimentos 

escolares em prol da Educação Escolar Indígena. 

No Capítulo “A Construção do Currículo Escolar Indígena na Conjuntura 

de Pernambuco”, a pesquisadora demonstra os diversos diferentes momentos 

da educação formal nos povos indígenas, o modelo de escola e currículo 

adotados em diferentes momentos. em Pernambuco e informa que "a partir da 

estadualização das escolas indígenas, a SEE promoveu diversos encontros37 

para discutir e construir documentos orientadores da política estadual que 

definissem a escola indígena no Estado em encontros que contaram com a 

participação de representações indígenas e instituições de ensino superior. 

Nestes encontros foram construídas propostas para a estruturação do 

currículo" (ESPAR, 2014, p. 94). 

Espar (2014) ressalta que, muito embora os ditames constitucionais de 

1988 e passados mais de uma década do início do processo de 

estadualização, a construção do currículo intercultural se estabelece no 

entrechoque da "resistência epistêmica indígena à imposição de uma cultura 
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dominante".  Identifica situações problemáticas a serem superadas em prol da 

efetivação de currículo intercultural no estado de Pernambuco, nestes termos  

- a inexistência de ordenamentos jurídicos e administrativos próprios, 

que forçam à adaptação do currículo indígena ao modelo 

estabelecido para as escolas não-indígenas;  

-os entraves para a criação da categoria de professor indígena e a 

realização de concurso específico; a falta de autonomia e de uma 

equipe ampla e especializada nos setores da Secretaria Estadual de 

Educação que atuam diretamente com a Educação Escolar Indígena;  

-a desarticulação e/ou descompromisso de outros setores da 

Secretaria Estadual de Educação para atender as demandas da 

Educação Escolar Indígena de forma específica, que não respeitam a 

organização interna e as formas próprias de ensino dos povos 

indígenas;  

- e a falta de reconhecimento oficial do Estado de que a Educação 

Escolar Indígena é um direito das populações indígenas e deve estar 

pautada nos princípios e cosmovisões de cada povo (ESPAR, 2014, 

p.10). 

 

 Descreve que, apesar dos dez anos que durou o processo de 

estadualização, foi apresentada pelos representantes da SEE de Pernambuco uma 

minuta de matriz curricular elaborada a partir das vivencias paulistas e mato-

grossense. Esclarece que essa ocorrência  

[...] criou um certo clima de desconfiança por parte dos professores e 
coordenadores indígenas sobre os documentos normativos que foram 
construídos. Esse sentimento pode ter surgido porque os indígenas 
se sentiram contemplados no momento em que precisaram negociar 
e “ceder” [grifo nosso], deixando a impressão de novamente estarem 
adequando a proposta ao que é “imposto” [grifo nosso] para o 
restante da rede. Entre as preocupações levantadas na época em 
reuniões do CEEIN, percebíamos o questionamento acerca de se 
esses documentos poderiam limitar a autonomia do povo em definir 
suas próprias diretrizes e se eles traduziam realmente a realidade de 
todos os povos (ESPAR, 2014, p.106). 

 
 

Em suas considerações finais Espar (2014, p. 124) pondera que embora 

a luta dos povos indígenas vise o reconhecimento de suas diversidades e 

especificidade há patente relação assimétrica de poder a Secretaria de 

Educação de Pernambuco e as instituições públicas escolares, as escolas 

indígenas. Contrariamente a essa situação, afirma que a "interculturalidade 

está baseada no diálogo entre diferentes culturas/saberes e que há uma 

expectativa de que a interculturalidade deve ser uma via de mão dupla", na 

medida em que "as ações burocráticas se sobrepõem as questões políticas de 
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garantia dos direitos e de valorização às lutas sociais dos povos indígenas de 

Pernambuco". 

Essa pesquisadora evidencia que, a elaboração do currículo intercultural 

indígena, utilizando como base as concepções e os pressupostos já presentes 

na rede de ensino, não considerou os anseios indígenas na elaboração do seu 

próprio currículo escolar. Assim sendo, currículo intercultural indígena edificado 

em Pernambuco, constituiu-se em adequação ao currículo da rede, abarcando 

saberes e denominação das etnias indígenas para dar um sentido de 

especificidade.  

Finaliza afirmando que em prol de assegurar à Escola Indígena 

condições de implementar a interculturalidade, conforme fundamentada e 

descrita nas  legislações que definem e organizam essa modalidade 

educacional em todo território nacional, em contraposição ao que foi construído 

e mantido pelo sistema de ensino estadual, cabe ao Estado de Pernambuco 

avaliar os processos e procedimentos e elaborar  abrangente reforma política, 

administrativa e jurídica  que resulte numa  (re)formulação do sistema vigente à 

época, capacitando-o a possibilitar a construção da  Educação Escolar  

Indígena, naquele Estado. 

 

3.3 “A CIRCULAÇÃO DA CULTURA NA ESCOLA INDÍGENA XAKRIABÁ” 
  

A tese de Doutorado de autoria de Verônica Mendes Pereira teve como 

objetivo analisar a circulação da cultura nas escolas Xakriabá, localizadas em 

um território que congrega 34 escolas. Seu recorte abrange o processo inicial 

de implementação e expansão da escolarização no espaço indígena. 

Compreende que o trabalho dos professores de Uso do Território, de Práticas 

Culturais, de Arte e de Cultura, tem contornos estratégicos e muito particulares, 

e que esses são os principais responsáveis pela circulação da cultura na 

escola (PEREIRA, 2013). 

 A autora apresenta aspectos importantes da História do povo Xakriabá, 

informando que este é o grupo indígena mais numeroso de Minas Gerais, 

composto por 8.000 pessoas, ocupando uma área de 60 mil hectares limítrofes 

com as cidades de São João das Missões e Itacarambi, no Alto-Médio São 

Francisco. Essa região abrigou a missão religiosa conhecida como Missão do 



54 

 

Senhor São João. Os missionários e administradores deixaram a missão na 

primeira metade do século XVIII, e desde então os índios que ali viviam 

passaram por processo de miscigenação, o que originou a denominação da 

região como “terra dos caboclos”. "Oficialmente os Xakriabá foram 

reconhecidos como povo indígena na década de 1980. A história desse povo é 

caracterizada por muitos embates, processos de mudança, dominação e 

integração sociocultural" (PEREIRA, 2013, p.12). 

 Em seu estudo Pereira (2013) relata que iniciou contato com esse 

grupamento indígena no ano de 1997, ocasião em que atuou como docente 

nos cursos de formação de professores para o magistério específico para as 

etnias de Minas Gerais. Identifica que esse curso era um dos projetos que 

compunha o processo cujo escopo era a " implantação e a expansão das 

escolas indígenas do Estado.", e que sua ligação com esse povo data "desde 

que o projeto de educação diferenciada passou a fazer parte da agenda 

governamental da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 

envolvida com propostas relacionadas à escola. Seu contato com o povo foi 

estreitado ao longo dos últimos 15 anos (à época da defesa de sua 

dissertação)   em decorrência do exercício de suas funções como assessora 

pedagógica no Programa de Implantação das Escolas Indígenas de MG (PIEI/MG, 

ou por "ministrar cursos de formação continuada, ou de intermódulos; ou por 

acompanhar aulas em suas escolas, ou mesmo para participar de festas 

(PEREIRA, 2013, p.14). 

 Assinala que o Programa  de Implantação das Escolas Indígenas de MG  

foi muito importante para os Xakriabás, visto que houve alteração de salários 

dos funcionários veiculados as escolas e que em termos numéricos houve 

significativa expansão do número de escolas que em 1997 era de quatro, 

passando a trinta e três em 2011, ocorrendo consequentemente aumento no 

número dos funcionários (PEREIRA, 2013, p.15). 

 Para consecução da pesquisa, considerou "as três maiores e mais antigas 

escolas do território”, por julgar esse recorte como capaz de "explicitar a 

diversidade interna Xakriabá, por configurar as "diferentes tradições de 

conhecimento que circulam nessas escolas”. Sua investigação foi realizada com os 

professores da escola Xukurank; escola Bukimuju, e escola Bukinuk (PEREIRA, 

2013, p.15). 
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 Descreve que houve intensa mobilização dos indígenas junto a 

Secretaria Estadual de Educação par que fossem criados os cargos de 

professor, e exemplificando a situação de impasse, aduz:  

De acordo com Maria José (Zeza), professora da escola Xukurrank, o 
argumento da SEE era de que o próprio professor da turma deveria 
ministrar, também, a disciplina Cultura Xakriabá, prevista no Plano 
Curricular. Diante dessa tensão, acrescenta Zeza, foram três anos de 
negociações junto à SEE. E assim, a partir de intensa mobilização por 
parte dos indígenas e entre negociações políticas, simbólicas e 
institucionais, realizadas com o protagonismo de diferentes atores, em 
2007, os professores são contratados (PEREIRA, 2013, p.85). 

 

 A insistência dos Xakriabá para que fossem criados cargos   de 

professores de professores de Uso do Território, de Práticas Culturais, de Arte 

e   levou a levou a autora a propor a hipótese de que   

[...] esses cargos, com um perfil de professores tão específicos, tenha 
sido uma saída encontrada pelos Xakriabá para lidarem com a 
questão da diferença, tanto interna como externamente. E, nesse 
sentido, os próprios professores de cultura podem ser compreendidos 
como uma marca da distinção da escola indígena Xakriabá 
(PEREIRA, 2013, p.21); 

 

A vertente teórico-metodológica escolhida foi investigação etnográfica, 

observações em campo, conversas em entrevistas marcadas com a "fluidez 

dos encontros nos leva a lugares e a sujeitos não definidos previamente". 

Nesse percurso metodológico procurou explicitar como a circulação da cultura 

Xakriabá se realiza na escola e como os professores responsáveis pelas 

disciplinas Uso do Território, de Práticas Culturais, de Arte e de Cultura 

conduzem essa circulação (PEREIRA, 2013, p.17). 

Estabeleceu como objetivos: investigar e descrever a produção e a 

circulação da cultura mediante o desempenho dos professores de cultura. Os 

responsáveis pelas disciplinas Uso do Território, de Práticas Culturais, de Arte 

e de Cultura, identificar os processos que levaram os professores a alcançarem 

o cargo de responsáveis pela circulação da cultura e verificar a prática e o 

discurso dos professores no que concerne a cultura (PEREIRA, 2013, p.22). 

 Discute a concepção de cultura, salientando que considera que é "fato 

de que nós somos os inventores da ideia de cultura, mas que essa capacidade, 

a de dar significado ao mundo, é inerente a todos os povos, ainda que 

construída em bases diversificadas" (PEREIRA, 2013, p.22). 
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 A Escola Indígena Xakriabá é um conglomerado composto por 34 

unidades escolares que forma uma construção social, que apesar de inerente a 

movimento histórico de grande abrangência, tem particularidades sustentadas 

por similitudes e diferenças, visto que cada escola constrói sua versão de 

cultura (PEREIRA, 2013, p.40). 

 Considera que o papel central que a escola protagoniza na existência 

dos Xakriabá favorece o entendimento que a escola é "um espaço fundamental 

para a produção e a circulação da cultura, e da cultura”,  mesmo que de modos 

diversos, uma vez que os conteúdos ministrados são relativos aos saberes dos 

professores dentro do que  classificam como as coisas da cultura, 

independentemente do tipo de conhecimento que o professor detém. Assim,    

[...] se ele é um bom entendedor dos cantos, estará aí a centralidade 
de suas aulas, assim como se for um bom tocador de sanfona e 
assim por diante, com relação às brincadeiras, aos jogos de versos, 
ao artesanato, à medicina tradicional (PEREIRA, 2013, p.49). 

A autora afirma que suas observações indicam que nas escolas 

indígenas Xakriabá tem sido considerada a especificidade na efetivação do 

conteúdo diversificado que compõe os currículos de acordo com o estabelecido 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, onde encontra-se 

assentado que “o que a parte diversificada indica é uma diferença contextual 

específica” e que há interação com a base comum (PEREIRA, 2013, p.55). 

A Circulação da Cultura pelas fronteiras da escola: primeira aproximação 

apresenta três autores que considerou basilares para a construção da 

pesquisa. São eles Roy Wagner e a seu pensamento sobre a cultura como 

invenção,  colaborando no entendimento da " dimensão criativa que envolve a 

proposição de retomada da cultura, muito presente entre os Xakriabá";  

Carneiro da Cunha que discute as percepções " de cultura e “cultura”, no 

sentido de que os Xakriabá usam a “cultura” para falar de si, entre si e para os 

outros: a “cultura” como metalinguagem" em  Barth  refletiu sobre a circulação, 

produção, reprodução e interdição dos conhecimentos a partir da noção  

transitiva de cultura. (PEREIRA, 2013, p.88). 

De acordo com as informações da autora, o cerne desse capítulo é 

pontuar a   articulação estreita que liga a educação e cultura,  a partir da ideia 

inicial de que a escola indígena é um lugar de permutas de práticas e teorias, 

ponto de união de dois universos distintos, de duas formulações de saber, em 
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meio de tradições e entendimentos dos acervos ocidentais e  dos acervos 

indígenas. Um espaço seletivo tensões e de confrontos no qual há escolha de 

saberes e práticas possíveis de serem circulados em detrimento de outros que 

são excluídos. (PEREIRA 2013, p.103). Retomando conceitos defendidos por 

Barth e Tassinari, o autor problematiza as fronteiras entre os grupos sociais e o 

fluxo dos conhecimentos numa abordagem teórica que entende a escola 

indígena como fronteira, o que faculta o "reconhecimento das possibilidades de 

troca e intercâmbio de conhecimentos e fluxo de pessoal quanto o 

entendimento de situações de interdição dessa troca." (PEREIRA, 2013, 

p.112). 

O questionamento "o que ensinam os professores de cultura Xakriabá?" 

Obteve como resposta "ensinam a cultura na prática" (PEREIRA, 2013, p.115). 

Nessa vertente, a autora transcreve as entrevistas realizadas com os 

professores de cultura, tendo como eixo a Circulação da Cultura nas escolas. 

Em relação à forma de organização das aulas de cultura, relata que existe um 

planejamento que articula a carga horária, professores de outras disciplinas e 

os professores de cultura acompanham as atividades em sala e participam das 

reuniões das pedagógicas (PEREIRA, 2013, p.126). 

A autora expõe que grande expectativa gira em torno do trabalho dos 

professores de cultura também pelo viés político visto que,  

Saber da cultura, mas também saber explicitá-la nos momentos e 
espaços adequados é garantir direitos e essa nos parece uma função 
importante desses professores, como mediadores entre escola, 
comunidade e as agências com as quais lidam os Xakriabá. Portanto, 
fica bastante nítido que esse processo, da seleção à manutenção do 
professor de cultura, está envolto em uma clara expectativa da 
comunidade com relação a esses professores para funções de muita 
responsabilidade, no sentido da continuidade da tradição, entendida aí 
como ato político (PEREIRA, 2013, p.128).  

 Em considerações finais escreve que percebe "a escola Xakriabá como 

um espaço de reinvenção e recriação cotidiana da cultura" e que as práticas 

dos professores Uso do Território, de Práticas Culturais, de Arte e de Cultura 

estampam claramente o propósito e os processos de " uma reinvenção do lugar 

da escola (PEREIRA, 2013, p.150). Afirma que os Xakriabá procuram efetivar 

sua escola diferenciada por meio das atividades desses professores cujos 

perfis são caracterizados pela especificidade da cultura e são indicados pelos 

mais velhos, e que para assumir esses cargos não é necessário formação 
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específica, uma conquista do povo, junto à Secretaria de Estado da Educação 

de Minas Gerais. Atribui ao trabalho desses professores o fortalecimento da 

cultura como componente principal nas escolas Xakriabá, fato que comprova a 

importância da escola como espaço privilegiado para a circulação da cultura e 

para "mostrar aos outros a indianidade Xakriabá e, a partir de tal categoria, 

pleitear direitos" (PEREIRA, 2013, p.151). 

3.4“A LETRA É A MESMA, MAS A CULTURA É DIFERENTE: A ESCOLA DOS 
TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA” 
  

 Santana (2015) desenvolveu sua tese mediante investigações que 

realizou junto aos Tupinambá assentados na Bahia, em território que congrega 

aproximadamente 4.500 indivíduos, configurando a segunda maior etnia no 

estado. Os Tupinambá estão repartidos em vários grupamentos e ocupam um 

território em torno de 47 mil hectares, em região limítrofe aos municípios de 

Ilhéus, Buerarema e Una. Estes limites geográficos, embora já considerado 

como Terra Indígena não estão oficialmente demarcados. 

 A Escola Estadual Tupinambá de Olivença é um conglomerado 

constituído por núcleos ou extensões em comunidades que integram o território 

Tupinambá. O processo de nucleamento da escola atende à demanda 

comunitária, considerando do que significam por escola e o que almejam por 

educação escolar. 

 Santana (2015 p.11) apresenta como objetivo de seus esforços " 

compreender como e por que os Tupinambá de Olivença fazem escola e  como 

esta tem se tornado central na produção de pessoas fortes, na cultura, na 

atualização e produção de parentesco, aparentamento e no estar na cultura" , 

intento que desenvolveu ao refletir sobre a afirmação Tupinambá que a escola 

faz pessoas fortes na cultura. Dedicou-se a investigar de que forma, "a partir da 

escola e das relações que esta possibilita e articula" concretiza-se "fazer 

política entre os Tupinambá” (SANTANA, 2015, p. 93). Consultou diversos 

autores para a fundamentação teórica de seu trabalho. Entre esses Mejía Lara 

(2012); Viegas (2003, 2007), Cohn (2014), Marcis (2013), Collet (2006) e 

Rocha (2014). 

Santana (2015, p. 27)  estruturou  em três partes sua pesquisa,  iniciou 

com um sucinto relato da historicidade dos Tupimambá a partir de estudos 
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etnográficos desenvolvidos recentemente , os quais abordam o "movimento de 

organização política e de reconhecimento étnico deste povo por parte do 

Estado Brasileiro", e apresenta conceitos relevantes que nortearam  e 

sustentaram  os argumentos expostos na construção de sua tese,  que destina-

se a facultar o entendimento de como e por que os Tupinambás fazem escolas.   

Em sequência, Santana (2015) indica o argumento central da tese, 

problematizando a escola Tupinambá como produtora e produzida por uma 

socialidade que atualiza e produz parentesco, pessoas fortes na cultura e o 

estar na cultura. Expondo os fundamentos que estruturam e regulamentam a 

educação escolar indígena no Brasil, discute a instituição e normatização de 

um modelo de escola voltado ao atendimento das demandas que foram 

ativamente reivindicadas pelos indígenas. Alega que o   fruto do embate 

resultou no que ficou demarcado como educação escolar indígena, específica, 

diferenciada e intercultural. Apresenta diferentes estudos etnográficos nos 

quais povos indígenas "acionam a escola a partir de intencionalidades a mais 

diversas e por perspectivas que produzem aproximações e afastamentos em 

relação às políticas do Estado (SANTANA, 2015, p.28).  

Na tese em análise, Santana (2015) aprofunda estudos, construindo um 

acervo de observações e entrevistas, a partir das quais demonstra "o modo 

como a escola se multiplica pelo território e pelas "retomadas "e do como neste 

movimento são concebidas pessoas, parentes, cultura. O termo "retomada" é 

bastante utilizados pelos indígenas Tupinambás, razão pela qual Santana 

(2015, p.43),  esclarece que o sentido da palavra , para os indígenas alude  aos 

processos pelos quais se tem reconstituído o território, a  atuação no 

movimento indígena, as retomadas ( de tradições, sentidos e terras) realizadas 

pelos Tupinambá hoje em Olivença, enfatizando a importância da escola neste 

processo. Nota-se que essa "retomada" se exemplifica, no ponto de vista de 

Santana (2015, p.225), quando identifica que nos processos de nucleação “a 

escola intensifica e constrói novas relações, aproxima parentes, fortalece 

identidades, constrói cultura, compartilha memória e afetos, produz liderança, 

caciques". Santana (2015) reconhece a grande importância da escola para os 

Tupinambás, afirmando que: 

A escola impregna os Tupinambá de força, produz corpos 
aparentados e tem sido um dos vetores acionados na produção de 
pessoas sabidas, o que implica na valorização e vivência da cultura, 
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da tradição, mas também na compreensão de que é preciso capturar 
a leitura e a escrita, na medida em que, como ouvi de um estudante, 
é preciso ter índio estudado para cuidar dos parentes. Tornar-se 
sabido, no sentido dado pelos Tupinambá, é condição para 
manejarem novas relações, tanto internas quanto externas, 
construírem novas parcerias com instituições e coletivos em benefício 
do próprio povo. Nesses termos, fazer política, ação acompanhada do 
fazer escola, implica em produzir e atualizar o parentesco, em sair em 
defesa do território, da escola, da cultura, do estar na cultura, de um 
modo de vida considerado Tupinambá. É por isso que a escola vai se 
tornando a ―base de tudo, ajudando “no resgate da aldeia”. É por 
isso que as escolas acompanham as retomadas, as comunidades, as 
aldeias, fortalecendo-as e sendo fortalecidas (SANTANA, 2015, p. 
226). 

 

 Santana (2015, p.205) declara que "os Tupinambá querem a cultura na 

escola, através das aulas de cultura”, do professor de cultura". Reforçando, 

apresenta esclarecimentos de outro pesquisador da etnia Tupinambá, que no 

ano anterior da defesa de sua dissertação, trouxe esclarecimentos sobre o 

entendimento Tupinambá sobre cultura, nestes termos:  

A cultura, em termos propriamente tupinambá, se apresenta apenas 
quando pensada e intensificada nas relações com os parentes. Estar 
na cultura permite que uma pessoa seja Tupinambá forte. Em outras 
palavras, tal cultura impregna de ―força‖ os Tupinambá quando está 
ancorada nas relações ―entre parentes‖, que podem abarcar tanto 
os co-residentes, consanguíneos e afins efetivos, quanto os afins com 
os quais se mantém relações de amizade e ajuda mútua, como ainda 
os ―afins-caciques‖, com quem as famílias estabelecem laços de 
proteção e assistência. Assim, se a cultura impregna de ―força‖ os 
indígenas, simultaneamente a ―força‖ impregna os Tupinambá de 
cultura. Ou seja, só existe Tupinambá se este for forte, mesmo que 
uns sejam mais fortes que outros ou ainda, que se possa em 
determinadas ocasiões estar um pouco mais ou menos forte.  
(ROCHA 2014, apud SANTANA,2015, p. 205). 

 

 Ao referir sobre o que os Tupinambá  conceituam como o "estar na 

cultura, Santana (2015) relata que a escola marca sua presença utilizando 

diferentes ações político pedagógicas, como por exemplo a  "Caminhada em 

Homenagem aos Mártires do Massacre no rio Cururupe" definida como  uma 

manifestação pública do povo Tupinambá de Olivença,  e que tem por 

finalidade divulgar a  historicidade e a  existência dos índios  Tupinambá na 

região.  Outro ponto importante é a abordagem de aspectos da vida/morte do 

Caboclo Marcelino que "incorpora um misto de herói que concentra em si todas 

as qualidades necessárias de um guerreiro tupinambá". Além dos exemplos 

expostos, estar na cultura engloba as "aulas de cultura, a visita a parentes e o 

desfile cívico de Sete de Setembro. Essas ações anuais e os preparativos que 
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as precedem renovam "sentidos para estar na cultura" (ROCHA, 2014, apud 

SANTANA, 2015, p. 196). 

Santana (2015, p.225) registra que os Tupinambá afirmam de modo 

insistente que a escola é o lugar onde se constrói cultura, o lugar da cultura, 

ressaltando que há certa preocupação, visto que "cultura tem se perdido, 

enfraquecido".  Alega que "a escola tem produzido uma nova geração de 

lideranças, especialmente de estudantes" que estruturam articulações no" 

sentido da cobrança e do fortalecimento da cultura na escola" como o 

acompanhamento sistemático nas ações da direção escolar e pleiteando 

participação na tomada de decisões.  

O pesquisador relata que os embates diários do povo confere "sentidos   

sobre a luta, resistência indígena, dificuldades, sobre sua cultura e nisso 

constroem seus projetos de presente e futuro" (SANTANA 2015, p.228). A 

determinação à "retomada" presente nos Tupinambás, possibilita a 

permanência no território, devido a criação de cargos para atender a expansão 

dos núcleos escolares. Estar no território significa poder "cuidar dos parentes, 

de modo a conciliar e atualizar formas tradicionais de cuidado.     

Finalizando Santana, defende que para os Tupinambá de Olivença a 

escola é cultura, afirmando, que o "que eles fazem não é um processo de 

indigenização ou mesmo de domesticação" sustentando que "na escola e 

através dela que se produzem diferenças, pessoas, parentesco, a própria 

cultura", fato que corrobora para  "que, obstinadamente, os Tupinambá querem 

e desejam a cultura na escola. (SANTANA,2015, p. 229). 

 

3.5“EDUCAÇÃO GUARANI KAIOWÁ” 
  

Os meandros da educação na escola indígena da aldeia Taquaperi 

foram relatados na dissertação de mestrado de autoria de Claudemiro Pereira 

Tavyterã Reko Rokyta Lescano, originário do "povo Ava Guarani, considerado 

como Nhandéva, e também do povo Tavyterã, considerado Kaiowá;" morador 

na aldeia Taquaperi, no município de Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul 

(LESCANO, 2016). A dissertação foi denominada como "Os pilares da 

Educação Guarani Kaiowá nos processos próprios de ensino e aprendizagem." 
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A pesquisa enquadra-se como etnográfica e autobiográfica, e foi 

realizada mediante " observação, visitas e conversas com os sábios, rezadores 

e crianças Guarani e Kaiowá." Apresenta esclarecimentos acerca dos saberes 

indígenas que constituem os alicerces da educação Kaiowá, destacando 

prescrições para o processo da educação escolar indígena. Na investigação 

descreve seu percurso como acadêmico indígena e traz análises e 

comparações sobre conjunturas:  

[...] sociais no território tradicional e atual do povo Kaiowá,  os valores 
da sua educação tradicional, que forma os pilares da educação do 
povo, tais como: fases do desenvolvimento humano, ética cultural, 
instrumentos sagrados, conhecimentos sobre os guardiões do universo 
(Jára) e, por fim, descrevo o caminho da educação das crianças como 
menino (Kunumi) e menina (Chamiri) (LESCANO, 2016, p.7). 

 

 A fundamentação teórica científica utilizada para sustentação da 

investigação foi construída à partir da interlocução com os autores Bhabha, 

Batalla, Bauman, Canclini, Fleuri, Grupione, Hall, Lopes da Silva, Meliá, 

Nascimento, Tassinari, Walsh, Brand, entre outros, para o entendimento e 

análise dos dados colhidos na pesquisa.  

 O autor apresenta os valores culturais básicos e estruturais que formam 

o núcleo educativo concebido como fundamento da educação Kaiowá. Esses 

conhecimentos abarcam as fases da vida, em outras palavras, referem-se ao 

desenrolar do desenvolvimento humano, a forma pela qual ocorre o processo 

de crescimento. Pela oralidade, a diversidade dos ensinamentos da cosmologia 

do povo que são passados entre gerações e perpetuados e vivenciados nas 

rezas, cantos e saberes, em todas as manifestações individuais e coletivas 

cotidianas.  

As fases de desenvolvimento são passagens que ocorrem ao longo da 
vida do Guarani, como processo de crescimento e maturidade. Trata-se 
da formação da pessoa, conforme o ñandereko - jeito próprio de ser 
para se tornar um bom Guarani ou Kaiowá, bem como para a 
afirmação da coletividade, a construção e o fortalecimento contínuo da 
identidade como povo diferenciado, mantendo o funcionamento da 
engrenagem dos saberes, a partir de elementos culturais. (LESCANO 
2016, p.37). 
 

 Lescano (2016) expõe que os valores culturais que traduzem a diferença 

e são as bases da educação como concebida pelo povo, denominada por 

Teko.  conforme seus apontamentos, é imprescindível fortalecer Teko por 

intermédio da oralidade e da escrita como um meio político de proteção, 
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enfrentamento e oposição, visto que concentra a totalidade princípios de 

cunham identidade como: vivências, convicções, concepções, hábitos e 

procedimentos partilhados. (LESCANO,2016). O pesquisador qualifica como 

"saberes naturais" os oriundos da etnia Guarani-Kaiowa e como "saberes 

artificiais "os externos à comunidade, e argumenta ser " necessário entender, 

usar e refletir sobre os elementos culturais naturais e artificiais que compõem a 

vida do Kaiowá como sujeito de hoje(LESCANO, 2016, p.51).Esclarece que os 

atuais Kaiowá são formados num contexto diferenciado do tradicional, 

"construído de valores, de sentidos, de regras de educação, composto de 

condutas, controles e regulação interno e externo. Em outras palavras, valores 

para formar o indivíduo mais próximo da perfeição de ser um bom Kaiowá".  

(LESCANO, 2016, p. 50). 

  Infere o pesquisador que os Kaiowá precisam continuar fortalecendo a 

sua identidade, e acredita que isso de realiza mediante a compreensão dos 

múltiplos referenciais culturais e identitários concernentes à duas realidades 

sobrepostas e contrapostas, presentes na vida do indígena. Nesse sentido, o 

autor assevera que 

[...] é preciso pensar a cultura e tekoque formam a identidade atual 
como elementos de resistência, a apropriação e conhecimentos 
desses dois campos de força e importantíssimo para continuar 
mantendo e construindo a proteção cultural. Hoje, os valores internos 
e externos já se conhece e se transformam constantemente, que 
também cria o modo de ser do povo pobre, desorganizado, confuso, 
despreparado. Os elementos culturais dos Kaiowá foram abalados e 
muitos já substituídos, por outros valores, que os ‘omba’ekuaáva - 
rezadores e mais velhos - chamam de ha’eraanga falso, que não é 
mais verdadeiro. Os conhecimentos das comunidades já sofreram e 
ainda sofrem bombardeio constante de informações que estão em 
todos os lugares, por meios mecânicos e imateriais, de fora, que já 
não são mais de fora, ambos se misturam para continuar a se 
estabilizar (LESCANO, 2016, p.52). 

 

 Lescano (2016) conta que as atividades escolares são observadas e 

analisadas pelos indígenas mais velhos que questionam as práticas 

pedagógicas realizadas na disciplina educação física. No julgamento destes, há 

confronto a com cultura do povo, pois quebram regras da educação natural, a 

qual estabelece que "as meninas não podem correr, nem subir em árvores, 

nem brincar com os meninos, porque isso provoca a chegada precoce da 

primeira menstruação" (LESCANO, 2016, p.84). O autor informa também que 
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não são favoráveis aos conteúdos sobre o corpo humano relativos à área de 

Ciências. 

 O autor indígena atribui a escola um papel controverso, visto que no seu 

entendimento, tanto pode fortalecer a educação indígena, mas que também 

tem potencial de colocá-la em xeque, e ressalta que, tanto numa quanto noutra 

possibilidade, é inegável a influência que exerce na formação atual das 

crianças e jovens Kaiowá. Nessa perspectiva defende que a escola deve ser 

um lugar de discussão do novo cenário da  

[...] pedagogia indígena, das condições sociais, da forma de 
racionalidade, dos espaços geográficos, da participação direta nas 
decisões políticas internas e externas, na sustentabilidade e, até 
mesmo, no modo de ensinar e de aprender das crianças. Não podemos 
só pensar na cultura tradicional, mas também saber transitar em outras 
culturas que estão presentes no nosso cotidiano, para compreender, de 
fato, a constituição dos novos segmentos e veículos de informações 
que permeiam a comunidade. Para isso, a escola é o espaço adequado 
para confrontar, criar e recriar a epistemologia que dê conta da 
realidade (LESCANO, 2016, p.91). 

 

 Assegura que a sustentabilidade da comunidade será resultado da 

apropriação de conhecimentos que sustentem a nova organização social atual 

e os mecanismos de controle, indicando a escola como instrumento adequado  

voltado para a construção de novas identidades capazes de compreenderem  

"o campo da sociedade envolvente e o campo dos saberes tradicionais" , 

oferecendo uma " formação híbrida, com o cerne intacto e, ao mesmo tempo, 

flexível, compreensível e dialogável, para entender o outro e fazer com que o 

outro me entenda" (LESCANO, 2016, p. 92). 

 Postula que a escola na aldeia é um recurso o qual a própria 

comunidade deve conformá-lo para aplicar seu "modelo de ensino e 

aprendizagem [...] preparador e constituído pela coletividade, a fim de se 

aprofundar na interculturalidade".  Atribui à escola o dever de ser precursora na 

valorização da identidade Kaiowá, e os professores devem ser como guardiões 

dos saberes ancestrais e dos oriundos da sociedade majoritária (LESCANO, 

2016, p. 92). 

 No entendimento de Lescano, mesmo que decorridas décadas da 

instituição legal da escola indígena, em muitos grupamentos não houve 

significativas alterações no paradigma escolar, visto que o referencial de  

[...] ensino e aprendizagem ainda continua sendo definido pelos 
técnicos da Secretaria de Educação do Município e do Estado, chega 
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com formato pronto, fragmentado em sua pedagogia, fechado, 
controlado e imposto. Muitas vezes, os professores indígenas são 
obrigados a seguir esse modelo padronizado (LESCANO, 2016, 
p.94). 

 

 Relata que, embora a legislação garanta a educação escolar indígena 

diferenciada, identifica-se atualmente que a escola é um espaço que  

[...]ainda precisa ser ocupado por pessoas indígenas, tanto na parte 
pedagógica como na parte técnica da gestão do sistema. O sistema 
não disponibiliza acesso aos técnicos indígenas formados para este 
fim. No entanto, falta organização dos professores para esclarecer 
sobre a necessidade de indígenas profissionais nas Secretarias de 
Educação, também como parte do corpo da gestão municipal. Falta o 
entendimento dos professores indígenas de que a educação escolar 
indígena não acontece só no âmbito da escola, mas, uma vez que a 
escola está inserida no sistema, precisa ser defendida nas 
instituições (LESCANO, 2016, p. 95). 

 

 Lescano (2016, p.95) conta que durante a pesquisa, registrou o discurso 

dos " mais velhos, sábios, rezadores e mulheres”, que mostraram a interação 

das crianças e jovens se dá de forma continua em todo espaço da sua 

comunidade e família, e eles são sujeitos do próprio processo de 

aprendizagem. De acordo com os depoimentos que colheu, não é necessário a 

escola para " a criança se tornar uma boa pessoa, pois ela própria se torna 

mestre e aprendiz para resolver os diversos problemas reais, individuais e 

coletivos, do qual faz parte".  Nesse sentido, afirma que a pedagogia indígena 

ocorre de forma natural, indicando que “as práticas de aprendizagem das 

crianças são tão eficazes que elas se sentem seguras para aprender e sem 

medo de colocar em ação aquilo que aprendem nos diferentes espaços que 

transitam e hão de transitar" (LESCANO, 2016, p.95). 

O pesquisador e professor indígena, Lescano (2016, p.32) relata que 

instituições religiosas têm influenciado significativamente a vida na 

comunidade: 

Hoje, muitas famílias se apoiam na igreja. Assim, a educação familiar 
consegue se sustentar, mesmo que não seja do modo tradicional. A 
igreja oferece condições e idéias e fortalece espiritualmente, apontando 
novos caminhos para as famílias se direcionarem e educarem seus 
filhos. Mesmo que a igreja tente modificar muitos valores éticos 
indígenas, a tradução dos textos evangelizadores para a língua guarani 
não consegue modificar completamente a pessoa, porque, para 
compreender determinada ideia, terá que manter o entendimento 
indígena, e o entendimento indígena se dá através de sua própria 
cultura. Por isso, por meio da língua indígena, a igreja também sofre 
alteração, assim como a escola indígena. Por meio da igreja, hoje, as 
famílias que não conseguiram educar seus filhos segundo as regras 
tradicionais, logram controlar, construir e manter a solidariedade, a 
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coletividade e os valores culturais indígenas, como continuar com a 
atitude de ajudar os outros, através da distribuição e redistribuição de 
alimentos, na preparação das casas, na construção da roça, na 
colheita e na preparação das festas. Apesar de construírem a 
coletividade, esta fica restrita à família da igreja, deixando de lado as 
pessoas da família que não frequentam a igreja. Com isso, a primeira 
família vai sendo substituída por outra família, que é a igreja. 

 

 O autor conclui que a escolarização indígena é uma necessidade  e a 

escola  que congrega os critérios da escola indígena diferenciada e intercultural 

é de extrema importância para a comunidade por ser um sítio interação de 

culturas mas também de  luta e resistência, imprescindíveis à afirmação e 

sustentabilidade dos saberes originais, entretanto, há de existir processos para 

a inserção de professores  indígenas com experiência técnica e conhecimento 

de causa para atuar nas escolas indígenas,  possibilitando  a construção e 

aplicação de um modelo escolar que seja a expressão da especificidade 

indígena integrada  e articulada com o conhecimento da sociedade majoritária 

(LESCANO, 2016). 

 

3.6“EDUCAÇÃO ESCOLAR TUPINIKIM E GUARANI” 
 

A tese de doutorado de autoria de Ozirlei Teresa Marcilino, intitulada “A 

Educação Escolar Tupinikim e Guarani: experiências de interculturalidade em 

aldeias de Aracruz”, no estado do Espírito Santo, descortina as relações entre 

interculturalidade, práxis e educação escolar indígena Tupinikim e Guarani do 

município de Aracruzes, Espírito Santo, Brasil. Analisa a relação teoria/pratica 

da educação intercultural no espaço da educação escolar indígena como 

instrumento de revitalização das culturas Tupinikim e Guarani.  

Analisa aspectos teóricos e práticos sobre cultura (WILLIAMS, 2008; 

BRANDÃO, 1989; FORQUIN, 1993; CANDAU, 2011; GEERTZ, 1989), 

interculturalidade (D‘AMBROSIO,1996; FLEURI, 2002; 2003; SCANDIUZZI, 

2009;), identidade e alteridade (MELIÁ, 2000; FREIRE, 1981; 1987; LITAIFF, 

2004) e práxis (FREIRE, 1989; VÁSQUEZ, 2011; SEMERARO, 2006) e 

educação (escolar) indígena de acordo com a legislação vigente. Utilizou nos 

processos investigativos para produção do estudo, a sistematização e análise 

de dados, realização de observações, entrevistas semiestruturadas, registros 
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no caderno de campo, fotografias, gravações em áudio e em vídeo e análise 

documental sobre a educação escolar indígena de Aracruzeses/ES.  

Segundo Marcilino (2016, p.8), o produto de sua tese remete à análise 

de questões que abrangem realidades distintas e interpostas relativas à 

educação escolar nas aldeias investigadas, as quais transparecem em fatores 

de sobrevivência que articulam estratégias em defesa da identidade e 

dignidade. Por esse enfoque, esclarece que a instituição escolar é um espaço 

que reúne experiências, estreitando laços entre as configurações tradicionais e 

contemporâneas. Ressalta que é de grande monta o desafio de assegurar uma 

escola que seja como canal para concretização de proposta "de um projeto de 

educação escolar para os povos indígenas, constituído por especificidades de 

como trabalhar a terra, pelo reconhecimento de suas tradições, das línguas e 

da memória coletiva"  

Marcilino (2016) atribui ao seu trabalho de pesquisa realizado nas 

Aldeias Boa Esperança, Três Palmeiras e Comboios, pertencentes ao "universo 

dos Tupinikim e Guarani de Aracruzeses" (MARCILINO, 2016, p.17), o intento 

de "discutir sobre interculturalidade e práxis e fomentar nos professores 

indígenas, formas de se organizarem e reagirem ao descaso exercido pelas 

autoridades não indígenas em relação às suas demandas" (MARCILINO, 2016 

p.21). Apresenta como objetivo geral "compreender o espaço da educação 

escolar indígena como meio de revitalização da cultura indígena e do 

fortalecimento da identidade étnica Tupinikim e Guarani” (MARCILINO, 2016, p. 

25).  

Apoia-se na abordagem qualitativa com observação participante. 

Realizou trabalho de campo para entrevistas, desenvolvendo a pesquisa pelo 

fundamento da etnografia, já que "o trabalho etnográfico implica enfrentamento 

de uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas para compreender 

a cultura que investiga. (MARCILINO, 2016, p.37). Utilizou também a pesquisa 

bibliográfica e documental, participou de Encontros de Formação Guarani e 

Tupinikim destinados a Socialização da proposta de formação continuada em 

serviço (MARCILINO, 2016, p.39). 

Contextualizando as condições sociais das comunidades estudadas, a 

autora informa que as aldeias estão localizadas nos arredores do município de 

Ararcruz, que enfrentam dificuldades de sobrevivência. e que os Guarani da 
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Aldeia de Boa Esperança e os Tupinikim da Aldeia de Comboios, são 

assistidos por programas governamentais que distribuem cestas básicas e 

alguns idosos tem recursos provenientes de aposentadoria (MARCILINO, 2016, 

p.21). Defende a autora que a educação escolar indígena é um relevante 

aspecto de sobrevivência e estímulo para a interação e ação em salvaguarda 

de sua identidade e dignidade. Desta forma, a escola é um espaço político de 

resgate "vista e sentida pelas lideranças e pela comunidade como uma 

possibilidade real para desenvolver um elo entre as formas tradicionais de vida 

e as formas contemporâneas"(MARCILINO, 2016, p.8). 

Marcilino (2016, p.194) analisa a formação docente no contexto escolar 

afirmando que 

[...] os professores indígenas tem a chance de construir uma 
intelectualidade carregada de conhecimentos indígenas e não 
indígenas, conhecedora não só das realidades indígenas de origem, 
mas das realidades provenientes da sociedade dominante. Trata-se 
de uma formação centrada no diálogo intercultural, contanto com a 
participação de indígenas e não indígenas, o que tende a viabilizar 
não só uma reflexão crítica por parte dos indígenas, como também 
intervenções que reflitam as suas necessidades (MARCILINO, 2016, 
p.195). 

 

 A autora relata que presenciou encontros nos quais as "lideranças, 

gestores e a comunidade discutiam a formação dos professores 

contextualizada às especificidade de cada grupamento indígena e  apontou   

que a interlocução é constante entre os professores indígenas das três aldeias, 

favorecendo as relações intra e interculturais primordiais à construção de uma 

educação escolar indígena diferenciada e específica, intercultural e bilíngue de 

qualidade com e para as comunidades indígenas Tupinikim e Guarani do 

Espírito Santo (MARCILINO, 2016). 

 Marcilino (2016, p.195), discutiu "como a praxis da educação intercultural 

contribuiu/pode contribuir para a educação escolar indígena de Aracruzeses, 

tendo em vista os processos de formação inicial e continuada dos educadores 

indígenas; abordou a interculturalidade presente na conjuntura escolar indígena 

e apontou diferentes espaços educativos usados pela escola na difusão da 

cultura e educação indígena. Esses procedimentos foram considerados pela 

autora como fundamentais e decisivos para verificar se a educação escolar 

indígena contribui para a "revitalização da cultura indígena e o fortalecimento 

da identidade étnica Tupinikim e Guarani" (MARCILINO, 2016, p.195). 
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 Em entrevista de campo com o cacique e gestor da aldeia Comboios de 

escola comunitária informou-se que as práticas escolares privilegiam a 

pesquisa fora da sala de aula, em contato com a natureza que envolve o 

ambiente escolar, o que torna as ações e os resultados que proporcionam a 

"escola diferente". A autora verificou que os próprios indígenas estruturam as 

propostas pedagógicas. Os projetos político-pedagógico das escolas refletem a 

maneira se ser, a história, os hábitos e culturas próprias, o ensino da língua 

materna, aspectos que traçam um perfil diferenciado na educação escolar nas 

aldeias. Nesse contexto, a educação escolar indígena  congrega a 

interculturalidade, a diferenciação, o bilinguismo e a especificidades, a partir de 

uma abordagem coletiva e participativa, que objetiva "suscitar indígenas que 

sejam realmente indígenas, que produz a libertação, que se transforma em 

uma fonte de esperança, de superação da desumanização, que critica e 

dialoga com todos os envolvidos no processo (MARCILINO, 2016, p.196). 

 A autora atesta que existem investidas de (re)vitalização dos signos 

linguísticos e culturais da etnia Tupinikim, por intermédio das observações que 

efetuou das práticas de letramento da disciplina de Língua Tupi e nas 

atividades de escolarização na Aldeia Comboios. Afirma também que “praxis 

intercultural em contexto de contato inter-étnico é continuamente reinterpretada 

e reformulada" (MARCILINO, 2016, p.197). Acrescenta que o povo Tupinikim 

reafirma sua identidade cultural por meio de representações artísticas, 

celebrando constantemente sua cultura nas danças, músicas e desenhos e 

outras atividades culturais. 

 Em relação aos Guarani que habitam as aldeias de Boa Esperança e 

Três Palmeiras, a pesquisadora expõe que os pais das crianças e jovens bem 

como os indígenas mais velhos, não são favoráveis ao ensino da língua 

materna na Disciplina curricular Língua Guarani.  A autora esclarece que de 

acordo com o levantado nas entrevistas, a concepção de educação desses 

indígenas confronta com as exigências da escola e não há participação 

significativa dos pais nas atividades escolares (MARCILINO, 2016, p.198).  

 Marcilino (2016, p.198) advoga que o processo de escolarização para os 

Guarani representa "oportunidade de efetiva mudança de posicionamento 

diante dos obstáculos do mundo fora da aldeia"  Enfatiza que a estruturação da 

educação Guarani assenta-se no modo de vida do povo, nas particularidades 
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da cultura a partir de intensas e regulares interações coletivas, "nos momentos 

de audição dos anciãos."  

 O crescente interesse de atores da sociedade dominante 

(representantes do governo, ONGS, pesquisadores da academia, entre outros) 

em conhecer e aprofundar questões e problemáticas indígenas despertou no 

Cacique da aldeia de Boa Esperança, questionamentos sobre a utilidade 

efetiva para os Guarani da interação do povo membro da sociedade não 

indígena. Ilustrando tal ocorrência, Marcilino (2016) transcreve um trecho da 

entrevista com o Cacique da aldeia Boa Esperança: 

Nem a prefeitura, nem o Estado, nem a Universidade nunca garantiu 
os nossos pedidos. Mesmo que a gente busca lá, a gente vai, 
conversa, a gente consegue chegar no encontro, parece que tem 
sempre uma barreira no nosso caminho. Então a gente quer tirar essa 
barreira junto como pessoal que faz os trabalhos nas aldeias... 
porque a gente tá passando as nossas informações como ser um 
povo guarani, um povo que tem um saber milenar a gente sempre tá 
contribuindo...mas como a gente, do outro lado as pessoas precisam 
também as pessoas contribuir com as coisas que a gente precisa[...] 
(CADERNO DE CAMPO. Entrevista. Aldeia de Boa Esperança, 30 de 
janeiro de 2014). 
 

 O pesquisador, embora estimulado por interesses pessoais, dedicando-

se ao seu objeto de estudo com máxima dedicação e acuidade, lançando mão 

das metodologias consideradas como as mais adequadas para a conhecer e 

compreender os povos indígenas, o resultado do trabalho expressa uma 

aproximação do conhecimento e compreensão do que só é possível 

experimentar em primeira pessoa.  

Marcilino (2016) conta que o contato com as realidades indígenas e com 

os sujeitos protagonistas do processo educativo, acarretou reflexões de caráter 

pessoal e profissional e mudanças em seu modo de ser. Sem "apresentar 

respostas conclusivas sobre a educação escolar indígena de Aracruz/ES, 

especialmente das aldeias Guarani de Boa Esperança e Três Palmeiras e da 

aldeia Tupinikim de Comboios, registra que processo educacional 

institucionalizado dessas aldeias apresenta-se coletivo e participativo, crítico e 

dialógico, contribuindo para a apropriação cultural do povo.  
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3.7“EDUCAÇÃO ESCOLAR DO POVO INDÍGENA BALATIPONÉ-UMUTINA: 
COMPREENDENDO PROCESSOS EDUCATIVOS DA ESCOLA JULÁ PARÉ” 
  

A dissertação de mestrado intitulada “Educação escolar do povo 

indígena Balatiponé-Umutina: Compreendendo processos educativos da escola 

JuláParé” é de autoria de Lennon Ferreira Corezomaé, indígena. A pesquisa 

nasceu de suas vivências no seio do seu povo, os Balatiponé-Umutina 

assentados em território indígena localizado no município de Barra do Bugres, 

estado de Mato Grosso.  

Esse pesquisador relata que foi que foi aluno de escolas na cidade e que 

também estudou na escola da aldeia. Recorda que na escola pública não 

indígena vivenciou situações de "desreipeito, desvalorização e invisibilidade " o 

que não aconteceu na escola da aldeia, Escola de Educação Indígena 

JuláParé. Aponta que o objetivo nuclear da pesquisa é entender pelo ponto de 

vista da etnia Balatiponé-Umutina os processos educativos entre educandos e 

educadores da Escola de Educação Indígena JuláParé, e questiona quais 

processos educativos são específicos da escola. Para responder essa 

pergunta, utilizou como metodologia o segmento Tradição Oral da História Oral 

tida como adequada a expressão de minorias culturais, validando experiências 

e conferindo sentido social aos relatos colhidos em entrevistas. Para análise 

dos dados baseou-se na fenomenologia, descreve que os dados foram 

organizados em duas categorias que são Epistemologias Balatiponé-Umutina; 

e as lutas para conquista de uma Educação Escolar Diferenciada 

(COREZOMAÉ, 2017, p.6). 

 O pesquisador indígena relata a história da escola, ressaltando que 

muitos ex-alunos continuaram estudando fora da aldeia, com propósitos de 

retornarem os formados para auxiliar no processo de afirmação e resistência 

do povo. Nesse sentido expõe que:  

Os/As graduandos/as e pós-graduandos/as indígenas da aldeia 
Umutina ao sair para estudar levam consigo a responsabilidade com 
o povo que após a conclusão dos estudos buscará retornar para a 
aldeia a fim de lutar por melhorias para o povo, principalmente dentro 
da área de formação. Caso não tenha oportunidade de trabalho na 
aldeia, continuará a lutar pelo povo e pelos povos indígenas em 
outros lugares em que possa exercer o conhecimento aprendido, 
podendo ser em outras aldeias indígenas e até mesmo na cidade. 

(COREZOMAÉ, 2017, p.49). 
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 Corezomaé (2017) identificou que a cultura Balatiponé é um dos 

alicerces dos processos de ensino e aprendizagem cotidianamente trabalhado 

na escola.  mediante ao compromisso dos professores e professoras indígenas 

que ensinam as curas, danças e a língua do povo e nas aulas de campo com a 

participação dos idosos que contam as histórias do povo a partir das próprias 

vivências.  

Os anciões e as anciãs indígenas são como livros e estão sempre 
abertos para dialogar sobre: as histórias dos antepassados; as 
histórias do contato com o não-indígena; os cantos; as pinturas; os 
rituais; as curas tradicionais; as danças, entre outros saberes que 
guardam e resguardam [...] ensinam para as crianças as histórias: da 
criação do mundo por Haypukú (Deus criador); do surgimento do 
milho, do mistério do Hari (Lua) e do Mini (Sol), entre outras histórias 
que mostram a origem do povo (COREZOMAÉ, 2017, p.44-45). 

 

 Corezomaé (2017) para realizar a investigação entrevistou dez pessoas 

escolhidas de acordo com os seguintes critérios: serem moradores/as da 

Aldeia, estudantes matriculados, pais/responsáveis veiculados à Escola de 

Educação Indígena JuláParé; e o Professor de Língua Materna da mesma 

escola. Esse pesquisador fundamentou as análises dos dados coletados em 

teóricos como: Bicudo e Espósito (1997); Garnica (1997); Martins e Bicudo 

(2005); Gonçalves Junior (2008); Bicudo (2011); e Giorgi (2012). Para analisar 

a Epistemologia Balatiponé-Umutinautilizou como aporte teórico a obra 

“Epistemologias do Sul”, organizada por Santos e Meneses (2009). 

 Em relação a categoria: “As lutas para conquista de uma Educação 

Escolar Diferenciada”, o autor ressalta que os entrevistados apontaram as 

reivindicações para que a escola da aldeia contemplasse toda a Educação 

Básica e a mobilização coletiva para construir uma Educação Escolar 

Diferenciada, ou seja, com valores específicos da história e cultura Balatiponé-

Umutina. Corezomaé (2017) aponta que, de acordo com analises das 

entrevistas, a escola na cultura Balatiporé-Umutina é concebida como um lugar 

para 

[...] a afirmação da cultura Balatiponé-Umutina, espaço escolar como 
constante processo de luta, visto que foi apresentado pelos/as 
participantes da pesquisa que a cultura é fundamental para 
permanecer na terra ancestral, bem como, a terra é primordial para 
manter a cultura (COREZOMAÉ, 2017, p.71).  

 

 O autor observou  nos relatos dos entrevistados a valorização da escola 

dentro da aldeia, visto que alguns entrevistados passaram por situações 
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desagradáveis e constrangedoras em outras escolas, com ocorrência de 

constante troca de professores e consequente descontinuidade do ensino, 

entraves na locomoção dos alunos para escolas fora da aldeia, dificuldade de 

relacionamento com os colegas de sala, falta de afinidade e racismo por parte 

dos professores não indígenas (COREZOMAÉ, 2017). Outro aspecto levantado 

na pesquisa refere-se: 

[...] à valorização dos/as dos/as professores/as indígenas, pois 

estes/as são do próprio povo Balatiponé-Umutina,"  realizam um 
trabalho respeitoso com o povo da aldeia Umutina, estimulam os/as 
alunos/as a não desistirem de estudar e de certa maneira provocam 
os/as que pararam de estudar à voltar para sala de aula 
(COREZOMAÉ, 2017, p.71). 

 

 O autor considera que as práticas existentes na Escola de Educação 

Indígena Julá Paré rompem com a concepção que  a escola,  de acordo com o 

entendimento dos  povos indígenas,  está na aldeia com a intenção de " 

opressão/assimetria de saberes/negação de outrem"  e a escola Julá Paré 

persevera na  construção do ser humano que não pode ser negado e precisa  

"conhecer criticamente os saberes das outras culturas com as quais dialogam a 

fim de posicionar-se afirmativamente enquanto Balatiponé-Umutina" 

(COREZOMAÉ, 2017, p.72). 

 

3.8 “ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ÑANDEJARA SABERES KAIOWÁ E 
GUARANI, TERRITORIALIDADE E SUSTENTABILIDADE PROCESSO 
PRÓPRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM” 
 

 Trata-se de uma dissertação desenvolvida pelo pesquisador indígena 

Lídio Cavanha Ramires, originário das terras da Reserva Indígena Te’ýikue, 

município de Caarapó, Mato Grosso do Sul. Seu campo de estudo foi a Escola 

Municipal Indígena Ñandejara, localizada no Pólo da Reserva Indígena 

Te’ýikue. cuja área compreende aproximadamente 3.600 hectares, e abriga em 

torno de 4.700 habitantes. 

 Denominou sua pesquisa de Processo próprio de ensino-aprendizagem 

Kaiowá e Guarani na Escola Municipal Indígena Ñandejara Pólo da Reserva 

Indígena Te’ýikue: saberes Kaiowá e Guarani, territorialidade e 

sustentabilidade", sendo seu escopo a descrição dos saberes Kaiowá e 

Guarani, a cosmologia e/ou princípio que fundamenta a educação indígena. 

Traçou os seguintes objetivos específicos:   
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a) Investigar o conceito de territorialidade e sustentabilidade na 
cosmovisão Kaiowá e Guarani e suas abordagens na perspectiva da 
escola indígena; b) Descrever o processo próprio de ensino-
aprendizagem mbo’epy-kuaapyhypresente na cosmologia e/ou no 
princípio que fundamenta a educação Kaiowá e Guarani; c) Investigar 
a transição de saberes Kaiowá e Guarani, analisando as negociações 
e transgressões de saberes Kaiowá e Guarani no campo da 
educação escolar indígena na escola Ñandejara na Reserva; 
Indígena Te’ýikue; d) Analisar os sistemas de avaliação externa (o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB/Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP), tendo em vista o processo 
próprio de ensino-aprendizagem Kaiowá e Guarani nas escolas 
indígenas (RAMIRES, 2016, p.12). 

 

 Enquadra-se como uma pesquisa qualitativa, auto-etnográfica, que 

dialoga com as metodologias de pesquisa pós críticas e estudos culturais na 

construção e no desenvolvimento do processo epistemológico e metodológico 

(RAMIRES, 2016, p.36). Desenvolve a pesquisa em meio a diversas 

participações nos encontros de formação de professores, em entrevistas com 

lideranças, atores do ambiente escolar e com os membros mais velhos da 

comunidade. 

 Ramires (2016), fundamentou a pesquisa abordando os estudos 

culturais, colonialidade do saber e metodologia de pesquisa pós-críticas, 

principalmente nas obras de Bhabha (1998); Aquino (2012); Meyiere Paraiso 

(2012); Benites (2014); Bergamaschi (2009; 2010) e Candau (2011). 

 O autor indígena atua como professor na referida escola, onde também 

estudou. Essa situação que lhe confere situação singular, e que o impulsionou 

"adequar e ressignificar o processo metodológico da pesquisa, constituindo 

novos enfoques, elementos possíveis, compatíveis e pertinentes aos 

pressupostos da investigação" (RAMIRES, 2016, p.35). Nesse sentido, 

acrescenta que: 

[...] nossa educação Kaiowá e Guarani, conduz nossos saberes 
tradicionais, nocontexto da Territorialidade – Tekoha, buscando 
garantir a sua sustentabilidade, no campo da educação escolar 
indígena. No entanto, ela representa tensões no espaço da educação 
escolar, provocando negociações na fronteira entre saberes Kaiowá e 
Guarani e conhecimentos científicos, pois o diálogo intercultural é na 
perspectiva de potencializar os saberes tradicionais no campo da 
educação escolar como ciência, buscando sincronia epistêmica. 
(RAMIRES, 2016, p.119). 

 

 

 De acordo com Ramires (2016, p.116) a escola em questão possui "seu 

próprio projeto pedagógico, calendário diferenciado e regimento interno 
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específico, professores indígenas com formação inicial e continuada 

especificas", o que demonstra que existe sincronização da prática pedagógica 

com os valores e saberes do povo, o que denominou de sincronia epistêmica. 

 Ressalta a necessidade de efetivação de medidas por parte do sistema 

governamental para atendimento de outras demandas escolares, 

exemplificando o "ensino intercultural e bilíngue, com a infraestrutura 

adequada, material didático especifico e diferenciado, formação inicial e 

continuada" (RAMIRES, 2016, p. 116).  Afirma que são necessárias sobre o   

sistema nacional de avaliação educacional, visto entender que as avaliações 

externas afrontam "processo próprio de ensino-aprendizagem das nossas 

crianças Kaiowá e Guarani, baseado no currículo específico intercultural e 

bilíngue" (RAMIRES, 2016, p. 114). 

 Ramires (2016, p.119) afirma que as novas gerações que frequentam as 

salas de aulas da Escola carecem de conhecer e aprofundar os saberes 

tradicionais. Atribui essa situação à " diversidade/diferenças na formação do 

ser como Kaiowá e Guarani, por influência de outras culturas e religião", 

embora o trabalho dos professores indígenas. Para esse autor, cabe à escola 

indígena a formação do sujeito indígena pela integração no trabalho didático-

pedagógico, dos conhecimentos da educação tradicional e dos pertencentes a 

cosmologia. Assim, deve atuar principalmente na mobilização política, 

conduzindo discussões e problematizações sobre a realidade  contemporânea 

do povo, sobre  questões ligadas aos saberes Kaiowá e Guarani, a partir do 

prisma Tekoha (educação indígena) e sustentabilidade, estruturando e 

formando o  espaço da educação escolar indígena por intermédio dos "próprios  

processos  de ensino-aprendizagem, garantindo dentro do currículo a difusão 

de saberes, potencializando-os" (RAMIRES, 2016, p.119). 

 Ramires (2016) aponta que a escola da aldeia é uma referência na 

comunidade, com função de importância na reserva e que  

[...] é preciso que se trabalhe em parceria entre rezadores – Ñanderu, 
pais, cacique e professores indígenas na perspectiva de fortalecer e 
mostrar a importância dos nossos valores (ñanderekotee) para os 
nossos jovens, que é necessário conciliar os dois mundos para 
garantir a sobrevivência física e cultural, na atualidade. O espaço da 
educação escolar indígena representa tensões, mas através dele 
buscam-se negociações para emancipar o nosso ser Kaiowá e 
Guarani no mundo da interculturalidade (RAMIRES, 2016, p.120). 
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 Para Ramires (2016), na Escola Municipal Indígena Ñandejara, a 

educação indígena Kaiowá e Guarani se processa por métodos próprios de 

ensino e aprendizagem com articulação dos saberes ancestrais relativos ao 

entendimento sobre territorialidade e sustentabilidade edificados na 

cosmologia, e fortalece saberes tradicionais a feição de ciência no campo da 

educação escolar indígena. 

 

3.9 “REVITALIZAÇÃO DA LÍNGUA MATERNA TERENA” 
 

 Evelin Tatiane da Silva Pereira é uma indígena da etnia Terena, 

professora da Escola Estadual Guilhermina da Silva e pesquisadora da 

realidade escolar em que está inserida. Seu estudo, uma dissertação de 

Mestrado, denominada “Contribuições da Escola no Processo de Revitalização 

da Língua Terena”. Seu trabalho objetiva entender o processo que tem 

resultado no abandono da Língua Indígena Terena e contribuir na revitalização 

dessa língua nessa escola em que trabalha, situada na aldeia Aldeinha, 

composta por 350 habitantes no município de Anastácio, Mato Grosso do Sul.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, auto-etnográfica, a partir da 

História Oral, Diário de Campo, análise documental e revisão bibliográfica, 

entrevistas com membros da comunidade. Seus objetivos específicos são: 

[...] historicizar como se deu o processo de desuso do uso da língua 
Terena na Aldeia Aldeinha; Identificar no Projeto Pedagógico 
Indígena (PPI) da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, 
ações e estratégias que contribuem para apropriação da Língua 
Terena, buscando entender de que forma e em que contexto se dá a 
inserção da disciplina Língua Terena; Investigar com os sujeitos 
do/no processo de revitalização da Língua Terena as contribuições 
para a comunidade da Aldeia Aldeinha e a sociedade Terena 
(PEREIRA, 2017, p.21). 

 
Fundamentou suas análises em um entendimento sobre cultura, 

identidade e pertencimento, principalmente, nos estudos deHall (2011, 2013); 

Bauman (2003); Oliveira (2000); Maria (2001) e Bhabha (2013). A autora 

recorreu a um vasto acervo de trabalhos acadêmicos que versam sobre a 

sociedade indígena Terena onde colheu diversas informações, caracterizando 

histórica e socialmente a etnia em questão. 

Pereira (2017) descreve momentos de elaboração do PPP da escola, 

reuniões de professores, para elaboração e analises de propostas para 
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melhoria da organização da escola e seu desempenho. Apresenta diversos 

projetos realizados na escola, entre eles: "Semana dos Povos Indígenas, Jogos 

Abertos de Verão "Terenoe", Combate ao Bullying, Banda de Percussão e 

Oficinas aos professores indígenas, Formações continuadas aos 

administrativos" (PEREIRA, 2017, p.38). 

A investigadora registra que na escola trabalham professores indígenas 

e não indígenas. Atribui a essa situação uma grande dificuldade em mobilizar o 

interesse dos alunos pela língua materna. Em suas palavras,  

Despertar nos alunos da escola indígena da Aldeinha o interesse pela 
Língua Terena, utilizando a Educação Escolar Indígena, tem sido um 
desafio não somente para o professor de Terena, mas sim para todos 
os professores indígenas da mesma, pois no quadro dos docentes 
ainda temos professores não indígenas. Apaixonar-se pela Língua que 
deveria ser a “Materna” tem unido todos os educadores de diferentes 
áreas de ensino" (PEREIRA, 2017, p.40). 

 

 Pereira (2017) informa que a escola das comunidades Terena têm lugar 

de destaque na comunidade, somente por ensinar a ler, escrever e fazer 

contas, mas também como um lugar par revitalização da língua e da cultura do 

povo, nas atividades culturais que se desdobram em apresentações de cantos 

e danças, exposições de pinturas também na alimentação. Essa pesquisadora 

observou esforços no sentido de estreitar o contado da escola com os saberes 

tradicionais expostos pelos mestres da tribo oralmente, visando a que os 

alunos compartilhem as experiências dos mais velhos, auxiliando-os a entender 

quão é importante dar valor à essas pessoas que sabem a cultura por que 

sempre viveram nela. Ilustra, contando a fala que utilizam: "olha alunos, ele 

está aqui, mas daqui uns tempos ele faz a passagem (morre), e vocês não 

terão mais o alicerce para nossas discussões na comunidade e escola" 

(PEREIRA, 2017, p.42). 

 Os educadores, alunos e mestres tradicionais indígenas elaboram 

materiais didáticos para ser usados na disciplina escolar “Saberes Indígenas na 

Escola”. Essa situação é entendida pela autora como um resguardo à cultura 

Terena, visto que a sua pesquisa aponta que: 

[...] com o crescimento desordenado da população Anastaciana ao 
redor da Aldeinha, e que a população Terena que ai vive, sobreviveu e 
sobrevive em constante confronto cultural, é preciso evidenciar que são 
os mestres tradicionais Terena da Aldeinha, os detentores dos 
conhecimentos tradicionais da etnia Terena, é o alicerce para a 
manutenção da cultura tradicional Terena, tendo na escola um lugar 
onde esses conhecimentos, esses saberes tradicionais podem ser 
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trabalhados como forma de aliar a educação indígena Terena com a 
educação escolar indígena na construção de dias melhores para o 
povo Terena da Aldeinha (PEREIRA, 2017, p.74). 
 

 No aspecto da pesquisa relativo à Revitalização da Língua Terena, a 

professora e pesquisadora propõe formação de grupos de estudos de Língua 

Materna, aberto a participação de todas as pessoas interessadas e a produção 

de uma cartilha para uso (PEREIRA, 2017). 

 

3.10  "CONSTRUÇÃO DE PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO INDÍGENA" 
  

A dissertação “Proposta do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Estadual Indígena 19 de Abril "de autoria do pesquisador indígena Renato 

Yahé Krahô foi desenvolvida na Aldeia Krahô Manoel Alves Pequeno, no 

Município de Goiatins, Estado do Tocantins. Teve como objeto de estudo as 

atividades da Escola Indígena 19 de Abril, onde atua como professor.  

Krahô (2017) apresenta como objetivo conjecturar acerca das práticas 

educativas integrantes do processo de ensino e aprendizagem, objetivando a 

construção de uma proposição de Projeto Político Pedagógico da escola. 

Apresenta fundamentação bibliográfica em Albuquerque (1999, 2007, 2011, 

2012, 2013), Abreu (2012), Araujo (2015) Henriques, Gesteira, Grillo e 

Chamusca (2007), Melatti (1967, 1972, 1973, 1978,1993), Mori (2001), Ribeiro 

(1995), Rodrigues (1986) e Urquiza (2010). É um estudo de caso, no qual 

foram aplicados os fundamentos de pesquisa do tipo etnográfica, com 

tratamento qualitativo. Utilizou como instrumentos metodológicos a observação 

participante, diário de campo e conversas espontâneas, para o conhecimento 

necessário das bases socio-culturais do povo para inseri-las no Projeto Político 

Pedagógico, a ser elaborado nessa escola (KRAHÔ, 2017). 

 A pesquisa resgata a trajetória histórica e social do povo Krahô. Relata a 

situação de confronto com fazendeiros, a relação conflituosa com a população 

do entorno dos aldeiamentos. Essas ocorrências, conforme o autor tem 

imposto ao povo, grandes esforços para resistência e superação (KRAHÔ, 

2017, p.14). 

 Os pressupostos metodológicos utilizados para exame e compreensão 

da temática estudada no que tange a elaboração da proposta do projeto 

político pedagógico foram fundamentados na cosmologia do povo.  
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As tradições Krahô, podem ser os grandes eixos norteadores na 
adequação de uma Proposta de Escola Indígena, no sentido de 
interpretar os contextos não indígenas, transformando estes em 
conteúdos e habilidades para a inserção do indígena e sua cultura à 
não indígena de forma autônoma (KRAHÔ, 2017, p.14). 

 

 Conforme esse autor, os resultados da pesquisa tornaram evidente que 

a interlocução dos diferenciados conhecimentos tradicionais é benéfica ao 

processo de inserção do projeto visto que a Escola Estadual Indígena 19 de 

Abril tem mantido com articulações entre os Saberes Tradicionais Krahô e os 

Saberes Escolares, oferecendo práticas que englobam os conteúdos das duas 

áreas de conhecimento, a despeito dos processos burocráticos do sistema 

educacional oficial  constantemente interferindo na rotina escolar, a 

comunidade desenvolve um trabalho diferenciado, de acordo com os preceitos 

constitucionais.  Nesse viés, o professor e pesquisador indígena, deixa patente: 

[...] que a efetivação de uma educação escolar indígena bilíngue, 

intercultural, específica e diferenciada é fator preponderante para a 
construção de seus próprios processos de ensino e aprendizagem, 
fortalecendo uma política linguística própria, adotada pela 
comunidade Krahô com relação ao ensino na escola da aldeia desse 
povo (KRAHÔ, 2017, p.7). 

 
 Krahô (2017) pondera que a escola não está apartada do contexto geral 

das tradições socioculturais e da língua materna e dos contextos fora da 

escola. Considera que a matriz curricular é produto de experiências dentro da 

Aldeia. Entende que a língua é o ponto nuclear da existência e da manutenção 

da cultura Krahô. Outro ponto discutido pelo autor refere-se à formação o 

quadro de professores como equipe multicultural. 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que explicita a 

concepção de educação da comunidade escolar e as ações necessárias para a 

efetivação do mesmo. Krahô (2017) fundamenta suas reflexões sobre esse 

documento em Veiga (1998), transcrito abaixo: 

[...] o projeto político pedagógico exige profunda reflexão sobre as 
finalidades da escola, assim como a explicitação de seu papel social e 
a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem 
empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo. Seu 
processo de construção aglutina crenças, convicções, conhecimentos 
da comunidade escolar, do contexto social e científico, constituindo-se 
em compromisso político e pedagógico coletivo. Ele precisa ser 
concebido com base nas diferenças existentes entre seus autores, 
sejam eles professores, equipe técnico- administrativa, pais, alunos e 
representantes da comunidade local. É, portanto, fruto de reflexão e 
investigação (VEIGA, 1998, apud KRAHÔ, 2017, p. 60). 
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 Nessa perspectiva, a proposta de Projeto Político Pedagógico elaborada 

pelo autor da presente dissertação, busca lançar bases para estruturação do 

planejamento escolar, articulando sentidos e percepções para a afirmação 

étnica por meio das atividades escolares, nestes termos: 

[...] a Escola Indígena 19 de Abril desenvolve um ensino 
transdisciplinar e contextualizada com o objetivo de transmitir e 
fortalecer seus conhecimentos próprios e suas concepções sobre o 
mundo, o homem e o sobrenatural. A escola também prioriza esses 
conhecimentos citados, para enriquecer os métodos de ensino da 
unidade escolar, pois nesse sentido, implica necessariamente a 
escola a partir das concepções indígenas sobre o mundo, o homem e 
as formas de organização social, política, cultural, econômica e 
religiosa desse povo; garantindo assim uma escola comunitária, 
intercultural e diferenciada, onde os educandos sintam prazer de 
participar das atividades intra e interculturais (KRAHÔ,2017, p.61). 

 

Krahô (2017) o entendimento de Apinajé- liderança indígena da Aldeia Areia 

Branca, no município de Tocantinópolis- TO, que apregoa: 

[...] a nossa educação indígena ensina nossos valores e cultiva os 

saberes indígenas, como por exemplo, a relação com a natureza e o 
sagrado, valores que são praticados em nosso dia a dia; a partilha, a 
reciprocidade, a solidariedade, o respeito a família, as crianças, aos 
idosos e o respeito mútuo entre os membros da comunidade. A nossa 
história também é contada pelos mais idosos, os heróis e guerreiros 
que lutaram defendendo suas comunidades e aldeias, a nossa 
medicina e agricultura tradicional também é ensinada. A terra como 
um bem coletivo que todos têm direito ao uso para viver é por isso o 
cuidado que devemos ter com ela (KRAHÔ, 2017, p.63). 

 

 Para esse autor, os indígenas da comunidade da Aldeia Manoel 

reconhecem e afirmam suas identidades étnicas, culturais e linguísticas. Atuam 

na recuperação de seu legado histórico e dos saberes tradicionais, associando 

escola/sociedade/identidade aos preceitos da própria especificidades e 

singularidades históricas e culturais (KRAHÔ, 2017). 

 

3.11 “PESQUISANDO COM ZACARIAS KAPIAAR: CONCEPÇÕES DE 
PROFESSORES/A INDÍGENAS IKOLEN (GAVIÃO) DE RONDÔNIA” 
 

Esta tese de Doutorado denominada “Pesquisando com Zacarias 

Kapiaar: concepções de professores/a indígenas Ikolen (Gavião) de Rondônia” 

é de autoria de Genivaldo Frois Scaramuzza e foi realizada na escola Campo 

Grande dos indígenas Ikolen em Rondônia, na aldeia Ikolen. Essa pesquisa foi 
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idealizada em busca de constatar o que pensam os professores/as indígenas 

Ikolen (Gavião) de Rondônia sobre a escola. Dentre outros, traçou como 

objetivos específicos 

[...] observar a existência ou não de práticas instituídas na escola que 
busquem legitimar e fortalecer a identidade indígena; verificar a 
existência ou não de traduções/negociações de conhecimentos no 
contexto da escola e observar as relações dos/a professores/a 
indígenas com o Estado na busca de uma escola intercultural 
(SCARAMUZZA, 2015, p.5). 

 

 Como metodologia para análise do conteúdo recolhido, o autor informou 

que escolheu a abordagem:  

[...] pós-estruturalista do campo dos Estudos Culturais, em 
pressupostos das teorias Pós-Coloniais, [...] quanto aos 
procedimentos metodológicos, “inspira-se” na Etnografia Pós-
Moderna articulando distintos modos de pesquisar, como: Entrevistas, 
Grupo de Discussão, Reuniões, e, a Colaboração presencial e 
contínua do professor indígena Zacarias Kapiaar Gavião 
(SCARAMUZZA, 2015, p.5). 

 

 A presente tese foi estruturada a partir de interlocuções com vários 

autores, dos quais, o pesquisador destaca: "Hall (1996, 2009, 2011, 2011a); 

Bhabha (2003, 2011); Freire (1999, 1993, 2005); Bauman (1998; 2005), 

Canclini (2011); Skliar (2001; 2003), Candau (2008, 2010); Silva (2005a, 2005, 

2010); Walsh (2009); Fleuri (2002, 2003, 2014); Maldonado, WOODWARD ( 

2000); (CANCLINI (2011)" (SCARAMUZZA, 2015 p.18). 

 Sobre o conceito de identidade, o autor entende que é resultado das 

interações relações culturais vivenciadas pelos sujeitos. Nesse sentido, debate 

em seu texto que a “cultura molda a identidade ao dar sentido à experiência e 

ao tornar possível optar entre as várias identidades possíveis por um modo 

específico de subjetividade” (WOODWARD, 2000, apud SCARAMUZZA, 2015, 

p.18). Afirma ser possível compreender identidade como um conjunto de 

comunicações orais, diferentemente de fundamentar reconhecimentos a partir 

de caracteres fixos, tampouco defini-la como eixo caracterizador de um povo 

(CANCLINI, 2011, p. XXIII)" (SCARAMUZZA, 2015 p.18). Para o autor,  

Esse tipo de caracterização da identidade nos permite compreender 
que elas são produzidas em processos de hibridação, constituídas 
por relações de poder que autorizam a existir o sujeito intersticial da 
diferença cujo espaço ocupado é o “entre-lugar” (SCARAMUZZA, 
2015, p.19). 
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 Descreve hibridismo " como processo que produz e articula o suposto 

“antigo/ original” ao “novo/desconhecido” (SCARAMUZZA, 2015, p.19).  

Define interculturalidade como uma tática que faculta o entendimento de 

normas/ relação/ interação/ trocas/ deslocamentos culturais, permitindo 

vivências  modeladas em práticas de ensino e aprendizagens com a diferença 

(SCARAMUZZA, 2015, p.17, 185). 

Scaramuzza (2015) relata que a castanha é um fruto muito presente na 

cultura e concorre também para a sobrevivência financeira do povo, ressalta 

que entre o povo Ikolen e a castanha existem laços vitais. Expõe uma situação 

conflituosa entre a cultura do povo e a imposição que a mesma sofre do 

sistema educacional. Afirma que:  

[...] embora o sistema oficial de educação tenha assinalado para que 
os/as professores/a deem duzentos dias de aulas na escola, 
conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei. nº 
9294/96), obrigando muitos/a professores/a indígenas a anotarem 
falta para os alunos que participam destas atividades, situação 
contestada pelos professores, a atividade da colheita da castanha 
foge à capacidade de gerenciamento dos/a professores/a [...] 
(SCARAMUZZA, 2015. p.184). 

 
 Conforme dispõe o autor, de acordo com o entendimento de 

professores/a Ikolen (Gavião), estas atividades tradicionais precisam ser 

consideradas como aulas, e argumenta que "em suas concepções é 

inadmissível que elas não sejam, haja vista constituírem-se processos de 

ensino" (SCARAMUZZA, 2015, p.184).  

Tratando da atuação dos professores/a, Gavião esclarece que observou 

em suas explanações, a abertura dos significados conferidos à escola como 

instituição "que em um primeiro momento representou para esse grupo, o 

acesso aos conhecimentos, vidas e elementos da modernidade sem que 

vislumbrassem nela suas histórias e narrativas” (SCARAMUZZA, 2015, p.185). 

Assinala Scaramuzza (2015) que a concepção dos professores em 

relação à escola está em um constante processo de transformação e não pode 

ser registrada em palavras que se prestem a definições prontas e fechadas. 

Entretanto, sustenta na tese que o entendimento dos professores/a Ikolen 

sobre a escola é diferente dos parâmetros oficiais de gênese 

eurodescententes, já que ao agregar práticas educacionais que remete o 

espaço da escola aos territórios da comunidade, esses profissionais ampliam o 
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sentido e significado de escola, de seus sujeitos e das atividades didático-

pedagógico, desestruturando modelos estabelecidos a partir da implementação 

de  processos para  construção de proposta  educacional indígena intercultural 

crítica e decolonial, afeta a etnia Ikolen. Em suas palavras: 

[...] posso dizer, de forma preliminar que os/a professores/a buscam 
legitimar e fortalecer a identidade Gavião na escola. Ao fazerem uma 
releitura da escola, os/a professores/a nos permite compreender que 
seus desejos de uma escola que ultrapasse a fronteira de suas 
próprias paredes. Embora para alguns, como constatamos nas 
posições da professora Matilde, a concepção de escola alterne entre 
uma versão ocidental e a total dissolução desse modelo, é possível 
que tal contradição seja o desejo de que essa escola torne-se 
ambivalente, papel que ela (a escola) já desenvolve, porém sem seu 
devido reconhecimento nos discursos oficiais (SCARAMUZZA, 2015, 
p.189). 

 

 Observou Scaramuzza (2015) que os/a professores/es concebem a 

escola como espaço destinado à formação política do povo Gavião, lugar 

capaz de formar sujeitos de direitos e diferenças que resistam aos ditames de 

homogeneização da concepção eurocêntrica.  Verificou que os conhecimentos 

indígenas são abordados nas escolas e que os professores/a  

[...] transformam os sentidos dos conteúdos escolares de origens não 
indígenas, produzem uma releitura desses padrões de 
conhecimentos que podem ser compreendidos como traduções. Tais 
traduções, ao recompor, alterar, rasurar o original não é uma busca 
de equivalência, mas a instituição de um novo que infere novos 
significados. As concepções desses/a professores/a a respeito da 
escola nos faz pensar preliminarmente que, os pressupostos que 
imaginam para a escola não são os mesmos das escolas não 
indígenas (SCARAMUZZA, 2015, p.189). 

 
 Scaramuzza (2015) retoma o conceito de hibridismo, aplicando ao 

processo de formação de professores/a indígenas, ressaltando que eles 

escutaram palavras que os incitaram a filiarem-se a cultura majoritária, e ao 

voltarem para suas origens deparam-se com um lugar que não está no 

passado distante, e vão  

[...] ensaiando a transgressão por meio de tentativas de 
interculturalizar o ensino em suas aldeias. [...] quando, por exemplo, 
os/a professores/a indígenas ‘burlam’ o sistema de notas, de 
presença, de aulas, no sentido de garantir a interculturalidade 
(SCARAMUZZA, 2015, p.191). 

 
 Com base na tese de Scaramuzza (2015), os/a professores/a das 

unidades escolares instalada na aldeia Ikolen entendem que a escola indígena 

é um espaço para a formação política indígena e orientam seus esforços para a 

construção da interculturalidade. 
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3.12 “EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA TERRA INDÍGENA APIAKÁ-

KAYABI – EM JUARA – MT: RESISTÊNCIAS E DESAFIOS” 

 

A educação escolar indígena das comunidades mayrob, apiaká e kayabi 

foi o foco de estudos para a pesquisadora Waldineia Antunes de Alcântara 

Ferreira, por ocasião da elaboração de sua tese de doutorado “Educação 

escolar indígena na terra indígena Apiaká-Kayabi – em Juara – MT: 

resistências e desafios”. 

De acordo com a autora, cuja etnia é Bororó, essa comunidade indígena 

tem vivido frequentes experiências que resultam em ressignificações da própria 

concepção de educação, visando aproximações sobre como se tornar 

diferenciada, específica e bilíngue. Em meio a interlocuções com instituições 

com representações do Estado como a Universidade do Estado de Mato 

Grosso, incumbidas de aplicar cursos para formação de professores indígenas 

para a educação básica e formação continuada, numa relação dialógica entre 

os conhecimentos indígenas e os da academia, no campo da interculturalidade 

crítica (FERREIRA, 2014). 

Nesse enredo estabeleceu como objetivo da investigação: "analisar a 

especificidade da cultura indígena dos povos Munduruku, Kayabi e Apiaká, 

identificando as formas de resistência no processo de invasão cultural a partir 

de uma educação escolar" (FERREIRA, 2014, p.32).   

A pesquisa, caracterizada pela autora como qualitativa e etnográfica 

contou com a observação participante e a oitiva de narrativas dos professores 

egressos da Faculdade Indígena intercultural de três unidades escolares 

indígenas inseridas na Terra Indígena Apiaká- Kayabi que abriga 976 

indígenas, localizadas na cidade de Juara-MT, e indiretamente com as pessoas 

da comunidade (FERREIRA, 2014, 2014). 

Sobre os aportes teóricos utilizados, evidenciou a contribuição de 

Paulo Freire e Brandão, nas discussões da Cultura e Educação 
Popular; Scherer-Warren, Zibechi, Bengoa Gohn, acerca dos Novos 
Movimentos Sociais e a insurreição indígena. Bergamaschi, Sechi, 
Bonin e Januário na educação escolar indígena – formação de 
professores e práticas educativas em aldeias e as reflexões acerca 
da interculturalidade, Walsh, Canclini (FERREIRA, 2014, p. 28). 
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Identificando a escola atual como protetora da resistência dos povos, a 

feição de reinventada, que abriga contradições e tensões com seus membros 

interlocutores partícipes do processo de formação dos professores, propõe 

como questão central do estudo,  

[...] como se dá o processo educativo escolarizado nas etnias 
Munduruku, Apiaká e Kayabi, considerando a participação das 
instituições não indígenas na formação docente e o envolvimento da 
comunidade indígena no processo de fortalecimento étnico-cultural de 
cada povo? (FERREIRA, 2014, p.32). 

 

Apresentando como objetivo geral examinar os valores ímpares da 

cultura indígena dos povos Munduruku, Kayabi e Apiaká, apontando os modos 

pelos quais há relutância ao processo de intromissão cultural, levando em 

conta parâmetros educacionais direcionadores da cosmo-antropologia, a 

pesquisadora arrolou como objetivos específicos: 

[...] problematizar os processos educativos empreendidos nas escolas 
das aldeias, identificando concepções pedagógicas interculturais, o 
currículo efetivo das escolas, bem como os avanços, perdas e 
consequências; Identificar as formas e os mecanismos de resistência 
cultural via educação escolar nas comunidades indígenas; dialogar 
academicamente, a partir das narrativas dos professores indígenas o 
significado da educação escolar indígena, bem como as formas de 
contribuição das comunidades, da Faculdade intercultural e do Centro 
de Formação dos Professores nos processos de construção do 
currículo escolar indígena; discutir o currículo efetivado nas escolas, se 
o mesmo contempla os valores, a cosmovisão e a filosofia de vida dos 
povos indígenas estudados em coerência com uma educação voltada 
para o fortalecimento étnico-cultural dos mesmos (FERREIRA, 2014, 
p.32). 
 

Como opção metodológica optou pela pesquisa qualitativa etnográfica, o 

que a permitiu vivenciar as relações e significações ocorridas em seu campo de 

estudos, e relata que "ao estar junto aprendia e vivia intensamente as 

situações, os fenômenos e fatos escolares ou culturais" (FERREIRA, 2014, 

p.34). 

Relata que as escolas, construídas de alvenaria e ornadas com símbolos 

das etnias são abertas a participação de todos "sejam crianças, jovens, adultos 

e anciões, os matriculados e os outros da comunidade" (FERREIRA, 2014, 

p.106). 

Sobre a autonomia da comunidade nos processos decisórios relativos à 

escola, a autora transcreve parte de entrevista realizada, nestes termos:  
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A comunidade entrou no consenso para aceitar o sistema do estado 

que é o Ciclo. Não teve participação da escolha, aceitamos para fazer 

parte e para ser do estado. Estamos em processo de fortalecer a 

escola, estamos descobrindo várias maneiras, estamos satisfeitos, 

mas estamos em construção procurando outra maneira de estar 

melhorando (FERREIRA, 2014, p.114). 

 Em relação aos trabalhadores das lides escolares, esclarece que a 

maior parte das pessoas estão em processo de formação cursando o ensino 

fundamental e que há situações nos alunos cursantes do ensino médio atuando 

na sala de aula da comunidade. Acrescenta depoimento que traduz o 

entendimento indígena, que embora identificando muitos pontos para 

reivindicações, eles estão concentrados em lutar pelo que julgam mais 

necessário para o momento.   

A estrutura física da escola segue um padrão do estado, mas o que 
precisamos é ampliação por causa do aumento da demanda, material 
didático, formação de professores indígenas, construção de livros 
especificamente da cultura, fortalecimento da política da UNEMAT na 
produção de material bilíngue [...] as melhorias para a comunidade, 
as mudanças virá da gente mesmo, das lutas. Temos que enxergar 
além do que a gente fala. Temos que ter argumentos (FERREIRA, 
2014, p.114). 

  

Sobre o currículo aplicado nas escolas, a autora expõe que: 

Nessa organização, localizo que a matriz curricular das escolas 
indígenas enlaçadas num mosaico cultural definido por cada povo, 
principalmente na estruturação das áreas do conhecimento que 
formam quatro áreas. A linguagem (incluindo a língua materna), 
ciências da natureza e matemática; ciências humanas e sociais e mais 
outra área que são os saberes indígenas, nesta comportam as práticas 
culturais indígenas, a agroecologia e a tecnologia indígena. Quero 
dizer que a forma metodológica é por muitas vezes realizada com o 
auxílio do conhecimento dos anciãos e das lideranças que são pessoas 
que auxiliam na compreensão cultural de cada povo (FERREIRA, 
2014, p.158). 
 

      No que tange sobre os métodos próprios de ensino, a autora esclarece as 

práticas pedagógicas são coletivas e objetivam aprofundar na cultura e 

formar estudantes e professores indígenas como guerreiros. Determinada 

professora indígena, a despeito da formação universitária, afirma que em 

várias situações têm que:   

[...] ouvir os anciãos eles é que sabem...Nós não sabemos tudo... Até 
as coisas da nossa cultura tem muita coisa que não sabemos por que 
ficou muito tempo sem fazer as coisas, e, até mesmo a língua eu 
entendo tudo [...] Quase todo mundo entende, mas, não é todo 
mundo que fala (FERREIRA, 2014, p. 158). 
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A pesquisadora postula que a escola ocupa lugar de afirmação ética e de 

defesa da cultura do povo, indicando que o projeto político pedagógico destas 

escolas é um veículo de/para participação conjunta entre o grupo indígena e 

outros atores da sociedade envolvente, espaço em que surgem conflitos e 

negociações. Atribui ao professor/a indígena a responsabilidade de intermediar 

espaços específicos da cultura étnica com a cultura não indígena (FERREIRA, 

2014). 

 

3.13 “EDUCAÇÃO ESCOLAR TICUNA: UMA DESCRIÇÃO DO UNIVERSO 
EDUCACIONAL E CULTURAL NA ESCOLA EBENEZER, EM FILADÉLFIA – 
BENJAMIN CONSTANT (AM)” 
 

Essa dissertação de Mestrado foi defendida pela Ofigênia Bindá Bráulio 

e desenvolvida junto comunidade indígena de Filadélfia, precisamente na 

Escola Municipal Indígena Ebenezer, no município de Benjamin Constant, Alto 

Solimões- AM. O estudo expõe a Educação Escolar Ticuna e tem como escopo 

verificar as práticas de ensino na escola. Para tanto examinou o fazer 

pedagógico e o projeto político pedagógico da Escola. buscando identificar 

como o patrimônio cultural Ticuna compõe a prática educacional e de que 

forma os atores escolares compreendem tais práticas (BRAÚLIO, 2017). 

 A autora, observou que professores indígenas compunham a totalidade 

dos professores da escola, entretanto" muito dos valores, saberes e práticas 

específicas dos povos indígenas não estavam sendo trabalhados em sala de 

aula" (BRAULIO, 2017, p. 17). Como contribuições teóricas os estudos de 

"Nimuendajú (1977), Oliveira Filho (1988), Oliveira (1972), Erthal (2006), Oro 

(1978), Paladino (2006) (BRAULIO, 2017, p. 21). 

O percurso metodológico foi apresentado pela autora da seguinte forma: 

Os dados empíricos foram coletados abordando os seguintes 
procedimentos: observação participante; acompanhamento das aulas, 
atividades escolares, presença junto à comunidade, festejos 
comunitários, entrevistas e levantamentos de dados, pesquisas 
acerca do universo histórico, social, político e cosmológico Ticuna. 
Além disso, buscou-se a obtenção dos dados referentes à escola e o 
registro das práticas pedagógicas aplicadas pela escola indígena 
Ebenezer. A partir de observações e entrevistas, foram coletados 
dados em minha pesquisa de campo que possibilitaram a análise da 
realidade investigada (BRAILIO, 2017, p. 22). 
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 De acordo com a autora a escola Ticuna Ebenezer está vinculada ao 

Sistema municipal de ensino, e está direcionada e pautada nas normatizações 

específicas como o Referencial Curricular da Educação Escolar Indígena 

(RCNEI), que preconiza a educação intercultural, bilíngue e diferenciada. 

Observou que o embora ocorram discussões sobre interculturalidade, o ensino 

retrata o modelo de escola ocidental. Questiona se os profissionais da 

educação recebem capacitação para realizar seu trabalho na perspectiva da 

interculturalidade. 

 Ressalta a fala do gestor da escola sobre a formação indígena, o qual 

cita sua experiência:  

Os professores daqui da comunidade, alguns tiveram formação na 
OGPTB, voltados para o ensino dessas Intercuturalidade, mas nem 
todos são assim. Eu, por exemplo, nunca estudei numa instituição que 
é voltada para educação indígena, sempre estudei na cidade com 
pessoas não indígenas, fiz pedagogia na UFAM, fiz especialização em 
gestão na UEA. Os vários professores daqui da escola Ebenezer são 
graduados, e na comunidade temos alguns especialistas em devidas 
áreas, mas por perseguição política, nós perdemos muitos professores 
que desenvolviam ótimo trabalho e por perseguição política não 
permaneceram aqui (G. B, 36 anos) (BRAULIO, 2017, p.82). 
 

  
 A autora identifica outro aspecto de fundamental importância nas 

comunidades indígenas, e afirma que problemática política é geratriz de 

tensões e conflitos entre  

[...] o conhecimento significativo para enaltecimento do povo, que é o 
de sua cultura- saber local, e o que o sistema político e econômico 
impõe- conhecimento ocidental. [...] Muitos professores da comunidade 
se veem obrigados a abrir mão de suas ideologias, da luta pelos ideais 
coletivos do povo e do cumprimento dos preceitos legais para apenas 
representarem os interesses da instituição (SEMED) ou da liderança 
política que os contratou para lecionar (BRAULIO, 2017, p.82). 

 A despeito das situações impostas pela sociedade não indígena, a 

comunidade escolar do povo Tikuna mostra posicionamentos de 

resistência cultural e luta por conquistas em relação à uma maior 

autonomia entre culturas e abertura de espaços. 

 

3.14 “SABERES CULTURAIS TENTEHAR E EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA NA ALDEIA JUÇARAL” 
 
 A dissertação de mestrado de autoria de Maria José Ribeiro de Sá, 

intitulada “Saberes Culturais Tentehar e Educação Escolar Indígena na Aldeia 
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Juçaral” questiona que diálogo é possível identificar entre os conhecimentos 

culturais “Tentehar” locais e os conhecimentos escolares da aldeia Juçaral, 

situada no Município de Amarante – MA. Pesquisa etnográfica construída numa 

abordagem qualitativa, utiliza a observação participante e como instrumentos 

entrevista semiestruturada, análise de documentos e fotoetnografia. 

Apresentando sua pesquisa informou que: 

A produção dos dados permitiu a construção de uma cartografia de 
saberes e práticas culturais presentes no cotidiano dos Tentehar da 
aldeia Juçaral, para se verificar, na perspectiva da concepção de 
escola indígena diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, se 
ocorre ou não a inserção dos saberes e práticas culturais na 
dinamização das práticas socioeducativas escolar, e caso 
ocorressem como contribuem para o fortalecimento e a valorização 
de tais práticas (SÁ, 2014, p.8). 

 
Nesse estudo foi verificado que é mantido um conjunto de saberes 

culturais “Tentehar”, apenas nas práticas socioeducativas que compõem o 

currículo do núcleo diversificado, pois as disciplinas são desenvolvidas com o 

intuito de contribuição em prol da valorização da língua Tentehar e do 

fortalecimento dos saberes culturais locais (SÁ, 2014). Foi esclarecido que não 

há interdisciplinaridade e que os conteúdos curriculares são ministrados por 

professores não indígenas e os professores indígenas não possuem formação 

adequada para o magistério. Nas palavras da autora: 

Quanto aos demais componentes do núcleo comum, que são a 
maioria, os professores são não indígenas, e que mesmo os 
indígenas – sem formação específica ou domínio da língua Tentehar 
– desenvolvem uma prática de ensino tradicional por meio do 
português, em que se inter-relacionam minimamente os saberes e 
práticas culturais locais e os conhecimentos técnicos científicos. Isso 
colabora para manter um ensino convencional que minimiza os 
saberes e práticas culturais (SÁ, 2014, p. 8). 

 
 Há uma ausência do Projeto Político Pedagógico, o que causa 

desconforto e desconfiança na comunidade, no sentido de compreensão de 

como os conhecimentos tradicionais dessa tribo estão sendo contemplados na 

referida escola. De acordo com Sá (2014, p.19):  

Mais uma vez, nas vozes indígenas, o problema vinha à tona, a 
escola da aldeia Juçaral, embora com professores indígenas e 
disciplinas da cultura local, ainda não contava com um PPP para 
ajudá-los a definir, com toda comunidade, o que a escola desejava 
para seus filhos. Como exposto por Fred Guajajara, há uma 
insegurança e insatisfação, sobre o modo como estão inseridos os 
saberes da cultura Tentehar dentro do contexto de ensino na escola 
indígena. 
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 A autora também menciona que os indígenas dessa Aldeia estão 

organizados em associações e têm apoio de ONGs e da FUNAI para 

desenvolvimento de projetos em favor da geração de renda por meio de 

artesanatos. Nesse aspecto, a liderança para representação local é 

representada pelo Cacique e pelas associações comunitárias (SÁ, 2014).  

Em relação à cultura da comunidade Tentehar, tem sido afrontada pela 

disseminação de culturas religiosas estranhas à cosmologia desse povo. Sá 

(2014) descreve a situação nos seguintes termos:  

Atualmente, problemas como o do alcoolismo são combatidos por 
meio das religiões cristãs evangélicas, visto que se presume que o 
viciado sairá do vício com a conversão aos preceitos cristãos. Essas 
religiões têm se proliferado em diferentes terras indígenas e vem 
colaborando, decisivamente, para abandono de práticas culturais 
tradicionais em várias aldeias (SÁ, 2014, p.206). 

 
 Sá (2014) avalia que a ação da escola na comunidade resulta em um 

esfacelamento da cultura do povo, visto que colabora no processo de 

assimilação de práticas que enfraquecem as práticas culturais locais. Seu 

entendimento é que não são somente  

[...] as ações das religiões cristãs evangélicas ou dos piratas das 
florestas que colaboram para minorar as práticas socioculturais 
Tentehar. Também a escola que, historicamente, se institui como 
aniquiladora desses saberes e que desde 1988 passou a ser 
concebida como lócus para a valorização e resgate histórico dessas 
práticas, ainda colabora mais para assimilar do que para fortalecer as 
práticas culturais locais (SÁ, 2014, p.207), 

 
 Outro ponto evidenciado por essa pesquisadora é que há um 

descompasso entre o que a legislação preconiza para as escolas específicas, 

diferenciadas e interculturais e a realidade da escola indígena Tentehar da 

aldeia Juçaral, sob a coordenação do Estado do Maranhão. Em consequência, 

gestores e professores indígenas que não tem formação continuada específica 

e diferenciada são mantidos; continuam as contratações de docentes não 

indígenas e ainda uma escassez de materiais didáticos específicos, dentre 

outros entraves para a melhoria da educação nessa aldeia (SÁ, 2014). 

 Sá (2014) conclui que a configuração da escola indígena concorre 

negativamente para o fortalecimento da cultura indígena, visto que o ensino é 

baseado no saber disciplinar do livro didático, uma feição do padrão escolar 

tradicional, o que para ela, sinaliza a não existência de diálogo entre os 

saberes locais e saberes escolares. 
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4  IDENTIDADES CULTURAIS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA  

 

A sistematização das Dissertações e Teses em foco, constituiu-se como 

base, de início, para analíticas descritivas. Salienta-se que os dados 

constantes em todos os quadros de análises estão ipsis litteris aos textos dos 

autores das teses e dissertações analisadas. 

Um primeiro olhar lançado aos objetivos desses estudos mostra que são 

diversificados (Quadro 02).  

 

Quadro 02- Objetivos das teses e dissertações 

Autor (Ano) 
Tese/ Dissertação 

Objetivos 

Silva (2010) 
Dissertação 

Contribuir, no sentido de ir além da discussão teórica abordando 
as narrativas dos sujeitos atores praticantes da Educação 
Escolar indígena, em especial lideranças, professores, e alunos, 
permitindo uma compreensão do que eles pensam e endentem 
por uma escola indígena diferenciada. 

Pereira (2013) 
Tese  

Analisar a circulação da cultura nas escolas Xakriabá, a partir 
da implementação e da contínua expansão da escolarização no 
território indígena desse povo 

Espar (2014) 
Dissertação 

Analisar o processo de construção do currículo intercultural em 
Pernambuco, a partir da estadualização da Educação Escolar 
Indígena em 2002 

Sá (2014)  
Dissertação 

Analisar como ocorre o diálogo intercultural entre saberes e 
práticas culturais Tentehar e os saberes escolares (técnicos/ 
científicos) na escola da aldeia Juçaral. 

Marcilino (2014)  
Tese 

Investigar a práxis da educação intercultural no espaço da 
educação escolar indígena como meio de revitalização das 
culturas Tupinikim e Guarani  

Ferreira (2014) 
Tese 

Analisar a especificidade da cultura indígena dos povos 
Munduruku, Kayabi e Apiaká, identificando as formas de 
resistência no processo de invasão cultural a partir de uma 
educação escolar Cosmo-Antropológica 

Scaramuzza (2015) 
Tese  

Identificar concepções de professores/a indígenas Ikolen 
(Gavião) de Rondônia sobre a escola. 

 
Santana (2015)  

Tese 

Compreender como e por que os Tupinambá de Olivença fazem 
escola e do como esta tem se tornado central na produção de 
pessoas fortes na cultura, na atualização e produção de 
parentesco, aparentamento e no estar na cultura, como 
costumam afirmar. 

Lescano (2016)  
Dissertação 

Apresentar os valores que estão no centro da cultura do 
Kaiowá, que são os pilares educativos, chamados tekorokyta, 
considerados como fundamento da educação Kaiowá. 

Ramires (2016)  
Dissertação 

Descrever os saberes Kaiowá e Guarani, a cosmologia e/ou 
princípio que fundamenta a educação indígena, tendo em vista 
os seus usos no âmbito da Escola Municipal Indígena 
ÑandejaraPólo da Reserva Indígena Te’ýikue e, a partir destes, 
analisar a constituição dos saberes Kaiowá e Guarani, 
territorialidade, sustentabilidade. 

Krahô (2017)  
Dissertação 

Refletir sobre as práticas educativas empregadas pela Escola 
Indígena 19 de Abril, no processo de ensino e aprendizagem, 
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visando a apresentar uma proposta do Projeto Político 
Pedagógico para essa escola. 

Corezomaé (2017) 
Dissertação  

Compreender a partir da perspectiva do povo Balatiponé-
Umutina os processos educativos entre educandos e 
educadores da Escola de Educação Indígena JuláParé 

Pereira (2017) 
Dissertação  

Apresentar as contribuições da Escola Estadual Indígena 
Guilhermina da Silva na revitalização da língua Terena na 
Aldeia Aldeinha buscando entender as causas do desuso da 
língua Terena nessa aldeia localizada no município de 
Anastácio, Mato Grosso do Sul (MS). 

Braúlio (2017) 
Dissertação 

Contextualizar as práticas educacionais de ensino na escola 
municipal indígena Ebenezer em Benjamin Constant, Alto 
Solimões- AM. 

 

Observa-se que embora distintos os objetivos das teses e dissertações 

analisadas neste estudo, têm um ponto em comum que é um motor que 

influenciou esses pesquisadores, a educação escolar dos povos indígenas. E 

são muitos os aspectos que pretenderam estudar, dentre os quais, evidenciam-

se nesses objetivos, explicitamente, os aspectos culturais que influenciam na 

educação de um povo, conforme apontam os estudos de Pereira (2013); Espar 

(2014); Sá (2014); Marcilino (2014); Ferreira (2014); Santana (2015) e Lescano 

(2016) que abordam: Analisar a circulação da cultura; Analisar o processo de 

construção do currículo intercultural; Analisar como ocorre o diálogo 

intercultural entre saberes e práticas culturais; Investigar a práxis da educação 

intercultural no espaço da educação escolar indígena; Analisar a especificidade 

da cultura indígena dos povos Munduruku, Kayabi e Apiaká; investigar como 

fazem escola e do como esta tem se tornado central na produção de pessoas 

fortes na cultura; Apresentar os valores que estão no centro da cultura do 

Kaiowá, respectivamente. 

Trazer o termo cultura desde os títulos dos estudos leva a crer, com 

base em Chartier (2002), que esses autores, buscaram em suas investigações 

conhecer o arcabouço ideológico dos povos indígenas pesquisados por meio 

das marcas que caracterizam esses grupos sociais, o que pode possibilitar-lhes 

conhecer valores culturais aceitos e difundidos por esses povos, valores esses 

que arregimentam e os une em seus propósitos comuns.  

Os outros estudos, embora não mencionem o termo cultura em seus 

objetivos trazem pretensões que abarcam aspectos culturais como os estudos 

de: Scaramuzza (2015); Silva (2010); Ramires (2016); Corezomaé (2017); 

Krahô (2017); Pereira (2017) e Braúlio (2017), os quais objetivaram, 



93 

 

respectivamente: compreensão do que eles pensam e endentem por uma 

escola indígena diferenciada; Identificar concepções de professores/a 

indígenas Ikolen; Descrever os saberes Kaiowá e Guarani, a cosmologia e/ou 

princípio que fundamenta a educação indígena; Refletir sobre as práticas 

educativas empregadas pela Escola Indígena; Compreender a partir da 

perspectiva do povo Balatiponé-Umutina; os processos educativos entre 

educandos e educadores da Escola de Educação Indígena; Apresentar as 

contribuições da Escola Estadual Indígena na revitalização da língua Terena na 

Aldeia Aldeinha; Contextualizar as práticas educacionais de ensino na escola 

municipal indígena. 

Esses objetivos vem ao encontro do que defende Chartier (2002), 

quando evidencia que na intenção de compreender como as identidades 

sociais e as representações coletivas são edificadas é essencial considerar 

concepções que fundamentam as estruturas de seleção e de entendimento dos 

grupos sociais, neste caso os indígenas. Agrupando as segmentações da 

composição social como uma representatividade desse grupo, nessas escolas 

indígenas estão as representações plurais que incluem professores indígenas e 

não indígenas, alunos indígenas, pais, comunidade indígena, os quais 

convivem com outros atores que se apresentam inseridos nesse contexto, 

como por exemplo, técnicos das Secretarias de Educação, Universidades e 

Centros Universitários que atuam na formação inicial e continuada desses 

professores, a sociedade externa, grupos religiosos.  

Foram diversos os povos indígenas pesquisados nos estudos aqui 

arrolados. Integrantes de diversas etnias e tribos localizadas em diferentes 

estados brasileiros, conforme Quadro 03. 

 

Quadro 03- Povos indígenas pesquisados nas teses e dissertações 

Autor (Ano) 
Tese/ Dissertação 

Povos Localidade 

Silva (2010) 
Dissertação 

Povo Xucuru Kariri 
 

Caldas /MG 

Pereira (2013) 
Tese  

Povo Xacriabá  
Municípios de São João das 

Missões e Itacarambi/MG 

Espar (2014) 
Dissertação 

Povos indígenas do nordeste Nordeste 

Sá (2014)  
Dissertação 

Povo Tentehar 
 

Município de Amarante /MA  
 

Marcilino (2014)  
Tese 

Povos Tupinikim e Guarani  
Município de Aracruz 

Estado/ES 
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Ferreira (2014) 
Tese 

Povos Munduruku, Apiaká e 
Kayabi 

Município de Juara/MT 

Scaramuzza (2015) 
Tese  

Povo Ikolén (Gavião)  Ji-Paraná/RO 

 
Santana (2015)  

Tese 
Povo Tupinambá  

Olivença, Ilhéus, Buerarema e 
Uma /Bahia 

Lescano (2016)  
Dissertação 

Povos Guarani Kaiowà Município Coronel Sapucaia/MS 

Ramires (2016)  
Dissertação 

Povos Kaiowa e Guarani.  Município de Caarapó/MS 

Krahô (2017)  
Dissertação 

Povo Krahô Município de Goaitins/TO 

Corezomaé (2017) 
Dissertação  

Povo indígena Balatiponé-
Umutina 

Barra do Bugres/MT 

Pereira (2017) 
Dissertação  

Povo Terena  
Município de Anastácio. 
Mato Grosso do Sul  

 

Braúlio (2017) 
Dissertação 

Povo Ticuna 
Benjamim Constant, Alto 

Solimões, AM. 

 

As teses e dissertações realizaram pesquisas de campo em 

diferenciadas aldeias com povos indígenas de diferentes etnias, tendo como 

foco a educação escolar desses povos, o que pode ser analisado à luz do que 

Chartier (2002) menciona com relação à relevância estudar representações dos 

diferentes grupos sociais. Para esse autor, as diferentes representações do 

mundo social, os posicionamentos desses grupos e ao que esses grupos 

atribuem importância, comportam sua visão da sua realidade em projeções de 

como ela deveria ser. Para esse autor, o conjunto das formas de expressão 

cultural de um grupo evidenciam os representativos de concepções e conceitos 

constituídos a partir de suas tradições que lhes impõe um campo de 

interpretações que organizam seu mundo social.  

Esses povos pesquisados estão em quatro regiões brasileiras, norte, 

nordeste, sudeste e centro-oeste. O que se pode notar nesses estudos, é que 

por razões de sobrevivência conforme já referido anteriormente, os povos 

indígenas brasileiros acabam por se dividir e mudar de localidade, o que inclui 

até de estado. A título de exemplo, o estudo de Silva (2010) mostra, que trata-

se de um povo que vitimados por conflitos em razão de posse das terras em 

que viviam, foram obrigados a buscar outra região em que pudessem 

sobreviver. Essa situação que viveu os Xucuru-Kariri de Caldas/MG, 

pesquisados por Silva (2010) é recorrente em outras tribos, que muitas vezes 
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são divididas e, ao se instalarem em outra localidade acabam por coabitar com 

outras etnias. O Gráfico 01 mostra as regiões brasileiras em que estão os 

povos indígenas pesquisados nos estudos analisados. 

 

            Gráfico01- Povos pesquisados por região 

 

Fonte: construído pela pesquisadora desta dissertação 

 

Como pode-se observar, a maioria, cinco (5) estudos realizaram sua 

pesquisa com povos indígenas que habitam na região Centro-Oeste. E das 

demais regiões, três (3) cada um deles. 

A fundamentação teórica é de suma importância para a realização de 

investigações no âmbito acadêmico. Assim, considerou-se necessário, trazer 

também neste estudo, os teóricos que os pesquisadores das teses e 

dissertações utilizaram como subsídio para a realização das suas pesquisas. O 

um quadro para melhor visualização (Quadro 04). 

 

      Quadro 04- Teóricos das teses e dissertações 

Autor (Ano) 
Tese/ 

Dissertação 
Titulo Teóricos 

Silva (2010) 
Dissertação 

Educação Escolar Indígena: 
Mas o que é mesmo uma 

escola diferenciada? 
Trajetória, equívocos e 

possibilidades no contexto da 
E.E. Indígena Xucuru 

KaririWarcanã de Aruanã 

Benjamin (1994), Larossa 
(1995), Bosi (1994), Costa (2007) 
Garcia (2003), Alves e Barbosa 
(2002), 
Demartine (1997), Sontag (1981), 
Barthes (1984) 

Pereira A circulação da cultura na Benites (2007); Geertz (1997; 1989); 
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(2013) 
Tese  

escola indígena Xakriabá Grupioni(2008) 

Espar 
(2014) 

Dissertação 

Processo de Estadualização 
da Educação Escolar 

Indígena e Desafios para um 
Currículo Intercultural  

Pacheco (1996), Moreira e Silva 
(1999), Fleuri (1999), Grupioni 
(2003a, 2004), Arroyo (2011), 
Candau e Russo (2010) 

Sá (2014)  
Dissertação 

Saberes Culturais Tentehar e 
Educação Escolar Indígena 

na Aldeia Juçaral 

Santos (2010), Silva (2011), 
Andre(2007) Bergamaschi, m. 
a(2012), Brandão (2012) 

Marcilino 
(2014)  
Tese 

A Educação Escolar 
Tupinikim e Guarani: 

experiências de 
interculturalidade em aldeias 

de Aracruz, no estado do 
Espírito Santo 

(williams, 2008; Brandão, 1989; 
Forquin, 1993; Candau, 2011; 
Geertz, 1989), (D‘Ambrosio,1996; 
Fleuri, 2002; 2003; Scandiuzzi, 
2009;),  (Meliá, 2000; Freire, 1981; 
1987; Litaiff, 2004) (f 
Freire, 1989; Vásquez, 2011; 
Semeraro, 2006) 

Ferreira 
(2014) 
Tese 

Educação Escolar Indígena 
na Terra Indígena Apiaká-

kayabi em Juara – MT: 
Resistências e desafios 

Geertz (1989) André (2003) Brandão 
(2003) Paulo Freire (1996) Kusch 
(2000) 

Scaramuzza 
(2015) 
Tese  

“Pesquisando com Zacarias 
Kapiaar”:concepções de 
professores/a indígenas 

Ikolen 

Hall (1996, 2009, 2011, 2011a); 
Bhabha (2003, 2011); Freire (1999, 
1993, 2005); Bauman (1998; 2005), 
Canclini (2011); Skliar (2001; 2003), 
Candau (2008, 2010); Silva (2005a, 
2005, 2010); Walsh (2009); Fleuri 
(2002, 2003, 2014); Maldonado, 
WOODWARD ( 2000); (CANCLINI 
(2011) 

 
Santana 
(2015)  
Tese 

A Letra é a mesma, mas a 
cultura é diferente: A Escola 
dos Tuinambá de Olivença 

Mejía Lara (2012); Viegas (2003, 
2007) Cohn, (2014).Marcis (2013),  
Collet(2006) Rocha (2014) 

Lescano 
(2016)  

Dissertação 

TavyterãRekoRokyta: Os 
Pilares d Educação Guarani 

Kaiowà nos Processos 
Próprios de Ensino e 

Aprendizagem  

Bhabha, Batalla, Bauman, Canclini, 
Fleuri, Grupione, Hall, Lopes da 
Silva, Meliá, Nascimento, Tassinari, 
Walsh, Brand 

Ramires 
(2016)  

Dissertação 

Processo Próprio de Ensino-
Aprendizagem Kaiowa e 

Guarani na Escola Municipal 
Indígena   ÑandejaraPólo da 
Reserva Indígena Te’ýikue: 

Saberes Kaiowá e 
Guarani,Territorialidade e 

Sustentabilidade 

Bauman (2001);Benites (2014); 
(BRAND, 1997); Brand 
(2002);Benites (2014); Brand e 
Colman (2013);Aquino, (2012); 
Bergamaschi (2010), 

Krahô 
(2017)  

Dissertação 

Proposta do Projeto Político 
Pedagógico da Escola 

Estadual Indígena 19 de Abril 

Albuquerque (1999, 2007, 2011, 
2012, 2013), Abreu (2012), Araujo 
(2015) Henriques, Gesteira, Grillo e 
Chamusca (2007), Melatti (1967, 
1972, 1973, 1978 e 1993), Mori 
(2001), Ribeiro (1995), Rodrigues 
(1986) e Urquiza( 2010) 
 

Corezomaé 
(2017) 

Dissertação  

Educação escolar do povo 
indígena Balatiponé-Umutina: 
Compreendendo processos 

educativos da escola 
JuláParé 

Bicudo e Espósito (1997); Garnica 
(1997); Martins e Bicudo (2005); 
Gonçalves Junior (2008); Bicudo 
(2011); e Giorgi (2012). 
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Pereira 
(2017) 

Dissertação  

Contribuições da Escola no 
Processo de 

Revitalização da Língua 
Terena na AldeiaAldeinha, 

em Anastácio, Mato Grosso 
do Sul 

Hall(2011,2013); Bauman (2003); 
Oliveira(2000); Maria( 2001) e 
Bhabha (2013) 

Braúlio 
(2017) 

Dissertação 

Educação Escolar Ticuna: 
uma descrição do universo 
educacional e cultural na 

Escola Ebenezer, em 
Filadélfia – Benjamin 

Constant (AM)” 

Nimuendajú (1977), Oliveira Filho 
(1988), Oliveira (1972), Erthal (2006), 
Oro (1978), Paladino (2006). 
 

 

Observa-se que foram utilizados com mais frequência Bhabha (2013); 

Geertz (1997; 1989); Benites (2007); dentre outros. Utilizar autores que 

referenciam a cultura como subsidio em seus estudos foi uma recorrência das 

teses e dissertações analisadas. 

Em um segundo momento das análises nesta dissertação, com base em 

aspectos da análise de conteúdo de Bardin (2011), foram realizadas análises 

mais aprofundadas dos textos das teses e dissertações, à luz de Chartier 

(2002), Julia (2001); Le Goff (1992), Goodson (1997) e Sacristã(2000), as quais 

possibilitaram construir e apresentar um panorama sobre a Educação Escolar 

Indígena em diferentes tribos e localidades brasileiras. Essas pesquisas 

promoveram um encontro entre o discurso oficial e a realidade das escolas 

observadas pelos autores desses estudos. 

É perceptível que o entendimento dos autores nas referências à escola 

indígena é de um lugar cuja definição carece de refinada acuidade do 

pesquisador para que, através de palavras, possa caracterizá-la em suas 

diferentes dimensões. Nesse sentido, buscou-se a partir das leituras desses 

estudos, evidenciar temáticas que foram abordadas com mais frequência e que 

possam contribuir para reflexões e compreensões acerca da Educação Escolar 

Indígena, sob a lente do que esses estudos apresentam (Quadro 05). 

 

Quadro 05- Temáticas evidenciadas nas Teses e Dissertações 

Tema 1 Projeto político pedagógico: um currículo diferenciado 

Tema 2 Atividades e materiais didático-pedagógicos operacionalizados no cotidiano 

escolar indígena 

Tema 3 Formação inicial e continuada de professores indígenas 

Tema 4 Transmissão da tradição e cultura do povo indígena 
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São temáticas evidenciadas dos contextos estudados nas teses e 

dissertações, elementos considerados basilares para a construção da 

educação escolar indígena pelos autores dessas pesquisas.  

Grupioni (2003, p.199) afirma que a Educação Escolar Indígena é um 

campo de estudos em que emergem variadas ordens de temas, proposições e 

questões, tais como: 

[...] estudos do papel da escola em determinados povos indígenas, 
reflexões sobre currículos, diários de classe, produção de materiais 
didáticos; análises de programas e cursos de formação de professores 
indígenas; estudos de políticas indigenistas, do movimento indígena 
pela educação escolar e de história da implantação de escolas em 
terras indígenas; estudos da relação entre oralidade e escrita; 
descrições lingüísticas e análise de bilingüismo; análises de processos 
de alfabetização, em português e em língua materna; estudos 
sociolingüísticos; estudos sobre formas de transmissão de 
conhecimento e de processos de socialização de crianças indígenas; 
análise de práticas lingüísticas, discursivas e de letramento; estudo da 
contribuição de certas disciplinas (Geografia, Matemática, Educação 
Física, etc.) para a escola indígena; análise de textos escritos por 
alunos e professores indígenas; estudos da aquisição de segunda 
língua; investigações sobre a noção de infância, de aprendizagem e de 
pedagogias indígenas; e por aí segue uma infinidade de tópicos 
(GRUPION, 2003). 

Assim, os autores ao considerarem elementos da cultura dos povos 

indígenas para a leitura de aspectos da educação escolar indígena, de acordo 

com Chartier (2002), evidenciam um propósito de compreensão dos diversos 

modos de significação construídos por esses indígenas e como essas 

representações são elaboradas, e estudam os traços de sua explicitação para 

uma leitura da realidade social e educacional, específicas de cada uma dessas 

escolas indígenas. 

A primeira temática “Projeto político pedagógico: um currículo 

diferenciado” mostra que o currículo é um dos elementos considerados pelos 

autores dos estudos analisados como relevante para a compreensão do que 

ocorre na esfera educacional das escolas indígenas pesquisadas. De acordo 

com Sacristán (2010), a partir dos feitos político-administrativos, o currículo 

prescrito pode encaminhar as práticas pedagógicas, modelar a forma de 

atuação e revigorar os meios de interação profissional. Goodson (1996) afirma 

que o currículo prescrito vem frequentemente fixar parâmetros relevantes para 

a prática pedagógica nas aulas. 

A educação escolar indígena é efetivada mediante aplicação das 

especificidades dos costumes e tradições do povo em questão. Nessa ótica o 
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currículo diferenciado e específico pretende ser a materialização da concepção 

da etnia. A título de exemplo, Sá (2014) afirma que a falta do Projeto Político 

Pedagógico na escola dificulta distinguir se os signos culturais locais estão 

presentes na vida escolar na medida do atendimento dos anseios da 

comunidade. Ramires (2016) evidenciou em seu estudo que a escola 

pesquisada possui seu projeto pedagógico próprio, mostrando haver uma 

sincronização entre valores e saberes do povo com a prática pedagógica. 

Pereira (2017) buscou identificar estratégias e ações que contribuem para 

apropriação da Língua Terena no Projeto Pedagógico Indígena (PPI) da Escola 

Estadual Indígena pesquisada. Observa-se que para esses autores o Projeto 

pedagógico tem um significado no processo de transmissão cultural de um 

povo. Para Goodson (1996) avaliar cuidadosamente o currículo proporciona ao 

pesquisador compreender a interposição de interesses e conveniências que 

impactam na constituição do currículo escolar, bem como propicia o 

entendimento de princípios e propósitos determinados nesse documento em 

relação à educação. 

Dois dos estudos analisados contribuíram para a construção do currículo 

de escolas indígenas. Espar (2014), por exemplo fez um levantamento 

documental em Projetos Pedagógicos dos Povos Pankará e Xukuru para 

contribuir no processo de estadualização da educação escolar no estado de 

Pernambuco. A autora afirma que as discussões sobre o currículo intercultural 

indígena necessitam ser ampliadas e fortalecidas. O estudo de Krahô (2017) 

intentou elaborar e apresentar uma proposta de Projeto Político Pedagógico 

para essa escola indígena pesquisada e apresentou que, no processo de 

implantação do projeto pedagógico na escola, há interações de saberes 

tradicionais escolares. Ao considerar os saberes específicos de cada povo 

indígena como eixo principal na construção do projetos políticos pedagógicos, 

os pesquisadores mostram considerar a cultura como elemento caracterizador 

na educação indígena, o que corrobora com Chartier (2002), para quem 

discursos e as práticas diferenciadas dos grupos sociais, concorrem para a 

união do grupo, de acordo com seu potencial de arregimentar ações que 

estruturam os contornos específicos das configurações identitárias, tornando-

as coesas e estabelece diretrizes que norteiam a educação escolar de um povo 

escolar. 
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Goodson (1997), devido ao seu caráter normativo, o currículo, a despeito 

das características diversas das salas de aulas e escolas, é padronizador e 

uniformizador do conhecimento. Sá (2014) apontou insatisfação e desconfiança 

na comunidade pesquisada em relação ao Projeto Político Pedagógico que não 

corresponde aos anseios do povo Tentehar. De acordo com Ferreira (2014), a 

ausência de um projeto político pedagógico de autoria da comunidade, gera 

riscos à identidade escolar. As imposições mostram o que defende Julia (2001) 

para quem o Estado atribui à escola a função de construir consciências por 

meio da imposição de conhecimento que corrobore com os ideais 

hegemônicos.  

O currículo, segundo Ferreira (2014), é instrumento de assentamento 

das demandas e desejos que explicita a atuação da escola na salvaguarda e 

fortalecimento do que é importante culturalmente para o povo. Nessa direção o 

estudo de Ferreira (2014) avalia que o PPP das escolas indígenas estudadas é 

um veículo de/para a participação conjunta da comunidade indígena em prol da 

educação. O mesmo ocorre no estudo de Pereira (2017) que contempla a 

necessidade do envolvimento da comunidade indígena na construção do PPP 

da escola da aldeia. Bráulio (2017), por sua vez, examinou o PPP da escola 

investigada para identificar como a cultura do povo Ticuna está contemplada na 

prática escolar. 

No que tange a segunda temática “Atividades e materiais didático-

pedagógicos operacionalizados no cotidiano escolar indígena”, presente em 

alguns dos estudos realizados, como Pereira (2017), Scaramuzza (2015) e Sá 

(2014), Ramires (2016), Lescano (2016). Pode-se, com base em Julia (2001), 

dizer que a observação do modo pelo qual são realizadas atividades e criados 

os materiais utilizados em lides pedagógicas no cotidiano escolar,  dilata a 

capacidade de entendimento sobre a dinâmica da escola indígena, tendo em 

vista as construções erguidas sobre as bases culturais, bem como as que 

apresentam em sua estruturação deslocamentos.  

Nesse entendimento, a cultura escolar da escola Terena, no trabalho 

pedagógico da disciplina “Saberes Indígenas na Escola", conforme afirma 

Pereira (2017), funciona como guardiã da cultura em virtude de reunir 

professores, alunos e mestres tradicionais indígenas para a elaboração de 

materiais didáticos. Ramires (2016) e Lescano (2016) apresentam a 
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necessidade de elaboração de materiais pedagógicos para atendimento das 

demandas escolares, por exemplo em função de um "ensino intercultural e 

bilíngue”. Para Espar (2014) há a necessidade de elaboração de materiais 

didáticos, a partir da própria vivência e atividades em sala de aula. 

Le Goff (1992) adverte que o livro didático obrigatório e distribuído é 

resultado do ideário norteador de origem hegemônica, constituindo-se em 

instrumento de poder. Isso porque está longe do processo de escolha e 

sistematização do conhecimento escolar corresponder às investidas neutras, 

desinteressadas e imparciais. 

Em relação ao livro didático como material escolar, Scaramuzza (2015) 

apresenta em seu estudo, que os alunos da escola do povo Ikolen, movidos por 

fatores culturais e de sobrevivência ausentam-se das aulas para dedicarem-se 

a colheita da castanha. Os professores envolvidos na situação, defendem que 

essa atividade faz parte da tradição e costumes do povo e por isso deve ser 

considerada como uma atividade de ensino. Encontra-se também em Sá 

(2014) que a instituição escolar indígena tem seus esforços educativos 

pautados no conhecimento veiculado pelo livro didático, não obstante da 

legislação escolar indígena prescrever material didático diferenciado e 

específico. Pereira (2017) apresentou que os alunos e comunidade elaboram 

os materiais didáticos como uma forma de preservar a cultura Terena. Os 

materiais produzidos na própria aldeia, mesmo que para fins não escolares, 

são utilizados, segundo os professores pesquisados por Pereira (2013), para 

ensinar a “cultura na prática". Nesse contexto, pode-se dizer que os materiais 

didáticos detém significativa importância na construção de conhecimento dos 

alunos indígenas que podem acompanhar o que foi dado, mesmo não tendo 

participado das aulas. Entretanto, segundo o estudo de Lescano (2016), muitas 

vezes, os professores indígenas são obrigados a seguir modelos padronizados 

e não os métodos próprios de aprendizagem, que são expressões da cultura 

originária na escola. Isso porque, encontram obstáculos na legislação 

educacional que, embora anuncie o trabalho pedagógico diferenciado, faz 

imposições que não acatam peculiaridades culturais desse povo. 

A terceira temática evidenciada em alguns dos estudos analisados é 

“Formação inicial e continuada de professores indígenas” que reflete a 

necessidade de uma formação, tanto inicial quanto de aperfeiçoamento 
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profissional do professor indígena, o que ocupa destaque no processo de 

fortalecimento e/ou construção da identidade indígena. Marcilino (2016) referiu 

sobre os encontros com lideranças, gestores e comunidade escolar indígena, 

cujo foco é a formação dos professores de forma contextualizada às 

especificidades de cada grupamento indígena. Apontou   que a interlocução é 

constante entre os professores indígenas das três aldeias, favorecendo as 

relações intra e interculturais primordiais à construção de uma educação. 

Ramires (2016) ressalta a necessidade de medidas governamentais no sentido 

de promoção de uma formação inicial e continuada dos professores. O estudo 

de Espar (2014) faltam índios com formação Intercultural em nível exigido para 

atuarem em determinadas áreas do conhecimento da educação básica. 

Em Pereira (2013), os relatos sobre a insistência do povo Xakriabá para 

criação de cargos de professores indígenas para as disciplinas “Uso do 

Território”, “Práticas Culturais”, “Arte e Cultura”, uma saída encontrada por esse 

povo para lidarem com a questão da diferença, tanto interna como 

externamente. Nesse sentido, para a autora, esses professores indígenas de 

cultura poderiam imprimir uma marca de distinção dessa escola. 

Nesse contexto, é importante salientar,  em consonância com Julia 

(2001), que sendo a escola lócus de atuação de professores, esses são 

responsáveis pela arregimentação de saberes, criação e utilização do 

ferramental pedagógico adequado à finalidade estabelecida, concorrendo 

decisivamente para o processo de estruturação de identidades sociais 

individuais e coletivas, sendo a escola, portanto, um campo de embates entre  

posições ideológicas. No estudo de Scaramuzza (2015) é problematizada a 

dinâmica da cultura escolar em uma formação continuada dos docentes na 

prática de sala de aula, quando afirma que os professores modificam os 

significados do conhecimento escolar não indígena, elaborando releituras, 

interpretações, e de acordo com esse autor as concepções desses 

profissionais em relação à escola diferem da pressuposição da escola não 

indígena. Tal pensamento pode ser identificado nas palavras de Julia (2001) 

que apregoa que, mesmo considerando a influência dos textos normativos, nos 

tempos de embates pode-se entender com mais clareza o real funcionamento 

das prerrogativas escolares. 
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A formação de professores é abordada por Corezomaé (2017) que 

identificou que a cultura Balatiponé é um dos alicerces dos processos de 

ensino e aprendizagem cotidianamente trabalhados na escola, mediante ao 

compromisso dos professores e professoras indígenas que ensinam as curas, 

danças e a língua do povo e ministram aulas de campo. Scaramuzza (2015) 

ressalta que os docentes pesquisados foram submetidos a processos que os 

incentivaram a adotar a cultura majoritária, distanciando-os de suas origens. A 

formação de professores pode ser analisada sob a ótica de Chartier (2002), 

quando afirma que as construções ideológicas produzem diferentes leituras. 

Chartier(2002) aponta duas diretrizes de entendimento sobre a gênese das 

identidade: uma defende que o processo desenvolve num jogo de forças, cuja 

vantagem recai aos que gozam de supremacia, visto que estabelecem 

determinações, nomeações e definições provocando aceitação ou 

contraposição em relação ao que a própria comunidade idealiza sobre si 

mesma; a outra diretriz aponta que o coletivo em foco, mediante coerência de 

pensamento e ação, valida a representação que constituiu de si mesma. 

A temática “Transmissão da tradição e cultura do povo indígena” 

consistiu em um elemento tratado em quase todos os estudos analisados.  

Para Chartier (2002), o jogo de forças de representação dos grupos sociais 

originam-se da estruturação social hierarquicamente construída. Dessa forma, 

compreendê-los com base na história cultural, implica estudar as práticas que 

demarcam seus posicionamentos e delimitações de suas relações, que podem 

evidenciar traços identitários desses coletivos. No estudo de Pereira (2013), é 

apresentado que os conteúdos ministrados nas escolas indígenas são 

inerentes aos saberes dos professores dentro do que classificam como 

culturais. Nessa direção, se esse docente compreende sobre cantos, 

brincadeiras, jogos de versos, artesanato, dentre outros, poderá participar da 

construção do conhecimento do aluno em relação a saberes tradicionais de seu 

povo.  Em Silva (2010), além da referência que faz às disciplinas que tem como 

objetivo a transmissão cultural, ainda há a área externa da escola que abriga a 

realização da dança Toré, uma forma de expressar em cantos e danças, o 

patrimônio cultural do povo Xucuru-Kariri. Marcilino (2016) evidencia que povo 

Tupinikim reafirma sua identidade cultural com apresentações artísticas nas 

quais celebram sua cultura em músicas, danças, desenhos, dentre outras 
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atividades. Para Chartier (2002), os objetos e práticas são bem recebidos e 

aceitos em uma sociedade, por serem representações de uma concepção 

cultural, visto são resultantes de uma multiplicidade de apropriações. 

As professoras indígenas, segundo o estudo de Corezomaé (2017), que 

ensinam língua do povo, as curas e danças e outras atividades como as aulas 

de campo e aulas em que convidam idosos para contarem as histórias do povo 

com base em suas próprias vivências, estão contribuindo para a transmissão 

cultural. Para Lescano (2016), muitos dos elementos culturais dos Kaiowájá 

foram substituídos, de acordo com rezadores e mais velhos dessa aldeia. 

Pereira (2017) observou esforços para estreitamento de contado da escola com 

os saberes tradicionais que possuem os mestres da tribo, isso feito na forma 

oral para que os alunos dessa escola indígena compartilhem dessas 

experiências e entendam a importância dessas pessoas com saberes culturais 

de vivência constante nessa tribo. Para Goodson (1997) as disciplinas 

escolares disfarçam as relações de poder existentes na escola e assegurando 

um ambiente mais homogenizador. 

Ramires (2016) contou com a participação dos membros mais velhos da 

comunidade em sua pesquisa, dada a relevância que possuem em relação aos 

signos culturais. Essa valorização também está presente no estudo de Lescano 

(2016) que em sua pesquisa, registrou o discurso dos sábios, mais velhos, 

mulheres e rezadores da tribo pesquisada. Krahô (2017) evidenciou que a 

história de seu povo é contada pelos mais idosos, que referenciam aos heróis e 

guerreiros que defenderam suas comunidades e aldeias, e ainda ensinam 

agricultura tradicional e medicina e o manejo da terra, um bem que deve ser 

cuidado. Pereira (2017) considerou que a escola das comunidades Terena 

constitui-se em um lugar de destaque na comunidade pesquisada, como um 

lugar de revitalização da língua e da cultura desse povo. 

Essas representações culturais e da tradição, foram consideradas pelos 

pesquisadores das teses e dissertações como fundamentais para a educação 

escolar indígena. Para Chartier (2002) a ideia de representação induz a um 

ponto a três formas de se relacionar com o mundo social, a primeira exprime os 

esforços de ordenação para que diversas possibilidades de leitura e 

interpretação do mundo real tomem corpo, de acordo com a percepção  de 

cada grupo social; a segunda refere aos aspectos e fatores inerentes  
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identidade desses grupos, seus modos específicos de ocupação dos espaços e 

como estabelecem suas relações,  e a última forma relaciona aos organismos 

formais instituídos intentando atender às necessidades sociais, individualmente 

ou como membros de associações, em que discutem e refletem 

constantemente a maneira de viver de um grupo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises de teses e dissertações empreendidas neste estudo 

objetivaram apontar como se dá a presença de representações culturais 

indígenas no processo educativo constituindo a diferenciação e especificidade 

escolar indígenas nas unidades examinadas. Por esse trabalho foi possível 

estruturar um panorama de conhecimentos acerca do processo educativo 

institucionalizado que origina- se de ordenamentos jurídicos estruturados de 

forma a viabilizar à consecução das finalidades da Educação, de acordo com a 

concepção do projeto de nação defendido e apregoado pelo Estado brasileiro. 

Neste sentido, oficialmente, está assegurado ao indígena o direito de participar 

nos processos de construção e análise dos instrumentos de efetivação da 

escola na comunidade, com prerrogativas de escolhas e decisões acerca dos 

currículos, calendários e metodologias escolares de forma a garantir o 

acatamento e incorporação do modo de ser diferenciado e específico de cada 

povo.  

Nessa perspectiva, o processo educativo, via escola, tem capacidade de 

influenciar na formação da identidade étnica das novas gerações, contribuindo 

para sua (re) construção e fortalecimento do que significa cidadania indígena. 

Assim, no encontro do ditame legal com o contexto histórico-social e cultural do 

povo em questão, o processo educativo pode ser definido como produto de 

interpretações e entendimentos. O poder estatal busca implementar sua 

concepção de cidadania nos indivíduos índios concomitantemente aos esforços 

indígenas direcionados à afirmação de seus projetos para sobrevivência dos 

valores ancestrais da sua cosmologia. Não há necessariamente concordância 

de concepções, e, numa dinâmica de imposições e resistências, o processo 

educacional escolar indígena apresenta-se complexo e plural.  

A agenda de requisições indígenas para a área educacional retrata a 

grande preocupação destes em relação à frequência das novas gerações a 

escolas situadas para além dos limites da aldeia, em área rural ou urbana, 

onde, continuamente expostos a costumes e hábitos divergentes dos 

originários de suas etnias, ficam vulneráveis e enfraquecem seus laços com o 

patrimônio histórico-cultural de seu povo. 
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Levando-se em conta que instalação de instituição  escolar nos limites 

da aldeia não constitui garantia de total acatamento aos desejos indígenas em 

referência ao processo de escolarização das novas gerações mediante 

utilização de tempo, espaço e recursos pedagógicos  em prol da cosmologia do 

povo, pode-se avaliar a importância de debates que possam trazer elucidações  

sobre a finalidade da escola indígena na promoção do cidadania indígena em 

seu  contexto histórico, cultural e social. 

De variadas conformações são as possibilidades para atuação da escola 

instalada em aldeia. Nesse sentido, a escola pertencente à aldeia, configura-se 

como uma instituição que conscientiza, participa e colabora na luta para 

reconhecimento, perpetuação e fortalecimento de saberes e práticas 

ancestrais, responsáveis em garantir divulgação, sentidos e sustentabilidade 

das matrizes históricas, culturais e sociais do povo. Nessa perspectiva, pode-se 

identificar essa configuração como instância democrática, voltada para 

promover cidadania indígena, sem descuidar-se do trabalho relativo aos 

conhecimentos da sociedade majoritária - "escola de índios".  

De outra configuração, existem instituições escolares, embora instaladas 

dentro de aldeia, que apresentam perfil cultural e pedagógico que não 

contemplam valores cosmológicos do povo, sendo idealizadas e estruturadas à 

feição da sociedade hegemônica, alheia às coisas e causas indígenas- 

"escolas para índios". 

 Os estudos analisados mostram que na instituição escolar, as 

composições conceituais e sociais são relativas à determinada construção 

histórica, erguida no entrechoque dos mecanismos políticos, sociais e 

discursivos a que se afilia.  Em consequência, o conjunto de conteúdos, 

materiais para ensino e as práticas didático-pedagógicas utilizados e 

desenvolvidas para (e nas) escolas implicam no processo da formação do 

aluno a partir de concepções, significados e sentidos certificados pela 

sociedade majoritária, apesar de, por força de lei ser possível exercício de algo 

de autonomia aos indígenas no desenvolvimento das ações escolares.   

Outro ponto observado é que o protagonismo dos povos originários 

alicerça um movimento político de resistência aos mecanismos de 

aculturamento historicamente impostos aos povos indígenas via processos de 

escolarização. As lideranças reivindicam que nos programas e projetos 
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governamentais para aplicação e execução das políticas públicas para a escola 

indigenista, possam ser identificadas as marcas que traduzem, na realidade 

escolar, que a escola da aldeia é também uma trincheira da cosmologia do 

povo, concorrendo para disseminação de saberes, práticas e materiais  

capazes de retratar os signos das peculiaridades e especificidades de cada um 

dos povos indígenas. 

Esta dissertação não encerra as possibilidades de investigação sobre os 

múltiplos enfoques e sentidos que a temática educação escolar indígena 

encerra. Muitos questionamentos podem direcionar futuras pesquisas sobre 

esse tema, tais como, por exemplo: Qual a finalidade da escola indígena face a 

realidade dessa instituição em aldeias? É possível que a tradição e a 

atualidade conjuntamente constituam as matrizes referenciais para a identidade 

indígena contemporânea a partir da escola?    
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