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RESUMO 
  
 
          Nosso estudo analisa o lugar do discurso como prática de transformação social, 
baseado nos pressupostos conceituais e analíticos instituídos por Norman Fairclough 
(mudança discursiva em relação à mudança social e cultural); as repercussões de sentido sobre 
o papel da escola para os povos indígenas do Nordeste; a influência e profusão do debate 
acadêmico quanto aos muitos significados e representações da educação diferenciada, 
pleiteada pelos povos indígena do país; a relevância da perspectiva intercultural da educação 
no campo da diversidade cultural e os processos de formações discursivas e interdiscursivas 
no âmbito da práxis político-pedagógica desenvolvida por professores/as e lideranças do povo 
Pankará. 
         Argumenta-se, nesta tese, que práticas discursivas estabelecem conexões com formações 
discursivas, gerando novas práticas, em torno de determinados campos de saber e poder. Tal 
partilhamento pode favorecer, inclusive, sistemas discursivos a favor da participação dos 
sujeitos, na luta por direitos fundamentais e pela implementação de projetos educacionais 
congruentes. Trata-se, entre outras coisas, de uma análise que procura explicitar a prática dos 
educadores/as Pankará, a partir do lugar social requerido a educação; as muitas respostas a 
discursividade da identidade cultural; a ação conscientizadora realizada por tais atores no 
interior de suas escolas; e as proposições/propostas/projetos em educação diferenciada 
orientados para assegurar maior legimitidade e autonomia no plano das atividades político-
pedagógicas. Nesse sentido, definimos a educação intercultural Pankará (e suas implicações 
epistemológicas) como parte de um movimento social e cultural destinado a promover 
mudanças no sistema educacional vigente, de modo a favorecer, no seio da comunidade 
educativa, o desenvolvimemto de valores, posturas, atitudes e conhecimentos necessários para 
atuarem vivamente, seja dentro de sua cultura étnica, seja próximo da sociedade circundante, 
(res)situando-os em contextos próprios ou diferentes. 
          Defendemos nessa tese que o conjunto de ações perspectivadas e delineadas por 
professores/as Pankará tem se caracterizado como discurso e prática de transformação social, 
conferindo aos processos de educação (relativas à prática pedagógica desencadeadas em salas 
de aula), uma dimensão excepcional, factível ao projeto de sociedade instituído pela 
comunidade indígena; que as demandas de educação escolar em andamento (perspectivas 
didático-metodológicas), mostram ser possível desenvolver um sistema educacional alternativo, 
enquanto movimento ativo de linguagens, rupturas e produção de sentido. Tal posicionamento 
busca se configurar numa maneira particular de prática de transformação social, sob mote de 
formações discursivas, posicionando e reposicionando constantemente seus principais 
consecutores/as. Isso supõe localizar, no plano dos argumentos delineados nessa investigação, 
as “opções” dos sujeitos por relações interculturais, em oposição de assimetrias ideológicas e 
políticas. Por fim, arguimos que há entre esses atores, ampla, profunda e crescente consciência 
política, ancorada por um intenso, porém renovado, compromisso com valores democráticos 
populares, prefigurados no espírito de construção e realização de uma sociedade cada vez mais 
justa, solidária, livre da dominação e exploração econômica ou cultural; projeto, porquanto, que 
se encontra intimamente ligado aos apelos específicos da educação escolar Pankará. 
Ressaltamos, assim, como maneira de incorporar o discurso na perspectiva da educação 
intercultural Pankará, se faz necessário compreender as principais necessidades educativas dos 
sujeitos da pesquisa.  
 
Descritores: discurso como prática de transformação social; formações discursivas; 
mudança dicursiva e cultural; interculturalidade; educação escolar indígena. 
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ABSTRACT 
 
 
          Our study examines the place of discourse as practice of social transformation, based on 
the conceptual and analytical assumptions established by Norman Fairclough (discursive shift 
in relation to social and cultural change), the effects of meaning about the role of schools for 
indigenous peoples of the Northeast of Brazil , the influence and wealth of academic debate 
about the many meanings and representations of differentiated education, pled by the 
country's indigenous peoples and the significance from the perspective of intercultural 
education in the field of cultural diversity and the processes of discursive formations and 
interdiscursive within the political praxis developed by teachers and leadership of the people's 
Pankará people. 
 
         It is argued in this thesis, that discursive practices establish connections with discursive 
formations, creating new practices around certain fields of knowledge and power. Such 
sharing can improve, even discursive systems in favor of participation of the subjects in the 
struggle for fundamental rights and the implementation of congruent educational projects. It 
is, among other things, an analysis that seeks to explain the practice of Pankará  educators 
from the social place required to education; many answers to the discursivity of cultural 
identity; conscientizor the action performed by such actors within their schools, and the 
propositions / proposals / projects in differentiated education oriented to ensure both 
legitimacy and greater autonomy in terms of political and educational activities. In this sense, 
we define Pankará intercultural education (and its epistemological implications) as part of a 
social and cultural movement to promote changes in the current educational system in order 
tobenefit, within the educational community, the development of values, attitudes, and 
necessary knowledge to act strongly, either within their ethnic culture, or the surrounding 
society, (re)placing them, in different contexts or themselves. 
 
          We support that, the set of actions envisaged and outlined by Pankará teachers has been 
characterized as a discourse and practice of social transformation, giving an exceptional 
dimension to the eucational processes (triggered on pedagogical practice in classrooms), an 
exceptional dimension, feasible the project company established by indigenous community, 
that the demands of ongoing school education (didactic and methodological perspectives), 
show that it is possible to develop an alternative educational system, thdugh active movement 
of languages, breaks and production of meaning. This position seeks to set a particular way of 
practice of social transformation, under the motto of discursive formations, positioning and 
repositioning its main consecutores. This implies, in terms of the arguments outlined in this 
research, the "options" of subjects for intercultural relations, as opposed to ideological and 
political asymmetries. Finally, we argue that there is among these actors, broad, deep and 
growing political consciousness, anchored by an intense, but renewed popular commitment to 
democratic values, prefigured in the spirit of construction and operation of a more just and 
supportive society, free from domination and economic or cultural exploitation, this project is 
closely linked to specific appeals of school Pankará education. We stress, as well as a way to 
incorporate the speech from the perspective of Pankará intercultural education, it is necessary 
to understand the main educational needs of the research subjects. 
 
 
Keywords: discourse as practice of social transformation; discursive formattions; cultural and 
discoursive change; interculturality; indigenous education. 
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RÉSUMÉ 
 
          Notre étude examine la place du discours et la pratique de transformation sociale, sur la 
base des hypothèses conceptuelles et analytiques établis par Norman Fairclough (changement 
discursif par rapport au changement social et culturel), les effets de sens sur le rôle des écoles 
pour les peuples autochtones du Nord-Est , l'influence et la richesse du débat académique sur 
les multiples significations et des représentations de l'éducation différenciée, a plaidé par les 
peuples autochtones du pays et l'importance de la perspective de l'éducation interculturelle 
dans le domaine de la diversité culturelle et les processus de formations discursives et 
interdiscursive dans le praxis politique développées par des enseignants d'enseignement/ 
leadership et Pankará du peuple. 
         Il est soutenu dans cette thèse, dont les pratiques discursives établir des connexions avec 
des formations discursives, créant de nouvelles pratiques autour de certains domaines de 
connaissances et de pouvoir. Ce partage peut améliorer, voire des systèmes discursifs en 
faveur de la participation des sujets dans la lutte pour les droits fondamentaux et la mise en 
œuvre de projets éducatifs en harmonie. Il est, entre autres choses, une analyse qui cherche à 
expliquer la pratique des éducateurs  l'Pankará, comme l'exige de l'éducation sociale; 
beaucoup de réponses à la discursivité de l'identité culturelle; conscientizor l'action effectuée 
par des acteurs tels au sein de leurs écoles, et les propositions/propositions/projets dans 
l'éducation différenciée orientés afin d'assurer à la fois la légitimité et une plus grande 
autonomie en termes d'activités politiques et éducatifs. En ce sens, nous définissons 
l'éducation interculturelle panko (et ses implications épistémologiques) en tant que partie d'un 
mouvement social et culturel pour promouvoir des changements dans le système éducatif 
actuel, afin de promouvoir, au sein de la communauté éducative, le desenvolvimemto des 
valeurs, des attitudes, des comportements et les connaissances nécessaires pour agir vivement, 
que ce soit au sein de leur culture ethnique, est proche de la société qui les entoure, les 
plaçant, les resituer dans des contextes différents ou eux-mêmes. 
          Nous soutenons cette thèse, l'ensemble des actions envisagées et décrites par des 
enseignants  l'Pankará a été caractérisé comme un discours et des pratiques de transformation 
sociale, donnant des processus d'éducation (déclenchée sur les pratiques pédagogiques dans 
les classes), une dimension exceptionnelle, faisable la société de projet créée par des 
communautés indigènes, que les exigences de l'enseignement scolaire en cours (point de vue 
didactique et méthodologique), montrent qu'il est possible de développer un système alternatif 
d'éducation, alors que le mouvement actif de langues, les pauses et à la production de sens. 
Cette position vise à définir une façon particulière de la pratique de transformation sociale, 
sous la devise des formations discursives, le positionnement et le repositionnement de ses 
principaux consecutores / eux. Cette constatation implique, en termes des arguments présentés 
dans cette recherche, les «options» de sujets pour les relations interculturelles, par opposition 
aux asymétries idéologiques et politiques. Enfin, nous soutenons qu'il ya la conscience entre 
ces acteurs, large, profond et politique croissante, ancrée par une intense, mais a renouvelé 
l'engagement populaire pour les valeurs démocratiques, préfigurée dans l'esprit de la 
construction et l'exploitation d'une société plus juste, solidaire, libre la domination et 
l'exploitation économique ou d'un projet culturel, parce que c'est étroitement lié à des appels 
spécifiques de l'enseignement scolaire Pankará. Nous soulignons, ainsi que d'un moyen 
d'intégrer le discours dans la perspective de l'éducation interculturelle Pankrá, il est nécessaire 
de comprendre les principaux besoins éducatifs des sujets de recherche. 
 
Mots-clés: discours et la pratique de transformation sociale ; formations discursives ; 
dicursiva changement culturel; l'interculturalité, l'éducation autochtone. 
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Introdução 
   

Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de 
dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se 
lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, 
ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, 
temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma 
palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos 
demais (Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços, 2009). 

 

          Durante as duas últimas décadas, no interior dos diferentes programas de pós-graduação 

das universidades brasileiras, o tema educação escolar indígena foi atingido por mudanças de 

tratamento e revisão conceitual: seja do ponto de vista filosófico e teórico, seja em relação às 

escolhas metodológicas aplicadas às pesquisas empíricas. Inicialmente deva-se dizer que essa 

“virada epistemológica” se tornou realmente possível devido à maior sensibilidade dos 

pesquisadores/as, socializando suas experiências ou compatibilizando teoricamente os apelos e 

discursos indígenas e indigenistas acerca da especificidade requeridos à educação diferenciada: 

pluralidade da cultura brasileira, questões da identidade, alteridade e diferença. Problemas 

quanto à violação básica dos direitos indígenas (FILHO, 1988), categorias étnicas (RAMOS, 

1985; MONTEIRO, 2005), relação entre tempo e tradição (OLIVEIRA, 1985), educação 

diferenciada (SILVA e FERREIRA, 2001) migram de diferentes arenas acadêmicas, 

irradiando-se em diversos âmbitos epistêmicos. Essa situação corroborou inclusive para que 

nas mais diferentes esferas políticas da sociedade civil, florescesse outra consciência sobre a 

condição real de sobrevivência física e cultural dos povos indígenas: modos de vida, 

manifestações culturais, práticas religiosas, bens materiais, imateriais, usos lingüísticos 

próprios, ente outros. Dessa feita, um clima de crescente acolhimento, compreensão e 

aprofundamento, acerca dos problemas da identidade étnica e das diferenças culturais, afetarão 

decisivamente a produção científica sócio-antropológica brasileira. 

         De modo geral, os estudos sobre sociedades indígenas (SCHADEN, 1974; 

NIMENDAJÚ, 1982; OLIVEIRA, 1976, 1978, 1981; MATTA e LARAIA, 1978; RIBEIRO, 

1982; RAMOS, 1986; MINDLIN, 1985; RODRIGUES, 1986) oferecem novo fôlego e 

envergadura, superando a visão anacrônica de povos atrasados, carentes, aculturados, sem 

futuro ou avessos a modernização e as tecnologias.  Esse ponto de ebulição teórica favoreceu, 

por conseguinte, para uma guinada ético-metodológica fundamental entre os próprios 

pesquisadores/as. Tal incremento fomentou ainda mais a configuração dos debates acadêmicos 

e a profusão de pesquisas voltadas sob esse enfoque, dentro do país. Por sua vez, novas 
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modalidades conceituais foram sendo incorporadas ao discurso antropo-sociológico 

indigenista, inferindo nas mais diferentes áreas “disciplinares” (Educação, Linguística, 

Etnologia, História, Antropologia, Direito, Ciências Exatas, Economia etc.) maior energia e 

vigor epistemológico.  

         Relacionados nesse sentido, irá crescer e se multiplicar, estudos no campo da 

“sociologia” indígena brasileira1. A par desse viés discursivo pode-se compreender como 

renasceu e tem crescido o interesse pelas sociedades indígenas, especificamente no locus 

acadêmico nacional (Cf. capítulo III desse trabalho).  

         Concomitante a esse processo de virada de método e opções conceituais, amadurece a 

interconexão de metodologias diferenciadas (pesquisa participante2, pesquisa-ação, pesquisa 

social3, estudos de caso, estudos linguísticos etc.) aprimorando-se o tratamento dispensado aos 

“achados” do campo, acompanhados, conseqüentemente, de uma dinâmica ampliação das 

ferramentas de exploração e análise dos dados empíricos. Por conseguinte, muitos 

pesquisadores/as, vinculados/as a instituições das mais diversas esferas de atuação (públicas e 

privadas), vão incorporando aos resultados de seus trabalhos, a voz, os problemas, lutas e 

conquistas das sociedades que investigam, oferecendo as pesquisas, um significado cada vez 

mais político de ação social. Outra situação muito importante foi à superação arraigadamente 

em voga na década de 1970, da oposição binária entre pesquisa qualitativa de um lado e 

pesquisa quantitativa do outro. Transcender tal deslizamento acadêmico, nutrido sob um falso 

debate epistemológico corroborou positivamente com a difusão e aprimoramento das pesquisas 

no chão das ciências sociais. 

         Os argumentos que se seguem apresentam sinais diacríticos desses cenários de 

fortalecimento intelectual, reprisados a partir das questões que tem cruzado os múltiplos 

espaços de discursos pela educação escolar indígena nacional nos últimos anos. 

 

 Mudanças e configurações conceituais 

 

          As constantes transformações que marcam a época contemporânea – uma era de 

decomposição, incerteza e crise, conforme Hobsbawm (2001) – tem colocado em xeque a 
                                                 
1 Pioneiros e inovadores nessa área foram Florestan Fernandes (1970, 1975, 1989); Roberto Cardoso de Oliveira 
(1976, 1978, 1988, 2006); Julio C. Melatti (1983); Darcy Ribeiro (1982); Alcida Rita Ramos (1986); Berta 
Ribeiro (1987); Egon Schaden (1974, 1976); Manuela Carneiro da Cunha (1983, 1992); Carmen Junqueira (1981); 
Sílvio Coelho dos Santos (1975);  Anthony Seeger (1980); Eduardo Viveiros de Castro (1986); Maria Rosário G. 
de  Carvalho (1984); José Augusto Laranjeiras Sampaio (1986); (João Pacheco de Oliveira (1988,1999) entre 
outros e outras. 
2 Sobre pesquisa participante junto a movimentos sociais organizados, ver Carlos Rodrigues Brandão (1985). 
3  Com relação à teoria e método em Pesquisa Social, ver Souza & Minayo (1994). 
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possibilidade de diálogos interculturais duradouros. Com a velocidade das modificações 

tecnológicas, os processos de encurtamento de distâncias; a proliferação de estados bélicos; a 

crescente escalada da exploração econômica, e a incomensurável naturalização das diferenças 

étnicas, todas desencadeadas pela globalização de mercado4, alterou-se de igual maneira a 

compreensão do modelo de identidades social unificadas, delineando-se, por sua vez, uma 

“outra” redefinição sociológica: a de identidades híbridas5. Essa transição fez emergir – mesmo 

de maneira processual – um discurso pautado e cada vez mais centrado na comunicação 

pluri/intercultural (SOUZA, 2006) e, menos, nas ideias da homogeneidade da cultura. 

         Nesse sentido, simbolicamente ampliado, coloca-se sob suspeita, a impossibilidade de 

tematizar questões sobre identidade e diferença (SILVA, 2008) sem discutir a produção das 

desigualdades, de um lado, o essencialismo multicultural liberal e o conservadorismo 

etnocêntrico, do outro. 

          Essas problemáticas, no entanto, pulverizam os significados expressos nos cenários 

interculturais, impactando distintos campos da arena pedagógica. Por isso, se faz necessário 

estar atentos ao cerne dessas mudanças, suas conexões intermitentes a fim de melhor 

compreender como têm sido ativadas determinadas formas de teorização crítico e auto-

reflexiva (SÖNHN, 1995; ZEICHENER, 2005). Isso supõe, não obstante, um tratamento que 

assume como preocupação analítica à utilização (ainda que transitória) de intersecções que 

articulem e reflitam os problemas fundamentais da interculturalidade (FLEURI, 2001; 

SOUZA, 2001; CARVALHO, 2004) e do multiculturalismo crítico (SANTOS, 2003; CANEN 

e CANEN, 2005). Porquanto, nas sociedades marcadas pelo enfraquecimento de antigas 

referências culturais, compreender a influência da cultura globalizada e a multiplicação de 

afirmações identitárias (CANDAU, 2002) é de suma relavância, também no campo 

pedagógico. Nesse caso específico, um duplo desafio apresenta-se para o debate atual: 

 

                                               De um lado, a afirmação de um processo de globalização, de mundialização 
tanto em termos econômicos como culturais de maneira cada vez mais 
irreversível; de outro, as explosões, no plano mundial, de movimentos 
identitários sejam eles de cunho nacionalistas e/ou étnico-culturais 
(CANDAU, op. cit., p. 25). 

 

          São situações específicas que têm como pano de fundo, desdobramentos analíticos e 

conceituais, envolvendo uma multiplicidade tensa de expressões e situações (FÁVERO, 2003). 

                                                 
4 Devamos levar em consideração também que a globalização esconde o colonialismo da cultura européia, que 
prega, geralmente pela via do alinhamento de mercado, a homogeneização cultural. Sobre o tema, ver Sader 
(2008); Lander (2005).  
5 Questões sobre hibridação e conflitos multiculturais da globalização encontra-se em Canclini (1999). 
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Assim, na possibilidade de redefinição de papéis sociais, a questão do poder na escalada 

globalizada das relações de exploração, precisa ser colocada e enfrentada criticamente.  

Coutinho (2003, p, 17) argumenta que somente é possível uma efetiva democratização, 

recolocada pelas bases, se combinar ao mesmo tempo a socialização da participação política 

com a socialização do poder. Significa dizer, que na formulação de uma nova ordem social 

(superando as enormes contradições do sistema capitalista) não se interpõe somente a 

socialização dos meios de produção, mas, de igual forma, a socialização do poder. Transpondo 

esse enfoque para o lastro pedagógico da educação escolar, torna-se necessário refletir questões 

suscitadas por categorias como globalização, ideologia, identidade social e fronteiras 

interculturais. 

         A par do foco central dessa investigação (discursos a favor da perspectiva intercultural na 

educação escolar Pankará, sob a perspectiva de mudança social), a fim de desvelar as 

interseções e articulações existentes no campo da identidade6 e da diferença, é preciso atentar 

para as implicações político-pedagógicas, socioculturais e interculturais que essa dimensão 

favorece. Numa perspectiva semelhante a que sugere Candau (2002, p. 27), também aceitamos 

que pensar hoje em dia processos de escolarização, 

 

(...) pressupõe a discussão acerca das possibilidades e modalidades de 
diálogo que desejamos promover entre diversos grupos sociais, étnicos e 
culturais que coexistem num mesmo espaço social de dimensão cada vez 
mais globais. 

 

         Na esteira da teoria crítica ou pós-colonial, enquanto marco teórico dessa investigação, 

(defendida prioneiramente por FANON7, mas também por HALL, 2005; BHABHA, 2005; 

                                                 
6 Compreendemos que a identidade não é uma essência fixa, mas um conjunto de posições – status, papéis -, 
narrativas e discursos construídos pelo sujeito a partir de sua própria posição. Embora não assumimos plenamente 
os argumentos de Bourdieu (1996, pp. 108, 110) é importante destacar sua posição sobre identidades. Para ele “as 
lutas sobre a identidade étnica ou regional, ou seja, em relação a propriedades (estigmas ou emblemas) vinculadas 
com sua origem ao lugar e seus correlativos, como o sotaque, constituem um caso particular das lutas de classes, 
lutas pelo monopólio do poder de fazer crer, fazer conhecer e fazer reconhecer, por impor a definição legítima das 
divisões do mundo social e, por meio disso, fazer e desafiar os grupos: com efeito, o que se ventila nessas lutas é a 
possibilidade de impor uma visão do mundo social por meio do princípio de divisão que, quando se impõe ao 
conjunto de um grupo, constitui o sentido e o consenso sobre o próprio sentido e, em particular, sobre a identidade 
e a unidade que faz efetiva a realidade da unidade e da identidade desse grupo”. Sendo assim, para o autor, o 
discurso étnico ou regionalista “é um discurso performativo, que pretende impor como legítima uma nova 
definição das fronteiras e fazer conhecer e reconhecer a região assim delimitada diante da definição dominante e 
desconhecida como tal. O ato de categorização, quando consegue fazer-se reconhecer ou é exercido por uma 
autoridade reconhecida, exerce por si mesmo um poder: como as categorias de parentesco, as categorias “étnicas” 
ou “regionais” instituem uma realidade utilizando o poder de revelação e de construção exercido pela objetivação 
do discurso (Grifos do texto). Para uma discussão sócio-antropológica sobre identidade, ver Oliveira (1976). 
7 Psiquiata, político e revolucionário, Fanon nasceu em Fort-de-France a 20 de julho de 1925, depois de sobreviver 
a diversas tentativas de assassinatos, por parte de terroristas de direita, faleceu vítima de leucemia em Washington 
no dia 6 de dezembro de 1961. Estudou grandes pensadores como Marx, Hegel, Freud, além de conviver com 
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SOUZA, 2006; 2007; GIROUX, 2003; CANDAU, 1999; 2000a; 2000b; 2002; TORRES, 

2003; FREIRE, 1885; SILVA, 2001; MCLAREN, 1999; 2000; CARVALHO, 2004; CANEN, 

2008), se questiona a raison d´être de certas práticas e políticas educacionais, centradas numa 

impermeável racionalidade instrumental. Essas abordagens procuram não se submeter a teorias 

convencionais, muito menos optam por análises redutíveis, pois dispõe, em termos de 

formulação e proposições teóricas, do movimento pela transformação social, como sua 

principal moldura.  

          Ao assumirmos o entendimento da produção de relações interculturais no limbo das 

estratégias do mercado global e a pressão que exercem nos espaços de representações e 

práticas culturais/pedagógicas dos sujeitos dessa investigação, consideramos enquanto 

problema teórico poder identificar sob quais sentidos um grupo portador de uma identidade 

étnica específica mobiliza seus membros na defesa de interesse mais variados. Dessa forma, o 

desafio de construir “uma” formação discursiva do conhecimento contextualizado8 - enquanto 

teoria crítica - é uma distinção significativa. Santos (2005, p. 35) que argumenta a favor da 

teoria crítica, diz que ela foi desenvolvida para lutar contra o consenso como forma de 

questionar a dominação. No entanto, como a teoria crítica não é algo amorfo e sim 

 

a consciência cartográfica do caminho que vai sendo percorrida pelas lutas 
políticas sociais e culturais que ela influencia tanto quanto é influenciado 
por elas (Idem, p. 37), 

 

                                                                                                                                               
Merleau-Ponty, Sartre, Lacan entre outros. É considerado um dos precursores da psiquiatria democrática 
alternativa. Aqui nos referimos a duas de suas principais obras: Peau Noire, Masques Blancs [1952] (Pele Negra, 
Máscaras  Brancas, 1983); Les Damnés de la Terre [1961] (Os Condenados da Terra, 1979). De acordo com Homi 
Bhabha (2005, pp. 74-74) o pensamento de Fanon é verdadeiramente radical, provedor de uma verdade 
trasgressiva e trasnacional, de modo que as demandas tributadas de Fanon – sob explicação psicanalista – “(...) 
emerge das reflexões pervesas da virtude civil nos atos alienantes do governo colonial: a civilidade da 
mumificação cultural na ambição declarada do colonizador de civilizar ou modernizar o nativo, que resulta em 
“instituições arcaicas inertes [que funcionam] sob a supervivão do opressor como uma caricatura de instiuições 
anteriormente férteis”; a validade da violência na própria definição do espaço social colonial; a viabilidade das 
imagens febris, fantasmáticas, do ódio racial, que serão absorvidas e encenadas na sabedoria do Ocidente. Essas 
[ainda de acordo com Bhabha] interposições, na verdade colaborações, da violência política e psíquica no interior 
da virtude cívica, a alineação no interior da identidade, levam Fanon a descrever a cisão do espaço da coerência e 
da sociedade coloniais como marcada por um “delírio maniqueísta”. Seja com relação à compreensão dos 
conceitos, instrumentos e recursos no campo do domínio narrativo, seja reprojetando o “Hemisfério Sul da 
escravidão e o Hemisfério Norte da diápora e da migração” (BHABHA, Id., p. 101), essas questões fazem da 
leitura de Fanon um processo de intensa descoberta (e também de “desorientação”), capaz de desvelar os traumas 
do passado através da história do racismo e do colonialismo no presente. Para um aprofundamento da política e da 
poética do sujeito pós-colonial a partir de  Frantz Fanon, ver Alejandro J. de Oto (2003), Homi K. Bhabha (op. 
cit.).  
8 Santos (2005, p. 33) diz que a construção social da rebeldia e, portanto, de subjetividades inconformistas e 
capazes de indignação é, ela própria, um processo social contextualizado. 
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cabe como tarefa aos sujeitos mobilizados em processos de mudança e transformação social, 

procurar maximizar a objetividade e minimizar a neutralidade (SANTOS, idem), levando para 

o domínio público as questões mais necessárias em relação a consecução de direitos.  

          Em situações abertas a partir do aprendizado de lutas coletivas (FREIRE, 1983; 

ARROYO, 2003), os povos indígenas de Pernambuco, procuram ressituar à educação escolar 

disponível, aprimorando soluções, superando desafios e avançando nas possibilidades. Essa 

peculiaridade supõe uma sutil distinção analítica: de um lado, compreender sob qual força a 

ideologia neoliberal na educação (SAVIANI [et al.], 1986; BIANCHETTI, 1996 AZEVEDO, 

2004;) tende a ver e a definir as questões de direitos sociais entre grupos étnicos como uma 

estratégia de marketing, de suavizar desarranjos estruturais sem alterar ou questionar o modelo 

vigente (CANDAU, 2005; SANTOS, 2003); do outro, perceber como grupos anti-hegemônicos 

afirmam suas preocupações e pretensões político-pedagógicas favorecendo a cidadania real. 

Construir, por conseguinte, uma coalizão de interesses, não se realiza via decreto. Assim, 

efetivar a continuidade e garantias em relação aos modos próprios de transmissão de 

conhecimento e práticas culturais diferenciadas tem a ver, grosso modo, com a maneira de 

definir relações de poder e hierarquia social.  

         É sumamente importante ao se analisar a estrutura dos conflitos e das negociações com 

relação aos embates político-pedagógicos na educação intercultural indígena, saber de que 

modo se processa a configuração e significação dos “fatos”, ou seja, os discursos e suas raízes 

(CANCLINI, 1999), concebendo-os a partir de seus mais diferentes enlaces. 

          Numa explícita preocupação com o campo da politização, Giroux (1997) aposta na 

perspectiva de tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico. Entretanto, 

recolocar a escolarização sob domínio dessa esfera, requer de igual forma, o desenvolvimento 

de alternativas pedagógicas inclusivas, heterogêneas, plurais e, criticamente situadas, a fim de 

não se criar uma versão abstrata acerca do objeto epistêmico em relação às estruturas 

disponíveis.  

          Entendemos que o conhecimento criticamente construído e problematizado, não se 

vincula a abordagens retoricamente prescritíveis. Compreende o lugar dos sujeitos na história 

como possibilidade; recusa a visão de ciência neutra; assume radicalmente o projeto de 

emancipação da condição humana; interroga a função social da escola, o papel dos seus 

consecutores, as questões de poder, a ideologia dominante, o discurso meritocrático, a 

violência física e o preconceito étnico racial. Nesse quadrante, procura-se inferir as 

contradições, maximizados pelo papel da escola (seus discursos, vínculos econômicos e 
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ideológicos)9 uma postura de maior crítica, interrogando os dispositivos que se utiliza na 

regulação de comportamentos e relações sociais. Essas situações podem ser traduzidas 

enquanto práticas discursivas nas seguintes situações: mobilizadas em torno de uma nova 

participação nas instâncias de poder; redefinindo-se interesses de classe; aprimorando o nível 

da política cultural; superando-se “déficits sociais”; construindo uma visão crítica em relação 

ao status quo ou rompendo com a ideologia dominante e suas contraditórias representações.  

          Essas lutas políticas são cruciais no âmbito da afirmação de identidades e estão presentes 

nos projetos de resistência entre segmentos defensores da educação escolar popular 

diferenciada. Não se trata, evidentemente, de uma transferência acerca do lugar das classes ou 

grupos étnicos e sociais. A discussão é pela legitimação dos direitos de cidadania que plaina, 

dialeticamente, sob formas de poder e participação da sociedade. Tornar, portanto, possível 

uma “linguagem” e práxis favorável aos grupos involucrados, tornando-o portadores legítimos 

de suas mensagens, supõe dupla combinação de interesses: participação ativa na esfera pública 

(GIROUX, 2001, 2004; HABERMAS, 1999) e controle democrático sob os interstícios do 

poder (FOUCAULT, 2000, 2004; SANTOS, 2003, 2004, 2005), a fim de transcender os 

incongruentes históricos da vida social. 

         No cenário interdiscursivo pedagógico, a organização da escola pleiteada pelos índios 

aparecem outras duas situações intermitentes: i) a relação entre teoria e prática educacional, 

revelando a natureza complexa da base epistemológica das proposições interculturais; b) e os 

variados percursos da formação de professores/as e estudantes na luta por  processos 

“inclusivos” mais democráticos e autônomos. 

          Desenvolver novas possibilidades analíticas, compreendendo como é o foco dessa 

investigação (análise de discurso a favor da perspectiva intercultural na educação escolar 

Pankará sob enfoque da mudança social) as reais situações pedagógicas da educação 

intercultural escolar Pankará, é também postular como se revela as diferentes práticas 

discursivas que têm feito professores/as e lideranças desse grupo étnico. Para esse tratamento, a 

elucidação teórica do(s) sentidos(s) da prática discursiva e interdiscursiva pressupõe responder 

a questões como: de que modo funcionam esses discursos?  Como eles são produzidos? E quais 

são seus efeitos sociais?10 Esse tipo de categorização ajuda a entender ênfases ou omissões 

inerentes aos discursos pedagógicos e institucionais.  

                                                 
9 Giroux (1997) diz que as escolas fazem muito mais que repassar um conjunto comum ou específico de valores e 
conhecimentos.  
10 Tratamento semelhante é oferecido por Alfredo J. Veiga-Neto (2002, pp. 225-246). 
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         No sentido lato a pedagógica Pankará será analisada no plano social, isto é, tanto na 

perspectiva de conhecer às práticas em educação escolar diferenciada11 propriamente dita, 

como aquelas específicas a formações discursivas12, em particular. Nesse caso, interessa saber 

sob quais situações estão instituídos os saberes pedagógicos na “montagem” dos discursos pela 

educação intercultural entre professores/as indígenas Pankará. 

          A educação escolar poderá ser lida, assim, como uma busca que ao se arriscar cruzar 

contextos, procura encontrar alternativas para melhorar o próprio contexto. Desse modo, 

oferecer críticas à ordem das coisas existentes, a partir do terreno da cultura e da educação, é 

também uma forma de lutar contra as atuais configurações de poder e autoridade presentes na 

sociedade de exploração capitalista (GIROUX, 2003).  

         Uma educação curricular intercultural acolhe, portanto, visões específicas da vida social; 

agrega em torno de si a práxis pedagógica (SOUZA, 2007) como compromisso político, 

considerando a produção e renovação do saber um bem comum a todos.  

          Nossa aproximação com o campo teórico dos autores críticos e pós-coloniais (FANON, 

1979, 1983; FREIRE, 1983a, 1983b; SAID, 2007; CANCLINI, 1999; MCLAREN, 1999; 

GIROUX, 1997, 2003; FLEURI, 2001; S. HALL, 2005, 2006; BHABHA, 2005; APPLE, 

2002, 2006; SILVA e MOREIRA, 2001; CARVALHO, 2004; SOUZA, 2004, 2007; SANTOS, 

2003; CANDAU, 2005; CANEN e CANEN, 2005) toma em consideração as opções 

axiológicas e as intencionalidades desses educadores/as, pesquisadores/as quanto ao 

desenvolvimento de um currículo multiculturalmente orientado e de uma proposta pedagógica 

                                                 
11 Educação Diferenciada. A Constituição Federal de 1988 garantiu aos povos indígenas do país – sob o ponto de 
um novo ordenamento jurídico –, o direito a uma educação diferenciada, específica e bilíngue. Conferir-se-á 
respeito aos conhecimentos e saberes milenares desses povos, de modo a instituir no interior das escolas 
organizadas pelos indígenas, o uso de suas línguas maternas nos processos de escolarização formal. Por 
conseguinte, incorprar-se-á, no âmbito das atividades pedagógicas, processos de afirmação da edentidade étnica, 
política, econômica, ambiental e cultural de cada sociedade indígena. Dessa forma, busca-se transformar modelos 
incoerentes de educação compensatória, voltados para assistência, assimilação e integração do índio a sociedade 
envolvente, reconfigurando-se, aos poucos, a função social, político e pedagógica das escolas, situadas nos 
territórios indígenas. A proposta de educação diferenciada se baseia na premissa da autonomia das escolas 
indígenas de maneira ampla e irrestrita: recursos financeiros, seleção de pessoal, implementação de programas de 
formação em exercício, organização curricular, decisões coletivas, formas de gestão, plano de metas e objetivos, 
sistemas de avaliação, calendário e planejamento específico, educação intercultural e bilíngüe, regularização 
profissional, acesso, merenda, apoio didático, condição física dos prédios e liberdade de organização social de 
cada povo com relação à condução dos seus próprios processos de educação e escolarização. 
12 Formação Discursiva. Nesse trabalho empregamos o termo formação discursiva no fluxo das situações em que 
se estabelece o interdiscurso, ou seja, formações políticas e ideológicas que oferecem sentido ao dito e ao não-dito 
sob a forma de um discurso pedagógico. Essas formações se apresentam em meios a relações de antogonismos, 
alianças ou domínios. Assim como as palavras podem mudar de sentido, também as formações discursivas tendem 
a passar de uma situação para outra (MAINGUENEAU, 1997, p. 51). Em todo caso, como o termo dispõe de uma 
enorme plasticidade (FOUCAULT, 2004), cabe dizer, que partilhamos da compreensão de que numa sociedade 
somente uma parte do dizível é acessível e que esse “dizível forma sistema e delimita a identidade” 
(MAINGUENEAU, Idem) do sujeito. 
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politicamente exeqüível, acentuando o valor do diálogo interétnico, o debate pautado entre 

perspectivas concorrentes, bem como o questionamento vigoroso de tradições13 recebidas 

(MOREIRA e MACEDO, 2001). 

 
Identidade, igualdade e diferença 
 
 
          A relação, geralmente tensa, entre igualdade e diferença cruza o universo do discurso 

cultural e da política cultural14. Proposições na perspectiva multicultural e intercultural crítica 

emergiram justamente das dificuldades estonteantes de convivência entre segmentos sociais 

que sofreram discriminações ao longo de suas histórias, por conta da cor da pele, filiação 

religiosa, acepções políticas, afirmações linguísticas, orientação sexual, gênero e classe social; 

além das muitas restrições de ordem socioeconômicas. De modo geral, existem tantos 

caminhos nessa arena de discurso, cujo acesso aos seus entremeios torna estafante delinear 

uma na qual não encontremos imbricações sobre outras. Particularmente, no âmbito das lutas 

pelo reconhecimento entre grupos portadores de identidades culturais diferenciadas, essas 

noções de pertencimento sinalizam que o processo de apropriação identitária encontra-se 

relacionado de maneira múltipla e diversa. Trata-se, não obstante, de encetar a partir de 

expressões da identidade, formas particulares de identificação e auto-identificação, nas quais 

se esteja assegurado unidade nas diferenças, desde que essas não se transformem numa 

barreira contra as oportunidades de acesso a direitos coletivos.  

          O universo das relações interculturais não aceita, enquanto linguagem epistemológica, a 

possibilidade de conceber binarismos15 do tipo: culturas superiores/inferiores, 

diferentes/desiguais, ricas/pobres, fortes/fracas, completas/incompletas, 

desenvolvidas/subdesenvolvidas, perfeitas/imperfeitas etc. A pluralidade irredutível das 

culturas é uma condição sine qua non do gênero humano, e não há como escapar disso. Numa 

direção dialética, a perspectiva crítica da cultura, aposta numa visão das identidades como 

possibilidade de construções/reconstruções híbridas. Nesse caso, seja com relação aos 

conhecimentos produzidos, seja através da vazão dos novos discursos, será preciso, conforme 

                                                 
13 Lembra-nos Moore e Young (In: Moreira e Macedo, 2001, p. 199), que o neoconservadorismo não é motivado 
por preocupações epistemológicas. Na verdade, inspira-se na crença de que o caráter tradicional da disciplina 
promove, na aprendizagem, o respeito adequado pela autoridade e protege os valores tradicionais. 
14 A expressão política cultural, segundo Costa (2002, p. 139), “vem sendo utilizada para referir-se às estratégias 
políticas implicadas nas relações entre o discurso e o poder. Em geral, diz respeito como as identidades e as 
subjetividades são produzidas e como elas circulam nas arenas políticas daquelas formas sociais nas quais as 
pessoas se movem”. 
15 Ainda, de acordo com Costa (op. cit., p. 140), o afastamento de concepções edificadas sobre binarismos, são 
formas de trabalhar com novos conceitos ou conjunto de métodos. 
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explicita Canen (2002, p. 192), que “não ignoremos as diferenças dentro das diferenças”, 

nem congelemos as identidades no campo da diversidade. Entre identidade, igualdade e 

diferença se misturam linguagens polissêmicas. São posições discursivas dotadas de 

representações e significados, de modo a fazer aparecer outros sinais de discursos, sob o mote 

de códigos heterogêneos: vozes esquecidas e silenciadas; subjetividades reinventadas e 

legítimas. Essas reelaborações no campo dos significados dispõem de sentidos complexos, 

são, ad hoc, lógicas em movimento construtivo, porquanto não se encontram arroladas por 

comportamentos determinados, normas reguladas ou valores padronizados. Nesse caso, o 

lugar da afirmação identitária não subtrai as relações de diferença, tão pouco essa daquela; ao 

contrário, tal imbricação torna-se central na articulação de “modelos” culturais congruentes.  

          Certamente um grande desafio no escopo da prática pedagógica contemporânea tem 

sido saber inquirir unidade a diversidade. Há tantos interesses em pauta que é muito complexo 

promover mediações plenamente justas. Por isso, também, na interseção entre igualdade e 

diferença têm surgido tantas ações paralelas, acirradas por um número cada vez maior de 

especificidades. Cabe então uma pergunta: será de fato possível promover acordos comuns 

num mundo divido hegemonicamente, sob formato de estruturas de classes e perversões sub-

reptícias, na democracia liberal contemporânea? 

          Para além das armadilhas falaciosas da democracia atual, aceitamos, semelhante a 

Mclaren (1999, p. 74)  

(...) que as pessoas precisam repensar as relações entre identidade e 
diferença. (...) compreender sua etnicidade em termos de uma política de 
localização, posicionamento e enunciação. (...) A identidade de uma 
pessoa, seja preta, branca ou latina tem a ver com a descoberta da 
etnicidade desta pessoa. Hall, segundo o autor, chama este processo de 
descoberta de construção de “novas identidades” ou de “etnicidades 
emergentes”. 
 

         Talvez ainda não se apreendeu profundamente, em tempos de ceticismo arraigado16, o 

momento fecundo provocado pelo clímax intercultural vigente, e o que dele se tem produzido 

em termos de elos e significados para construção de novas cidadanias. Tanto o discurso 

político, linguístico, étnico, ou mesmo os de gênero e classe, estão permeados por situações 

culturais alternantes, inscritas em contextos e territórios heterogêneos. Desses “ambientes” 

multiterritoriais pode-se extrair uma incomensurável e permanente riqueza, desde que a 

                                                 
16 Mclaren (op. cit., p. 54) argumenta que vivemos em tempos sombrios, em “momentos históricos gerados em um 
clima de desconfiança, desilusão e desespero”. Relações sociais de desconforto e desconfiança sempre existiram, 
mas o nosso tempo é particularmente ofensivo neste aspecto marcado pelo fascínio com a ganância, pelo desejo de 
consumo hipererotizado e descontrolado, por correntezas de narcisismos, por severas injustiças raciais e 
econômicas e por uma paranóia social intensificada. 
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relação com diferença se paute pelo diálogo respeitoso e se fundamente num pluralismo ético 

conseqüente. Todo caso, não se está advogando a favor de uma teoria que plaine por si mesma 

sobre a realidade, capaz de sozinha proclamar um outro imperativo categórico, 

metamorfoseando-se no modelo quintessencial da identidade e da diferença. Aceitamos o 

percurso de Mclaren (Idem, p. 46), segundo o qual, “identidades envolvem articulações 

prediscursivas (material) e discursivas (semióticas) e estão sempre relacionadas às práticas 

sociais materiais de uma formação social mais ampla”. Sendo assim, o grau de 

entrelaçamento e significação associada nessas articulações, ajuda a precisar sob quais tempos 

e espaços têm sido construídas determinadas situações discursivas – no âmbito pedagógico 

escolar –, e a desvelar, meandros das identidades individuais e coletivas, face aos seus 

significados e usos, dentro de situações históricas e sociais específicas.  

          Na curvatura desse debate não é possível deixar de fora todo peso das relações 

materiais mais amplas, a fim de não sobredeterminar os agouros dos discursos dominantes. 

Num tempo que se faz aumentar sistemas de privilégios, institucionalização de relações 

assimétricas de poder (Mclaren, Idem), tanto a identidade como a diferença devem ser 

interrogadas na conexão de outras posições discursivas, observando, não obstante, o viés que 

gerou as contradições e tudo que nela encontre significação social. Um sistema pedagógico no 

qual se permita a coexistência da identidade, da cultura, da igualdade e da diferença, enquanto 

possibilidade de política de significação tem maior chance em saber lidar com as interdições 

da prática e do discurso escolar, assim como, consegue identificar melhor os argumentos 

ideológicos inscritos nos discursos de controle e regulação17. Note-se: relações de identidade e 

sistemas de diferença não são pares homólogos, mas efeitos contraditos das sociedades 

(particularmente aquelas crivadas por classes sociais antagônicas). 

 

Educação, diversidade cultural e crítica ao neoliberalismo econômico 

 

          As experiências em educação na diversidade cultural podem, em múltiplos sentidos, 

revelar aspectos não-sincrônicos entre segmentos desfavorecidos e marginalizados, de modo 

que a capacidade crítica desses sujeitos em movimento oponham-se a modelos pseudo-

democráticos de educação intercultural. Como se sabe, o discurso ideológico de educação para 
                                                 
17 No tocante a importância dos discursos produzidos entre sujeitos portadores de identidades dialeticamente “re-
assumidas”, como é o caso das professoras/es Pankará, há de se destacar o seguinte: num prazo razoavelmente 
curto definiram novas formas de falar sobre si mesmos; desfizeram parte do  etnocentrismo regional e construíram  
perspectivas políticas próprias, dentro de uma visão heterogênea de cultura indígena, sem abdicar de suas 
especificidades culturais e socioeconômicas. 
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todos (DELORS, 2001), preconizado na atual fase do neoliberalismo burguês capitalista, 

dispõe, deslizadamente, sob a formação das identidades culturais em quase todos os espaços do 

mundo, adulterando ou esvaziando o sentido da diferença e da identidade com relação aos 

interesses reais dos grupos menos prestigiados. Nesse caso, é preciso um esforço concentrado 

(entre esses sujeitos sociais) para por de lado as muitas brechas e fruições de sentido encetadas 

com as necessidades abertas pelos padrões de vida moderna. Trata-se de um dispositivo que 

coloca no epicentro da análise do discurso, questões específicas quanto à opressão humana, as 

muitas ortodoxias salvacionistas, o amplo disciplinamento da sociedade, as várias tentativas de 

se fazer crer numa única via, e a tendência de dificultar saídas em relação a padrões gerais de 

igualdade e justiça social. Fairclough (2008, p. 58), para além desse ângulo, defende em sua 

análise teórica, uma saída que focalize ao mesmo tempo três aspectos: a variabilidade, a 

mudança e a luta. Tais dimensões intentam por práticas heterogêneas, qual seja: a compreensão 

dos processos de mudança histórica que são arroladas nos espaços onde acontecem as lutas de 

forças sociais e seus movimentos. Como lembra Mclaren (1993, p. 14), comentando Bloch, 

assim como “todo barbarismo esconde uma possibilidade oculta para a esperança (...) também 

toda luta social carrega o potencial para sua própria inversão”. Trata-se, entre outras 

situações, de descentrar posições, a fim de encontrar alternativas dentro das novas 

configurações ideológicas, políticas e pedagógicas vigentes, sem se embriagar com o canto da 

retórica “crítica” e iluminista do sistema dominante. O sentimento que se tem é de existência de 

uma grande rede de “perversões sub-reptícias”18: esvaziando conceitos, anulando identidades, 

reificando as diferenças. 

          Da mesma maneira como a arqueologia do conhecimento não pode ser uma totalidade 

épica, vis-à-vis, também o pluralismo na diversidade cultural não pode se transformar num 

novo laissez-faire do atual discurso pedagógico educacional (ainda que ancorado por uma 

ampla e elástica plataforma legal, como é o caso da legislação indigenista brasileira pós 

1988)19. Porquanto, para que isso não aconteça é necessário que os educadores/as críticos/as 

                                                 
18 Expressão utilizada por Peter Mclaren (1999,  p. 42). 
19 A CF/88 e, por conseguinte, toda legislação infra-constitucional específica, tem o mérito de acenar para o fato 
de existir no interior da sociedade brasileira, diferentes grupos étnicos, portadores de um excepcional patrimônio 
artístico, cultural, de uma riquíssimas e complexa rede plurilinguística, fundamental na afirmação da própria 
identidade nacional. Entretanto, ainda que a legislação assegure o entendimento da diferença, não foi possível 
corrigir os níveis violentos de desigualdades no interior da sociedade nacional muito menos das comunidades 
indígenas, sendo agravadas pelos sucessivos processos de invasão das suas terras. Afirmar sozinha a diferença não 
acaba com a desigualdade. Nesse caso, perdura um antigo fosso: entre o prometido e o quase realizado. Os povos 
indígenas ainda continuam sendo enclaves marginais, nas mais diferentes condições. Todavia, a abundância do 
discurso “pluralista” (no indigenismo oficial) começa a dá sinais de monotonia, com práticas unocausal e 
procedimentos estigmatizantes. A questão é saber se há fraqueza na teoria ou se há fracasso de ordem política? 
Supondo que o projeto político não cumpra o prometido na prática, resta ao corpo de assessoria, continuar atuando 
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tenham convicção de que não existe estrutura social monolítica, impermeável e insubstituível; 

que o suposto triunfo dos novos dominadores do mundo – ainda que expressos sob 

materializações bem concretas – têm debilidades históricas e conjunturais flagrantes, sendo, 

portanto, passíveis de alterações e mudanças radicais. Resistir, não obstante, a qualquer tipo de 

poder panótico significa se contrapor, também em relação a determinadas posições teóricas, 

isso porque, os novos enunciados discursivos mostram, que não existe certezas aritméticas no 

plano da teoria e da prática. Nesse caso, as pedagogias críticas, abertas pelos estudos e 

pesquisas interculturais, tomam em consideração, a existência de resquícios e filamentos de 

discursos e práticas de dominação e resistência, nas diferentes arenas interdiscursivas, sejam 

elas liberais ou progressistas. Porém isso somente pode ser compreendido entendendo que há 

alternativa quanto aos novos saberes pedagógicos e que certamente esses processos vão além 

de uma mera identificação no que se refere à pedagogização e disciplinarização do 

conhecimento. Desse modo, construir diálogos não-coercitivos, no âmbito das subjetividades 

plurais; encontrar formas de superar o império do consumo moderno20, consolidando relações 

humanas mais solidárias; instituir um não alinhamento com as modernas estratégias de 

dominação semântica advindas da indústria da mass media; criar uma resistência continuada a 

todo racismo, eurocentrismo e androcentrismo contemporâneo, é de máxima importância nos 

espaços de educação formal e não-formal, seja entre atores sociais diferenciados, seja 

internamente junto aos programas institucionais de formação geral. Não se trata, por 

conseguinte, de gerar novos consensos semânticos, de substituir antigas formas de 

conhecimento por outras mais sofisticadas e modernas (potencialmente transformáveis, como 

diz Mclaren, 1999), mas, tão-somente entender que o discurso da teoria, enquanto prática de 

mudança social, pode evidentemente intervir na prática sem se transformar num outro projeto 

                                                                                                                                               
sob pressão opositora, ou fundir-se nos quadros do governo, realizando arremedos ocasionais? Evidente que as 
coisas não se estabelecem de modo tão simplório e pragmático. O plano da diversidade cultural é bastante 
complexo, e é muito difícil uma teoria social que sozinha dê conta da produção de novas identidades sem (re)situar 
os problemas advindos das representações inacabadas, fomentadas pelo capitalismo global. 
20 Segundo Santos (2008, p. 49) “o consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos. Ele  é, 
também, um veículo de narcisismos, por meio dos seus estímulos estéticos, morais, sociais; e aparece como o 
grande fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda gente”. Ainda, conforme o autor, 
“consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da 
personalidade e da visão do mundo, convidando, também, a esquecer a oposição fundamental entre a figura do 
consumidor e a figura do cidadão”. K. Marx, na crítica ao Programa de Gotha (1875), diz que a distribuição dos 
meios de consumo, representa, “em cada momento, um corolário da distribuição das próprias condições de 
produção. E esta é uma característica do modo mesmo de produção. Por exemplo, o modo capitalista de produção 
repousa no fato de que as condições materiais de produção são entregues aos que trabalham sob a forma de 
propriedade do capital e propriedade do solo, enquanto a massa é proprietária apenas da condição pessoal da 
produção, a força de trabalho. Distribuídos desse modo os elementos de produção, a atual distribuição dos meios 
de consumo é uma conseqüência natural. Se as condições materiais de produção fosse propriedade coletiva dos 
próprios operários, isto determinaria, por si só, uma distribuição dos meios de consumo diferente da atual (MARX 
e ENGELS, 1982, v. 2, p. 215). 
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de dominação político e cultural. Mclaren (1993, Idem, p. 25) que defende uma teoria 

educacional pós-colonial, advoga que tal perspectiva exige uma revolução no bojo da teoria 

social, ou seja, supõe instituir um novo arcabouço de paradigmas21 críticos na própria teoria 

educacional, de modo que se dê conta da heterogeneidade dos discursos pedagógicos e 

curriculares assim como da complexidade que ora apresenta a produção de significados nas 

culturas na chamada pós-modernidade. Deva-se entender a teoria pós-colonial, defendida por 

Mclaren (Idem, ibidem) como  

 

(...) uma forma de “teoria itinerante”, que atravessa velhos e novos 
domínios disciplinares, criando novos padrões e relações de compreensão 
sobre as conexões entre poder, discurso e prática educacional. A pedagogia 
pós-colonial não se limitou a herdar o vocabulário da modernidade, isto é, 
a linguagem da economia política e da luta de classes; ela ampliou e 
transformou seus termos.  

 
 
          Said (2007), por sua vez, advoga que o problema é que perdemos o sentido real da 

densidade e da interdependência da vida humana. Então, que status reservar ao pensamento 

crítico? Sobre essa questão, argumenta o autor, da seguinte forma: 

 

O pensamento crítico não se submete a poderes de Estado ou a injunções 
para cerrar fileiras com os que marcham contra este ou aquele inimigo 
sacramentado. Mais do que no choque manufaturado de civilizações, 
precisamos concentrar-nos no lento trabalho conjunto de culturas que se 
sobrepõem, tomam isto ou aquilo emprestado uma à outra e vivem juntas 
de maneiras muito mais interessantes do que qualquer modo abreviado ou 
inautêntico de compreensão poderia supor. Acontece que esse tipo de 
percepção mais ampla exige tempo, paciência e indagação crítica, 
construída a partir da fé em comunidades voltadas para a interpretação, tão 
difíceis de manter num mundo que exige ação e reação instantâneas (SAID, 
207, p. 26).  

 
            Não obstante, na possibilidade de superar radicalmente o estabilishment da atroz e 

voraz ordem de dominação atual, seja ela político-ideológica, jurídico-econômica, pedagógico-

cultural, seria necessário identificar qual ou quais estruturas continuam a proliferar, como diz 

Mclaren (1993) dentro do intricado circuito da história global.  Somente, então, poderemos ou 

poderíamos nos surpreender com outras configurações político-sociais, verdadeiramente plurais 

e fundadas numa lógica alternativa de sociedade solidária, na perspectiva advogada por Freire 

(1983) Souza (2006) ou Santos (2008). 

                                                 
21 No âmbito do discurso educacional a questão dos paradigmas e sua relação com a educação, podem ser vistos 
em Brandão (2002). 
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          Entretanto, no caso da formatação de políticas setoriais se faz necessário prestar atenção  

para o fato de como elas se dispõem.  Conforme Azevedo (2004) existe um referencial 

normativo e regulador e este não se institui pelo vazio do vazio, porém, conecta-se a um 

referencial normativo geral, sendo, porquanto a representação22 social da própria sociedade 

como todo. Esse quadrante de regulação se assenta em vários pilares: as orientações globais, os 

contextos socioculturais, e a articulações global-nacional-regional-particular-local. Ou seja:  

 
                                               Na medida em que as orientações globalizadas se direcionam para contextos 

socioculturais que não são homogêneos, resultam em processos que buscam 
articular a lógica do global, do regional e do nacional, e, em particular, os 
espaços locais. Trata-se de uma complexa alquimia que produz um mesmo 
fenômeno que, entretanto, vai ser revestido das singularidades próprias de 
cada contexto. A sua apreensão requer, pois, o acionamento de ferramentas 
que contemplem uma análise relacional sobre o modo como se articulam 
esses diversos níveis (AZEVEDO, op. cit., p. XV). 

 

          Muito embora os vários cruzamentos que a política educacional possa apresentar, não é 

possível encontrar nela uma explicação monocausal, pois se tratando de um problema 

complexo, segundo Azevedo (Idem, p. 60) “deve-se pensá-la sempre em sua articulação com o 

planejamento mais global que a sociedade constrói, com seu projeto e que realiza por meio da 

ação do Estado”. Santos (2005), por sua vez, postula que a globalização neoliberal dispõe de 

amplas formas de poder e opressão. Para o autor, ela 

 
não se limita a submeter ao mercado um número crescente de interacções, 
nem a aumentar a taxa de exploração dos trabalhadores através (...) da 
transformação da força de trabalho em recurso global (...). A globalização 
neoliberal veio mostrar, com acrescida e brutal clareza, que a exploração 
está ligada a muitas outras formas de opressão que afectam mulheres, 
minorias étnicas (...), povos indígenas, camponeses, desempregados, 
trabalhadores do setor informal, imigrantes legais e ilegais, subclasses dos 
guetos urbanos, homossexuais e lésbicas, crianças e jovens sem futuro 
digno. Todas essas formas de poder e de opressão criam exclusão 
(SANTOS, 2005, pp. 25-6). 

 

          Nessa desordem a-ética, a natureza política da dominação pode ser identificada sob dois 

vértices: i) de um lado, a própria estrutura dos discursos dominantes; ii) do outro, as relações 

assimétricas de práticas autoritárias no uso do poder. Esse é um processo em que predomina 

renovadas formas de regulação social e econômica e que não é fácil desvelar. Em geral, as 

estratégias de marketing das políticas com víeis neoliberal visam, conforme Faustino (2006. p, 

117), “combater as conquistas sociais dos trabalhadores e aumentar a concentração da riqueza e 
                                                 
22 Cf. Azevedo (2004, p. 64) a representação é sempre vinculada a um objeto preciso, embora sua significação se 
estruture e só possa ser captada em suas articulações com outros objetos já apropriados. 
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do poder nas mãos da classe dominante”, como modo de “salvaguardar a ordem do capital” e 

da propriedade privada. Enguinta (1989, p, 9) argumenta que em sua grande maioria, os 

trabalhadores e trabalhadoras de hoje 

 
(...) não contam com a capacidade de controlar e determinar por si mesmos 
seu processo de trabalho. Os trabalhadores assalariados, que são a maior 
parte da população chamada “economicamente ativa” - da qual um claro 
viés sexista exclui as mulheres que realizam apenas tarefas domésticas, e 
conseqüentemente são classificadas como inativas -, vêem-se inseridos em 
organizações produtivas com uma divisão do trabalho mais ou menos 
desenvolvida para cuja conformação não se contou nem se contará com 
eles. Os processos de trabalho são organizados pelos escritórios de 
métodos e tempos ou, simplesmente, a critério dos patrões e dos quadros 
intermediários.  
 

 
          É o trabalhador/a, portanto, imerso por uma situação de alienação e sobre-exploração do 

trabalho, submetido a pressões constantes ou subjugado por todos os lados, que não mais se 

identifica nos processos de atividades que realiza. Nesse caso, o capital e o poder possuído 

advindo dele, subordinam completamente o processo de trabalho, descorporificando valores 

sob o fluxo de práticas repressivas.  

 
 
Globalização23 e lutas educacionais 
 

 
          Para Milton Santos, embora a globalização atual não seja irreversível, ela é brutal e 

profundamente perversa, encontra-se fundada 

  
(...) na tirania da informação e do dinheiro, na competitividade, na 
confusão dos espíritos e na violência estrutural, acarretando o 
desfalecimento da política feita pelo Estado e a imposição de uma política 
comandada pelas empresas (SANTOS, 2008, p. 15).  
 
  

          Esses elementos são os pilares, segundo o autor, da inversão da história do atual 

capitalismo globalizado. Num mundo cada vez mais voraz, com níveis complexos de 

violência e perversidade sistêmica, o confinamento naturalizado das populações migratórias 

em áreas cada vez mais reduzidas revela a face cruenta de políticas impositivas, prevalecendo, 

                                                 
23 De acordo com as ideias de Canclini (1999, p. 41), “a globalização supõe uma interação funcional de atividades 
econômicas e culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos centros, no qual é mais 
importante a velocidade com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está 
agindo”. Embora haja esse caráter líquido da globalização (mercado, consumo e símbolos culturais), é preciso 
dizer que os indivíduos também são movidos por modos distintos do modelo neoliberal, que enquanto houver 
autocrítica individual e coletiva haverá possibilidade de consciência cidadã no mundo. 



 33

porquanto, a tirania da avareza e do individualismo competitivo24. A esse processo de 

diáspora forçada, “humanidade desterritorializada” (SANTOS, 2008), deva instituir-se nova 

ordem de discurso, ou seja, a imprescindibilidade de um discurso pautado numa outra 

globalização, e que essa traga como possibilidade a construção de um mundo melhor, com 

suas particularidades de lugares, povos, costumes, culturas, religiões, condições políticas, 

sociais e econômicas. Do mesmo modo como a questão da exclusão e da dívida social pode 

aparecer algo fixo, impermeável, imutável, indeclinável e irreversível, Santos (Idem, p, 76) 

diz que essas condições, como qualquer outra ordem, carecem ser substituídas por situações 

mais humanas e justas. Trata-se, substancialmente, de consolidar soluções sem arremedos e 

sofismas ocasionais. Nessa outra ordem (que não significa acumulação de soluções por cadeia 

ou semelhanças) não cabe mais globalitarismos totalitários, supressão da solidariedade, 

violência estrutural, consumo alienado, tirania e competitividade brutal. A reinvenção da 

compaixão e da generosidade poderia aplacar a ênfase destrutiva da ordem atual, já que nas 

regras de vida social tem prevalecido um entendimento coisicista em relação a tudo e de 

todos. O modo autoritário do mercado global tem sido organizado, conforme Candau (1999, 

p. 282) sob uma lógica excludente e restritiva. Desse ponto de vista 

 

São os grupos dominantes os que têm o poder e a capacidade para 
construí-lo, beneficiando-se com seu funcionamento. Sua organização e 
sua lógica é sempre de cima para baixo e, por isso mesmo, apresentam 
um caráter excludente e seletivo. Na lógica do mercado só quem tem 
meios e poder pode permanecer. Não é uma realidade para todos. Na 
medida em que esta lógica vai sendo desenvolvida e aperfeiçoada desde o 
ponto de vista da proposta neoliberal, torna-se mais restritiva e 
excludente, expulsando da sua participação amplos setores da sociedade, 
negando dessa forma na prática os princípios de inclusão e igualdade 
afirmados pela democracia e aumentando cada vez mais o número dos 
excluídos de todo tipo e condição (CANDAU, Idem, ibidem). 
 
  

          Enquanto o reino triunfante dos pragmatismos binários administrarem cada indivíduo, 

através de regras de produção e consumo, a luta organizada entre grupos anti-hegemônicos, 

deverá irromper veredas sob novas expressões de práticas políticas e ideologias esperançosas, 

conforme aquelas almejadas por Freire (1983).  

                                                 
24 Santos (op. cit., p. 57) assegura que concorrer e competir não são a mesma coisa. Para ele “a concorrência pode 
até ser saudável sempre que a batalha entre agentes, para melhor empreender uma tarefa e obter melhores 
resultados finais, exige o respeito a certas regras de convivência preestabelecidas ou não. Já competitividade se 
funda na invenção de novas armas de luta, num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. A 
competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale e, desse modo, sua prática provoca um afrouxamento 
dos valores morais e um convite ao exercício da violência”.  
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          Não obstante, nas condições atuais se faz necessário maior atenção à naturalização dos 

problemas advindos com o progresso social. Adorno & Horkheimer (2006, p. 14) diziam que 

se por um lado, o aumento em velocidade e tamanho da produtividade econômica promove 

determinadas condições quanto à realização de um mundo mais justo equitativo, confere, por 

outro, de modo avassalador ao “aparelho técnico e aos grupos sociais que o controlam uma 

superioridade imensa sobre o resto da população”, restando ao indivíduo aquele sentimento de 

completa insegurança e impotência diante dos poderes econômicos.  Paradoxalmente, com a 

globalização e os vários processos que ela tem possibilitado, positiva e negativamente, é 

possível criar uma ordem entrópica que não seja somente a anulação do individuo25 e a 

glorificação da avareza. 

          Nessa perspectiva é preciso se contrapor ao atual meta-discurso essencialista e 

transcendente da globalização perversa, que julga ser tarefa máxima três condições: produzir, 

acumular e consumir. A tergiversação da realidade não pode continuar sendo somente a da 

ordem do capital. Se vivemos em uma cultura que parece ter dado por perdido, conforme 

Enguita (1989, p.3) “o campo do trabalho para buscar satisfações somente no do consumo”, 

urge recriar outras possibilidades e esperanças ou, para o caso da política cultural, a 

“esperança da educação radical”, na acepção de Giroux (1999). A questão da crítica, 

reflexão, interpretação ou mesmo a compreensão da própria realidade tem sido substituída 

pelo mundo das imagens e dos espetáculos tecno-eletrônicos. Tem voga o que Giroux (1993, 

p. 44) define como mundo sem estabilidade, no qual o conhecimento está constantemente se 

transformando e no qual o significado não pode mais ser ancorado numa visão teleológica da 

própria história humana. Supõe dizer, na interpretação de Giroux (idem) que a realidade se 

prolifera através de signos, imagens e significados envolvendo todos nós sem “uma indicação 

de onde vêm nem tampouco do que significam” (Idem, p. 50). As tecnologias e teleologias 

morais; os arrimos filosóficos; as identificações eufemísticas; o pensamento único; a hiper-

realidade; a sociedade da simulação; a realidade da superfície; a sociedade do espetáculo e 

dos simulacros, etc. todas essas matizes ideológicas, prossecução de múltiplas narrativas (na 

expressão de SANTOS, 2005) subscrevem e caracterizam a cultura na era do capitalismo 

global. Assim, é possível entender o conjunto dessas relações como processos multifacetados, 
                                                 
25 O grande terremoto ocorrido no Japão, do dia 11/03/2011, de 8,9 graus de magnitude, acompanhado de 
enorme tsunami e uma ameaça nuclear, que vitimou centenas de pessoas, destruindo consideravelmente a região 
nordeste do país, teve cobertura imediata de toda grande imprensa midiática internacional. Todavia, essa mesma 
imprensa que mostrara cenas de destruições impressionantes, juntamente com o quantitativo de mortes, parecia 
de fato estar realmente mais preocupada com a queda da bolsa de valores em Tóquio, o prejuízo das grandes 
empresas e o agravamento da crise econômica no próprio Japão, ficando, não obstante, as pessoas e as vítimas da 
catástrofe, num plano muito secundário, de ordem quantitativa, apenas. Lamentavelmente, por todo mundo, o 
império da mais-valia é mais desejado que o bem estar da maioria das pessoas. 
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disseminados por práticas culturais, ideológicas e econômicas, detendo, portanto, amplos 

desdobramentos políticos, pedagógicos, filosóficos, sociais e morais. Por conseguinte, é 

necessário dizer que a escola encontra-se inserida nesse cenário e foi instituída na trama das 

mais diferentes relações sociais e materiais. Por isso cabe identificar quando, como e quanto o 

pensamento educacional agiu como dínamo da ordem social, azeitando a cruzada ideológica 

dominante, sendo, portanto, produtor/reprodutor de relações sociais, ou esteve atuando de 

modo intermediário, radical ou crítico a favor dos grupos menos favorecidos. Não obstante, se  

a política educacional parte de uma totalidade maior, carece pensá-la, conforme Azevedo 

(2004, p. 60), “sempre em sua articulação com o planejamento mais global que a sociedade 

constrói, com seu projeto e que realiza por meio da ação do Estado”.  

          Pelo entendimento da organização das relações estruturais, da reprodução da força de 

trabalho26, se pode encontrar as raízes das contradições sociais. Enguita (op. cit., p. 192) que é 

um tanto cético quanto ao papel da escola, diz que ela é o principal mecanismo de legitimação 

meritocrática nas sociedades burguesas27. Todavia, aceitar a escola como cenário vivo de 

práticas sociais (SOUZA, 2006; SILVA e FERREIRA, 2001; McLAREN, 1997) é também 

dizer que os atores que dela participam dispõem legitimamente da capacidade de resistir a 

formas produtoras/reprodutoras de sujeição e dominação (ALTHUSSER, 1985; BOURDIEU 

e PASSERON, 1975), na mesma proporção que podem se enquadrar a um modelo 

institucional meritocrático espúrio (ENGUITA, op. cit.). Nesse sentido, a escola pode se 

transformar num espaço político de autonomia coletiva, mesmo que coercitivamente amarrada 

por regras da sociedade dominante, ainda que o Estado28 constituído faça valer suas regras, 

impondo modelos, arrefecendo ações. Sob essa perspectiva os sujeitos sentir-se-iam levados a 

burlar o fluxo inexorável da história, a se fazer ser enquanto atores sociais, entre os labirintos 

das possibilidades e reticências numa determinada contextura, conferindo a suas ações, um 

novo habitus de luta e enfrentamento social.  

 

 

 

                                                 
26 A reprodução da força de trabalho, no pensamento de Althusser (1985, p. 59), é condição sine qua non, da 
reprodução e submissão à ideologia dominante.   
27 Louis Althusser (1985, p. 58) defendia que a escola, assim como outras instituições do Estado, como a Igreja e 
o exército, asseguram tão-somente a submissão à ideologia da classe dominante.  Esse puro savoir-faire 
transmitido pela escola tem na teoria da Reprodução de Bourdieu & Passeron (1975) a continuidade da crítica 
althusseriana.  
28 Para Marx, o Estado não deveria ser educador do povo, cabendo à escola permanecer livre de toda influência, 
seja por parte do governo, seja por parte da igreja (Marx e Engels, 1982, v. 2, p 233). 
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Globalização, Culturas e Educação 

 

          A globalização econômica mundial tem se movimentado no sentido da exclusão e 

eliminação: a primeira de pessoas, a segunda de bens, produção e consumo. Apartando-se 

radicalmente da ética humana, cria suas próprias regras e leis. Então tudo aquilo que não é útil 

e alimenta a lógica neoliberal vai sendo abandonado, substituído e, progressivamente, mais 

cedo ou mais tarde, eliminado. Para a questão das culturas e da educação no âmbito da 

diversidade e da especificidade não é diferente. Se a cultura29 supõe uma construção de 

sentido, implicando firme consciência de suas relações com o mundo, com outros sujeitos ou 

consigo mesmo (CHARLOT, 2005, p. 136-7), a educação escolar não pode inscrever-se num 

sistema alheio a essa situação. No caso do sistema capitalista, e sua elástica dimensionalidade, 

tem-se procurado a toda prova, transformar a educação numa mercadoria, dentro de uma 

esfera de produção e consumo30, isto é, com preços diferenciados e prazos de validades 

sutilmente definidos. Passa a educação de um bem de direito à refém das redes de poder e 

dinheiro; prevalece o sentimento de que o dinheiro é a medida de todas as coisas, ou como 

afirma Charlot (Idem), “a única face do homem”. Isso tem afetando – direta e radicalmente – 

a educação escolar em seus fundamentos epistemológicos e gnosiológicos, nas sociedades 

dominadas pelas relações de exploração capitalista.  

           Se a educação for pensada somente numa relação binária – capital/trabalho – 

logicamente passará a ser vista sob o ângulo da quantificação, seja em termos de 

custo/benefício, seja em relação aos insumos aplicados, de modo geral, pelo capital 

especulativo. Assim, as contradições da ordem vigente, tende a favorecer um modelo 

mercantilizante de vida social, nutrindo-se da alienação e do consumo; mas também 

instituindo níveis inaceitáveis de exploração humana. Batista (2006, p. 43) afirma que o 

capitalismo torna tudo aquilo lhe é de interesse contrário, em obsoleto, tratando com desdém e 

desprezo situações de envolvimento e compromisso com o bem estar coletivo dos pobres e 

excluídos. Mészáros (2008, p. 62) compreende que a “estratégia reformista de defesa do 

                                                 
29 Charlot (2005, p. 134) define cultura como sendo um conjunto de práticas, de representações, de 
comportamentos, referente a um grupo estruturado de acordo com certas lógicas de sentido e que apresenta uma 
certa estabilidade.  
30 Necessário citar a compreensão de Marx sobre produção e consumo.  Em sua obra Para a Crítica da 
Economia Política (1987), afirma: “A produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, imediatamente 
produção. Cada qual é imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo tempo, opera-se um movimento mediador 
entre ambos. A produção é mediadora do consumo, cujos materiais cria e sem os quais não teria objeto. Mas o 
consumo é também mediador da produção ao criar para os produtos o sujeito, para o qual são produtos. O 
produto recebe seu acabamento final no consumo”. Porquanto, ainda segundo Marx, o “produto não se torna 
produto efetivo senão no consumo”; por conseguinte, o “consumo cria a necessidade de uma nova produção”; de 
modo que “sem a necessidade não há produção”. Mas o consumo reproduz a necessidade. 
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capitalismo é de fato baseada na tentativa de postular uma mudança gradual na sociedade 

através da qual se renovem defeitos específicos, de forma a minar a base sobre a qual as 

reivindicações de um sistema alternativo possam se articulados”. Santos (2005, p. 117), 

analisando a transformação da ciência moderna em conhecimento-regulação, argumenta que 

“a modernidade ocidental desistiu de propor uma ideia de progresso sem capitalismo. 

Abandonado a si próprio, diz o autor, “o capitalismo, enquanto modo hegemônico de 

produção, não admite qualquer outra transição a não ser aquela que conduz a mais 

capitalismo”. O mercado capitalista, embora possa ser espaço de relações sociais de compra e 

venda de mercadorias e de trabalho humano (RODRIGUES, 2007, p. 88), está longe de 

representar a somatória de interesses coletivos. Cabe lembrar que o desmonte de 1929, 

 

(...) por inspiração das ideias do economista inglês John Maynard Keynes 
e por obra das políticas colocadas em prática pelo governo Roosevelt nos 
Estados Unidos durante o chamado New Deal (que foi uma reação à crise 
dos anos 1930), o Estado passou a dotar-se de mecanismos de 
intervenção que visavam regular a economia e controlar as 
irracionalidades do mercado. Após a Segunda Guerra consolidou-se um 
novo ciclo do capitalismo, que foi impulsionado pela reconstrução da 
Europa e do Japão – na qual o investimento dos Estados Unidos, através 
do Plano Marshal, foi marcante, econômica e politicamente – e que 
baseou-se na produção e no consumo de massa, nas novas técnicas de 
organização do trabalho e da produção na fábrica (que ficaram 
conhecidas pelo nome genérico de “fordismo”) e, em especial, na 
regulação estatal da economia capitalista (o que ficou conhecido como 
“keynesianismo”) (RODRIGUES, 2007, p. 89). 
 

          A educação poderá, então, agir numa contra-esfera ideológica, política e pedagógica, 

desde que articulada a forças sociais, providas de teoria e práxis transformadora, dotada, 

porquanto, de capacidade crítica contextual e propositiva. Na realidade, educação enquanto 

crítica radical vem a ser uma contra-ofensiva fundamental, desenvolvendo discursos e práticas 

contestativas, agindo “no campo bem mais amplo das alternativas sociais a serem construídas 

em face do desastre das contra-reformas neoconservadoras” (HOURTART e POLET, 2002, p. 

66). 

 

Em busca de outras epistemologias 

 

                  Temos vivido um momento híbrido e ao mesmo tempo hiper complexo de mudança na 

ordem política mundial. A visão dantes “confortável” dos vários determinismos científicos tem 

sido incisivamente alterada em suas matrizes fundacionais, tornando possível o florescimento 
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de novas convergências epistemológicas31, menos mono/macrocêntricas. As macro-narrativas 

não dispõem hoje, como se sabe, da mesma força ou razão de ser. Começando pela própria 

compreensão de sociedade, na forma como havia sido concebida por diferentes sociólogos.   

Hall (2005, p. 17), argumenta que a sociedade não é  

 
         (...) um todo unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se 

através de mudanças evolucionárias a partir de si mesma, como o 
desenvolvimento de uma flor a partir de seu bulbo. Ela está 
constantemente sendo “descentrada “ou deslocada por forças fora de si 
mesma. 

 

                   Do ponto de vista da análise de discurso isso implica uma condição ativa e constante de 

interação com as linguagens disponíveis e as interpelações de sentidos que a partir dela se pode 

extrair. De modo geral, o discurso se movimenta entre sistemas de reciprocidades cambiantes: 

entre o dito e o não-dito (DUCROT, 1987); na relação significado e significante; através do 

linguístico e do extralinguístico; pelo textual e o intertextual, etc. Esse tipo de tratamento 

procura focar tantos quantos forem os prováveis movimentos de produção, construção e 

renovação discursiva, seja a partir dos espaços informais de intercomunicação coletiva, seja  no 

que se refere aos ambientes institucionais em que os discursos são potencialmente alimentados 

e renovados. Hall (2005, p, 75) também tem outras preocupações. Para ele 

 
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da 
mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 
identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, 
histórias e tradições específicas e parecem “flutuar livremente”.  
 

                                                 
31 As diversas proposições da educação escolar indígena, no Brasil, numa perspectiva intercultural, podem muito 
bem ser inscritas em categorias geo-culturais. Embora em algumas situações prescrevam determinados 
“itinerários” discursivos, essas mesmas proposições tem a tarefa de superar interpretações unívocas e auto-
suficientes.  Porém, vislumbrar, nos atuais cenários interdiscursivos, “todo” o contexto dessas reflexões, é algo 
demasiadamente difícil de realizar. A discursividade é cause sempre uma fronteira indeterminada. Complexo e 
deslizante e também inútil seria tentar enquadrá-la num único propósito ou razão de ser.  A emergência de cenários 
e atores discursivos que se movimentam de baixo para cima, de um lado para outro, reordenando suas narrativas e 
invertendo lógicas autoritárias, assinala que o poder e o conhecimento começam a recircular, criando outras 
configurações epistemológicas, seja em relação à cultura local, a política global, seja em relação à sociedade 
nacional ou a educação em específico.  As experiências com movimentos sociais organizados oferecem bons sinais 
de que algo de diferente tem acontecido sob o “eixo duro do capitalismo global”. São sujeitos interpretando, 
construindo e contanto suas próprias histórias, afirmando identidades, autenticando memórias, aprimorando 
soluções.  Essas emergentes localizações (entre o local e o global) epistemológicas ajudam a visibilizar outros 
espaços geográficos, criando o que Mignolo (s/d) denomina de “geo-epistemologias” ou “epistemologias 
fronteiriças”. Ver, Walter D. Mignolo: Espacios Geograficos y Localizaciones Epistemologicas: la ratio entre la 
localización geografica y la subalternización. Disponível em: http://www.javeriana.edu.co/pensar/Rev34.html  - 
acessado em 10/02/2011. 
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          Não se trata, obviamente, de advogar a favor de um suposto isolacionismo cultural, 

mas, tão-só, tentar demarcar sob quais condições o fluxo identitário tem sido obliterado pela 

nova engrenagem política das ordens de discurso dominante. 

          Nessa investigação, procuramos entender, o discurso enquanto prática social32, 

realizando aquilo que Fairclough (2001) denomina de alternância entre o evento discursivo e 

as mudanças estruturais.  O autor (Idem, p. 128) chega a afirmar não ser possível avaliar a 

relevância de um desconsiderando a importância do outro, para o caso de mudança social e 

sua imbricação com os eventos discursivos. Assim, a análise de práticas pedagógicas no 

âmbito da educação escolar indígena Pankará, provocando ou não mudança de sentido nas 

estruturas discursivas, ajuda a revelar outras possibilidades de compreensão da própria prática 

de discurso entre professores/as e lideranças, em particular, e da mudança social33, como 

todo. Se pode inclusive dizer que os professores/as Pankará estão construindo processos 

pedagógicos diferenciados, movidos por diversas práticas discursivas. De modo muito 

positivo, no interior da comunidade indígena, tem ocorrido uma maior visibilidade da 

identidade cultural do povo (abertura de ordem de discurso no âmbito da luta identitária), 

particularmente pela apropriação de um discurso específico  quanto ao papel da escola e do 

projeto de sociedade que se quer construir; do outro, tem crescido em volume e qualidade, 

expressões plurais de um pensar e fazer político-pedagógico a partir das experiências de 

                                                 
32 Discurso como prática social (assim como os termos “mudança social”, “formação discursiva” e “educação 
diferenciada”) constitue conceitos recorrentes nesse estudo, portanto, explicitá-los é, ao mesmo tempo, fazer 
enunciar sob quais bases e compreensão desenvolvemos argumentos em relação à Educação Escolar Pankará, 
correlacionando-os aos demais temas da própria pesquisa. Considerando sua ampla acepção na análise de 
discurso (discurso/frase; discurso/enunciação; discurso/língua; discurso/texto; discurso/narrativa, etc.[Cf. 
MAINGUENEAU, 1997]), o termo discurso como prática de mudança social, inspirando nas análises instituídas 
por Norman Fairclough, no âmbito dessa investigação, será compreendido como a própria atividade de sujeitos 
inseridos em contextos determinados e não determindados. Assim, em correlação aos sentidos atribuídos por 
Fairclough (2001, p. 91), discurso, no nosso tratamento, tem dupla dimensionalidade: primeiro como um modo 
de ação das pessoas agirem no mundo; segundo destaca-se a relação dialética entre discurso e estrutura social, 
através de relações de classes, relações sociais, étnicas, relações específicas em instituições particulares 
(educação) ou por sistemas de classificação de natureza discursiva e não-discursiva. De modo geral, o discurso 
pode agregar três efeitos construtivos: i) contribui para construção de identidades sociais e, consequentemente, 
para “posições de sujeito”; ii) corrobora  instituindo relações sociais entre as pessoas; iii) favorece com a 
construção de sistemas de conhecimento e crença (FAIRCLOUGH, Idem, Ib.). Assim, a prática discursiva 
enquanto componente intrínseco da prática como mudança social, contém elementos específicos das identidades 
sociais, das relações sociais, dos sistemas de crença e conhecimento, tornando-se fundamental, no sentido de 
reproduzir ou transformar radicalmente, essas mesmas relações sociais.  
33 Mudança Social. É uma prerrogativa importante da prória noção de mudança em termos de práticas 
discursivas. Ou seja, mudança social guarda vínculos entre categorias como poder, discurso e prática discursiva, 
de modo a ser ela mesma uma prática social, onde os sujeitos sociais representam a conditio sine qua non de seus 
processos, de modo que encontram-se e se reconhecem nessas práticas, a fim de desvelar “relações de 
dominação” (FAIRCLOUGH, 2001), alterando processos sociais e alavancando mudanças factíveis junto 
àqueles(as) que “estejam em situação de desvantagem” (RESENDE & RAMALHO, 2006, p. 22) sócio-
economica, político e cultural. Par excellencez mudança social provém, entre outros, da desintegração simbólica 
e material, das condições contrárias a humanização do ser humano. 
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articulação, intercâmbio, mobilização e definições temáticas, em torno do eixo 

educação/culturas, com os outros povos indígenas do Estado de Pernambuco. Também tem 

transparecido, no rol dessas discussões/articulações, a possibilidade de “apoderamento”34 de 

uma pedagogia crítica, pautada pela perspectiva de intervenção consciente e constate, nos 

processos cotidianos e mais amplos, de mudança social.  

 
 
Organização da Pesquisa 

 

          A estrutura da pesquisa encontra-se dividida em duas partes, contento seis capítulos. 

Utilizamos a opção teórica da análise de discurso como ferramenta heurística para tentar 

identificar articulações entre prática discursiva e prática social (FAIRCLOUGH, 2001) 

procurando focalizar processos de produção de sentidos nos discurso de educação pautados 

pela perspectiva da diversidade cultural. O discurso pela interculturalidade na educação escolar 

indígena Pankará (linguagens e representações da práxis pedagógica)35 é aqui tomado como 

problema de formação discursiva, fonte de enunciação da própria análise de discurso. Em 

seguida tratamos do percurso metodológico, objetivos e sujeitos da pesquisa. Nessa sessão 

delineamos a pesquisa pela perspectiva dos Estudos Culturais da Educação, no campo da teoria 

crítica e pós-crítica em educação contemporânea e nas amarrações teórico-metodológicos da 

teoria do discurso e mudança social de Norman Fairclough (2001). 

          No capítulo II, recupera-se a discussão sobre o lugar da escola para os povos indígenas 

em alguns momentos da história brasileira, como espaço de produção, reprodução e controle 

social, a partir de seus desdobramentos, contradições e repercussões. A profusão pluri-temática 

do pensamento acadêmico é analisada no capítulo seguinte. Faz-se um levantamento geral de 

como o tema educação indígena se projetou nos últimos 30 anos, procurando destacar aquelas 

questões recorrentes de maior fôlego nas pesquisas acadêmicas em alguns programas de pós-

graduação das universidades do país. O tratamento é a partir do banco de tese da CAPES e dos 

artigos encaminhados aos GTs da ANPED no período de (2000-2009). No capítulo IV, 

aprofundamos os discursos abertos pelas perspectivas da educação multicultural e intercultural 

(CANEN, 2002, 2005a, 2005b, 2008; FLEURI, 2001, 2003, 2006), buscando nessa discussão 

os sentidos de interpretação que se baseiam cada uma das propostas, a fim de estabelecer 

                                                 
34 O fortalecimento da identidade Pankará, permitindo-se cruzar por outras experiências culturais (indígenas e 
não-indígenas) favorece movimento de apoderamento da identidade étnica. Isso requer dos atores, um 
movimento duplo: i) o revigoramento da identidade cultural em suas múltiplas amarrações; ii) permitir-se cruzar 
por expressões e experiências interculturais, sem abdicar das especificidades locais. 
35 Sobre práxis pedagógica, ver João Francisco de Souza (2007). 
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conexões com o campo discursivo da educação escolar indígena Pankará. Trata-se, 

evidentemente, de conexões exploratórias sob modos diferentes de organização curricular, não 

se configurando de prescrições acabadas em relação à prática discursiva e social. O lugar 

específico dos sujeitos da investigação, espaços, redes sociais, ações pedagógicas e processos 

de afirmação cultural, encontrma-se nos capítulo V e VI. Nessa sessão são aprofundadas 

experiências em termos de ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores/as Pankará 

(PPP, reuniões pedagógicas, currículo, processos de avaliação, gestão), a fim de localizar 

modos e relações de sentidos inerentes à perspectiva de educação intercultural defendida pelos 

sujeitos da pesquisa.  

         No escopo geral dessa investigação, delineia-se, portanto, atenção aos aspectos teóricos 

acerca da análise do discurso, do multitulturalismo, da perspectiva a favor da educação 

intercultural e das ações pedagógicas abertas pelos sujeitos de educação escolar indígena 

Pankará.  

          Um melhor entendimento sobre e com essas coalizões certamente faculta perceber as 

tensões e convergências que enunciam, tornando mais explícitos as formulações que evocam 

nos processos de ensino e das múltiplas aprendizagens. Nesse caso, nossa análise privilegia o 

entendimento das condições socioculturais, mas também institucionais, sob o fluxo das 

intersecções operantes.  

           Essa tese defende que processos de educação intercultural têm por base o direito 

concreto à diferença e a luta irrestrita contra qualquer forma de discriminação e exclusão 

social; que é necessário uma análise minuciosa acerca dos conflitos específicos advindos da 

divisão social e desigual da sociedade capitalista, e que processos de escolarização formal 

podem vir a se constituir formas flexíveis, filamentos híbridos e dialógicos inerentes à 

instauração de demandas congruentes e mais democráticas entre grupos étnicos, a favor de 

mudança cultural e social.  

         Trata-se, porquanto, de analisar o modo como se realiza a politização das ações 

pedagógicas dos sujeitos da pesquisa; de percorrer pelos fios temáticos que incide nos 

dispositivos de suas práticas em direitos coletivos; de fazer suscitar sob quais contextos e 

condições elas se manifestam e materializam e, por fim, localizar as incongruências na 

formatação destes direitos, combinados com o modelo jurídico que regula a política 

nacional/estadual de educação escolar indígena brasileira. Os argumentos aqui arrolados 

compreendem que a reconstrução de políticas educacionais na perspectiva intercultural, deva 

pensar o papel das instâncias oficiais sob uma nova funcionalidade, constituindo, de fato, 
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outras condições de intervenção democrática36. Essa luta se desenvolve, conforme Santos 

(2006, p. 53), a par de uma melhor compreensão daquilo que possa vir a ser uma democracia 

redistributiva (e para além dela), devendo se configurar, não obstante, no empenho comum 

daqueles que lutam pela transformação do Estado em um novo “modelo” social ou por formas 

híbridas de esquemas institucionais e não-institucionais alternativos.  

                                  A curvatura dessa perspectiva é um terreno a si fazer, como apelo teórico e ético a favor de 

um ideal democrático realmente possível. Não obstante, e necessário que os movimentos 

sociais organizados consigam interferir na democratização do aparelho estatal. Assim, 

avançado na democratização do Estado, esses sujeitos sociais podem ampliar o campo da 

democracia política, fortalecendo, conseqüentemente, a própria sociedade civil, a partir de seus 

apelos mais específicos, sem subtrair ou abdicar de suas principais especificidades. 

                  

 
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36  Seja atuando de modo crítico no que se refere à prática reguladora de representação democrática, seja pela 
defesa real de participação democrática. A primeira perspectiva, como se sabe, afirma-se juntando consenso 
econômico neoliberal com consenso democrático liberal, a segunda, por sua vez, move-se no sentido de 
democratizar o Estado e suas esferas, através da elaboração participativa de pressupostos alternativos ao modelo 
regulador. Sobre esse tema, ver, particularmente, Santos (2005). 
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                                            Parte 1  

      Reflexões Teórico-Metodológicas: A produção do discurso 

       pela interculturalidade no campo da diversidade cultural               
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                                                Capítulo I 

                    Análise de discurso no campo da diversidade cultural 

 

 
A análise de discurso preocupa-se não apenas com as 
relações de poder no discurso, mas também com a 
maneira como as relações de poder e luta de poder 
moldam e transformam as práticas discursivas de uma 
sociedade ou instituição (FAIRCLOUGH, 2001, p, 58). 

 

 
Existem tarefas imediatas no trabalho de revisão temática que transvasam qualquer horizonte 
conceitual. A análise de discurso é uma dessas. À aporia ao se tentar apresentar percursos do 
pensamento, de sujeitos sociais em movimento, observando sob quais situações e invenções o 
estar e atuar em zonas fronteiriças, mostra que o problema do conhecimento ainda consiste em 
um estado de débito entre o universo da prática e o mundo da teoria.  Trata-se, no entrelaçar 
dessa disposição, de uma relação que tanto pode exprimir liberdade como regressão; instituir 
clarezas ou entorpecer o progresso da reflexão. Então, se faz necessário que a autocriação no 
interior do pensamento crítico37 se desvencilhe com cuidado, daqueles descritores carregados 
de certezas e abandone de vez o encanto pelo pensamento pragmatizado que se inclina sob 
formas de pensar dominantes. Embora seja realmente difícil afirmar que exista uma forma pura 
de lidar com a linguagem conceitual nas ciências sociais, sem que se esteja incólume de um 
pensar dominante. Nessa sessão estudaremos as imbricações do campo da análise de discurso, 
entre práticas sociais geradas pelas lutas de força de professores/as indígenas, naquilo que pode 
ser lido como sinal de mudança de formações discursivas.  
 
 

1. Dialogando com a análise do discurso38 

 

         Para o campo temático dessa investigação, mais precisamente às situações inscritas nos 

repertórios dos sujeitos da educação escolar indígena (EEI), tomamos, enquanto condição de 

diálogo teórico, o discurso pela interculturalidade como problema de formação discursiva e, 

como fonte de enunciação, a análise de discurso (FAIRCLOUGH, 2001; PÊCHEUX, 

1997, 1998, 1977; MOSCOVICI, 1978; BRANDÃO, 1998; BERNSTAIN, 1996; 

                                                 
37 O pensamento crítico, conforme Adorno e Horkheimer (2006, p. 9), “que não se detém nem mesmo diante do 
progresso, exige hoje que se tome partido pelos últimos resíduos de liberdade, pelas tendências ainda existentes a 
uma humanidade real, ainda que pareçam impotentes em face da grande marcha da história”. Foucault (2000,  p. 
66) dirá na Ordem do Discurso que “toda tarefa crítica, pondo em questão as instâncias do controle, deve analisar 
ao mesmo tempo as regularidades discursivas através das quais elas se formam; e toda descrição genealógica deve 
levar em conta os limites que interferem nas formações reais”. 
38 Para um aprofundamento sobre a situação histórica da Análise de Discurso (AD), com particular acento nos 
autores franceses, vide, Goerges-Elia Sarfati (1997). Se se procura um “guia” em relação à AD, o Manual de 
Análise de Discurso, organizado por Iñiguez (2004), é uma excelente opção. 
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MAINGUENEAU, 1997; ORLANDI, 1999; BAKHTIN, 2004; CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2008, FOUCAULT, 2004; 2000).  

         No âmbito da análise de discurso, faz-se necessário atentar, como um sistema de 

representação torna-se um elemento significativo, seja para compreender as relações entre 

locutor e o objeto de seu discurso (BAKHTIN, 2004)39, seja para desvelar como certos 

elementos, numa determinada contextura, transformam-se em objetos ontológicos da mesma 

realidade empírica. 

         No nível da interlocução discursiva, um componente fundamental diz respeito ao papel 

das mudanças (dos sentidos, significados, orientações), no plano dos discursos. Esse 

deslizamento conceitual atua como uma triagem sobre o modo de conceber os significados das 

coisas, integrando-se a um processo constituído por contradições operativas, e refletindo, de 

igual maneira, a incessante luta na qual estão colocadas posições em aberto.  

         Aquilo que pode ser apreendido no campo do discurso situa-se, como diz Bakhtin (2004, 

p. 146) a partir da “recepção ativa do discurso de outrem”. Essa, porém, é uma situação 

analiticamente densa. Bakhtin (op. cit.) perguntava-se como seria possível ao receptor 

experimentar a enunciação de outrem na sua consciência, expressa por meio do discurso 

interior? E mais: como é o discurso ativamente absorvido pela consciência e qual a influência 

que ele tem sobre a orientação das palavras que o receptor pronunciará em seguida? (Idem). 

         Diversas podem ser as formas manifestas da apreensão ativa do discurso interior de 

outrem. O autor cita a língua, a própria comunidade linguística, as padronizações, as relações 

sociais, a enunciação etc. Entretanto, para ele, 

 
                                 É no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação 

de outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do 
falante. Esse processo efetua-se em dois planos: de um lado, a enunciação 
de outrem é recolocada no contexto de comentário efetivo (que se 
confunde em parte com o que se chama o fundo perceptivo da palavra); na 
situação (interna e externa), um elo se estabelece com a expressão facial, 
etc. Ao mesmo tempo prepara-se a réplica (Gerenrede). Essas duas 
operações, a réplica interior e o comentário efetivo, são, naturalmente, 
organicamente fundidos na unidade da apreensão ativa e não são isoláveis 
senão de maneira abstrata (Idem, op. cit., pp. 147-148, grifos do autor). 

                                                 
39 Resende e Ramalho (2006, pp. 14-15) lembram que Bakhtin foi “fundador da primeira teoria semiótica de 
ideologia, da noção de “dialogismo” na linguagem e precursor da crítica ao objetivismo abstrato de Saussure 
(1981). Sustentou que as leis do objetivismo abstrato, orientação do pensamento filosófico-linguístico da proposta 
saussuriana, incorrem no equívoco de separar a língua de seu conteúdo ideológico por postularem que as únicas 
articulações que os signos linguísticos submetem ocorreriam, entre eles próprios no interior de um sistema 
fechado”. 
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          No campo discursivo bakhtiniano, tanto o contexto de transmissão como a inter-relação 

dinâmica social dos indivíduos, formam uma comunicação ideológica verbal. Bakhtin acentua 

que há uma real explicitação do discurso enquanto função linguística, no sentido de ir além de 

suas fortalezas individuais, pois o discurso de outrem se constitui enquanto tal, porque co-

participa de uma comunidade linguística, e essa, por sua vez, faz parte de uma estrutura 

objetiva, mais também instável.  Em Bakhtin (op. cit., p. 194), o discurso não existe por si 

mesmo, mas somente em articulação com a estrutura de uma comunidade interdiscursiva 

concreta. Assim, através do interdiscurso40 a comunidade lingüística pode operar várias 

transformações sob as estruturas de discursos de outrem. Não obstante, essas, digamos, 

linguagens sociais, não existem no vácuo.  

         Segundo Iñiguez (2004, p. 273) para Bakhtin, um locutor sempre invoca uma linguagem 

social ao produzir um enunciado, porém faz isso se apropriando desta e povoando-a com suas 

próprias intenções e estilo. Nesse caso, a linguagem é sempre uma construção híbrida – um 

atravessamento de vozes, estilos e tipos de enunciados. Seguindo essa argumentação 

bakhtiniana,  

(...) qualquer enunciado (oral ou escrito) implica a presença de 
interlocutores, presentes, passados e futuros, que se materializam nas 
noções de vozes e de endereçamento, que podemos compreender os 
textos escritos como práticas discursivas e acatar o princípio de que toda 
linguagem é dialógica. Nessa perspectiva, as práticas discursivas são as 
maneiras pelas quais se articulam as linguagens sociais existentes e os 
gêneros de fala, produzindo singularidades de uso e hibridações 
discursivas (...) (IÑIGUEZ, Idem, ibidem). 
 
 

          Numa outra perspectiva Pêcheux (1997) busca construir a análise do discurso 

materializada por três condições: a língua, os sujeitos e a História41. Significa dizer, que 

devamos pensar a língua a partir de sua sistematicidade e caráter social, sem se descolar dos 

processos discursivos, sob os quais encontramos os sujeitos e a História (GREGOLIN, 2006, 

p. 61). Nesse modo dialético de agrupar sentidos da prática, aparece desde já, uma proposta 

teórica que trata os problemas das diferentes práticas sociais enquanto possibilidade e 

regularidade discursiva, isto é, certos enunciados submetidos há tempos e lugares estão 

                                                 
40 O interdiscurso por ser compreendido, conforme analisa Orlandi (Op. cit., p. 33) como todo conjunto de 
formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. Desse modo, para que nossas palavras tenham 
sentido é preciso que elas já façam sentido. 
41 Conforme Gregolin (2006, p. 61) Pêcheux, diferente de Saussure, propõe que AD trate de um novo objeto 
(discurso), que funde a língua, o sujeito e a história – daí a necessidade de a AD organizar seu quadro teórico em 
torno de Saussure, Marx e Freud. Ainda, segundo a autora, a partir de Marx, Freud e Saussure “criou-se uma 
base teórica inédita, na forma de uma construção crítica que abalou as evidências literárias da autenticidade do 
“vivido”, assim como as certezas científicas do funcionalismo positivista” (Idem, ibidem). 
 



 47

distribuídos pelos deslizes estruturais, conjunturais e sociais de situações interdependentes. 

Assim, as práticas discursivas estariam acometidas pelas condições de uma determinada 

historicidade, inerente a configuração de temas expressos pela intervenção dos sujeitos. Não 

se trata de reavivar certos momentos em detrimento ou suprimento de outros, mas, tão 

somente, poder conferir as novas práticas discursivas, o lugar cambiante de escolhas 

descontínuas. Com isso se abre para AD uma enorme projetividade conceitual, desde que ao 

se escolher responder determinadas questões, a análise torne possível explicar-se por dentro 

de uma prática, seja ela um texto, um evento ou um contexto. O que importa será vir à tona o 

discurso na teia de práticas sociais. Não se pode, nesse caso, tentar explicitar um problema 

subtraindo as relações de forças manifestas no âmago dos processos e das estruturas sociais. 

Não obstante, embora uma gama expressiva de problemas da sociedade sejam discursivos, 

conforme Resende e Ramalho (2006) ou possam ser estudados por várias formas de análise do 

discurso,  

isso não quer dizer que a sociedade é apenas discursiva, como 
demonstram a pobreza, a fome, as doenças, a violência contra mulheres, o 
racismo e muitos outros problemas sociais e cruciais. No entanto, nosso 
pensamento, nossa interpretação e nossa comunicação sobre esses 
problemas são, na maior parte das vezes, expressos ou reproduzidos 
através do texto ou da fala e muitas vezes constituídos discursivamente 
(Op. cit., p. 12). 

 

          No caso da AD, é preciso entender a prática como uma forma de identificar e se auto-

identificar com outras situações discursivas, tenham elas proximidades ou mesmo pouca 

articulação. Por isso é sempre oportuno e necessário relacionar estruturas da linguagem com 

estruturas sociais, para que a compreensão do social (pela AD) se materialize a partir da 

análise e interpretação gerada pelo discurso (IÑIGUEZ, 2004). Por conseguinte a AD, 

conforme esclarece Iñiguez (op. cit., p. 21) 

 

não consiste unicamente na análise das funções da linguagem, mas sim 
em revelá-las através de sua variabilidade. Ou seja, das perspectivas 
cambiantes e variadas de seu mundo que os próprios participantes em 
uma relação nos proporcionam em sua interação e intercâmbios 
linguísticos. A orientação do discurso para funções específicas é um 
indicador de seu caráter construtivo.  
 

 
          Nesse caso, a linguagem, de acordo com Ducrot (1987, p. 110) não pode ser 

considerada independentemente da cultura da qual é veículo, e no interior da qual se 

desenvolve.  
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           De acordo com Iñiguez (2004) a AD ajuda a “decifrar” os engalos com relação à 

compreensão dos processos sociais e de igual forma a estrutura social. Por sua vez, Ortiz 

(2006), estudando a cultura brasileira, afirma que a análise de discurso permite compreender, 

entre outras coisas, como determinados grupos agenciam suas ideias e procuram apreender o 

mundo tendo como ponto de referência os conceitos centrais que elaboram. No entanto, 

explica o autor, se faz necessário 

 

perceber que todo discurso se estrutura a partir de uma posição 
determinada, as pessoas falam sempre de algum lugar. Essas situações 
concretas que dão base material à linguagem não são exteriores ao 
discurso, mas se insinuam em seu interior e passam muitas vezes a 
estruturá-los e constituí-los. As mesmas falas, em situações distintas, 
possuem significados diferentes (ORTIZ, 2006, p. 67).  
 
 

          Essa perspectiva de análise de discurso se aproxima dos estudos críticos do discurso, 

pois estão profundamente interessados no modo como o poder, a ideologia, a hegemonia e a 

produção da desigualdade social são estabelecidos, reproduzidos, reificados ou combatidos 

pelo discurso (IÑIGUEZ, op. cit.). Desvelar relações onde predomine situações de exploração 

e dominação levando em conta os meandros que se superpõe nas formações discursivas 

parece ser uma atividade inerente a AD. O problema é como analisar as regularidades 

discursivas através das quais elas se formam (FOUCAULT, 2000) e transformam. Então em 

lugar de conferir centralidade ao discurso, a própria análise passou a ser objeto de crítica, 

concebendo o discurso como resultado de práticas sociais. Na AD, acercando-se melhor de 

determinado problema, se pode aprimorar uma teoria crítica do próprio discurso, dando assim 

maior elasticidade aos estudos sobre poder, linguagem, estrutura, bens simbólicos ou práticas 

sociais42.  

          Gregolin (2006, p. 179), analisando Pêcheux, diz que a análise do discurso, sendo uma 

disciplina de interpretação, não tem muito a dizer sobre os universos discursivos logicamente 

estabilizados; ao contrário, o seu campo se determina pelo dos espaços discursivos não 

estabilizados logicamente. Esclarece a autora:  

 

                                                 
            42 Para Chouliarak e Fairclough, analisados por Resende e Ramalho (2006, p. 22), “o caráter relativo das 

permanências no que se refere a práticas sociais pode ser entendido no contraste entre conjunturas, estruturas e 
eventos. Conjunturas são “conjuntos relativamente estáveis de pessoas, materiais, tecnologias e práticas - em seu 
aspecto de permanência relativa - em torno de projetos sociais específicos”; estruturas são “condições históricas 
da vida social que podem ser modificadas por ela, mas lentamente” e eventos são “acontecimentos imediatos 
individuais ou ocasiões da vida social”. 
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Essa distinção entre universos logicamente e não-logicamente 
estabilizados opera dois deslocamentos no objeto da análise do discurso: 
a) na definição do objeto da AD, demarca-se a diferença com os estudos 
pragmáticos (que tomam os universos logicamente estabilizados e, por 
isso, pensam o sujeito como “estrategista”); b) o objeto da AD, que até 
então se centralizara em discursos políticos escritos, é ampliado e abre-se 
para os “múltiplos registros do cotidiano”. Dessa forma, Pêcheux, ao 
mesmo tempo, marca um afastamento em relação aos estudos da 
Pragmática e uma aproximação com as formulações da Nova História 
(GREGOLIN, Idem, ibidem). 

 
           Não existe um discurso desmembrado de um contexto, de um texto43, de um evento, de 

uma estrutura ou de um significado, algo puramente teórico ou como diria Georg Lukács 

(2003), essencialmente contemplativo, por isso a AD procura esclarecer não o que oferece 

lógica ao discurso, mas aquilo que é possível expressar construções de sentido, na 

heterogeneidade das formas discursivas. Nesse caso, seria mais apropriado ao invés de 

singularizar o termo discurso, pluralizá-lo. O “discurso” por si mesmo já é uma voz que 

ressonou de um outro discurso, mutatis mutandis, são vozes falando entre si e contra si, ou 

seja,  o discurso faz parte de rede de práticas sociais de poder. Conforme  esclarecem Resende 

& Ramalho: 

As relações estabelecidas entre diferentes discursos podem ser de 
diversos tipos, a exemplo das relações estabelecidas entre pessoas - 
discursos podem complementar-se ou podem competir um com o outro, 
em relações de dominação -, porque os discursos constituem parte do 
recurso utilizado por atores sociais para se relacionarem cooperando, 
competindo, dominando (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 71). 
 
 

           Porquanto, é tarefa da AD fazer vir à tona conteúdos não explorados (ditos e não-

ditos), de modo que a linguagem seja apreendida na sua mais ampla transversalidade, 

constituída e instituída de teorias em práticas44. Na AD é sempre prudente tentar entender, de 

um lado, o contexto linguístico e, do outro, o extralinguístico, a fim de poder melhor 

considerar como as palavras foram ditas (IÑIGUEZ, 2004). Isso porque o discurso enquanto 

prática social encontra-se definido pelas condições sociais de uma determinada produção 

social. Se as transformações da prática discursiva sugerem transformações da prática social, 

supõe que existe uma relação entre sujeitos e contextos atuando interdependentemente. Nesse 

caso, no limbo dos elementos que formam, informam e transformam o discurso é preciso não 

                                                 
43 A análise discursiva é um nível intermediário entre o texto em si e seu contexto social – eventos, isto é, 
práticas, estruturas. Ver, Ramalho e Resende (Op. cit., p. 61). 
44 Expressando-se sobre Lênin, Lukács (2003, p. 40) afirma que a teoria transpõe-se na prática e a prática, na 
teoria. 
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subtrair da análise os sujeitos, pois eles são produtores de efeitos de sentido e os únicos com 

possibilidade de impelir, sob a forma de prática social, outros significados as suas ações.  

                     A explicitação da realidade tangível é um atributo da ordem do discurso, mas somente 

os sujeitos históricos são capazes de realizá-la. Então, um discurso não é a imagem 

epifenomica, hipostasiada, mecanizada ou síntese de um lapso de memória subtraído num 

acontecimento, mas, ainda que atado ao jogo dos enunciados que se apóia numa ou em várias 

formações discursivas, encontra-se situado no campo de práticas socias, e estas supõem 

modos de ação, intervenção e transformação do indivíduo e do meio. Ou seja, de fato só os 

sujeitos são capazes de construírem e darem sentido a própria ação, criando condições de 

significatividade de suas expressões e experiências. Elegemos aqui como matriz de sentido do 

discurso à ação, embora reconheçamos que os valores ilocutórios45 – enunciativos da fala – 

estabelecem ou governam, sob um regime de verdade, nossas formações discursivas, no 

entanto não podemos conceber a existência de relações sociais fora dos sujeitos que as criam. 

Uma boa inferência teórica baseia-se no fato de se encontrar relacionada com uma situação 

concreta estabelecida pela ação humana, apoiada, consciente ou não, num entendimento 

acerca da realidade que institui a reflexão. Se uma compreensão da realidade pudesse isentar 

do ponto de vista teórico e prático a análise que a institui teria pouca ou nenhuma utilidade.  

Assim, por exemplo, as mudanças que se tornaram plausíveis no âmbito das ciências sociais 

ocorreram exatamente quando determinados contextos discursivos foram transformados, de 

modo que muitas concepções instrumentalizadoras acerca dos significados da vida material e 

social tornaram-se obsoletas. Essa mudança paradigmática encontra-se na base das práticas de 

pesquisa da AD. Sem incorporar essa possibilidade reflexiva46 a AD não teria avançado no 

que tange ao entendimento da ação, dos signos, da linguagem, enunciados, estruturas, 

conteúdos e das expressões dos sujeitos, ou seja, a tudo aquilo que cerca a vida cotidiana. 

Estaria presa a tautologias dos significados, na ordem de representações especulativas, em 

busca de uma neutralidade axiológica já vencida. 

                                                 
45 São componentes de um enunciado, de acordo com Charaudeau & Maingueneau (2008, p. 73), que lhes 
permitem funcionar com um ato particular, combinando-se com o conteúdo proporcional próprio a esse 
enunciado. 
46 A possibilidade reflexiva ou mesmo o conceito de reflexividade, conforme Resende & Ramalho (2006, p. 34), 
“refere-se à possibilidade de os sujeitos construírem ativamente suas auto-identidades, em construções reflexivas 
de sua atividade na vida social. Por outro lado, as identidades sociais são construídas por meio de classificações 
mantidas pelo discurso. E, assim como são construídas discursivamente, identidades também podem ser 
contestadas no discurso”.  
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                    Quando um discurso se articula a outros discursos, torna possível a renovação e o 

nascimento de novos discursos. Porém, isso não equivale a determinar um sistema proscrito 

de regras inerente ao interdiscurso, mas, as aberturas de um discurso são dados de práticas 

sociais, isto é, de escolhas mediadas por situações descontínuas, porquanto  não se estagnam 

ou se encerram em si mesmos.  Desse modo particular, entender um discurso como prática 

social supõe ao mesmo tempo apreender o uso da linguagem como prática social, e isso 

implica, conforme Gregolin (2006, p. 26), compreendê-lo como um modo historicamente 

situado, ou seja, ele tanto é constituído socialmente como também é constitutivo de 

identidades sociais, relações e sistemas de conhecimento e crença. Com isso se está 

configurando um modo dialético de pensar o discurso, seja pela estrutura social, seja 

constitutivo da própria estrutura social, procurando evitar dicotomias sobre a relação 

linguagem e sociedade. Portanto, deve-se pensar essa relação de maneira interna e dialética. 

                                     Expostas estas considerações devamos avançar no limbo do problema pedagógico e do 

discurso educacional, perspectivando algumas condições que se pode utilizar a análise do 

discurso, na educação escolar indígena.  

 

                          1.1. AD na educação indígena: discurso como prática social47 

 

                                  A compreensão do(s) discurso(s) pela Educação e Diversidade Cultural, tomando a 

linguagem e as representações da prática escolar indígena como partes interconexas, situa-se 

por diferentes coalizões, correspondendo ao seguinte entendimento: pré-existe uma natureza 

dialógica desses discursos/representações, evidenciando a presença constante de vozes e lutas, 

nas audiências de outras vozes e espaços. De acordo com Orlandi (1999, p. 32) 

 

O que é dito em outro lugar também significa nas “nossas” palavras. O 
sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre 
o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. Por isso é inútil, do ponto 
de vista discursivo, perguntar para o sujeito o que ele quis dizer quando 
disse “x” (ilusão da entrevista in loco). O que ele sabe não é suficiente para 
compreendermos que efeitos de sentidos estão ali presentificados. (...) O 
fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, 
é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua 
relação com os sujeitos e com a ideologia.  

 

                                                 
47 O discurso como prática social ocupa-se da recepção e circulação dos discursos em função do contexto 
sociopolítico, considerando as implicações tanto sociais quanto políticas que emanam do discurso. Vide, Iñiguez 
(2004). 
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                                   Atribuir, por conseguinte, ao “poder” da análise a razão de ser de um fenômeno, poderia 

abrir, desnecessariamente, um labirinto teórico redutor. Geralmente, quando a interpretação é 

redutora tende a prevalecer uma série de justificativas a favor de interesses prescritos, 

escamoteando situações das quais não deveria fazê-lo. Assim, a educação e diversidade 

cultural, na linha da análise de discurso, agrega em torno de si, uma soma significativa de 

situações comuns ao campo do interdiscurso.  Essa estratégia dispersiva ajuda a “dar conta de 

uma formação discursiva, permitindo ou excluindo certos temas ou teorias” (BRANDÃO, 

1998, p. 28).  

                                   Uma formação discursiva48 (FD) poderia ser tipificada, conforme destaca Brandão (Idem, 

ibidem), da seguinte forma: apresentando-se sempre como sistema de relações entre objetos, 

tipos enunciativos, conceitos e estratégias. Para autora, estas situações caracterizam a formação 

discursiva, seja em sua singularidade, seja possibilitando a passagem da dispersão para 

regularidade. No entanto, a regularidade é atingida pela análise dos enunciados que constituem 

a própria formação discursiva.  

            Quando se é cruzado por várias formações discursivas o campo do discurso tende a se 

mover sob diferentes funções. Numa relação temporal, a contextura da FD, é ao mesmo tempo, 

inscrita e determinada pela atualidade dos enunciados, muito embora sua fonte primária esteja 

localizada na memória discursiva, isto é, nas “formulações anteriores, já enunciadas” 

(BRANDÃO, Idem, p. 76).  

         Nas condições acima colocadas, evidenciam-se diversas preocupações: problemas 

específicos, questões da enunciação e da pragmática49, formas de comunicação linguística, 

regularidades associadas ao campo de produção discursiva (MAINGUENEAU, 1997), 

conjunturas dispersas etc. Todas essas situações, na perspectiva de análise de discurso (AD), 

                                                 
48 Conforme Brandão (op. cit., p. 39), a noção de formação discursiva (FD) envolve dois tipos de funcionamento: 
a) a paráfrase: uma FD é constituída por um sistema de paráfrase, isto é, é um espaço em que enunciados são 
retomados e reformulados num esforço constante de fechamento de suas fronteiras em busca da preservação de 
sua identidade. (...) Enquanto a paráfrase é um mecanismo de “fechamento”, de “delimitação” das fronteiras de 
uma formação discursiva, a polissemia rompe essas fronteiras, “embaralhando” os limites entre diferentes 
formações discursivas, instalando a pluralidade, a multiplicidade de sentidos; b) o pré-construído: designa aquilo 
que remete a uma construção anterior e exterior, independente, por oposição ao que é “construído” pelo 
enunciado. É o elemento que irrompe na superfície discursiva como se estivesse já-aí. “O pré-construído remete 
assim às evidências através das quais o sujeito dá a conhecer os objetos de seu discurso: “o que cada um sabe” e 
simultaneamente “o que cada um pode ver” em uma situação dada. 
49 Na perspectiva pragmática, conforme entende Maingueneau (1997, p. 29), a linguagem é considerada como 
uma forma de ação; “cada ato da fala (batizar, permitir, mas também prometer, afirmar, interrogar, etc.) é 
inseparável de uma instituição, aquela que este ato pressupõe pelo simples fato de ser realizado. Ao dar uma 
ordem, por exemplo, coloco-me na posição daquele que está habilitado a fazê-lo e coloco meu interlocutor na 
posição daquele que deve obedecer; não preciso, pois, perguntar se estou habilitado para isto: ao ordenar, ajo 
como se as condições exigidas para realizar este ato de fala estivessem efetivamente reunidas. (...) não é porque 
tais condições estão reunidas que o ato pode ser efetuado, mas é porque este ato foi efetuado que se consideram 
reunidas estas condições”.  
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ajudam a localizar significados e operações em práticas de discurso. Podendo revelar também 

de que modo a posição dos sujeitos apresentam certas regularidades no contorno instituinte de 

suas práticas. Em geral, os comportamentos estão proxemicamente50 presos ao espaço das 

práticas, e, como um amálgama linguístico, são instituídos a partir das condições reunidas entre 

parceiros afins e os interesses que evocam.  Entretanto, isto não significa assegurar uma pronta 

eficácia sobre a base da FD ou da enunciação discursiva. Serão, a priori, a partir das condições 

objetivas mobilizados em ambos os casos, que aparecerá a funcionalidade dessas operações, a 

posteriori.  

          Na realidade o discurso é a configuração de uma posição em trânsito, ora associado às 

representações da FD, ora interpelado pelo movimento contínuo da realidade operante.  Nesse 

caso, não estamos advogando a favor de uma centralidade do discurso a partir dos lugares de 

enunciação dele mesmo, mas, tão somente, expondo sob quais condições uma dada formação 

discursiva se torna possível51. Semelhante ao tratamento construído por Maingueneau (op. cit., 

p. 55), também admitimos que não existe necessariamente uma relação de exterioridade entre o 

funcionamento do grupo e de seu discurso, e sim que há uma real imbricação entre ambos. Para 

tanto, 

é preciso articular as coerções que possibilitam a formação discursiva com 
as que possibilitam o grupo, já que estas duas instâncias são conduzidas 
pela mesma lógica. Não se dirá, pois, que o grupo gera um discurso do 
exterior, mas que a instituição discursiva possui, de alguma forma, duas 
faces, uma que diz respeito ao social e a outra, à linguagem. A partir daí, as 
formações discursivas concorrentes em uma determinada área também se 
opõem pelo modo de funcionamento dos grupos que lhes estão associados 
(grifos do autor). 

 

         Se há uma conexão de práticas discursivas, elas somente são possíveis, porque justamente 

determinadas situações são favoráveis.  Ou seja, entre o sujeito, seu grupo e os discursos 

evocados.  

         No entanto, através da distância do espaço poderão ocorrer novas formações discursivas, 

instaurando-se, assim, outras fronteiras e coalizões dispersivas. Não obstante, ainda que 

tivéssemos pleno domínio sobre o conjunto de arranjos que um discurso mobiliza para si, 

teríamos dificuldades em precisar como realmente manifesta-se a formação discursiva face as 

                                                 
50 Segundo Freda Indursky, que traduz Maingueneau (op. cit., p. 31) a proxêmica propõe-se analisar as relações 
espaciais e o modo como os sujeitos utilizam-se do espaço para produzir significação. 
51 Este aspecto é bastante deslizante. Maingueneau (op. cit., p. 54) faz saber que não é suficiente lembrar a 
existência de um conflito social, de uma língua, de ritos e de lugares institucionais de enunciação, é preciso ainda 
“pensar que o próprio espaço de enunciação, longe de ser um simples suporte contingente, um “quadro” exterior 
ao discurso, supõe a presença de um grupo específico sociologicamente caracterizável, o qual não é um 
agrupamento fortuito de “porta-vozes”. 
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suas implicações e formas exteriores. No labirinto do discurso não cabe tomadas de posições 

estereotipadas, cujas imbricações desconsiderem o “nível constitutivo” (Cf. Maingueneau, op. 

cit., p. 111), gerador do interdiscurso. Dito de outra forma, “não se trata de absorver os 

discursos em algum interdiscurso indiferenciado, mas de avançar na reflexão sobre a 

identidade discursiva” (Idem, ibidem). Ainda, segundo Maingueneau (idem, p. 113), a 

formação discursiva deve ser definida a partir de seu interdiscurso, e não o posto, como se 

pensa. Ou seja:  

 

O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no 
qual uma formação discursiva é levada (...) a incorporar elementos pré-
construídos, produzidos fora dela, com eles provocando sua redefinição e 
redirecionamento, suscitando, igualmente, o chamamento de seus próprios 
elementos para organizar sua repetição, mas também provocando, 
eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou mesmo a denegação de 
determinados elementos (Idem, ibidem).  

 
 
                                     Por sua vez, Iñiguez (op. cit., p. 149) argumenta que o discurso é a linguagem enquanto 

prática social e se deve aceitar que a estrutura social – as regras ou mesmo o conjuntos de 

transformaçõe organizadas como propriedades dos sistemas socais – determina a condição de 

produção do discurso. Nessa perspectiva, o discurso seria instituído por ordens de discurso 

socialmente construídos.   

         Postulado dessa maneira a FD não aceita compactação prévia. Mesmo o discurso 

contemporâneo indígena, inspirado no período pós-abertura política brasileira, coloca para o 

seu interior, diferentes formações discursivas, caso contrário se fecharia à heterogeneidade do 

movimento das lutas que assume. Dessa forma, ler a tomada de posição dos sujeitos sociais 

desconsiderando o próprio movimento contraditório da realidade é um fechamento discursivo 

desnecessário, pois acaba distorcendo a maneira e função dos embates presentes nas formações 

discursivas dos interdiscursos. Isso significa dizer, que uma FD saindo dela mesma, sem 

impacto com o movimento do interdiscurso é uma ilusão, leva, portanto, a lugar nenhum. A 

formação discursiva, na maneira como estamos analisando, inscreve-se sob “redes 

associadas”52, isto é, redes de remissões e transposições, dispersas de outras formações 

discursivas e interdiscursivas.  Esta coalizão de enunciados supõe um constante entendimento 

com relação à sucessão dos problemas que faz evocar ou pretende incidir. No entanto, ajuda 

entendermos três termos complementares na análise de discurso: universo discursivo, campo 

discursivo e espaço discursivo. Maingueneau (op. cit., pp. 116-7), os define da seguinte forma: 

                                                 
52 Termo utilizado por Maingueneau, 1997. 
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                                 O “universo discursivo” seria o conjunto de formações discursivas de 
todos os tipos que coexistem ou interagem em uma conjuntura. Este 
conjunto é finito e não é concebível em sua totalidade pela AD. O “campo 
discursivo” é definível como um conjunto de formações discursivas que se 
encontram em relação de concorrência, em sentido amplo, e se delimitam a 
partir de posição enunciativa em dada região. Por fim, o “espaço 
discursivo” delimita um subconjunto do campo discursivo, ligado pelo 
menos duas formações discursivas que, supõe-se, mantêm relações 
privilegiadas, cruciais para a compreensão dos discursos considerados. 

 

          Está tríade da FD evidencia como eixos temáticos do discurso atuam e estão crivados por 

situações específicas. Assim, uma formação discursiva pode compartilhar de outras formações 

sem necessariamente dissolver-se no universo, campo e espaços discursivos díspares. Um 

discurso não é eficaz porque é uno, mas é uno por que partilha de campos interdiscursivos 

semanticamente vivos. A compreensão de estrutura do discurso em Dominique Maingueneau 

(1997) pode ser apreendida da seguinte forma: o discurso como uma atividade de sujeitos 

inseridos em contextos determinados. Nesse caso, discurso não é suscetível de plural: diz-se 

<discurso>, <o domínio do discurso>, etc. Como pressupõe a articulação da linguagem em 

parâmetros de ordem não lingüística, o discurso não pode ser objeto de uma abordagem 

exclusivamente linguística (segundo a autora). As oposições num discurso podem se 

estabelecer, conforme figura abaixo, com os seguintes graus de valores: 

 
          O Discurso/Frase, de acordo com Maingueneau (1997), é a uma unidade linguistica 

constiuída por uma sucessão de frases, podendo ser denominado também de gramática do 

discurso. Contendo unidade linguística, o Discurso/Enunciado forma-se a partir de 
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determinadas condições de produção, ou seja, depende de um gênero de discurso. O 

Discurso/Texto é concebido como associação de um respectivo texto ao seu contexto. O 

Discurso/ Narrativa, por sua vez, refere-se a história. Já o Discurso/Língua de divide em duas 

situações: a) a língua enquanto sistema de valores virtuais, faz oposição ao discurso, ao uso 

da língua num contexto particular, restringindo esses valores ou suscitando novos;  b) a língua 

definida como sistema partilhado pelos membros de uma comunidade linguística opõe-se ao 

discurso, considerado como uso restrito desse sistema (Cf. MAINGUENEAU, 1997, pp. 33-

34).   

          A perspectiva teórica aqui tomada, aceita que uma formação discursiva está na mesma 

razão de ser de outras formações discursivas; que a existência de um sistema discursivo pertence 

ao componente da linguagem e, coexistindo de forma conflitante, encontra-se constitutivamente 

no plano de luta ideológica, das relações de poder, com outros campos discursivos e 

interdiscursivos. Da mesma forma como não é possível retirar da AD (Análise de Discurso) a 

análise das formações discursivas, também não é possível remover para um foco secundário os 

elementos que caracterizam a interdiscursividade da AD.  Essa, digamos, imbricação de posições 

evidencia que mesmo observando um objeto “mensurável” qualitativamente (como a Educação 

Escolar Indígena), encontrando determinados pontos de suas aproximações, devamos entender 

que tais arranjos somente são “interpretáveis” devido às conexões estabelecidas pela 

heterogeneidade de outras relações discursivas. Assim, a “identidade/afirmação” de um discurso, 

nasce justamente pelo elo que articula com diferentes discursos. Isso por que, conforme Iñiguez 

(2004, p. 251),  

 
O capital simbólico do discurso se encontra não somente na capacidade de 
ação que representa, mas também na capacidade de gerar representações das 
práticas sociais e da sociedade como um todo.  

 

         Nos espaços de afirmação da educação escolar, entre os índios do Nordeste, 

particularmente nas últimas duas décadas, tais questões têm sido abordadas e se constituído um 

logos discursivo estrategicamente expressivo. Isso equivale aceitar que na plataforma de lutas 

discursivas dos educadores/as indígenas, há o cruzamento contraditório de “fronteiras 

discursivas”, presentes pela ordem e estruturas de discursos para si e para outrem.  

         De modo geral, o discurso entre professores/as indígenas do Estado de Pernambuco têm 

se configurado sob diferentes espaços públicos, obliquamente distintos, embora em alguns 

casos, reivindicando situações comuns: os ambientes pedagógicos das aldeias indígenas; os 

locais de Encontrões, mobilizados pela COPIPE (Comissão de Professores Indígenas de 
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Pernambuco); os pólos da Rede Estadual de Educação Escolar, articulados pela Secretaria 

Estadual de Educação (SEE), e os núcleos de assessoria, capacitação e formação das 

Universidades ou ONGs etc. Se nesses espaços de poder/dizer/saber/fazer pode haver 

centralidade  quanto a posições ou proposições defendidas, as condições e possibilidades de 

diálogo interdiscursivo irá depender da correlação de força que cada esfera é capaz de suscitar, 

frente a outra esfera, evidenciando múltiplos olhares acerca de situações intermitentes. É 

possível dizer, então, que sob eixos temáticos – com alguns pontos comuns –, esses diferentes 

atores sociais dispõem de leituras que os aproximam ou afastam-lhes, num movimento de 

construção/reconstrução do conhecimento; seja em relação à escola e seu cotidiano da sala de 

aula, seja instituindo e renovando o discurso pela diversidade cultural, no âmbito da educação 

intercultural, da formação docente ou da gestão pública da educação. Assim, num sentido 

semelhante ao defendido por Marques (2008, p. 115) consideramos a política educacional 

como formação discursiva, muito embora “ela por si só não garante a implantação de práticas 

democráticas na escola, mas, no entanto, sem a existência de políticas de democratização a 

escola não poderia adotar práticas democráticas de gestão” (Idem). Nesse sentido, 

concordamos com a autora que são as políticas de democratização, como formação discursiva, 

que criam a possibilidade da construção de práticas sociais democráticas no interior das 

escolas, mas não só elas. 

1.2. Norman Fairclough: discurso como prática de mudança social 

 

          Semelhante a Fairclough (2001) advogamos o discurso como prática política de mudança 

social. Mas é preciso saber: 

 

O discurso como prática política estabelece, mantém e transforma as 
relações de poder e as entidades coletivas (classes, blocos, comunidades, 
grupos) entre as quais existem relações de poder. O discurso como prática 
ideológica53 constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do 
mundo de posições diversas nas relações de poder. (...) O discurso como 
prática política é não apenas um local de luta de poder, mas também um 
marco delimitador na luta de poder (idem, p. 94). 

 

         Do modo exposto acima, a prática discursiva não se opõe a prática social:  
 

                                                 
53 Para Pêcheux, conforme Paul Henry (1997, p. 24) “a ideologia é um processo que produz e mantém as 
diferenças necessárias ao funcionamento das relações sociais de produção em uma sociedade dividida em classes, 
e, acima de tudo, a divisão fundamental entre trabalhadores e não-trabalhadores. Neste caso, a ideologia tem como 
função fazer com que os agentes da produção reconheçam seu lugar nestas relações sociais de produção”. Segundo 
Eagleton (1997, p. 106), a ideologia é uma maneira de assegurar o consentimento por meio de lutas de poder 
levadas a cabo no nível do momento discursivo de práticas sociais. 



 58

 
                                               a primeira é uma forma particular da última. Em alguns casos, a prática 

social pode ser inteiramente constituída pela prática discursiva, enquanto 
em outros pode envolver uma mescla de prática discursiva e não-
discursiva. A análise de um discurso particular como exemplo de prática 
discursiva focaliza os processos de produção, distribuição e consumo 
textual. Todos esses processos são sociais exigem referência aos ambientes 
econômicos, políticos e institucionais particulares nos quais o discurso é 
gerado (Idem, p. 99). 

 

         Subentendendo o discurso como prática discursiva ele deve ser inserido num tempo e 

espaço, sendo assim, não há discurso sem prática discursiva e não há prática discursiva que não 

seja gerada por práticas socais (ORLANDI, 1999; FAIRCLOUGH, 2001). 

        De acordo com a perspectiva de Fairclough (2001) existe uma indissociável correlação 

entre o estudo de mudanças no discurso e o próprio debate sobre mudança social, ou seja, a 

compreensão, interpretação e análise de uma determinada prática discursiva, leva em 

consideração tanto as pessoas quanto os espaços onde realizam-se processos de produção/ 

intervenção social, podendo ser textual, de consumo, institucionais, econômicos ou políticos.  

         Nesse quadrante, uma prática discursiva pode de igual forma corroborar com a 

manutenção/reprodução da sociedade, como favorecer operacionalmente com sua 

transformação, seja ela geral ou específica. Porquanto, o discurso 

 
contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, 
direta ou indiretamente, o moldam e restringem: suas próprias normas e 
convenções como também relações, identidades e instituições que lhes são 
subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação do 
mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o 
mundo em significado. O discurso contribui para construir as relações 
sociais entre as pessoas (...) contribui para a construção de sistemas de 
conhecimento e crenças (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

 

          Por perplexo que possa parecer, os discursos denotam sinais diacríticos com relação à 

representação de mundo sob os quais representam, pois ao se posicionar seguem sempre uma 

perspectiva de acontecimento discursivo, sendo assim seus efeitos são cumulativos afetando, 

porquanto, as ordens de discurso. A esse respeito, argumenta Fairclough (2001, p. 128-9): 

 

À medida que os produtores e os intérpretes combinam convenções 
discursivas, códigos e elementos de maneira nova em eventos discursivos 
inovadores estão, sem dúvida, produzindo cumulativamente mudanças 
estruturais nas ordens de discurso: estão desarticulando ordens de discurso 
existentes e rearticulando novas ordens de discurso, novas hegemonias 
discursivas. Tais mudanças estruturais podem afetar apenas a ordem de 
discurso “local” de uma instituição, ou podem transcender as instituições e 
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afetar a ordem de discurso societária. O foco de atenção na investigação da 
mudança discursiva deveria manter a alternância entre o evento discursivo 
e tais mudanças estruturais, porque não é possível avaliar a importância do 
primeiro para os processos mais amplos de mudança social sem considerar 
as últimas, da mesma forma que não é possível avaliar a contribuição do 
discurso para a mudança social sem considerar o primeiro. 

 
 
          Com Fairclough (Idem), nesse quadrante, aparece a necessidade de se entender o 

funcionamento do discurso na vida social de modo histórico e dialético, ou seja, expor a 

interrelação entre ordens de discurso e a prática discursiva ou mesmo o evento discursivo. Esse 

tipo de análise segue uma dupla perspectiva. De um lado, buscam-se compreender, 

detidamente, os processos de mudança como acontecem nos eventos discursivos; do outro, 

conferi, metodicamente, uma orientação relativa à maneira como tais processos atingem as 

ordens de discurso. Segundo o autor,  

 
a posição contraditória dos indivíduos  no eventos discursivos  e os 
dilemas que disso resultam originam-se em contradições estruturais nas 
relações de gênero nas instituições e sociedade  como todo. Entretanto, o 
que decisivamente determina a forma como essas contradições se refletem 
em eventos específicos é a relação desses eventos com as lutas que se 
desenvolvem ao redor das contradições. (...) um evento discursivo pode ser 
uma contribuição para preservar e reproduzir as relações e as hegemonias 
tradicionais de gênero e pode, portanto, ligar-se a convenções 
problematizadas, ou pode ser uma contribuição para a transformação 
dessas relações mediante a luta hegemônica (...). Os próprios eventos 
discursivos têm efeitos cumulativos sobre as contradições sociais e sobre 
as lutas ao seu redor. Assim (...), os processos sociocognitivos serão ou 
não inovadores e contribuirão ou não para a mudança discursiva, 
dependendo da natureza de uma prática social. (FAIRCLOUGH, op. cit., 
pp. 127-8). 
 

 
          Uma mudança na ordem do discurso implica novos apelos discursivos sob a base da 

própria mudança discursiva, isto é, depende diretamente da natureza da prática social com 

possibilidade de conferir determinada hegemonia à esfera do arcabouço discursivo.  

         De modo “esquemático” Fairclough (2001, p. 101) apresenta o discurso sobre uma 

concepção tridimensional54, esquematizada na figura abaixo. 

 

                                                 
54 Para uma análise aprofundada em relação à concepção tridimensional em Fairclough, vide Resende & Ramalho 
(2004). As autoras acrescentam a “análise de discurso crítica” o caráter emancipatório, destacando nesse tipo de 
abordagem o comprometimento com a sociedade, mais precisamente, a disposição de uma prática de pesquisa 
engajada verdadeiramente com os problemas sociais. Nesse caso, uma prática em particular que envolve diferentes 
configurações de elementos da vida social. Isso supõe compreender não o particular dos eventos individuais, mas a 
série de eventos instados conjunturalmente, ou seja, relacionados na sustentação e transformação de determinadas 
práticas sociais.  
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(Fonte: Fairclough, op. cit., p. 101). 

 

          O modelo tridimensional de Fairclough (2001), condensado por Iñiguez (2004) pode ser 

entendido da seguinte maneira: 

 

a) o discurso enquanto texto (o resultado oral ou escrito de uma produção 
discursiva); b) o discurso como prática discursiva engastada em uma 
situação social concreta; c) o discurso como um exemplo de prática social 
que não só expressa ou reflete identidades, práticas e relações, como 
também as constitui e configura (IÑIGUEZ, op. cit., p. 119). 

 

         Estas representações de uma discursividade manifesta apoiadas por opiniões em 

movimento proporcionam compreender o “formato” de formações discursivas latentes. 

Entendê-las, por sua vez, corrobora com a compreensão das dessimetrias que a relação com o 

interdiscurso é capaz de apresentar. Nesse caso, ajuda saber que há formações discursivas em 

constante enfrentamento e que, mantendo-se no campo de certas lutas, podem compartilhar 

discursos semanticamente comuns, embora envolvidas em controvérsias oblíquas e 

diferenciadas. Não se deve, portanto, negligenciar essas situações.  No campo do discurso e 

interdiscurso55, a crítica realizada pelos professores/as indígenas do Estado de Pernambuco,  no 

que diz respeito à natureza da política de educação formatada pela Secretária Estadual de 

Educação, emerge de um conjunto intercorrentes de questões: gestão administrativa, currículo 

próprio, calendário diferenciado, formação continuada, estrutura física das escolas, merenda, 

transporte escolar, plano de carreira etc., pressupondo, assim, algo que se pode chamar de 

                                                 
55 Fairclough (2001, pp. 95-96) diz que o interdiscurso “é a entidade estrutural que subjaz aos eventos discursivos 
e não a formação individual ou de código”. 

        
        TEXTO 

 
PRÁTICA DISCURSIVA 
(produção, distribuição, consumo) 

   
              PRÁTICA SOCIAL 
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processos discursivos, ou seja, são sentidos de discursos já realizados, imaginados ou possíveis 

(ORLANDI, 1999). Esses, digamos, contra-discursos, pautados numa tradição de articular lutas 

anteriores, predizem o movimento constante de novos discursos. Além disso, permitem 

postular sob quais condições se têm avançado determinadas situações face à produção de 

outros acontecimentos no campo político-pedagógico.  

          Não obstante, o jogo das formações discursivas e das situações estruturais 

temporalmente disponíveis, supõe a existência de fraturas sobre o campo das afinidades entre 

os projetos que cada instância considera necessário estabelecer. Trata-se, portanto, de tentar 

desvelar como por dentro dos conflitos discursivos, existem limites sobre a função dos sujeitos, 

expressas sob recorrências de problemas, decomposição de interesses e armadilhas político-

ideológicas. Ou seja, sob determinada perspectiva interdiscursiva pode haver dizeres que 

afetam o modo como cada sujeito significa uma dada situação discursiva (ORLANDI, 1999).   

          Nesse quadrante a AD presume, de modo geral, que o discurso não se encontra 

determinado pelas instituições56 e estruturas sociais, mas que é parte constitutiva delas. Supõe, 

entre outras coisas, que o discurso constrói o social (IÑIGUEZ, op. cit.) e nele se renova.  

          No intercruzamento das situações abertas pelas necessidades de coesão entre discurso e 

interdiscurso, torna-se pertinente perceber, como dentro dos espaços de projeção da educação 

escolar indígena Pankará, colocam-se os predicados de outras formações discursivas, também 

operantes (o dito e o não dito). Nesse caso, os sentidos pedagógicos dos discursos em educação 

escolar indígena, carecem ser compreendidos pela relação que estabelecem com suas 

exterioridades. Conforme Fairclough (2001)57, o discurso é um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um 

modo de representação. Porquanto, o discurso é uma prática, não apenas de representação do 

mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. 

Desse modo, o discurso contribui para construir as relações sociais entre as pessoas, e também 

contribui para a construção de sistemas de conhecimentos, crenças e poder (Idem, p. 91). 

         Os obstáculos, advindos das veredas dessa intersecção teórica, germinadas em 

determinadas condições, são variações comparativas e representacionais. Pois, de acordo com 

                                                 
56 Iñiguez (2004, p.130-1) afirma que não devemos entender por “instituições” unicamente estruturas formais 
como a igreja, a justiça, a educação ou outras semelhantes. Trata-se de considerar como instituição, conforme 
argumenta, todo aquele dispositivo que delimite o exercício da função enunciativa, o status do enunciado e dos/as 
destinatários, os tipos de conteúdos que podem ser ditos, as circunstâncias de enunciação legítimas para tal 
posicionamento. 
57 Fairclough (2001), ver, especialmente, o capítulo 3, pp. 89-132. 
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Iñiguez (op. cit., p. 249) a legitimação das representações construídas pelos falantes no 

discurso em relação aos diferentes acontecimentos e agentes sociais 

 

é um movimento discursivo que desempenha um papel essencial na 
transmissão persuasiva e na implantação das representações sociais. Essa 
transmissão persuasiva contribui para que sejam consideradas apropriadas 
determinadas ações ou políticas, de acordo com uma determinada 
interpretação dos acontecimentos.  

 

          Por conseguinte, favorecer o acesso as zonas temáticas dentro desse horizonte teórico 

tem por finalidade, otimizar um melhor suporte a armadura dos conceitos que se instalam na 

AD a partir dos deslocamentos perceptíveis na produção do discurso. Dessa forma, estamos de 

acordo, que para determinar fronteiras entre educação escolar indígena e o modo como os seus 

consecutores a representam, se faz necessário saber como aparecem num mesmo plano 

discursivo, filiações de dizeres, dispostas pelas situações da prática pedagógica escolar, no 

sentido simbólico, operativo e estrutural.  

         Mormente as escolhas de ações pedagógicas são “lapsos” classificatórios, embora quase 

sempre, não se tenha total domínio sobre suas conseqüências. Sendo assim, a mutação dos 

obstáculos interdiscursivos não deve torna-se algo sociologicamente sem possibilidade de 

análise, mas apenas, desdobramentos de elementos representáveis, advindos de situações 

concretas em seu movimento incessante.  

         Certamente o contexto e definição das opções pedagógicas se imbricam com o sentido 

de representação58. A representação, segundo Silva (1999, p. 35)  

 
é um sistema de significação. Utilizando os termos da linguística 
estruturalista, isso quer dizer: na representação está envolvida uma 
relação entre um significado (conceito, ideia) e um significante (uma 
inscrição, um marca material: som, letra, imagem, sinais manuais). Nessa 
formulação, não é necessário remeter-se à existência de um referente (a 
“coisa” em si): as “coisas” só entram num sistema de significação no 
momento em que lhes atribuímos um significado – nesse exato momento 
já não são simplesmente “coisas em si”. 
 

 

                                                 
58 Diferente de Silva (Op. cit.), Moscovici (1987, p. 26) curvado sob a perspectiva da psicanálise, diz que “uma 
representação fala tanto quanto mostra, comunica tanto quanto exprime. No final das contas, ela produz e 
determina os comportamentos, pois define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e nos 
provocam, e o significado das respostas a dar-lhes. (...) a representação (...) é uma modalidade de conhecimento 
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. (...) Uma 
representação é sempre uma representação de alguém ou de alguma coisa”. Para o autor as representações sociais 
não são simulacros ou resíduos intelectuais sem imbricação direta com o comportamento humano. Possuem 
função constitutiva da própria realidade. 
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          Postular, porquanto, a representação é dizer que ela está diretamente relacionada ao 

domínio de práticas de significação de sentidos. Nesse caso, estamos de acordo, no que se 

refere à representação em termos de prática escolar indígena, que uma proposição temática 

pode oferecer coerência as categorias a ela afiliada, na medida em que revele à dimensão de 

ação e significados, inerentes às interpelações arroladas  pelos sujeitos.  Não queremos dizer 

com isso, que as pessoas se movem à base de regras inalteradas; dependam da uniformidade 

das situações abertas no campo das relações sociais, e suas ações revelem apenas uma tentativa 

de superar a instrumentalidade dos valores dominantes. Sob diversos aspectos, toda prática 

pedagógica encontra-se impregnada (interior/exterior) de uma fisionomia conflitante de 

imagens, de discursos e representações, provocadas pelo modo de indagar as questões sob as 

quais se depara ou afilia.  

         Assim sendo, o conteúdo da reflexão em educação escolar indígena, sob o crivo de 

representação em prática de discurso político, na perspectiva da diversidade cultual, agrega 

diferentes gradações no domínio do discurso intercultural, coexistindo tanto as impressões dos 

atores mediante à especificidade do trabalho escolar, como o modo de tornar possível organizá-

las.  

          Não nos interessa nessa pesquisa, se fosse possível fazê-lo, encontrar uma harmonia 

predisposta aos mecanismos representativos adotados pelos professores/as indígenas com 

relação, ipso facto, aos seus modelos de representação. De fato, é muito delicado oferecer 

unidade ao lastro das representações, pois elas estão num nível de tênue constituição, 

organizadas de maneira bastante diversas e, em muito dos casos, indeterminadas.  

         Uma questão podemos defender a partir desses argumentos.  Os sujeitos estão numa 

mesma proporcionalidade de intercorrência: de pessoa-a-pessoa e de pessoa-a-grupo. E isto 

estabelece o elo do sujeito consigo mesmo e dele com seus pares. Por paradoxal que pareça, o 

trabalho de representação consiste, como assegura Moscovici (op. cit., p. 61) “em atenuar as 

estranhezas, introduzi-las no espaço comum, provocando encontro de visões, de expressões 

separadas e díspares”. Essa imbricação do insólito numa esfera irregular exprime tensões de 

posições. Decorre de situações construídas a partir do que se tornou tangível ou 

substancialmente possível. Em contrapartida, predizer algo supõe experienciar a consciência de 

alguma coisa, pela significação e mediação de mundo.  Uma experienciação (permita-nos os 

eufemismos) substancialmente simbólica, fenomenologicamente conceitual, historicamente 

situada e pedagogicamente mista. Mas, tantas proposições sobrecarregariam a visão dos 

sujeitos a par da percepção que constroem sobre os objetos?  Provavelmente sim. Embora o 

que importe para o escopo da AD seja voltar-se para o entendimento da produção e profusão de 
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dizeres que dialoguem para além do seu campo circunscrito. Para nosso caso em particular, um 

tratamento que não quer ser filtragem de imagens ou réplica de vozes preditivas. Apenas 

acolher e analisar as impressões inventariadas nos espaços pedagógicos de educação escolar 

entre os índios Pankará, do Estado de Pernambuco. Semelhante a Pêcheux (1997), estamos 

atrás das “falas que vêm de baixo”. 

 
1.3. Foucault e as regras do discurso 

 

          De maneira geral, cada sociedade escolhe, seleciona e institucionaliza algum tipo de 

regime de verdade, transformando num ou em vários tipos de discursos, à produção de outros 

regimes de verdades. Também um discurso, seja daquele que o pronuncia ou daquele que o 

traduz é uma possibilidade de afirmar posições, de interpor/expor limites e excessos de uma 

verdade.  

           Um discurso, quase sempre, deriva de um movimento aspiral. Genealogicamente se 

move, entre os objetos ou códigos simbólicos, matizado pelas preferências de suas escolhas. 

Porém, é precisamente através de enunciados forjados na abstração dos conceitos; na 

regularidade/irregularidade dos acontecimentos; na materialidade dos documentos ou no 

campo linguístico que mais prontamente se apresenta. Está sempre permeado pela permuta das 

interações plausíveis das formações discursivas. Assim, não interessá-nos a compreensão total 

– se se fosse possível – da produção de um discurso que autopronuncia-se e, ao fazê-lo, forma-

se pela verdade de signos verbais. Nesse caso, não é a prática discursiva do discurso da prática, 

e sim o que define sua circularidade interdiscursiva no domínio de práticas político-

pedagógicas, aquilo que realmente interessa nos limites dessa investigação. Supõe entender o 

campo da prática do discurso como um acontecimento discursivo, conforme o método 

arqueológico de Foucault, isto é, tratar de modo específico os enunciados produzidos 

(GREGOLIN, 2006, p. 76), em sua irrupção de acontecimento, a fim de poder compreender 

sua recorrência, seja num contexto geral, seja num tempo histórico particular. De modo geral, o 

campo dos acontecimentos discursivos é, conforme Foucault (2004, p. 30) 

 
o conjunto sempre finito e efetivamente limitado das únicas seqüências 
linguísticas que tenham sido formuladas; elas bem podem ser inumeráveis 
e podem, por sua massa, ultrapassar toda capacidade de registro, de 
memória, ou de leitura: elas constituem, entretanto, um conjunto finito. 

 

          Assim, no jogo das articulações discursivas, a produção das identidades ou mesmo a 

condição das palavras e práticas sociais irão depender do modo como essas situações de 
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práticas articulatórias são constituídas. O objeto da investigação deva, portanto, radicar entre os 

efeitos de poder e de saber, ou se se preferir, na pluriformidade das culturas, para então 

deslindar de certa maneira por outras linhas fronteiriças. Cada discurso é a expressão modal de 

uma realidade, inscrito na relação do sentido com o significado. Não se trata, por sua vez, de 

substantificar o discurso, ainda que aceitemos, semelhante a Lacan, que o “mundo das palavras 

cria o mundo das coisas”59.  

         Os discursos sob a égide de regime de verdades são portadores de regras, que permitem 

ou não explorar nuances de suas contingências, por isso eles podem ser um procedimento de 

controle cultural, um habitus no sentido bourdieniano. Em As Palavras e as Coisas (2007, p 

103) Foucault insiste sobre a necessidade de empreender uma análise arqueológica face ao 

próprio saber, de modo que é 

 

preciso reconstruir o sistema geral de pensamento, cuja rede, em sua 
positividade, torna possível um jogo de opiniões simultâneas e 
aparentemente contraditórias. É essa rede que define as condições de 
possibilidade de um debate ou de um problema, é ela a portadora da 
historicidade do saber.  
 
 

          O discurso concebido desse modo não representa a manifestação unilateral de um sujeito 

cognoscente, que pensa e fala por si mesmo, mas, contrariamente, comporta a expressão e 

experiência da prática como uma maneira de identificar outras práticas advindas da 

descontinuidade do próprio sujeito que com ela e nela se materializa. É muitíssimo improvável 

existir saber sem prática discursiva, supondo, então, o quão mais difícil seja, prática discursiva 

sem um saber que a determine. 

         Foucault (2000, p. 35) dirá que não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às 

regras de uma “política” discursiva (constitutiva de uma filtragem cultural), ativada através de 

diferentes discursos. Todo discurso encontra-se in fieri dentro de uma estrutura discursiva60 

subjacente. Não obstante, o discurso pode ser constituído sob dois pólos: a) pelas propriedades 

e valores simbólicos (materiais e imateriais); b) e pela produção de uma crença bem definida. 

Por conseguinte, o campo discursivo ao concernir equilibração às proposições que enuncia, 

oferece aos objetos, um valor disciplinar preponderante, colocando-se numa posição de 

interdição face às outras posições discursivas. Para Foucault (Idem, pp. 8-9) em toda sociedade 

                                                 
59 Conforme François Dosse (1993, p. 129), História do Estruturalismo (Vol. I): O Campo do Signo. 
60 A estrutura discursiva, conforme Mutzemberg (2008, p. 211), procura capturar o resultado dos processos 
articulatórios e se define como a construção de pontos modais que fixam parcialmente sentidos dentro de 
processos hegemônicos. 
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a produção (oral ou escrita) do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada 

e redistribuída por certo número de procedimentos; estes têm por função, entre outras coisas, 

conjurar seus poderes e perigos, dominar (submeter) seus acontecimentos aleatórios e esquivar 

a temível materialidade. Nesse sentido semântico, o discurso é uma forma de interdição, ou 

seja, uma imbricação de influências que se auto-interditam, mas também uma confusio in 

terminus (desordem nas palavras, [cf. Foucault, Idem]) e nas ações. 

          Um discurso se faz ser a cada discurso produzido, isto é, reativa-se nos novos discursos, 

qualificando aquele/a que o pronuncia por regras multivariadas, embora deva satisfazer a certas 

exigências ou condições61. É um conhecimento/poder complexo e profundamente agrupado. 

Entre os povos indígenas do Nordeste, por exemplo, a construção hierárquica que subdivide as 

regras de organização social e poder intercomunitário, permite que se estabeleçam no seu 

interior, um elástico sistema de formas interdiscursivas, denominadas de “conselho tribal”, 

“representação de lideranças”, “pajés”, “caciques” etc., imbricadas por ligações explícitas entre 

signos verbais e representações de práticas sociais. O discurso da hierarquia indígena, 

ritualizado por regras de regimes de verdade, permite confirmar identidades e cria necessidades 

de assimilação.  

          Desse modo, os discursos étnicos, etnicistas, culturalista, entre outros, a partir da gnose 

foucaultiana, não se depreendem de práticas rituais, mas são por elas determinadas, introduzido 

nos sujeitos “propriedades singulares e papéis preestabelecidos” (Idem, p. 34).  Papéis de 

trocas, de reafirmação verbal e material, tornam, de fato, possível um regime de circulação 

discursiva mais controlada. As lutas travadas pelos sujeitos da educação escolar Pankará, nos 

espaços onde realizam seus processos de aprendizagem, não estão isentas desse campo 

interdiscursivo. Ao modificar comportamentos, reafirmar e mobilizar atitudes apropriam-se de 

determinados discursos, num incisivo confronto com antigos saberes e poderes. Foucault 

(Idem, p. 44) sugere analisar articuladamente, os rituais da palavra, as sociedades do discurso, 

os grupos doutrinários e as apropriações socais, a fim de se entender melhor como na trama 

dessas interfaces os discursos permeiam-se pelas apropriações que realizam. Significa 

compreender aquelas mediações que fundam a significação das práticas e seus aspectos 

                                                 
61 Para Foucault, conforme analisa Gregolin (2006, p. 143-5), as práticas discursivas “estão submetidas a um jogo 
de prescrições que determinam exclusões e escolhas; nesse sentido, elas não são pura e simplesmente, modos de 
fabricação de discursos, pois são definidas por instituições (técnicas, jurídicas, escolares, etc.) que ao mesmo 
tempo as impõem e as mantêm. Do mesmo modo, as transformações nas práticas discursivas não são operadas 
nem por sujeitos individuais nem por totalidade (“mentalidade”; “espírito de uma época”); elas estão ligadas a 
todo um conjunto complexo de modificações que tanto podem ser operadas fora dela (em formas de produção, de 
relações sociais, em instituições políticas) quanto no interior delas mesmas (no interior de um campo científico, 
por exemplo, podem transformar-se as técnicas de determinação dos objetos, o afirmamento e o ajustamento de 
conceitos, etc.) ou, ainda, ao lado dela (em outras práticas discursivas)”. 
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manifestos, na relação entre os sujeitos e, correlativamente, os sentidos que constroem pela 

relutância singular do discurso. 

          Questionando a irrupção que marca o campo da produção de verdades, Foucault (2000, 

p. 51-54) assinala a necessidade de um tratamento historicamente situado a partir de um 

método que se desenvolve em torno de alguns princípios. Vejamos, de modo geral, como o 

autor apresenta essa proposta. 

 

1. Princípio da Inversão. Tradicionalmente a fonte de afirmação dos discursos 

desempenhava um papel positivo e fechado com relação à busca de verdades. Foucault 

diz que se deve realizar um sentido contrário a essa lógica, uma rarefação do discurso, 

admitindo a intervenção de outros princípios e métodos. Isso quer dizer, olharmos o 

efeito que o discurso opera em termos de poder, ao invés de observar apenas sua 

característica convencional. 

2. O Princípio de Descontinuidade. Tentativas de pensar um discurso hermeticamente 

limitado corroboram com a existência de formas de um “não-dito” que exige que se 

pense e se mova a partir desse mesmo pensar. Para sair, portanto, desse labirinto, 

devemos tratar os discursos como práticas descontínuas, isto é, eles podem se cruzar, se 

ignorar ou mesmo se excluir sub-repticiamente. A tentativa era procurar continuidades. 

Então, a ideia de Foucault é oposta: procurar o que há de descontinuidade, aquilo que 

provoca coisas novas, criando um movimento novo. 

3. O Princípio da Especificidade. Nesse caso, não se deve transformar o discurso num 

jogo factual de significações prévias. Foucault descaracteriza a possível face legível (e 

confortável) que o mundo se apresenta. A tarefa maior seria decifrá-lo. Para ele, o 

mundo não é cúmplice de nossos conhecimentos. Compreende que não há providência 

“pré-discursiva” capaz de ordená-la a nosso bel prazer. É fundamental que se conceba o 

discurso como uma violência sobre as coisas. Justamente nessa dimensão, os discursos, 

para o filósofo, encontram o princípio da especificidade, sendo assim, se poderá melhor 

compreendê-los. 

4. O Princípio da Exterioridade. Nesse quarto princípio é preciso não passar 

aleatoriamente do discurso em si para seu núcleo interior, ou seja, para uma 

significação particular que se manifestaria nele. Mas, contrariamente, como prefere 

Foucault, dispondo-se do próprio discurso – de sua regularidade (ordem, posições) –, 

passar às suas condições externas de possibilidades, àquilo que oferece lugar aos 

acontecimentos e fixa (ou permite surgir) suas fronteiras. Deva-se, portanto, ficar atento 
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ao contexto no qual o discurso é produzido, verificando as condições e possibilidades 

em que é constituído. 

 

         Seria escusado dizer, a partir das conseqüências advindas desses princípios, que todo 

discurso é uma prática que quer definir o “fundo das coisas”, obliquamente traçada na 

materialidade dos objetos. O lugar que ocupa o discurso é sempre descontínuo, tanto na 

estrutura do plano da fala como nas posições encadeadas pela prática. A unidade discursiva, in 

fieri, do sujeito é fictícia; pois ela não pode ser medida pela exterioridade aparente das coisas 

nem ser reconhecida prontamente na regulação de signos culturais, contido nas determinações 

de certos sistemas de representação. 

         A arqueologia na construção do discurso em M. Foucault (2004) tem também outras 

quatros proposições, arrolados pelo filósofo, da seguinte maneira: 

 

1. Deva-se buscar definir não os pensamentos, as representações, as imagens que se 

ocultam (códigos ocultos) nos discursos, mas os próprios discursos, enquanto práticas 

que obedecem a regras. É pela maneira em que os elementos considerados ocultos 

funcionam que torna possível a “própria modalidade enunciativa” (FOUCAULT, 2004, 

p. 125); 

2. Não procurar a transição contínua em que os discursos se seguem. Faz-se necessário 

precisar os discursos em sua especificidade; mostrar em que sentido o jogo das regras 

que utiliza é irredutível a qualquer outro discurso; 

3. A arqueologia foucaultiana não se ordena pela figura da obra; também não busca 

compreender o movimento em que esta se destacou. Tão pouco quer reencontrar o 

ponto em que o individual e o social se investem um no outro; 

4. Por fim, ela não procura reconstituir o que pode ser pensado, desejado, visado ou 

experimentado pelos homens no próprio instante em que proferiram o discurso (Idem, 

op. cit., p. 157-8). 

                     

          Através dessa gnose arqueológica, Foucault identifica o emissor do signo como um 

autor; o sujeito do enunciado sendo o que produz elementos com uma intenção de significação; 

o objeto pertencendo a um domínio já definido, cujos caracteres são anteriores à enunciação 

que o coloca; e o sujeito do enunciado não é idêntico ao autor da formulação de uma frase. 

Assim, não há um núcleo constante nas posições do sujeito nem do próprio enunciado. Por 

conseguinte, existem outros inúmeros labirintos no discurso. Segundo Foucault (Idem), o 
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perigo é permanecer numa nebulosa paisagem, incapazes de modificar a velha forma de fazer 

análise de discurso, deixando-se ligados a um solo gasto e mal fundamentado de realizar o 

discurso da ciência. O método arqueológico, nesse sentido específico, de certo modo pós-

empirista, é uma ferramenta heurística que se move sob campos cruzados, provocando 

possibilidades de interpretação em torno das diferentes e complexas dimensões da realidade 

social; oferecendo-lhes, não obstante, nova performance, energia e vigor conceitual. No 

entanto, a arqueologia foucaultiana, procura encontrar fissuras nos fatos discursivos, seja eles 

anterior a um acontecimento ou estejam imbricados às condições que determinam a sua 

explicação. De modo geral, a explicação do “acontecimento discurso”, que não é causal, 

procura compreender sob quais condições históricas esse “acontecimento” se materializa. 

Assim, o método arqueológico (exposto por Foucault em Arqueologia do Saber), envolve, 

segundo argumenta Gregolin (2006, p. 72) 

 

a escavação, a restauração e a exposição de discursos, a fim de enxergar a 
positividade do saber em um determinado momento histórico. Ele se 
constitui na busca de elementos que possam ser articulados entre si e que 
fornecem um panorama coerente das condições de produção de um saber 
em certa época. Analisando a extensa rede que constitui as positividades 
do saber, a arqueologia procura não as ideias, mas os próprios discursos 
enquanto práticas descontínuas que obedecem a certas regras; centrando-se 
nas práticas discursivas. Foucault pensa o método arqueológico não como 
uma “doxologia”, isto é, a análise “não vai, em progressão lenta, do campo 
confuso da opinião à singularidade do sistema ou à estabilidade definitiva 
da ciência”, mas investiga as diferentes modalidades de discurso que 
circulam em certa época. 
 
 

          A recorrência de campos cruzados dos enunciados – momentos históricos gerados na 

interseção de batalhas discursivas – poderá está sobredeterminado nos espaços que define sua 

própria materialidade, isto é, um movimento dilemático e dialético que se move e se integra, 

simultaneamente.  Em verdade, a materialidade dos “jogos enunciativos” presume campos de 

lutas, dentre acontecimentos que atravessam a relação descontínua da ordem do discurso. Por 

esse motivo que o espaço do saber é tomado pelo acontecimento nas relações complexas das 

representações. O domínio dos enunciados vinculados por a priori históricos se caracteriza, 

conforme diz Foucault (2004) 

 
por diferentes tipos de positividades e escandido por formações 
discursivas distintas (...) Temos de tratar, agora, de um volume complexo 
em que se diferenciam regiões heterogêneas e em que se desenrolam, 
segundo regras específicas, práticas que não se podem superpor. (...) Ao 
invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras 
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que traduzem, em caracteres visíveis, pensamentos constituídos antes e 
em outro lugar, temos na densidade das práticas discursivas sistemas que 
instauram os enunciados como acontecimentos (...) (p. 146). 

 
 

                        Por conseguinte, não há enunciado em geral 
 
 

              (...) livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte 
de uma série ou de um conjunto, desempenhado um papel no meio dos 
outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre 
em um jogo enunciativo. (...) Não há enunciado que não suponha outros; 
não há nenhum que tenha, em torno de si, um campo de coexistências, 
efeitos de séries e de sucessão (idem, p. 112). 

 
 

                           Outra questão a considerar na análise foucaultiana, é dizer que um enunciado pertence 

a uma formação discursiva, do mesmo modo 

               
                como uma frase pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto 

dedutivo. Mas enquanto a regularidade de uma frase é definida pelas leis 
de uma língua, e a de uma proposição pelas leis de uma lógica, a 
regularidade dos enunciados é definida pela própria formação discursiva. 
A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação discursiva 
constituem uma única e mesma coisa; o que não é paradoxal, já que a 
formação discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas 
por uma dispersão de fato, já que ela é para os enunciados não uma 
condição de possibilidade, mas uma lei de coexistência, e já que os 
enunciados, em troca, não são elementos intercambiáveis, mas conjuntos 
caracterizados por sua modalidade de existência (FOUCAULT, 2000, p. 
132).  

 
 
          A definição atribuída por Foucault sobre um conjunto de enunciados e as formações 

discursivas supõe que ambas apóiam-se mutuamente; que unidade e descontinuidade estejam 

imbricadas em processos históricos. Por esse motivo, mais não somente, à análise no campo 

discursivo é orientado no sentido de compreender de modo abrangente o enunciado na 

estreiteza e singularidade de sua situação, isto é, 

  
 

de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da 
forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros 
enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 
enunciação exclui. Não se busca, sob o que está manifesto, a conversa 
semi-silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por que não poderia 
ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e 
relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar 
(FOUCAULT, Idem, p. 31). 
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          Nesse sentido, também é pertinente que se perceba – no cerce dessa perspectiva – o lugar 

da prática discursiva, que é um Saber em Foucault (2004). Ela se acha especificada da seguinte 

forma pelo autor: 

 
o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou não 
status científico (...); o espaço em que o sujeito pode tomar posição para 
falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso (...); campo de 
coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos 
aparecem, se definem, se aplicam e se transformam (...); finalmente (...) se 
define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo 
discurso (...).  Há saberes que são independentes das ciências (que não são 
nem esboço histórico, nem o avesso vivido); mas não há saber sem uma 
prática discursiva definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo 
saber que ela forma (FOUCAULT, 2004, pp. 205-206).  

 
 
          Não obstante a prática discursiva não deva ser confundida com a possibilidade de um 

sujeito definir uma proposição mental, uma representação simbólica, uma auto-imagem 

cultural ou mesmo uma atividade puramente intelectual. Ela encontra-se, porquanto, associada 

a regras anônimas, muito embora vinculadas num tempo e num espaço, postos por uma 

determinada época e área social, econômica, geográfica ou mesmo linguística (FOUCAULT, 

2004). O que está se argumentando aqui é que na produção discursiva coexistem elementos 

repetíveis, podendo provocar alterações sob a ordem do discurso, desde que o enunciado se 

apóie numa materialidade expressa por um contexto de espaço e tempo. Embora, como afirma 

Foucault (Idem, p. 116), o enunciado não se reduz ou se identifica com um fragmento de 

matéria, porém, sua identidade varia de acordo com um regime amplo e complexo de 

instituições materiais.  

 
 
1.4. Proposições acerca do Percurso Metodológico 

 

         Esta pesquisa inscreve-se na perspectiva dos Estudos Culturais62 da Educação, no campo 

da teoria crítica e pós-crítica contemporânea e nas amarrações teórico-metodológicos da teoria 

do discurso e mudança social de Norman Fairclough (2008), como também em Pêcheux 

                                                 
62 Para um debate sobre os Estudos Culturais (EC), ver Wortmam e Veiga-Neto (2001). Surgidos no Center for 
Contemporary Cultural Studies at Birmingham, na década de sessenta, conforme os autores citados (Idem, p. 33), 
os (EC) desde logo se caracterizaram por adotar estratégias que procuram ser não-paradigmáticas, ou seja, 
estratégias que rejeitam a busca de um domínio objetal, de uma metodologia própria, de uma tradição fundadora e 
de um léxico próprio. Caracteriza-se também por ser uma perspectiva de caráter antidisciplinar. A essas 
características e preocupações os EC trazem também: o exame de práticas culturais, as relações de poder, cultura e 
conhecimento ou as várias noções de política cultural. 
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(1988) e Gregolin (2006). Essas abordagens agregam em torno de si a possibilidade de 

produzir ciência a partir do debate pautado pela visão crítica dos fatos sociais, sem se contentar 

com a necessidade de localizar sínteses redutoras sobre os mesmos. Nesse sentido, optamos 

pela via de construção de conhecimento que não pretende dar conta da totalidade do objeto de 

pesquisa, já que a prudência nos níveis de análise possibilita um diálogo multimetodológico no 

plano da investigação e evita fraturas desnecessárias quanto à projeção que a ela se estabeleça. 

No nosso caso, o tratamento dado às etapas da pesquisa, procura compreender os significados 

da educação escolar indígena Pankará, através das transformações que seus consecutores 

realizam, no plano do discurso político-pedagógico. São proposições enviesadas, porquanto, 

tanto pelas representações passíveis da observação, como através dos significados pressupostos 

à reconstrução dos dados empíricos.   

          No  âmbito dialético da configuração de diferentes discursos, leitura situada por entre os 

limites de construções discursivas, os Estudos Culturais (EC) podem indicar alternativas 

conceituais em relação ao plano prático de entendimento do objeto.  Porém, trata-se, em 

primeiro lugar, de perceber, conforme faz saber Bogdan e Biklen (1994, p. 61), 

 

                                              (...) que todas as relações sociais são influenciadas por relações de poder 
que devem ser entendidas mediante a análise das interpretações que os 
sujeitos fazem das suas próprias situações. Em segundo lugar, (...) que 
toda a investigação se baseia numa perspectivação teórica do 
comportamento humano e social. Os estudos culturais enfatizam a 
importância dos métodos qualitativos para apreenderem a intersecção entre 
a estrutura social e a ação humana (grifo nosso). 

 
 

         Considerando a existência simultânea entre produção do pensamento crítico, proposição 

de método e concepção histórico-política da realidade, ainda a partir dos EC, é possível trazer 

para o encalço da investigação qualitativa, modos de sentidos e significados da materialidade 

discursiva na educação escolar indígena. Assim, a fim de melhor caminhar entre as 

armadilhas que supostamente separa o sujeito do objeto, é necessário dizer, no âmbito desse 

trabalho, que nossa concepção teórico-metodológica apreende o entendimento dos fatos como 

processos de apropriação e interpelação prática entre enunciados e discursos, necessária à 

compreensão concreta da realidade em mudança, isto é, dos sujeitos históricos que promovem 

transformação social. Corroborando com Minayo (1996), arguimos que a pesquisa social não 

pode e não deve ser definida de forma estática ou mesmo estanque. Ela deve, portanto, ser 

conceituada historicamente levando em consideração todas as contradições e conflitos que 

permeiam seu percurso. Noutro lugar a autora argumenta que a pesquisa é uma 
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atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É 
a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a 
pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 
intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 
problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, 
relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 
frutos de determinada inserção no real, nela encontrando suas razões e 
seus objetivos (MINAYO, 1994, p. 17-8).  

 

         Isto supõe dizer que tanto a escolha de um tema como a produção do conhecimento não 

emergem espontaneamente. Uma análise que desconsidere as contradições  quanto ao 

movimento do próprio pensamento pode apresentar boa argüição, mas enquanto reflexão 

teórica sobre a realidade acaba por si mesma exaurindo-se.  

                                  Pode-se evidentemente questionar se é possível realmente uma alterabilidade radical no 

plano primário da realidade social ou no nível básico dos seus processos históricos.  As leituras 

poderão polarizar relações duais, fundar novos campos epistêmicos e ampliar outros esforços 

em teoria crítica. A compreensão a partir das contradições, sentidos e significados da realidade, 

constitui uma das ferramentas heurísticas necessária ao movimento de produção e construção 

do conhecimento, embora não deva ser percebida de maneira determinista. Portanto, o que 

poderíamos denominar de captação do conteúdo em suas oposições latentes 

(subjetivo/objetivo, abstrato/concreto, teórico/prático) por si mesmo não guarda uma só lógica 

na confecção da pesquisa.  

                                  O movimento de investigação crítica se desenvolve por transições e nunca por formas 

fixas ou preordenadas63. Esse recurso metodológico pressupõe determinado nível de apreensão 

no que se refere aos significados expressos pela plausibilidade das ações discursivas dos 

sujeitos da pesquisa. Conforme Colombo (2005, p. 266) 

 
As escolhas retóricas que se cumprem – de modo mais ou menos 
consciente – para dar vida a um texto têm implicações sobre a narração 
que se está em condições de produzir, constroem uma história particular e 
uma visão específica de realidade. A forma de escrever e a linguagem não 
se limitam, portanto, a tomar comunicáveis o que já existe no mundo ou 
na mente, mas se tornam formas ativas de construção do mundo e do  
pensamento.  
 
 

                                                 
63 Pêcheux (1988, p. 54) dirá que na análise de discurso o desafio é o de construir interpretações, sem jamais 
neutralizá-las, isto é, nem no “qualquer coisa” de um discurso sobre o discurso, nem em um espaço lógico 
estabilizado com pretensão universal. 
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          Nesse caso, a “des-crição” científica, ainda segundo Colombo (Idem, 268) torna-se um 

método de escrita entre os outros, caracterizada, diga-se assim, pelas escolhas, retóricas e 

estilísticas.  

                                   Não obstante, estabelecer opções metodológicas (ou uma opção metodológica) consiste 

em poder eleger algumas preferências, articuladas congruentemente com os objetivos 

delineados no âmbito da pesquisa, mas, preferencialmente, devendo estar compatíveis aos 

interesses dos sujeitos da investigação. A questão em aberto é dizer que para explicar certos 

“achados” na pesquisa qualitativa, no campo dos EC64, faz-se necessário uma postura que 

combine reflexão crítica (SCHÖN, 1995) de um lado, e condições possíveis de apropriação da 

realidade (FREIRE, 1983a, 1983b), do outro. Entretanto, essa posição não é um ato 

mecânico/dual no qual se possa oferecer garantia automática ao conhecimento investigado. 

Traduzirá, possivelmente a opção teórico-política sob a qual o pesquisador/a se apóia65, 

expondo em que direção recai suas escolhas conceituais. Por conseguinte, uma investigação 

que se limite a trafegar somente a partir das preferências e afinidades mais condizentes do 

pesquisador/a, poderá estruturar esquematicamente um bom número de categorias, organizar a 

seu favor determinadas conclusões ou até mesmo articular fortes premissas com base nos 

critérios de método adotado, porém, pode de igual maneira, incorrer por entre reducionismos 

desnecessários e constituir fraturas em demasiado no lastro da investigação.  

                                  A construção de sentidos sobre os eixos temáticos dessa investigação (educação escolar 

indígena, perspectivas da interculturalidade e análise de discurso), procura articular conexões 

de saberes/dizeres que emergem de práticas discursivas em educação escolar diferenciada, de 

modo que se possa a partir delas pensar suas implicações e seus apelos mais imediatos, no 

campo específico da educação escolar, ou com relação aos processos de afirmação de 

identidade social. Não se trata de abdicar de determinadas particularidades em substituição de 

outras. Porém, conferir uma proposta de educação escolar onde as pessoas podem dispor do 

conceito de luta cultural, pautando-se em experiências do cotidiano (CERTEAU, 1994; 

SCHÖN, 1995), tem maior chance de implementar  propossições pedagógicas com maior 

consistência e êxito em termos de transformação social.  

                                  Assim, o papel conferido a luta pela afirmação de identidades, a política cultural e a 

ressignificação dos processos de aprendizagens, os compromissos com uma nova perspectiva 

                                                 
64 Para um aprofundamento utilizando uma pesquisa a partir dos (EC) ver, Jociane Rosa de Macedo Costa (2005, 
pp. 85-116). 
65 Além dos EC e pós-coloniais, da teoria crítica, da análise de discurso crítica, nossa afiliação teórica encontra-se 
vinculada à perspectiva dialética materialista da história advinda de Karl Marx (1946,1987); de autores que 
aprofundam essa dimensão (Gramsci, 1982, 1984; Júnior, 2001; Boron, 2007; Vázquez, 2007, etc.). 
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de gestão na educação escolar indígena, é de fundamental importância. Nesse caso, favorece 

diversas possibilidades: seja quanto à renovação de práticas discursivas, seja pelas mudanças 

de poderes instituídos. Visto sob essa ótica, a luta pelo poder de representação, incorpora 

diferentes interesses. De maneira geral, ela tem se caracterizado a partir das falas, práticas 

sociais, textos e símbolos implícitos aos significados tácitos que sustentam determinadas 

práticas discursivas entre professores/as e lideranças indígenas no Estado de Pernambuco. 

                                  Perscrutando essas questões enquanto formulação teórica, se faz necessária atenção aos 

diversos aspectos que elas podem suscitar. Para o caso da educação escolar Pankará, importa 

saber de que modo às relações proeminentes que acompanham o discurso pela perspectiva da 

interculturalidade tem se instituído nos últimos anos. Dessa forma, atribuir a determinados 

processos de luta sócio-cultural, importância pedagógica no sentido de afirmação de direitos ou 

renovação de práticas de ensino e aprendizagens, é de extrema importância, no âmbito da 

produção de novos discursos educacionais. Entre os povos indígenas, a articulação entre 

processos e afirmação discursiva com as lutas políticas e culturais, tende a favorecer ainda 

mais as relações interétnicas. Entretanto, esse movimento de práticas em construção não é algo 

escalonado e homogêneo. São discursos e práticas antagonicamente dispersas: calcadas sob 

relações de forças, mobilizadas a partir da refração de projetos ou fragmentadas pelas muitas 

maneiras do pensar e do fazer mudanças de base estrutural ou institucional.  

                                 Esquematicamente, as preocupações expostas acima, advêm de um entendimento 

metodológico que procura postular, num mesmo plano: a) discussão teórica; b) análise de 

discurso; c) e práxis pedagógica. Alinhando nesse entendimento, as práticas em educação 

escolar Pankará, confrontam demandas advindas do coletivo dos seus professores/as frente aos 

apelos reguladores da esfera oficial. Desse modo, nessa arena de múltiplos interesses, costuma-

se adjetivar de diferenciada a educação dos índios do Nordeste. Nelas delineiam-se um misto 

de situações, que vão desde antigas pendências a emergência de abordagens inovadoras, 

cruzando o campo do discurso e práxis pedagógica escolar e não escolar.  

                                  O desafio tem sido articular essas questões no plano de projetos pedagógicos congruentes 

a partir da formatação do currículo intercultural. Desde 1988, especificamente, e a partir do 

período pós-constituinte em particular, que o tema educação indígena tomou novas proporções 

no cenário pedagógico oficial brasileiro. Infiltrou-se em diferentes regiões disciplinares e se 

moveu por espaços nunca dantes trafegados, ganhando visibilidade, motoriedade e status de 

política pública. Como atores protagônicos, os índios irão pensar e ressignificar suas ideias 

sobre cultura nacional, identidade étnica, relações interétnicas e educação escolar explorando 

as lacunas e representações que o tratamento antropológico, historiográfico e pedagógico havia 
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tradicionalmente constituído com bastante solidez. Foi certamente uma “virada 

epistemológica”66 em termos de apropriação do poder dizer pelos próprios atores daquilo que 

dantes estava sob domínio de alguns intelectuais próximos aos índios ou circunscritos a esferas 

interinstitucionais. Colocou-se, assim, numa mesma  arena interpelativa práticas pedagógicas, 

linguagem acadêmica, proposições políticas e reivindicações emergentes. Potencialmente, tais 

pontos de vistas fortalecerão as pesquisas em educação escolar indígena naquilo que poderiam 

ainda avançar. Seja explicitando conexões entre construção teórica e significados da prática, 

seja tomando a cultura um campo de múltiplos olhares, e/ou interrogando de que modo deveria 

ser a natureza da ação social (MELUCCI, 2005).  

                                   Entretanto, transformação do foco discursivo ou do modo de validação da teoria é uma 

distinção deslizante, resolve algumas questões mais não dá conta da própria prática social. Isso 

porque, conforme Melucci (idem, p. 41), 

 

                         A pesquisa como forma reflexiva, como conhecimento do conhecimento, 
entra hoje no contexto social como prática cultural voltada para modificar 
a ação através de novos imput acerca dos seus significados. A relação entre 
observação e intervenção se torna, portanto, uma questão epistemológica 
central. A dimensão artificial da vida social e o seu aspecto permanente de 
simulação se tornam parte constitutiva das práticas sociais e das mesmas 
práticas de pesquisa (grifos do texto). 

 
 

         Os novos discursos e atos pedagógicos empreendidos pelos professores/as com as 

lideranças do povo Pankará, estão relacionados a “filtros” conceituais, sendo resultado de 

                                                 
66 Colombo (2005, p. 265) afirma que a virada epistemológica das últimas décadas evidenciou os modos pelos 
quais se “traduz”. Desse modo o que se viu ou se pensou não podem ser considerados simples automatismos, atos 
transparentes e mecânicos, porque comportam uma intervenção ativa de interpretação e de seleção.  Por sua vez, 
Alberto Melucci (2005, p. 32-33) analisando o lugar da pesquisa social, afirma que a virada epistemológica não 
diz respeito somente aos métodos qualitativos, mas abrange todo o campo da pesquisa social. Para ele é como se 
as práticas de tipo qualitativo tivessem aberto a estrada para uma redefinição do campo no seu conjunto e 
começassem a produzir uma mudança dos velhos limites que separam quantidade e qualidade, superando a 
herança dualística da modernidade, operando como fatores de inovação por todo o campo da pesquisa social. O 
autor salienta quatro características principais no que tange à redefinição epistemológica, no âmbito da pesquisa 
social.  A primeira diz respeito à centralidade da linguagem, ou seja, “tudo o que é dito, é dito para alguém em 
algum lugar”. A linguagem ocupando papel central, sempre ligada a tempos e lugares específicos, nesse caso ela 
ocupa um papel específico, pois a produção do conhecimento passa pela linguagem (culturalizada, de gênero, 
étnica etc.). A segunda característica incorre sobre uma redefinição profunda da relação entre observador e o 
campo. De modo geral, “tudo o que é observado na realidade social é observado por alguém, que se encontra 
inserido em relações sociais e em relação ao campo que observa”. O papel do observador e sua relação com o 
assim chamado objeto de pesquisa transformam-se em ponto crítico da reflexão na pesquisa social. O terceiro 
aspecto refere-se a hermenêutica na qual a pesquisa social está ligada. Nesse caso, não se trata mais de “produzir 
conhecimentos absolutos, mas interpretações plausíveis”.  O quarto ponto destaca à apresentação dos resultados, 
compreendendo-os como “uma forma de narração”. Porquanto, de acordo com o autor, “a linguagem científica é 
uma das estratégias possíveis dentre outras e este reconhecimento introduz uma perspectiva que tende a aceitar a 
polifonia, o pluralismo possível das formas de relatos e que exige sobre a forma escolhida uma atitude 
inevitavelmente auto-reflexiva”.  
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práticas políticas. São expressões germinadas do cotidiano e das experiências acumuladas no 

campo das lutas específicas. Cabe entender as tensões e possibilidades que essas práticas 

evidenciam, redefinir conceitualmente o papel que ocupam e aprofundar suas conexões junto 

aos discursos pela interculturalidade no chão pedagógico escolar (sujeitos, espaços e projetos). 

          Na interface dessa pesquisa são as condições de uma realidade múltipla que nos interessa 

e não a identificação de uma realidade única, por isso a natureza descritiva da análise 

qualitativa67 se orienta em consonância com a discussão dos dados investigados. Dessa forma, 

enquanto opção teórico-metodológica, essa investigação se inscreve no lastro das pesquisas em 

educação68 que primam pela combinação de um tratamento referencial acerca dos problemas 

da prática pedagógica, recrutadas pela ação de sujeitos mobilizados por práticas em educação 

escolar alternativas.  Diálogo articulado ao terreno teórico e epistemológico de projetos 

pedagógicos coletivamente instituídos. Dada à plasticidade das ações entre os atores da 

educação escolar indígena Pankará, a experiência assume uma posição fundamental. Nesse 

caso, o plano focal das informações coletadas (espaços, atores, lugares), realizar-se-á nos 

diferentes processos formativos disponíveis pelos sujeitos da investigação: semanas culturais, 

reuniões pedagógicas, produção didática e sala de aula. A presença nesses espaços pedagógicos 

durante o trabalho de campo procurará compreender a profundidade das relações de troca de 

saberes que neles se realizam e estabelecer a partir deles um tratamento analiticamente crítico-

interpretativo. 

                                                 
67 Embora seja redundante se falar de análise qualitativa em pesquisa social, pois toda pesquisa é qualitativa na 
sua abrangência, já existe suficiente entendimento sobre as características da investigação qualitativa. Bogdan e 
Biklen (1994, pp. 47-51) elegem cinco delas. Vejamos: 1) Na investigação qualitativa a fonte de dados é o 
ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal. Os investigadores qualitativos freqüentam 
os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Para esses pesquisadores divorciar o ato, a palavra ou o 
gesto do seu contexto é perder de vista o significado que essas situações oferecem. 2) A investigação qualitativa é 
descritiva. A abordagem qualitativa exige que o mundo seja examinado como uma ideia de que nada é trivial, que 
tudo tem potencial para constituir uma pista a fim de estabelecer uma compreensão esclarecedora do objeto de 
estudo. 3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados 
ou produtos. Perguntam-se: como as pessoas negociam os significados? Como é que começaram a utilizar certos 
termos e rótulos? 4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. Não 
recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente: ao invés 
disso, as abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando. 5) 
O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Os pesquisadores qualitativos em educação 
questionam os sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber aquilo que eles experimentam, o modo como 
interpretam suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em que vivem. 
68 Sobre a produção da pesquisa em educação e sua elástica dimensão epistemológica, vide Lüdke & Cruz, 2005; 
Tardif & Zourhlal, 2005; Alves-Mozzotti, 2001; Durand, Sauray & Veyrunes, 2005; Röhr, 2006. Esses autores 
apontam, entre outras, as dificuldades encontradas no âmbito dos espaços universitários de formação docente; 
aprofundam questões  quanto aos marcos teórico-metodológicos das pesquisas educacionais; delineiam 
necessidades, expectativas, representações e conhecimentos dos atores nos sistemas educativos, de modo geral. 
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          Para melhor assegurar a consecução desses objetivos, realizamos entrevistas abertas com 

os sujeitos da educação escolar Pankará, a fim de precisar os significados das ações 

pedagógicas que executam e aprofundar às implicações e repercussões que ela fazem surgir69.  

          Segundo Gaskell (2002, p. 65) o emprego da entrevista qualitativa para mapear e 

melhor compreender o mundo da vida dos respondentes 

 
é o ponto de entrada para o cientista social que introduz, então, esquemas 
interpretativos para compreender as narrativas dos atores em termos mais 
conceituais e abstratos, muitas vezes em relação a outras observações. A 
entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o 
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e 
sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, 
atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das 
pessoas em contextos específicos. 
 

 
         Por conseguinte, de acordo com Minayo (1996, p. 109-10), a entrevista pertence 
 

 
à categoria mais geral de pesquisa, seja aberta ou não-estruturada visa a 
colocar as respostas do sujeito no seu próprio contexto, evitando a 
prevalência comum nos questionários estruturados, do quadro conceitual 
preestabelecido do pesquisador. O que torna a entrevista instrumento 
privilegiado de coleta de informações para as ciências sociais é 
possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de 
sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao 
mesmo tempo ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as 
representações de grupos determinados, em condições históricas, sócio-
econômicas e culturais específicas. 
 

 

          Combinamos, assim, no corpus da investigação, a análise de documentos, entrevistas 

abertas não estruturadas (BOGDAN e BIKLEN, 1994) e a investigação teórica acerca dos 

discursos pela educação intercultural indígena, oferecendo-lhes tratamento epistemológico 

adequado70. Dessa forma, nossas fontes se constituiram de: 

 

                                                 
69Anterior e concomitante ao trabalho de campo entre os sujeitos da pesquisa realizamos aprofundamento temático 
das categorias gerais suscitadas pela investigação. Isso nos manteve conectados com as discussões e demandas 
sobre educação escolar indígena, em âmbito regional e nacional, e com a ampla profusão teórica em torno das 
narrativas do multiculturalismo e da interculturalidade. 
 
70 Uma opção de método que aceita o intercâmbio e o diálogo intercultural passa pela reavaliação de programas, 
pela revisão das políticas culturais e assume a dimensão sociocultural como uso temático de práticas de 
significação (CANDAU, 2002). Certamente se os modelos de propostas educacionais conseguissem – radical e 
profundamente – provocar impactos nas ações dos sujeitos envolvidos em processos pedagógicos, 
conseqüentemente as questões de diferenças culturais já teriam outros desdobramentos e resultados. 
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  Informações geradas pelos próprios sujeitos da Educação Escolar Pankará; 

  Documentos produzidos nos últimos anos por lideranças e professores/as Pankará: atas 

de reuniões; documentos para Secretaria de Educação; calendário diferenciado; projetos 

didáticos; currículo intercultural, Projeto Político Pedagógico. Essas fontes puderam 

demostrar sob quais bases se tem caracterizado o lugar da educação escolar Pankará e 

as questões inerentes à especificidade da gestão pedagógica de suas escolas; 

 Documentos do MEC/CNE no campo específico da Educação Escolar Indígena no 

Brasil e correspondente legislação; 

  Análise e aprofundamento das fontes de nossa base teórica bibliográfica. 

 
          Desse modo, a partir das possibilidades abertas com os referencias teóricos e os dados do 

campo empírico, procuramos precisar os níveis de articulações que realizam, as proposições 

que estabelecem, e as conexões que constroem. 

 

  1.4.1. Campos e enunciados da Pesquisa: vínculos entre teoria e experiência. Para 

Horkheimer (1989) teoria é o saber acumulado de tal forma que permita ser utilizado na 

caracterização dos fatos, tão minuciosamente quanto possível. Nesse “ordenamento” teórico 

não há espaço para pré-noções de conceitos gerais. Assim sendo, o conhecimento tem 

necessidade de estar numa posição semelhante aos processos que investiga, para não vir a se 

dissolver mais a frente.  Expressos dessa forma, no empreendimento da pesquisa, estão 

colocados objetivos “pré-definidos” pelo intelecto e situações da práxis, disponível plenamente 

no plano real. A formulação de hipóteses a partir do campo que se desenvolvem as tensões dos 

problemas da prática, considera, portanto, essa conectividade fundamental e necessária para o 

avanço do próprio conhecimento teórico.  

         Em nossa perspectiva empírico-metodológica, a pesquisa social deverá trazer para junto 

de suas generalizações os problemas da investigação, remetendo ao processo de construção do 

conhecimento, as condições particulares dessa relação. Significa aceitar como possibilidade 

teórica, ser atingido por diversos movimentos de sentidos da pesquisa.  

         Temos então uma tarefa complexa a ser enfrentada nesta arena epistemológica: de que 

modo assumir o diálogo com as teorias críticas e pós-críticas da educação71, no campo da 

análise de discurso, conferindo autonomia aos sujeitos da pesquisa, sem promover dualismo à 

investigação? O problema, então, seria de ordem aplicativa  quanto ao uso dos instrumentos, da 
                                                 
71 Refiro-me as opções abertas pelos Estudos Culturais da Educação em Marisa V. Costa (2007a, 2007b, 2005); 
Michael W. Apple (1989, 2003); Henry A. Giroux (1997, 2003); Peter Mclaren (1999); Paul Willis (1991); Silva e 
Moreira (1995); Veiga-Neto (2007); Wortmann e Veiga-Neto (2001) Rosângela T. Carvalho (2004). 
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(im)precisão metodológica, de verificação das hipóteses, ou estaria relacionado a questões de 

ruptura paradigmática?  

         Nesse sentido, abdicar ou por a crivo algumas certezas parece-nos um atitude prudente na 

pesquisa.  Veiga-Neto, defende, no campo da investigação, que se desconfie, entre outras 

coisas, 

Das bases sobre as quais se assentam as promessas e as esperanças nas 
quais nos ensinaram a acreditar. Tudo indica que deveremos sair dessas 
bases para, de fora, examiná-las e criticá-las (VEIGA-NETO, 2007, p. 24). 

 

          Desconfiança, acima traduzida, como refutação à noção totalizante de verdade, seja no 

domínio da linguagem, economia, política ou do próprio pensamento pedagógico. A 

confrontação  em torno da problematização do método de pesquisa tem a ver com o olhar que 

cria a possibilidade do problema, ou num sentido contextualizador, com a produção dos 

significados e formas de interpretá-los a partir das coisas. Segundo Veiga Neto (Idem), há 

muitas questões implícitas nesse debate. Para ele 

 
                                 O que dizemos sobre as coisas nem são as próprias coisas (como imagina o 

pensamento mágico), nem são uma representação das coisas (como 
imagina o pensamento moderno); ao falarmos sobre as coisas, nós as 
constituímos. Em outras palavras, os enunciados fazem mais do que uma 
representação do mundo; eles produzem o mundo. A perguntas do tipo: 
então, não existe uma realidade exterior a nós? Ou o mundo só se constitui 
quando eu falo/penso sobre ele?, pode-se responder que essas são questões 
mal formuladas. Em suma, o que importa não é saber se existe ou não uma 
realidade real, mas, sim, saber como se pensa a realidade. O que se pensa é 
instituído pelo discurso que, longe de informar uma verdade sobre a 
realidade ou colocar essa realidade em toda a sua espessura, o máximo que 
pode fazer é colocá-la como uma re-presença, ou seja, representá-la. É 
assim, então, que assume imensa importância compreender a representação 
como produto de uma exterioridade em que cada um se coloca e a partir da 
qual um traz, a si e aos outros, o que ele entende por mundo real (Idem, op. 
cit., p, 31, grifos do autor). 

                                  Nesse sentido “pós-moderno” de mundo real, colocado pelo autor, não é apenas um 

recurso de linguagem, mas um modo de problematizar os discursos e o suposto controle que se 

imagina ter sobre as formações discursivas72. Entre as outras questões passíveis de destaque 

                                                 
72 Segundo Charaudeau & Maingueneau (2008, pp. 240-242) a Formação Discursiva foi introduzida por Foucault 
e reformulada por Pêcheux no quadro da análise do discurso. Em “A arqueologia do saber”, Foucault, falando de 
formação discursiva, procurava contornar as unidades tradicionais como teoria, ideologia, ciência, para designar 
conjuntos de enunciados que podem ser associados a um mesmo sistema de regras, historicamente determinados. 
Em Pêcheux essa noção é acolhida na análise do discurso. No quadro teórico do marxismo althusseriano, ele 
propunha que toda “formação social”, caracetirazável por certa relação entre as classes sociais, implica a 
existência de “posições políticas e ideológicas, que não são feitas de indivíduos, mas que se organizam em 
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refletidas por Veiga (Op. cit.), está em compreender que a perspectiva pós-moderna aceita as 

representações entre as coisas e as categorias, numa incessante articulação, sem dispor de 

essência própria. Dessa forma, se abandona à esperança de “haver um lugar privilegiado a 

partir do qual se possa compreender definitivamente as relações que circulam no mundo”73 

(VEIGA-NETO, op. cit., 35). 

 
                            1.4.2. Labirintos do método. Em educação estamos inclinados a reconhecer que a 

categorização dos saberes pedagógicos demarcam-se a partir dos limites da teoria e da prática; 

nos convencido o quão tem sido crucial desvelar cada significado dessa polaridade, utilizando-

nos, para isso, da produção de uma seara de concepções e abordagens. Desde antão, a base dos 

projetos de pesquisa, considera o esclarecimento acerca dos problemas advindos da realidade, 

como um dado realmente objetivo, uma proposição fundamental, caso contrário, instaurar-se-ia 

no interior da produção de conhecimento, determinadas oposições à visão unitária de ciência.   

                                   Lidamos, correspondentemente, com tantas “epistemologias” que sublinhar o que elas têm 

de comum a partir de suas diferenças, se tornou muito delicado. Parece que as 

correspondências e aproximidades ou as lógicas internas/externas de um determinado problema 

de pesquisa, transcende profunda e radicalmente sua base e raiz. 

          A questão na pesquisa seria desenvolver um senso epistêmico que desconfie do controle 

quanto ao uso correto das linguagens instrumentalizadoras.  Nosso pressuposto aceita que o 

pensamento pedagógico, assim como o antropológico, histórico, sociológico, político-

pedagógico, se constituí de falas/discursos/práticas/narrativas/metáforas/memória 

compartilhando cada qual de certa visão de poder; que, atuando por dentro das coisas, dos 

contextos textos e das palavras, supõe captar as contradições e similaridades de uma 

                                                                                                                                               
formações que mantêm entre si relações de antagonismos, de aliança ou de dominação”. No fim dos anos 70, a 
noção de formação discursiva foi revista pelo próprio Pêcheux e outros pesquisadores. A formação discursiva 
aparece, então, inseparável do interdiscurso, lugar em que se constituem os objetos e a coerência dos enunciados 
que se provêem de uma formação discursiva. A maneira pela qual se apreende uma formação discursiva oscila 
entre uma concepção constrativa, na qual cada uma é pensada como um espaço autônomo que se coloca em 
relação a outros, e uma concepção interdiscursiva, para qual uma formação discursiva apenas se constitui e se 
mantém pelo interdiscurso. Essa divergência recorta uma outra, que deriva da distinção entre abordagem analítica 
e integradora. Em geral, as dificuldades no que se refere ao uso do termo, aparecem quando tomado de modo 
caricatural e doutrinário.    
73 Veiga-Neto (Idem, op. cit., pp. 33-34) diz que para o pensamento pós-moderno não há perspectiva privilegiada 
a partir da qual possamos ver e entender melhor a realidade social, cultural, econômica, educacional etc. E, com 
tudo isso, fica sem sentido falarmos de ideologia como falsa consciência, pois onde estaria a verdadeira 
consciência? Fica também sem sentido estatuir princípios universais e para sempre válidos. Para a perspectiva 
pós-moderna o que interessa é problematizar todas as certezas, todas as declarações de princípios. Isso não 
significa que se passe a viver num mundo sem princípios, em que vale tudo. Porém, significa que tudo aquilo que 
pensamos sobre nossas ações e tudo aquilo que fazemos tem de ser contínua e permanentemente questionado, 
revisado e criticado. Parece que o “excesso” de crítica leva ao vácuo da relativização pós-moderna. Então, nesse 
sentido, não estamos afiliados completamente a essa perspectiva, embora não a recusamos, no seu todo. 
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determinada realidade empírica. Isso não significa expor corretamente todos os labirintos de 

sentidos que a análise dos dados é capaz de apresentar. Assim, o que efetivamente interessa, 

diz Veiga-Neto (2007, p. 32) “não é investigar uma suposta metafísica da realidade”; e sim o 

“sentido que damos ao mundo”. 

                                   Como não temos controle total sobre os discursos, suas disposições naturais, formas e 

articulações (ideologias, representações sociais, flutuações linguísticas), pretender ancorar 

nossas certezas em narrativas a partir dos sentidos evocados de imagens, parece continuar a 

reduzir o pensamento a uma linguagem que atua na contramão dela mesma, é ter que assumir 

uma posição persecutória, ou seja, ficar encarcerado no mesmo raciocínio74. Entretanto, na 

investigação qualitativa, uma opção de método necessita cruzar por caminhos, se aproximar de 

outros horizontes, a fim de precisar sob quais condições o discurso científico pode ser 

estruturado. No final, tudo passa por escolhas. 

 

 1.5. Objetivos da Pesquisa  

           

          Nossa pesquisa possui como objetivo geral analisar discursos em torno de práticas 

pedagógicas curriculares no interior das escolas do povo Pankará, compreendendo as 

representações que a partir delas fazem os sujeitos da Educação Escolar Indígena (EEI), os 

diferentes papéis a eles atribuídos, os significados e significações75 que essas intervenções têm 

possibilitado. Nesse caso, é fundamental poder desvelar de que maneira o processo de 

escolarização formal, mais os projetos de educação diferenciada – defendidos pelos 

professores/as e lideranças – juntamente com as categorias específicas de currículo 

intercultural, coexistem entre várias regiões discursivas. Desse modo procuramos entender, o 

discurso da educação intercultural Pankará enquanto possibilidade de mudança social, 

realizando aquilo que Fairclough (2001) denomina de “alternância entre o evento discursivo e 

as mudanças estruturais”. Defendemos, conforme argumentamos na introdução da pesquisa, 

que processos de educação intercultural têm por base o “direito concreto a diferença e a luta 

                                                 
74 Seria necessário conceber, como faz Silveira (2007, p. 75), a partir da concepção baktiniana, que todo discurso é 
constitutivamente polifônico/heterogêneo; e que os sentidos de um discurso (seus efeitos de sentido) não estão 
inseridos dentro dele à espera da decodificação correta, mas se completam justamente nas suas diferentes leituras 
e por diferentes interlocutores. 
75 A significação, conforme Costa (2007, p. 102)  “é um processo social de conhecimento. Quando indivíduos, 
grupos, tradições, descrevem ou explicam algo em uma narrativa ou discurso, temos a linguagem produzindo uma 
“realidade”, instituindo algo como existente de tal ou qual forma. Assim, quem tem o poder de narrar pessoas, 
coisas ou processos, expondo como estão constituídos, como funcionam, que atributos possuem, é quem dá as 
cartas da representação, ou seja, é quem estabelece o que tem ou não estatuto de “realidade”. 
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irrestrita contra qualquer forma de discriminação e exclusão social”. Nesse sentido, 

compreendemos que a educação escolar Pankará “não é apêndice do projeto de sociedade que a 

comunidade indígena tem definido para si, nem tão pouco um catalizador estratégico para 

animar expectativas a favor de um dado modelo político-pedagógico; mas um componente 

intrínseco daquele. Assim, podemos dizer que a razão de ser desse projeto de educação é tentar 

realizar plenamente o projeto de sociedade compartilhado pelo grupo, erradicando, quando 

possível, enclaves (políticos, ideológicos, institucionais) que se sobreponham ao mesmo” (Cap. 

V). Portanto, a educação intercultural Pankará tem se constituído, ela própria, um dos 

principais componentes da experiência identitária dessa comunidade indígena.  

          Advindos dessas interfaces, nossos objetivos específicos são:  

a) Aprofundar o discurso à favor da escola diferenciada e intercultural a partir de práticas 

pedagógicas realizadas por professores/as e lideranças do povo Pankará: posicionamentos e 

tensões que esse movimento de produção de sentido revela;  

 b) Compreender sob quais significados as práticas curriculares estão organizadas no interior 

das escolas Pankará: formato organizacional, conteúdos relevantes, projetos pedagógicos, 

processos didáticos; 

 c) Ressituar o discurso pela multi/interculuralidade, no campo específico da educação escolar 

e não escolar indígena (âmbito da prática docente/discente): seus significados políticos, sociais, 

culturais, pedagógicos e metodológicos. 

         A organização de uma perspectiva intercultural, diferenciada e específica na educação 

escolar Pankará, tem sido delineada nos últimos anos com substancial força. Toda uma gama 

de demandas advindas das proposições construídas com ajuda prioritária da COPIPE 

(Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco), de parcerias com ONGs (CCLF: Centro 

de Cultura Luiz Freire; CIMI: Conselho Indigenista Missionário); ou mesmo através do apoio 

interinstitucional (UPE: Universidade de Pernambuco; UFPE: Universidade Federal de 

Pernambuco; SEE: Secretaria Estadual de Educação) estão sendo apropriadas/reapropriadas, 

processadas/reprocessadas pelo coletivo de professores/as e suas lideranças. São questões 

diversas. Nelas incluem-se: maior protagonismo no que tange à especificidade da qualificação 

docente; aprimoramento dos diversos aspectos em relação ao ensino e aprendizagem; clareza 

política acerca dos limites e possibilidades da formação continuada; maior autonomia no 

desenho da gestão escolar; ativa participação comunitária em torno do funcionamento e 

estrutura das escolas; melhor deliberação na organização do calendário diferenciado, recursos 

financeiros e material didático.  
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         Assim, a reorganização dos instrumentos de funcionamento das escolas Pankará estão 

permeados por diferentes situações em construção, nas quais se procura compatibilizar os 

interesses gerais do povo, os contornos políticos da COPIPE e as intervenções promovidas 

pelas ONGs e demais instituições.  

         A par dessa confluência de interesses – processos de escolarização formal, projetos de 

educação diferenciada, categorias do currículo intercultural – as ações pedagógicas 

preconizadas pela COPIPE, tem se destacado na luta por uma educação específica, porque 

entre outras situações, aprimorou estratégias discursivas em favor da autonomia das ações de 

suas lideranças e professores/as, melhorando, conseqüentemente, às formas de gestão da 

política pública estatal. Dessa forma, antigas pendências somente têm ressurgido devido ao 

descumprimento dos acordos que as instâncias de governo fazem valer. Em geral, as questões 

de ordem administrativas já têm um considerável entendimento dentro da COPIPE e nas 

escolas do povo Pankará, por isso não haveria mais razão para que elas pudessem voltar sob 

formato de antigas pendências.  

         No tratamento teórico e metodológico adotado nessa investigação, ampliar, porquanto, o 

domínio da pesquisa significa trilhar por meios temáticos de variadas coalizões. Dessa 

maneira, a lógica proscrita nas interpelações desse trabalho, guarda uma predisposição em 

atuar no cruzamento de várias posições realizadas nos textos/contextos onde se movem os 

discursos da educação intercultural; por entre as zonas teóricas dos documentos oficiais e nos 

locais consagrados à profusão de práticas simbólicas ou materiais da educação escolar indígena 

Pankará.  

         Nesse sentido, a circulação do pesquisador nos espaços dos sujeitos investigados ajuda a 

revelar algumas situações: i) como têm se desenvolvido as experiências pedagógicas dos 

professores/as indígenas; ii) de que modo essas práticas fazem conexões com as lutas da 

comunidade local; iii) sob quais condições aparecem às tensões cotidianas do trabalho docente. 

Há, portanto, uma série de questões que devem ser levadas em consideração, principalmente no 

que se refere à pluralidade de práticas, pois elas canalizam, sob um mesmo plano operatório, 

regras de discursos e interdiscursos.  

         A fim de não nos prender ao feitiço funcionalista da localização perfectível do objeto 

(como ato capaz de restaurar e autenticar o núcleo do objeto, oferecendo sentido preordenado a 

linguagem e a prática), seja congruente dizermos, que para dar conta do movimento narrativo 

dessa análise, recorremos a uma perspectivação em que toma, simultaneamente, duas situações 

em complemento: de um lado os sistemas da fala dos sujeitos (discurso/interdiscurso/formação 
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dicursiva), do outro, à trajetória de suas práticas sociais.  Nesse sentido, encontramos 

alterações realizadas pelas situações da prática a partir da evocação dos discursos pedagógicos. 

         Em nossa perspectiva de estudo, compreender o lugar social de onde falam os sujeitos da 

pesquisa é uma precondição fundamental para acolher reciprocamente, no plano da análise, 

escolhas temáticas e teóricas. Essa situação coloca como necessidade o tratamento com análise 

de discurso, porém, não como uma unidade lógica em si da própria pesquisa, mas enquanto 

parte de um processo de produção/reflexão de formações discursivas e interdiscursivas, 

independente das situações nas quais relações interculturais se apresentem. Esse procedimento 

nos permitiu agregar seqüências de interpretação, para além das experiências dos 

acontecimentos como dados irredutíveis. Dessa feita, nosso interesse temático – enquanto 

tarefa teórica – procurou ajuizar a existência instituída do caráter político da educação escolar 

indígena Pankará sobre um duplo sentido: 1) explicitar os componentes culturais, simbólicos e 

políticos do discurso pela diversidade cultural; 2) configurar o lugar das práticas pedagógicas 

escolares no âmbito geral das lutas instituídas pela comunidade indígena.  

          Não se trata de estabelecer comparações sobre um determinado modelo de discurso, ou 

argumentar a favor de certo tipo de ação pedagógica afinada pelo plano discursivo. Assim 

como Fairclough (2001) e Pêcheux (1988, 1990), aceitamos que as implicações analíticas e 

políticas dessas determinações são potencialmente escorregadias para o campo da formação 

discursiva, pois existe sempre o risco, na produção-reprodução de um discurso, inclinar-nos 

por certos modelos unificadores e prescritíveis. 

          

 1.6. Sujeitos da Pesquisa 

 

         O povo indígena Pankará encontra-se localizado no município de Carnaubeira da Penha, 

sertão pernambucano, tendo uma população aproximada de 4.500 pessoas. Estão distribuídos 

em 48 aldeias, espalhadas pela Serra do Arapuá. Dispõem de 18 escolas com um total de 79 

professores/as, 802 alunos/as, 23 motoristas, 25 auxiliares de serviços gerais e 23 merendeiras. 

Especificamente as ações pedagógicas desenvolvidas por professores/as (Feiras Culturais, 

Currículo, PPP, Gestão Escolar, Encontros Pedagógicos, Formação em Exercício, durante cada 

ano letivo) e os discursos gerados a favor da perspectiva da educação intercultural constituem 

objetos dessa investigação entre os sujeitos da pesquisa: alunos, professores/as e lideranças.   

         A formatação curricular nas escolas Pankará dispõe de tratamento diferenciado, pois se 

articula com a defesa do projeto de sociedade que procuram instituir. Entender as 

peculiaridades desse desenho propicia saber como realmente tem se caracterizado o conjunto 
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das ações pedagógicas requerida pelos sujeitos da educação, uma vez que tais ações remetem 

para o campo da práxis pedagógica ideias como mudança social e cultural, formação de 

valores, compromissos individuais ou coletivos. A realização de trabalhos pedagógicos, no 

âmbito escolar, encontra-se ligado ao domínio de saberes específicos, porém, no caso da escola 

Pankará, existe uma imersão no ambiente familiar e comunitário que precisa ser tomado em 

consideração, na análise dessas práticas.  Apreender como essas proposições se articulam, isto 

é, a  imbricação de ações e saberes da comunidade educativa, supõe poder identificar como tais 

situações  estão relacionadas com as experiências do trabalho pedagógico. Dessa forma, o 

papel dos sujeitos da educação escolar indígena Pankará, plurais e heterogêneos, trazem à tona, 

a possibilidade de se conhecer manifestações do saber-fazer e do saber-ser (TARDIF, 2005) 

bastante diversificadas, advindas, porquanto, de fontes variadas e factíveis a mudanças. 

Abordamos esses e outros temas nos capitulos V e VI, dedicado especificamente ao 

aprofundamento e explicitação dessas proposições. 
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                                            CAPÍTULO II 

     ESBOÇO SOBRE O LUGAR DA ESCOLA PARA OS POVOS 

                                INDÍGENAS NO BRASIL 
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                                             CAPÍTULO II 
 
 
2. Esboço sobre o lugar da Escola para os Povos Indígenas no Brasil 

 

A descolonização é o encontro de duas forças 
congênitamente antagônicas que extraem sua originalidade 
precisamente dessa espécie de substantificação que 
segrega e alimenta a situação colonial (FANON, 1979). 
 
Decidir que algumas culturas são desprovidas de poder 
político por não oferecerem nada de semelhante ao que a  
nossa apresenta não é uma proposição científica: antes 
denota-se aí no fim das contas uma certa pobreza do 
conceito (CLASTRES, 1978). 

 
 
Nessa seção discutiremos, de modo geral, alguns dos marcos recorrentes  quanto aos modelos 
de educação escolar oferecidos aos povos indígenas, no movimento de nossa história política e 
social.  Em primeiro lugar, procuramos destacar, sob quais situações se estabeleceu a cruzada 
catequética jesuítica, refletindo particularmente sobre a concepção ou ideia de educação e 
escola perspectivada pelo projeto missionário. Em seguida, discute-se o projeto de integração 
indígena enquanto montagem da política indigenista, analisando quais tarefas seriam cobradas 
ao sistema escolar, na organização dos programas educacionais para o índio, enquanto frente 
de assimilação e contato. Por fim, nos detemos quanto aos desdobramentos da educação 
escolar indígena e suas múltiplas configurações de interesses, a partir das demandas advindas 
do processo pós-constitucional de 1988. Essa releitura corrobora no entendimento das  
demandas mais específicas defendidas pelos povos indígenas na conjuntura atual, portanto, 
favorece a discussão acerca do discurso pela educação intercultural escolar indígena, em seus 
diferentes momentos.   
 

  2.1. A produção do discurso de ser índio 

 

      O confronto antipedagógico imposto aos povos indígenas a partir da chegada dos 

Portugueses ao Brasil no século XVI começou, maximamente, com a instalação da primeira 

missão católica jesuítica, chefiada pelo renomado padre mestre Manuel da Nóbrega76, 

precisamente no ano de 1549. O exímio missionário, acompanhado de outros discípulos de 

ordem, atuando nas mais diferentes frentes de catequização, dispunham-se em dois objetivos 

intermitentes: queriam ver convertidos a fé cristã os “nativos infiéis”, e recrutá-los, 

conseqüentemente, como súditos leais a serviço da coroa portuguesa.  

                                                 
76 Para uma compreensão do pensamento jesuítico face ao processo de catequização indígena, conseqüências e 
propósitos, consultar: Nóbrega (1988), Cartas do Brasil (1549-1560); Azpilcueta Navarro (1988), Cartas Avulsas 
(1550-1568); José de Anchieta (1988), Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões. 
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     Os jesuítas utilizaram a estratégia de catequização como forma mais rápida de estabelecer 

contato com os índios77, apreendendo o que se podia de suas línguas, observando seus 

costumes, analisando suas crenças ou participando do cotidiano das famílias indígenas; muito 

embora os religiosos tivessem extrema dificuldade em aceitar o modo como os índios 

realizavam suas práticas religiosas78, econômicas e educativas.  

    Situações em que recorrentemente surgiam incompatibilidade de interesses – trabalho 

forçado, imposição de valores e governamentalidade arbitrária – eram tratadas como um 

defeito congênito da compreensão nativa, por não disporem, conforme prescreviam os 

missionários, de um verdadeiro julgamento racional sobre o sentido da vida e dos benefícios 

levados pela fé no que diz respeito à salvação da alma indígena.  Os jesuítas não acreditavam 

que os índios a partir de suas “culturas pré-naturalistas” pudessem assimilar a essência da 

civilização européia. Toda a heterogeneidade daquelas tradições – “superstições” culturais – 

eram, grosso modo, formas efêmeras de pensamento equivocado, portanto, sob elas pesava-se 

um sentido indeterminado, sendo porquanto incapazes de conceber o substancial do 

pensamento intelectual e espiritual europeu. A tarefa seria transformá-las radicalmente. 

         No plano de trabalho pastoral a catequização mais a peregrinação pelas aldeias, oferecia 

aos agentes da igreja, a possibilidade de conhecer melhor particularidades das sociedades 

indígenas, abrindo-lhes, não obstante, espaço para iniciarem o processo de fixação nas áreas. 

Como o objetivo era converter a fé cristã e conduzir os índios fugidios a formas aceitáveis de 

civilização branca, ler, escrever, contar, recitar, obedecer, respeitar, constituíram-se em 

mecanismos eficientes, nas chamadas missões volantes, como forma de adestramento 

impositivo.   

                                                 
77 A palavra índio, conforme Ronaldo Vainfas (2007, p. 37), “deriva do equívoco de Colombo, o “descobridor da 
América” que julgara ter encontrado as Índias, o “outro mundo”, como dizia, na sua viagem de 1492. A palavra 
vulgarizou-se, pois, desde o começo da colonização ibérica, para designar genericamente uma infinidade de 
grupos étnicos, diversos troncos linguísticos, centenas de famílias linguísticas independentes”. Sobre o destino 
trágico dos povos indígenas da América Latina, a partir do advento do colonialismo mercantilista inaugurado pela 
descoberta das Américas e também do caminho marítimo para as Índias, ver Filho (2003). Esse sistema, conforme 
o autor “teve com os povos locais um relacionamento de profunda exploração, chegando com facilidade ao 
desrespeito e ao genocídio. As guerras que Portugal e Espanha travaram contra a resistência dos povos da 
América foram marcadas pela desigualdade de condições e pela crueldade; os europeus conheciam a pólvora e 
não hesitaram usá-la abusivamente. Os chamados índios eram caçados nas selvas, montanhas e pradarias, 
empurrados para o interior ou treinados em cativeiros para servir de escravos, cristianizados e transformados em 
força de trabalho para os capitais mercantilistas, que ironicamente construíram na Europa a teoria do trabalhador 
livre como fundamento da propriedade privada” (FILHO, op. cit., pp 74-5).  
78 Sobre a questão religiosa e a conversão da “alma” indígena e, conseqüentemente, a destruição da identidade 
cultural dos povos indígenas, tema recorrente em várias pesquisas, analisados em contextos e situações mais 
amplas, demonstram os múltiplos papéis exercidos pelos agentes civilizatórios. Em relação a essa discussão, com 
enfoque especial na missão jesuítica, ver Roberto Gambini (1988), O Espelho Índio: os jesuítas e a destruição da 
alma indígena; para compreensão da atuação dos missionários capuchinhos, consultar, José Oscar Beozzo (1985), 
A Igreja e os Índios (1875-1889). 
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         No entanto, uma das inúmeras dificuldades no percurso da doutrinação forçada, foi o fato 

de que nem prático, nem conceitual, os indígenas tomavam realmente com paixão o 

conhecimento advogado pelos missionários. Os povos indígenas tinham bastante dificuldade 

em encontrar o real sentido de utilidade ou ganho nos “valores” das instruções catequéticas. 

Não lhes parecia haver qualquer possibilidade de predicação alternante (falando em termos de 

uma experiência intercultural respeitosa) que realmente fosse capaz de lhes oferecer sentido – 

para que abandonassem completamente suas tradicionais formas de vida.  Nesse caso, 

transformar linguístico e conceitual o universo cultural indígena pelo modus operandis 

radicado no modelo religioso europeu, tornou-se uma contraposição destoante e desprovida de 

valor positivo. 

         Entretanto, só mesmo através de extremadas vicissitudes impostas pelo avanço das 

frentes de civilização, os missionários conseguem efetivar um amplo processo de doutrinação 

espiritual, com as chamadas “casas”, atingindo de início, crianças e jovens não batizados. 

Numa outra frente de trabalho, organizam “colégios”, abrigando num mesmo espaço, crianças 

filhas de portugueses degradados, filhos de mestiços e aqueles índios já confessos ou mais 

inclinados ao cristianismo. Presumia-se que uma formação separada e meticulosamente 

perspectivada, ofereceria maior garantia de sucesso – utilizando-se evidentemente os índios 

catecúmenos – no trato da conversão de outros mais resistentes à fé e arredios ao trabalho 

mecânico.  

         Não obstante, tentativas de recrutamento forçado para adesão à fé católica, num exaustivo 

esforço de extirpar as crenças ou “falsas superstições” indígenas, não ocorreu com a velocidade 

esperada. Uma evangelização transplantada sem base espiritual na cultura indígena, tão-

somente tornava infrutífero o trabalho missionário, como favorecia a volta dos indígenas ao 

convívio de suas tradições, reafirmando ainda mais suas práticas sociais, costumes e valores. 

Foi exatamente só por motivos de conveniência que alguns índios utilizaram a doutrina católica 

como uma “refulgência” a possível conversão de suas almas. Em verdade, essa situação era um 

pouco mais complexa. Isso por que 

 

a conversão ao cristianismo muitas vezes pareceu ser, aos olhos dos 
neófitos, a opção mais apropriada à nova situação de ocupação estrangeira, 
contra a qual os antigos deuses ou os ancestrais revelaram-se impotentes. 
Mas trata-se sempre de um comprometimento, de uma aparência de 
conversão, que deixa o campo livre para todas as ressurgências 
(ROGNON, 1991, p. 67).  
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         Tomando por base esse sentido dilemático, os religiosos logo perceberam que uma das 

tarefas urgentes na qual deveriam empreender seus esforços, seria afastar os índios dos colonos 

degradados, pois tal proximidade além de moralmente permissiva, tornava improdutivo o 

tratamento dado à conversão gentílica. Tratava-se, sub-repticiamente, de um domínio maior, 

conferido aos agentes da fé, pois além do “natural” poder tutelar espiritual, também lhes eram 

assegurado poder de posse, sobre uma determinada área de terra. Numa outra direção, a 

população de colonos, de igual maneira requeria a “posse” do “elemento nativo”, diferindo 

pragmaticamente somente na intenção: dispor da mão-de-obra indígena para utilizá-la nos mais 

diferentes tipos de trabalho escravo, ao invés de tê-los como irmãos na fé. A partir dessa dupla 

oposicionalidade, durante árduos e ininterruptos períodos, se processou entre índios, 

missionários e colonos, não uma solidariedade orgânica, no sentido weberiano, mas uma frágil 

convivência intercultural, selada por um sistema incongruente de conflitos sempre desfavorável 

aos índios.  

 

   2.1.2. O aldeamento79 enquanto reclusão forçada 

 

         A empresa religiosa somente colheu seus primeiros êxitos com a instalação, consolidação 

e estabelecimento dos aldeamentos missionários. Neles encontravam-se contingentes de índios, 

arrolados persuasivamente de suas antigas aldeias, obrigados a viver sob um novo código 

religioso e cultural. O monolinguísmo forçado e a consignação às normas morais do governo 

espiritual católico ajustavam-se mutuamente. Porém, o isolamento imposto aos índios, 

efetivamente não lhes oferecia real segurança de vida. Incursões sistemáticas de caçadores de 

índios atiravam-se correntemente contra tais estabelecimentos na tentativa de capturar mão-de-

obra para trabalho escravo. Dificilmente índios e missionários dispunham de tranqüilidade de 

longo prazo. Sob esse ângulo a pressão externa frustrava duplamente o ordenamento interno da 

missão: no plano prático, havia fragilidade quanto à proteção e auto-sustentação da mesma, 

pois os aldeamentos além de tornaram-se entrepostos na aquisição de mão-de-obra eram 

também lugar de prática do escambo, pela presença dos agressores recorrentes.  Do ponto de 

vista moral, os colonos cristãos, não serviam de exemplo para efeito de convencimento 

indígena, pois viviam moralmente, segundo os parâmetros da missão, em pior situação que os 

indígenas.  Se na primeira situação os índios eram reféns de trocas desleais, beneficiando 

vantajosamente o segmento externo, no segundo caso, o modo anticristão de agir do colono 

                                                 
79 O sistema de aldeamentos, que começou como experiência em 1553, aperfeiçoado pela aliança entre Nóbrega e 
Mem de Sá, conforme Eduardo Hoornaert (1983, p. 50), dependeu estruturalmente dos colégios. 
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batizado, frustrava qualquer possibilidade do índio encontrar significado de fé advindo de 

pessoas com atitudes tão desencontradas.  

         Corrosivamente os aldeamentos serviram de instrumento para negar as culturas 

indígenas, assim como desarticular a identidade social de cada grupo étnico que lá se 

encontrava confinado. Neles os missionários estimulavam casamentos interétnicos numa 

tentativa de impor a assunção de uma nova organização cultural, a base de arranjos 

interculturais tacitamente ambíguos. O método de ensino praticado naquele ambiente, extensão 

do plano geral de colonização organizado em comum acordo com a coroa lusitana para 

povoamento e exploração da América Portuguesa (AZEVEDO, 1976, p. 365), doutrina80 e 

catequese, estava focado em posições contrárias aos indígenas, uma visão criada pela invenção 

“natural” da dominação ocidental cristã. Desconsideram-se praticamente todos os valores 

essenciais da educação tradicional indígena, visão e cosmovisão, como de igual forma, anulam-

se o uso de suas línguas81 nativas. Nessa pedagogia de inculcação de valores, o lugar do ensino 

religioso e da educação formal para aprender coisa de branco é o que melhor traduz a 

confluência de tais interesses, e foi justamente a ideia de educação formal, montada dentro dos 

aldeamentos, quem melhor consubstanciou esse processo. A função de instrução era fazer, 

primeiramente, com que os índios se convencessem que suas culturas eram pragmaticamente 

ruins, fracas, inferiores e sem sentido, por isso deveriam absorver os novos princípios culturais 

da civilização exógena. Desaprender a tradição fazia parte, portanto, do lema pedagógico 

jesuítico facultando sub-repticiamente a realização de uma política de dominação geral.  

         Se num primeiro plano o sistema de aldeamento sob regime missionário favorecia 

plenamente aos interesses do governo-geral do Brasil e da própria Coroa portuguesa sob o 

fetiche de relações escravistas82, essa situação começa a mudar por volta do ano de 1757. 

Naquele momento elementos da coroa reconhecem a eficiência das missões no trato da 

conversão, acomodação, disciplinamento e pacificação dos povos indígenas espalhados pelo 

território nacional. Os missionários serão prestigiados e respeitados nesse sentido. Sendo ssim, 

os méritos de um eficiente ordenamento interétnico aumentavam-lhes o poder temporal sob 

efeito de guarda, controle e posse dos índios. Essa situação, a princípio aceita, passa a 

incomodar certos grupos e agentes da administração colonial que estavam mais interessados 
                                                 
80 No ensino pela doutrina inaciana da época, não se ouve nem se aprende nada do outro. Impõe-se e pronto.  
81 A adoção de uma língua geral (confluência de várias línguas indígenas) realizada pelos missionários nos 
aldeamentos forçava as diferentes sociedades indígenas a adotarem uma língua comum, favorecendo 
consequentemente o aprendizado da língua portuguesa, obstaculizando, por conseguinte, as línguas nativas. Para o 
conhecimento dos troncos linguísticos brasileiro, vide Rodrigues (1986). 
82 Não se pode esquivar que os jesuítas se acomodaram ao estado de violência física e jurídica contra os povos 
africanos, aceitando, como diz Beozzo (1987, p. 91), não somente escravos daquele continente, pois lhes parecia 
natural e legítimo tal situação, mas também escravos fabricados entre os próprios índios. 
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em fortalecer economicamente as atividades de produção e extração agrícola e laicizar o 

sistema jurídico da época. Obviamente, para o caso específico, a mão-de-obra excedente 

indígena era indispensável, um artigo fundamental nas relações de sobrexploração e troca; 

porém, predisposta como estava, era um luxo desnecessário, somente usufruída pelo bel prazer 

do missionário. Progressivamente recrudescem situações incompatíveis de interesses: o 

aumento da predominância e influência religiosa em assuntos seculares foi uma delas, 

provocando manifestações de crise ao modelo de missão defendida pelos jesuítas. 

 

   2.1.3. Transferência de poderes: continuísmo e fracasso  

 

          O aldeamento estruturado a princípio para salvaguardar os grupos étnicos de forças 

hostis, nunca representou esperança de vida para os grupos lá abrigados. Cumpria, tão somente, 

a função de acomodar diversos indivíduos num só ambiente, sob efeito de torná-los civilizados 

através da instrução religiosa católica. Tornou-se, em muitos sentidos, um cativeiro sem 

esperança, um lugar de assujeitamento espiritual e exploração braçal, controlado a mão de 

ferro, pelo o jugo da missão. A par dos entrechoques que perfilavam os interesses entre 

clérigos, indígenas e colonos laicos, se deu a expulsão dos jesuítas do Brasil no ano de 1759. 

Desastrosamente os mais importantes aldeamentos e antigos colégios assistidos pelos inacianos 

foram todos desmantelados, por ordem de força régia, sendo elevados à categoria de vilas e 

estabelecido, por conseguinte, o regime de Diretório de Índios83. 

          Do ponto de vista administrativo a mudança para um regime laico não trouxe maior sorte 

para os indígenas. Na prática piorou ainda mais, pois favoreceu amplamente o processo de 

esbulho das terras, proibiu o uso das línguas nativas, até mesmo à língua geral, e institui como 

obrigatório, tanto o ensino como o uso convencional do português, no cotidiano das escolas. 

Além dessas situações desestruturantes, os povos indígenas sofrem com o aumento da 

escravização extrativa e doméstica, pois eram ainda mais baratos que o contingente de negros 

trazidos à força da África.  

         A revogação do Diretório dos Índios somente aconteceu três décadas depois, em 1798, 

sem ter, contudo, nada para vir a substituí-lo. Mais de um século e meio perdurou essa 

                                                 
83 Sobre o tema ver, Beozzo (1983), Leis e Regimentos das Missões: política indigenista no Brasil. São Paulo: 
Edições Loyola. 
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indecisão jurídico-administrativa, quando, por fim, um decreto de nº. 426, de 24 de julho do 

ano de 1845, organiza, o chamado, na época, Regimento das Missões84. 

         Uma das questões colocadas com relação à leva dos novos missionários arregimentados 

para continuar o trabalho dos jesuítas (capuchinhos, franciscanos, oratorianos), refere-se aos 

limites da nova cruzada religiosa, embora na prática fossem requisitados com o mesmo 

propósito: catequese, civilização e integração dos índios junto à população circundante. Sem a 

mesma autonomia que antes gozava os jesuítas, seria muito mais fácil aos servidores do 

governo controlar e fiscalizar o trabalho nos aldeamentos. Os missionários foram contratados 

como prestadores de serviços, isto é, a administração provincial os requisitava para 

desenvolver atividades no campo da assistência religiosa e educacional. Havia, entretanto, uma 

diferença metodológica entre jesuítas e os novos missionários. Se entre os inacianos havia 

clareza quanto à incompatibilidade de sucesso da evangelização e civilização dos índios junto a 

populações de colonos, já entre o contigente dos novos missionários, ao contrário dos 

primeiros, acreditava-se que o sucesso da missão se daria justamente com o convívio entre 

índios e não-indios, ou seja, ambos ocupando um mesmo ambiente de instrução doutrinal. 

Seria um equívoco, conforme se acreditava, que separando ou isolando, como faziam os 

jesuítas, a população indígena do restante da população, se pudesse alcançar níveis desejáveis 

de civilidade, adestramento e pacificação. Por isso os missionários apoiavam a presença mista 

de colonos dentro dos aldeamentos, todos freqüentando “naturalmente”, os mesmos espaços de 

educação formal, antes reservado apenas para os índios.  

 

   2.1.4. “Governamentalidade”85: processo de instrumentação da educação formal 

 

                                                 
84 O Decreto nº. 426 está dividido em 11 Artigos. Trata da remoção, conservação, licença às pessoas que quiserem 
negociar nas aldeias, arredamento das terras, da instituição da figura de Diretor Geral, da reintrodução dos 
missionários nas aldeias, entre outras coisas.  No Art. 1º, § 15 prescreve as seguintes condições: Deva-se informar 
“ao Governo Imperial acerca daquelles, Indios, que, por seu bom comportamento e desenvolvimento industrial, 
merecerão terras separadas da Aldeã para suas grangearias particulares. Estes Indios não adquirem a propriedade 
dessas terras, senão depois de doze annos, não interrompidos, de boa cultura, o que se mencionará com 
especialidade nos relatorios annuaes; e no fim delles poderão obter Carta de Sesmaria. Se por morte do 
concessionario não se acharem completos os doze annos, sua viúva, e na sua falta seus filhos, poderão alcançar a 
sesmaria, se, além do bom comportamento, e continuação de boa cultura, aquella preencher o tempo que faltar, e 
estes a grangearem pelo duplo deste tempo, com tanto que este nem passe de oito annos, e nem seja menos de 
quinze o das diversas posses”.  Conforme Beozzo (op. cit. p. 169-178 ). 
85A Governamentalidade, conforme James Marshall (1994, p 29) está dirigida a assegurar a correta distribuição 
das “coisas”, arranjadas de forma a levar a um fim conveniente para cada uma das coisas que devem ser 
governadas. Sobre o tema ver: Michel Peteres (1994), Governamentalidade Neoliberal e Educação [pp.211-224]; 
Michel Foucault (1979), Microfísica do Poder [pp. 277-293]. 
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         A concepção de educação formal é a de instrução, realizada pela via da transmissão. 

Vincula-se aí a ideia de assimilação por fases de imitação e atividades cíclicas de repetição. 

Havia, porém um eixo básico desse processo, assentado no seguinte tripé: ler, contar e 

escrever. Perpassa, desde então, uma compreensão de educação que tem como tarefa oferecer 

uma formação rudimentar e homogeneizadora as “sub-frações” de classes da sociedade 

brasileira. Sob a população indígena, o efeito esperado seria objetivado mediante a 

obrigatoriedade do processo de catequização. Mas não parava por aí: a catequese espiritual 

deveria também favorecer a inserção da mão-de-obra indígena no modo de produção do 

sistema da época. A experiência mostrou que para os índios a perspectiva de integração 

cultural ao modo de ser dos não-índios não lhes fazia sentido algum, isso porque quando uma 

cultura diferente nega a possibilidade de escolhas, num determinado coletivo de sujeitos, ou 

seja, em relação aos seus intentos de liberdade particular ou geral, dificilmente aqueles 

encontrarão significados nas opções que lhes são oferecidas por outrens. Nesse caso devemos 

considerar também, que ao eliminar certas tradições, expropriar quase todos os antigos 

ambientes culturais, os espaços considerados sagrados dentro do universo mítico das culturas 

indígenas, se tornou cada vez mais difícil para os indígenas conservar originalmente seus 

elementos culturais mais específicos. Significa dizer que tanto à eliminação dos ambientes 

culturais quanto à mistura forçada de identidades heterogêneas, favoreceu o crescimento e 

multiplicação de culturas mestiças, produzindo desorganizações interculturais.  

         No entanto, como tantas outras minorias resistentes da formação híbrida do povo 

brasileiro86, os povos indígenas travam inumerados processos de luta, opondo-se as muitas 

formas de opressão do elemento não-índio, promovendo diversas articulações étnicas e 

interétnicas, fazendo frente às ações dos seus diferentes adversários.  

         Desse modo, durante os séculos XVI e XVII, tanto a Igreja quanto o Coroa não 

conseguiram garantir os interesses mais imediatos dos povos indígenas, se quer asseguraram-

lhes a defesa básica de seus direitos mais específicos sobre as terras originalmente suas. O 

modelo formatado de dominação ideológica, política, econômica e cultural foi o da 

governamentalidade, sendo esse, desde sempre, limitadíssimo (tratando-se do reconhecimento 

de um Estado pluricultura), portanto, foi estupidamente incorreto o modelo de instrução 

imposta pela assimilação.  

                                                 
86 Sobre o caráter heterogêneo em relação à composição étnica do povo brasileiro, ver, particularmente, 
Capistrano de Abreu (1963), Capítulos de História colonial: o povoamento do Brasil e Caminhos Antigos. 
Gilberto Freyre (1975), Casa Grande e Senzala; Sérgio Buarque de Holanda (1999), Raízes do Brasil; Darcy 
Ribeiro (1985), Os Brasileiros: 1. Teoria do Brasil.  
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         Paradoxalmente, advindo desse projeto anacrônico de disputa pelo índio, se tornou 

artificial e cômodo a profusão de condições políticas (vulgo pedagógicas) de um 

pseudodiscurso educacional (leia-se, instrumentalidade pela transmissão) a favor dos povos 

indígenas. 

         No bojo do processo de instrução/transmissão-educação/integração – enfoque que 

delineava haver um único caminho ascendente de acesso ao desenvolvimento e progresso para 

os povos nativos – coloca-se como imperativo à educação imposta, o aprendizado focado na 

aquisição mimética de certas habilidades. A criação de oficinas de artes mecânicas foi esse 

recurso, pressupondo o aproveitamento da mão-de-obra indígena nos diversos ofícios de 

adestramento profissional. Uma das conseqüências dessa perspectiva resultou na instauração de 

um modelo de instrumentação, embasado numa seqüência técnica e reprodutivista do trabalho 

artesanal. Ainda, seguindo a mesma unilateralidade, fomenta-se o uso da produtividade 

agrícola, e, em termos de melhor enquadramento ideológico, estimulam-se os índios a 

participarem de treinamento militar, consequentemente, alistar-se em companhias específicas. 

         Entraves de diversas naturezas iriam por a deriva o projeto de escola instrumental no 

aldeamento misturado, levando algumas províncias a investirem numa outra estratégia: 

formação de institutos de educação de “tempo integral”. Os internatos e orfanatos foram esses 

novos espaços de reclusão indígena. Várias crianças seriam confinadas naqueles ambientes 

com a finalidade de, em médio prazo, utilizá-las como “intérpretes linguísticos”, facilitando, 

assim, o alijamento de seus familiares e parentes consangüíneos. A nova ruptura com o 

ambiente cultural (primeiro os índios são arrancados de suas aldeias, depois fixados em 

aldeamentos, em seguida confinados em internatos), organizava-se sob uma dupla perspectiva: 

oferecer instrução básica, como anteriormente delineada pelos inacianos; segundo, aprimorar 

processos de assimilação/inculcação, compatíveis aos interesses de desenvolvimento da missão 

e subordinados pelo controle da administração colonial.  

          Sob uma curvatura reincidente, isto é, perfilados num debate funcional e prescritivo, a 

discussão sobre educação/instrução para o índio, na trajetória política do regime imperial, 

copiava as mesmas ideias da corte, pregando, dessa forma, uma concepção de educação 

assimilacionista e integracionista. Essa mesma compreensão estendia-se às demais camadas 

subalternizadas da população.  

         Em verdade o que tão somente preocupava as elites regionais (se é que elas chegavam a 

ter uma preocupação comum), diz respeito à maneira como se deveria oferecer situações de 

escolaridade para o povo, mesmo de modo precário, limitada e rudimentar. Leitura, 

evidentemente etnocêntrica sobre como se chegar a ter civilização, desenvolvimento, ordem e 



 97

o esperado progresso nacional. No entanto, o que estava por traz desse alçapão de interresses, 

seria garantir o máximo de adesão moral das classes dominadas, fortalecendo, sobretudo, as 

regras do jogo entre grupos dominantes. Essa situação postula uma determinada convicção de 

sentidos, dispondo de instrumentos e formas de melhor proceder à dominação. Nesse caso, o 

dominador define de certa forma o acesso ao mundo87 e considera-se legitimamente 

responsável por tornar compreensíveis as relações político-culturais dos homens entre si e com 

o modelo de sociedade em geral, impossibilitando a reversibilidade da ordem.   Trata-se de 

uma desconstrução de horizontes, focada numa perspectiva “funcionalista” em relação a outras 

opções e compreensões de mundo. Nela há muito pouco espaço para existência de processos de 

educação heterogênea, se quer de diálogos interculturais verdadeiros. 

          A pretensão de um controle absoluto inerente à lógica da própria razão-dominação, é 

uma imprecisão radical, pois afeta situações fundamentais quanto à possibilidade de um sujeito 

dominado encontrar sentido positivo à pretensão da verdade imposta por quem exerce 

dominação.  A maneira de assegurar uma verdade é uma questão de entendimento recíproco, 

caso não, pode prevalecer um modo inflexível de ver, julgar e agir  face aos significados das 

coisas.   

         Para o entendimento da época analisados até aqui, em linhas gerais, a posição política 

assumida pelo governo colonial e imperial, embora sob o disfarce de uma perspectiva que se 

voltava com relativo interesse em  para o amparo, proteção e cuidados especiais de educação 

elementar junto ao segmento indígena, mantinha-se a velha perspectiva: a necessidade de 

integração daqueles povos a sociedade nacional, auxiliados, impreterivelmente, pela conversão 

a fé católica. Paradoxalmente, os agentes do governo preferiam à tutela religiosa ao invés de 

conferir autonomia jurídica aos indígenas. Nesse jogo de mesquinharias a presença religiosa 

era considerada imprescindível, desde que não interviesse nas questões de interesse das esferas 

dominantes. Tal particularidade manter-se-á por muito tempo. A relação de co-parceria entre 

missão, segmento estatal e frações da classe dominante durará até o início do século XX. Na 

conveniência e hipocrisia de todo esse tempo, os “mesmos” agentes, dividirão mútuas 

responsabilidades: evangelização enquanto trampolim de instrumentação da educação formal; 

desmantelamento das culturas nativas; e aplicação de mecanismos de interdição legal 

favorecendo um crescente processo de expropriação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 

povos indígenas. 

                                                 
87 Aceitamos que a compreensão de ser no mundo, de estar entre pares afins, é um componente cultural instituído 
por relações interculturais e disseminado através de arranjos sociais, portanto, não é passível de ser disciplinado 
homogeneamente.  
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   2.1.5. Arqueologia da dominação tutelar 

 

         O período republicano não oferece grandes alterações no lastro da política indigenista 

oficial.  Em linhas gerais as damandas herdadas das épocas anteriores foram as seguintes: as 

terras indígenas, na sua imensa maioria, se encontram praticamente todas invadidas; os povos 

desaldeados ainda perambulam de um lugar para outro; afunilam-se “ciclos” de depredação 

ambiental sob as áreas indígenas; em diferentes rincões do país aumenta bolsões de índios 

vivendo sob condições de miserabilidade; a ideia de uma profissão de fé confessional já esta 

dada, resultado da doutrinação imposta pelo catolicismo missioneiro; os setores e agentes 

adversários aos índios tiveram sucesso quanto à usurpação das melhores áreas indígenas; 

praticamente todas as grandes revoltas indígenas haviam sido liquidadas a ferro e fogo; 

reforma política do aparelho do Estado aparece em diferentes movimentos sob formato de 

ensaio absolutista recolonizador88 e conciliacionista; e a concepção de política indigenista se 

pautará numa visão assistencialista e de controle, dominando a plataforma de ação nos órgãos 

de Estado nos anos subseqüentes. 

         Dessa maneira, delineando compreensões alternadas, seja enquanto resultado de pressões 

articuladas pelos povos indígenas, seja através de segmentos favoráveis à causa em âmbito 

nacional, ou pela repercussão negativa das denúncias veiculadas a opinião internacional, ainda 

assim, a fase inicial do período republicano, continuará emaranhada no mesmo enlace do 

indigenismo antecessor. O regime tutelar divide-se com ordens religiosas, permanecendo 

preocupado simplesmente com a oferta de ensino suplementar básico e expansão de novos 

internatos, atendendo, nesse caso, basicamente os tradicionais interesses das missões. Não há 

política indigenista propriamente dita, prevalece equivocadamente o antigo proselitismo 

religioso contrários aos interesses requeridos pelos povos indígenas.  

         Progressivamente, a par da imagem negativa do Brasil, interna e externamente, com 

relação às sucessivas e reincidentes violações dos direitos humanos indígenas (expropriação de 

terras, assassinatos, transferências forçadas, redução de territórios, prisões arbitrárias, 

agressões físicas e morais, preconceitos étnicos, déficits assistenciais, etc.), a era republicana 

inicial buscará perfilar outra política de guarda e proteção ao “silvícola”, na tentativa de 

melhorar a imagem desfigurada do indigenismo oficial. De fato, para tentar refazer essa 

                                                 
88 Segundo Rodrigues (1982, p. 133), “os poderes, no Império como na República, formaram sempre um círculo 
de ferro, concentrado nos conservadores, ligas conservadoras e liberais moderados ou conservadores (...). A 
centralização teve esta tendência no Império, especialmente na reação conservadora de 1836 e 1840; o 
federalismo republicano manifestou o mesmo aspecto, de Campos Sales a Washington Luís. A ditadura de Getúlio 
Vargas (1937-1945) apesar de absolutista não foi recolonizadora porque firmou o interesse nacional sobre todos 
os demais”.  



 99

situação, criam-se órgãos oficiais com funções específicas, tentando, de todo modo, manter um 

regime tutelar mais eficiente de assistência ao índio. No entanto, ainda prevalece à 

compreensão caricatural do índio em menor idade, inferior, carente da proteção. Assim, esse 

“ser indefeso”, incapaz de atos próprios, necessitava do amparo legal do Estado, para defendê-

los contra ações dos inimigos recorrentes (madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, empresas 

privadas nacional e multinacionais, etc.). Nesse caso, somente o gerenciamento 

(hipoteticamente falando) de um órgão governamental poderia retrair (ou conciliar) os atos de 

violência, exploração e opressão que continuava atingido os povos indígenas. Pesa sob esse 

entendimento, a instituição de um órgão que abarcasse a política indigenista como todo, sendo, 

portanto, necessário para isso, conferir-lhes poderes reais de intervenção, dispondo de recursos 

suficientes, equipe técnica especializada e resguardo interinstitucional no que tange à execução 

de projetos nas áreas de desenvolvimento econômico, saúde e educação.  

         Nesse lócus de situações conflitantes e de discussão política, perfila-se a ideia de 

organização de um órgão indigenista (planejado na época a luz da ideologia positivista) que 

fosse capaz de levar ao mesmo tempo, desenvolvimento, ordem, progresso e proteção estatal, 

para dentro das comunidades indígenas, “integradas ou em vias de integração”. Incorporar o 

índio ao modelo de sociedade nacional, progressiva e harmoniosamente, deveria se dar, 

impreterivelmente, mesmo sob ritmos, etapas e processos diferenciados.  Entretanto, a atração 

e pacificação junto a grupos arredios ou não, realizar-se-ia através de uma equivocada política 

de assistência compensatória, procurando-se implementar a todo custo a integração do índio.  

Assim, o assistencialismo regulatório (gerando demandas espúrias de dependência do índio 

quanto ao que lhe oferecia o não índio) se constituiu a mais expressiva forma de atuação 

estatal, cujo efeito negativo é sentido ainda hoje. Procurar-se-á, portanto, atuar no campo da 

assistência, como um modo de tornar possível a defesa dos interesses indígenas pelos 

benefícios da civilização. Será esse espírito que animará o idealismo inicial do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI)89, criado em 1910, pelo Marechal Rondon.  

         No lastro da educação escolar, pesa a compreensão de que a integração do índio 

conformar-se-ia no esteio do mundo do trabalho. Articular, por conseguinte, a discussão 

                                                 
89 De acordo com Ribeiro (1982, p. 137), o SPI foi criado pelo “Decreto nº. 8.072, de 20 de julho de 1910, e 
inaugurado em 7 de setembro do mesmo ano. Previa uma organização que, partindo de núcleos de atração de 
índios hostis e arredios, passava a povoações destinadas a índios já em caminho de hábitos mais sedentários e, daí, 
a centros agrícolas onde, já afeitos ao trabalho nos moldes rurais brasileiros receberiam uma gleba de terra para se 
instalarem, juntamente com sertanejos. Esta perspectiva (...) fizera atribuir, à nova instituição, tanto as funções de 
amparo aos índios quanto a incumbência de promover a colonização com trabalhadores rurais. Os índios, quando 
para isto amadurecidos, seriam localizados em núcleos agrícolas, ao lado de sertanejos”. Características do inicio 
da atuação do SPI encontra-se em Gomes (1988), Netto (1994); para uma discussão sobre a fase final do SPI, ver 
Heck (1996). 
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educação-trabalho, como movimento binário de um mesmo fim, mobiliza vivamente os agentes 

oficiais do indigenismo rondoniano, que na época apostam no sucesso da incorporação gradual 

do índio a comunhão nacional, pela via da assimilação.  

         Assim, como no aldeamento colonial, o indigenismo de Rondon, também mantém a 

difusão de artes e ofícios (marcenaria, mecânica, costura) no interior das aldeias, com a 

implementação de cursos técnicos no campo da agricultura e produção, de maior ou menor 

escala. Transformar os “silvícolas” em melhores artífices, consumidores, provavelmente 

comerciantes do excedente que poderiam escoar para o mercado regional ou alojar em 

diferentes setores uma mão-de-obra de reserva disponível, são efeitos de um mesmo 

entendimento funcional acerca do lugar reservado aos povos indígenas do Brasil. A política de 

proteção do SPI, cujo lema era “morrer se preciso, matar nunca” mais laica que as 

antecessoras, tornou-se, com o passar do tempo, tão somente um conjunto preordenado de boas 

intenções. Entre ações realmente congruentes e aquelas perspectivadas a partir de graves 

equívocos, o que de fato prevaleceu foi novamente a produção de uma imagem genérica e 

negativa do índio, estereotipada pela figura do selvagem carente. Se favorece, sub-

repticiamente, ainda mais setores anti-indígenas da sociedade nacional, que questionavam a 

necessidade real da tutela do Estado, no que diz respeito à proteção indígena, já que, 

naturalmente – seria uma questão tão somente de luta cronológica – a integração compulsória 

dos últimos enclaves étnicos existentes no Brasil, pois se acreditava que num breve lapso de 

tempo, os índios (e a possibilidade de grupos isolados) estariam fadados à extinção física e 

cultural. 

         A fim de melhor assegurar o processo de integração do índio, fica acordado nas 

discussões administrativas de governo, a necessidade de se aprimorar um sistema de 

alfabetização moldado sob o formato do pré-letramento e com curtas capacitações, favoráveis à 

lógica da assimilação. Utilizou-se para isso, a própria mão-de-obra indígena que fora treinada 

nesse objetivo. As escolas assumiriam tal perfil, pragmática e metodologicamente. A 

prioridade, então, é constituir um modelo mais articulado de alfabetização pelo uso metódico 

da língua portuguesa, entre os povos com maior tempo de contato – ou das línguas maternas –, 

para aqueles ainda monolingue/bilíngüe de suas línguas.  

         É relevante compreender quão sutil foi à montagem da estrutura dos programas 

linguísticos em educação indígena, para as escolas que os índios freqüentavam. No caso da 

alfabetização em língua nativa, organizavam-se os treinamentos tendo por base critérios 

normativos advindos da estrutura da língua portuguesa; desse modo, seria mais fácil garantir a 

substituição gradual das línguas maternas, impondo-se, consecutivamente, o português como 
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língua oficial. Apreender o português não somente favorecia a integração do índio aos valores 

e contra-valores da cultura não-indígena, mas também estimulava esses povos que deixassem 

em segundo plano o uso de suas próprias línguas, consideradas deficitárias. Desse modo, o 

idioma oficial impôs-se gradual e funcionalmente, no dia-a-dia das sociedades indígenas e nas 

escolas a eles disponíveis. Para a maior parte dos índios do Nordeste, o português tornou-se, 

não sem ininterruptas formas de resistências, a única língua falada entre eles, favorecendo, 

assim, a hegemonia linguística do mesmo sobre as línguas nativas e, consequentemente, o 

desaparecimento definitivo90 de um número expressivamente grande de línguas indígena na 

região.  

 

   2.1.6. Assistência, Integração e Assimilação: o neocolonialismo formatado 

 

         A transição do SPI para FUNAI91 se materializa dentro de uma perspectiva política 

pragmática e processual, crivada por pressões externas, seja com relação ao uso inapropriado 

da máquina administrativa, favoráveis a setores contrários aos interesses indígenas, seja pela 

morosidade na consecução das metas de programa a favor das comunidades assistidas. Contra 

o SPI (Serviço de Proteção ao Índio, criado pelo Decreto nº 8.072, em 20 de julho de 1910) 

pesava gravíssimas acusações92. A corrupção solapava a instituição em várias esferas: co-

participação de funcionários em escândalos no uso indevido de verbas públicas; profusão de 

licitação para exploração mineral e extração de madeira nas áreas, provocando graves impactos 

nas atividades extrativas da população nativa; não abertura ou mesmo realização de inquéritos 

judiciais  sobre chacinas, espancamentos, seqüestros de bens, estupros e destruição de 

propriedades etc., produzem um clima de permanente impunidade e revolta, frente à violação 

                                                 
90 No Estado de Pernambuco, para o cômputo dos 10 povos indígenas espalhados pela região (Atikum, Kapinawá. 
Kambiwá, Truká, Pipipã, Pankararú, Pankará, Xucuru) apenas os Fulni-ô de Águas Belas ainda mantém sua 
língua original, o Ya-thê, embora utilizem o português cotidianamente em suas relações intersociais. O processo 
de utilizar a língua materna como trampolim para o aprendizado do português enquanto língua nacional ficou 
conhecido como bilingüismo de transição, um jeito eficiente de tornar secundário tanto a língua, especificamente, 
como cultura indígena, de modo geral. 
91 A Lei de n.º 5.371 – de 5 de Dezembro de 1967, autoriza a instituição da Fundação Nacional do Índio e dá 
outras providências. Ver FUNAI (1975), Legislação. 
92 De acordo com Gomes (1988, p. 88), o “golpe de 1964, que instalou o regime militar, abocanhou também o 
SPI, ao destituir incontinenti a diretoria presidida pelo médico sanitarista Noel Nutels, que tinha sido levado a essa 
posição pelo governo João Goulart, como tentativa de reconduzir o órgão aos padrões do início da década de 50. 
Os novos donos do poder, ao contrário, administraram o SPI de tal modo que dois anos depois diversos 
funcionários seus terminaram sendo acusados de participar de atos de tortura e massacre a índios, como no caso 
dos índios Cinta-Larga do paralelo 11. O regime militar promoveu uma devassa no órgão, concluindo com um 
dossiê de mais de mil páginas de acusações de supostos crimes e irresponsabilidades administrativas cometidas 
contra os índios. Nunca, porém, esse dossiê foi publicado mas, como em 1908, a repercussão internacional e 
nacional negativa fez com que o SPI afinal fosse extinto, não sem antes sofrer um incêndio em seus arquivos, já 
transferidos para  Brasília”. 
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básica dos direitos indígenas. Assim, essa onda de denúncias repercutiu negativamente dentro 

do aparelho do Estado, levando-o, não obstante, a extinguir o órgão protetor (SPI) em 1967. 

Em seu lugar assume a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), imbuída de um sentimento 

triunfalista, deveria instituir nova fase de assistência e proteção as comunidades indígenas do 

Brasil. Nesse clímax, Segundo Gomes (op. cit., p. 89) 

 

Parecia que os militares queriam redimir a história brasileira dos seus erros 
passados (...). Como sói acontecer na criação de órgãos dessa natureza, 
cumpria de imediato moralizar o quadro anterior, tirando os “maus 
elementos” e implantando uma nova mentalidade. O novo órgão veio para 
resolver a questão indígena de uma vez por todas. Isso significaria, 
efetivamente, transformar os índios em brasileiros, integrá-los à nação e 
assimilá-los culturalmente ao seu povo. De qualquer modo, era necessário 
transpor etapas, seguir os caminhos traçados pelos SPI, só que com mais 
intensidade, e atrelando o sentido do trabalho à ideologia do 
desenvolvimento com segurança. 
 
 

         Logo de início a FUNAI realiza uma repatriação dos postos de assistência e programas de 

pastas, entre oficiais militares. Para falta de sorte dos índios, são agentes muito mais 

truculentos e anti-indigenistas que seus antecessores. A fim de legitimar a política indigenista 

oficial, tratando de conferir a União à última palavra sobre as terras indígenas, restando aos 

índios à posse e a inalienabilidade dos seus territórios, a Constituição de 1967, e o Ato 

Institucional n. 1 que outorgou a Constituição de 1969, promovem um retrocesso jurídico em 

relação à conceituação brasileira sobre terras indígenas (GOMES, Idem). Desdobrados nesse 

ambiente político e compreensão ideológica, vota-se no Congresso, em 19 de dezembro de 

197393 a Lei n. 6.001, denominada Estatuto do Índio.  De acordo com Gomes (op. cit. p. 90), 

esse Estatuto foi um instrumento impositivo de regulamentação da legislação brasileira para os 

índios, sobre os aspectos jurídicos e administrativos. Nele determina-se 

 

a condição social e política do índio perante a nação e estipula medidas de 
assistência e promoção dos povos indígenas, sobretudo como indivíduos. 
Considera o índio como de menor idade e “relativamente capaz”, sob a 
tutela do Estado, representado pela FUNAI. Estabelece as condições de 
emancipação da tutela, tanto a nível individual quanto coletivo. Cria os 

                                                 
93  Cabe lembrar que já a partir do início da década de 1970, a FUNAI se aproxima do SIL (Summer Institute of 
Linguistics), estabelecendo parceria de trabalho com essa agência estrangeira, sob o argumento de um trabalho a 
favor da recuperação das línguas indígenas, no caso, a catalogação, identificação dos sistemas fonéticos, análises 
das formas gramáticas, do uso das letras e consecução dos alfabetos. Entretanto, o objetivo primordial do SIL 
seria instrumentalizar os índios na doutrina protestante. Coube, portanto, aos agentes do SIL, preparar de forma 
sistemática, material de leitura e alfabetização, traduzindo também textos bíblicos para as línguas indígenas.  
Diversas críticas foram remessadas ao trabalho desses missionários, mesmo assim, a parceria com o governo 
durou bastante tempo. 
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mecanismos que determinam a demarcação das terras indígenas, tornando a 
FUNAI o agente único responsável pela definição do que é terra indígena e 
pela demarcação em todas as etapas. O ato final permanece prerrogativa do 
Presidente da República.   
 

 
         Todas essas estratégias estão explicitamente formatadas na ideologia de ação do Estatuto. 

No título I, dos princípios e definições, Art. 1º, faculta-se a Lei regular a “situação jurídica dos 

índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura 

e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional”. No capítulo II, Art. 7º, 

diz que “os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional 

ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecida nesta Lei”. No título V, da Educação, Cultura e 

Saúde, Art. 50, fala-se que 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 das suas aptidões individuais”. 

Portanto, postos em andamento, essa curvatura político-ideológica, no bojo das discussões 

sobre emancipação e tutela, povoam como apelos prescritíveis as ações dos agentes 

encarregados de fazer funcionar positivamente o aparelho administrativo da FUNAI.   

         Nesse cenário de recrudescimento jurídico, os índios brasileiros, de modo geral, e os do 

Nordeste94, em particular (para o caso do nosso estudo), adotaram diferentes estratégias de 

confronto e resistência, como resposta não oficial, acerca dos dilemas do indigenismo 

militarizado.  Assim, transcendendo a discussão acerca do projeto de emancipação, lideranças 

indígenas de várias partes do Brasil, realizaram, com o apoio institucional do Conselho 

Indigenista Missionário – CIMI, as primeiras “Assembléias dos Chefes Indígenas”. Segundo 

Oliveira (1988), foi precisamente no mês de Abril de 1974 que se realizou em Diamantina, 

Mato Grosso, o primeiro desses eventos. Coube ao CIMI, órgão anexo a CNBB (Conferencia 

Nacional dos Bispos do Brasil), proporcionar condições efetivas para o deslocamento dos 

indígenas de uma região para outra, contribuindo também nas questões da infra-estrutura, 

documentação, assim como na organização metodológica das discussões processadas durante 

as assembléias. 

         A descoberta de pontos comuns para o conjunto das lutas vivenciadas pelos povos 

indígenas, mesmo localizados em regiões diferentes, favorece, entusiasticamente, entre as 

novas lideranças destacadas no bojo dessas articulações, a necessidade de se consolidar 

realmente um maior processo de autonomia política e econômica diante do regime tutelar. Esse 

                                                 
94 Para uma discussão aprofundada sobre o lugar histórico e político dos índios do Nordeste, vide, Dantas, 
Sampaio e Carvalho (1992), Os povos indígenas no Nordeste brasileiro: um esboço histórico.  
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entusiasmo torna possível o entendimento quanto à necessidade da constituição de 

organizações indígenas. Tal necessidade aponta para possibilidade de enfrentar instâncias de 

governos e grupos contrários aos seus interesses se de fato houvesse articulação política entre 

os próprios índios, ocupando, por conseguinte, maior espaço, poder de barganha e deliberação, 

no âmbito das negociações institucionais. Reconhece-se que a FUNAI não consegue responder 

a contento as demandas colocadas no rol da política indigenista. O órgão federal repetia 

práticas anti-dialógicas, adiando várias questões pendentes ou mesmo dispensando tratamento 

insuficiente e tacanho em relação às mesmas. Nesse sentido transversal, as organizações 

surgidas entre os índios, representaram naquele momento, uma resposta histórica do 

movimento indígena que se consolida, no sentido abrir de outros caminhos à política 

indigenista oficial.  

         No cômputo do Nordeste, para os Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, 

Paraíba e Norte da Bahia, a profusão desse tipo de organização, acontece em meados dos anos 

1980. Mobilizados a princípio sob impulso do CIMI e, sob condições limitadas, com apoio da 

UNI (União das Nações Indígenas), os diferentes povos desses Estados, irão gradativamente 

promover sucessivas articulações entre si, na busca de solucionar problemas afins. Entretanto, 

somente a partir do período pré e pós-constituinte (1988), consolidarão de forma mais plausível 

uma proposta de articulação interétnica em nível regional. Consolidar-se-á canais de apoio 

junto ao campo popular organizado, com aproximações pontuais na esfera da esquerda política, 

Igrejas, Sindicatos e Universidades. Vejamos um pouco mais como esse processo se 

estabeleceu. 

 

   2.1.7. Organização política dos povos indígenas do Nordeste: cenários e lutas 

estratégicas  

 

          Em meados de 1980, atuando nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe e 

norte da Bahia, indigenistas vinculados ao CIMI (Conselho Indigenista Missionário, seccional 

Nordeste95), começam a realizar, de modo mais orgânico, um mapeamento das condições de 

sobrevivência física, social e cultural dos povos indígenas dessas regiões. No início o trabalho 

se desenvolvia através de contatos sistemáticos e assistemáticos. A proposta, no entanto, era 

aproximar, num processo nem sempre tranqüilo, os grupos do Nordeste; compreender sob quais 

                                                 
95 O autor fazia parte de uma das equipes do CIMI, na época supracitada, com atuação nos Estados de Pernambuco 
e Alagoas, daí advém, também, seu vínculo com as lutas dos povos indígenas. Oficialmente o CIMI foi criado em 
1971, como órgão anexo da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
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lógicas viviam aquelas sociedades; construir estratégias de atuação, denúncia, proteção legal 

quanto aos direitos básicos, e consolidar parcerias de apoio em torno da causa. Esses elementos 

caracterizavam, naquele momento, o perfil da prática dos indigenistas vinculados ao CIMI.   

          Atikum (PE), Fulni-ô (PE), Pankararú (PE), Kapinawá (PE), Kambiwá (PE) Truká (PE). 

Xukuru (PE); Wassu (AL), Xukuru-Kariri (AL), Karapotó (AL), Geripanko (AL); Pankararé 

(BA); Xokó (SE) e Potiguara (PB), de acordo com as informações advindas das aldeias, 

enfrentavam problemas comuns96, com destaque para as questões específicas da luta pela terra, 

e seus efeitos correlatos: conflitos com posseiros de diferentes matizes, diminuição dos antigos 

territórios, isolamento político, ostracismo regional, assistencialismo e controle político do 

órgão tutor (FUNAI), tensões, ameaças, prisões, assassinatos, etc. somados a níveis deploráveis 

de sobrevivência e exploração nas relações de trabalho. Num regime de contínua perseguição, 

acuados pelas pressões de forças econômicas e políticas antagonistas, a articulação desses 

povos, como forma de oferecer unidade a luta indígena, foi aos poucos se transformando na 

razão de ser do trabalho entre os membros do CIMI Nordeste. O ponto de partida havia se 

iniciado com o mapeamento, localização e quantificação dos problemas, restava articular, 

aprimorar e deliberar com os índios, as respectivas demandas, oferecendo-lhes, não obstante, 

tratamento pertinente. Seria como uma resposta contra-oficial, orientada a favor dos interesses 

e objetivos específicos de cada povo indígena da região. No que se refere à estrutura do órgão 

indigenista (FUNAI) não se dispunha (naquele momento e contexto) de força suficiente para 

alavancar mudanças no seu interior, cujo modelo meritocrático de assistência, obstaculizava 

todo tipo de protagonismo indígena. Em geral (embora se deva incluir, a bem da verdade 

algumas importantes exceções), os quadros da FUNAI eram instruídos pela Lei 6.001, que 

facultava assegurar a passagem do índio à comunhão nacional pela via da integração 

compulsória e da assimilação sistemática. Pautando-se numa prática de cima pra baixo, 

desrespeitosa e, em muitos casos, esdrúxula, restava, portanto, aos índios, assumir a dianteira 

de seus interesses, embora no campo das alianças interétnicas existisse muita fragilidade no 

sentido operacional das lutas97. Grosso modo, na tessitura do cenário latino-americano, o final 

                                                 
96 Os povos tinham tantos problemas afins, tantas violações com relação aos seus direitos que somente alterando 
radicalmente a forma como era concebida e aplicada a política indigenista oficial, se conseguiria, segundo 
supunha-nos, outra qualidade de sobrevivência física e cultural para os mesmos. 
97 A gênese constitutiva do movimento indígena no Nordeste foi gerada sob três esferas: respaldado pelas bases 
demandatárias; com a firme participação, composição e expressão das lideranças e com o apoio constante das 
diferentes parcerias e assessorias. Todavia, a articulação desses atores não aconteceu passivamente. A aporia das 
demandas mudava de acordo com as condições políticas de cada momento. Em situações sociopolíticas diversas, a 
força e pressão conjuntural requeria ajustes pontuais acerca da viabilidade das ações políticas e estratégias 
assumidas. Buscava-se, em alguns casos, superar impasses reincidentes, particularmente aqueles que retardavam, 
solapavam e alienavam os avanços conquistados noutros momentos. Tinha-se clareza que o processo de 
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dos anos de 1970 e os anos de 1980 foram períodos marcados pela intensa fase de 

redemocratização política e reconfiguração de forças sociais. Esse processo aconteceu, 

primordialmente, por intermédio da disposição, determinação, mobilização e contínua pressão 

da sociedade civil e política. Nesse sentido, conforme Gohn (1997, p. 226), 

 

(...) os Estados nacionais latino-americanos redirecionaram suas políticas 
internas. Os regimes militares foram substituídos por regimes civis, em 
processos negociados nos parlamentos ou por via eleitoral. Os movimentos 
sociais cresceram em número, ganhando diferentes tipos e matizes, e 
lograram visibilidade em sua luta pela redemocratização ou por causas 
específicas. 
 

         No campo das lutas indígenas, consolidam-se alianças98 e se transformam demandas 

dispersas em problemas comuns. Correlativamente se foi desenhando estratégias de ação e 

intervenção, de modo que novas acepções em termos de discurso, organização e movimento, 

também surgissem.  No bojo desse cenário, a rearticulação e reaproximação política entre 

índios no Nordeste aconteceu, de maneira mais significativa, em meados dos anos de 198099, 

com a realização da primeira assembléia interétnica entre povos indígenas da região, realizada 

na ilha de São Pedro, aldeia do povo Xokó, localizada no Estado de Sergipe. No evento, os 

participantes além de socializarem boa parte de suas experiências de luta, conseguem visualizar 

quais problemas tinham em comum. Foi então ficando mais claro que embora sendo oriundos 

de diferentes etnias, e mesmo que afastados geograficamente, dispunham de problemas afins.  

A problemática pela posse da terra, as deslizantes questões em torno da identidade étnica, a 

solapada situação da saúde indígena, o crescente fortalecimento de setores anti-indígenas 

(alianças entre fazendeiros e forças políticas regionais), a falta de especificidade na educação 

escolar, a pauperização econômica, o clima de impunidade, a discriminação quanto aos bens 

                                                                                                                                               
transformação social passava intrinsecamente pela mudança estrutural da sociedade subjugada, isto implicava o 
rompimento com o modelo organizacional de violação de direitos, orquestrados pelos grupos dominantes. Para 
tanto fora necessário constituir, no seio da articulação indígena, um conjunto de opiniões gradualmente ordenadas. 
Porém, consensualidade não significa unicidade de vozes e interesses. Ações razoavelmente comuns podem 
revelar diferentes modos de direção, às vezes mais refluxo que fluxo, em torno de pontos de vistas ou articulações. 
98 A construção de alianças foi o alicerce, conforme o CIMI (2001, p. 119) “de um processo que levava os povos 
indígenas a ter maior visibilidade, podendo iniciar a firme luta para garantir seus direitos. Um dos sinais de êxito 
na conquista de apoios e aliados foi a criação, em 1969, da Operação Anchieta (Opan) – hoje nomeada de 
Operação Amazônia Nativa -, entidade que nasceu em Mato Grosso para atuar em defesa dos povos indígenas”. 
99 O ano era de 1985, nessa Assembléia ocorreu à tentativa de articular a União das Nações Indígenas (UNI) no 
Nordeste. Na época se escolheu um coordenar regional. A ele caberia a tarefa de planejamento e mobilização das 
ações junto aos povos, em tornos dos problemas mais recorrentes. Porém, diversos impedimentos fizeram 
malograr a real implementação da UNI/NE. Grosso modo, pode-se destacar: o isolamento do coordenador, a 
falta de um plano efetivo de ações pontuais; o desconhecimento geral das bases sobre as propostas da 
organização; limites quanto à captação, repasse ou disponibilidade de recursos; ausência de estrutura e apoio 
logístico em face a consecução das propostas. 
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culturais (saberes, memória, tradição), genocídio, violência100, roubos e agressão física contra 

pessoas e grupos, somados ao tortuoso descaminho da política indigenista oficial, eram 

demandas que atingiam a todos, naquele momento conjuntural. Concomitante acontecia outra 

batalha, por mais paradoxal pudesse parecer: a luta jurídica contra a Lei de Proteção aos Índios 

(Lei 6.001). Nela encontrava-se preconizado, de maneira estapafúrdia o projeto de integração 

gradual, compulsivo e “harmonioso” dos povos indígenas a sociedade nacional. Tratava-se de 

um novo golpe, herança da visão indigenista militarista, em relação ao que deveria ser melhor 

para unidade e interesses da nação brasileira. Os índios, e diferentes segmentos de apoio a 

causa indígena, rechaçaram radicalmente o projeto de integração, revelando suas ambigüidades 

e reais intenções. A tentativa era fazer valer-se de artifícios jurídicos implementando nova 

frente colonizadora, contra os povos indígenas e, conseqüentemente, o livre usufruto de suas 

terras. A Lei 6.001, de 19 de Abril de 1973101, revelava-se um esdrúxulo instrumento do regime 

militar. No bojo geral, não representava nenhum avanço em termos de política indigenista 

oficial, pois além de não assegurar tratamento adequado no que se refere à diversidade étnica 

nacional, intentava contra a garantia dos povos indígenas disporem autonomamente sobre a 

posse de suas terras, disseminando uma falsa perspectiva de desenvolvimento e progresso, 

livrando-se, evidentemente dos “enclaves étnicos”, para fins de ajustes fundiários.    

           No âmbito das lutas indígenas que iam se fortalecendo com a compreensão dos 

problemas e as ações que se realizavam (mobilizações, denúncias, articulações interétnicas, 

retomadas de terra, alianças urbanas, etc.) o tratamento dispensado pelas assessorias (CIMI, 

ANAI - Associação Nacional de Ação Indigenista) oferecido à questão fundiária, elemento 

                                                 
100 Cabe lembrar que durante a década de 60 e início dos anos 70 “(...), as denúncias sobre violência, massacres e 
genocídios se multiplicaram no País e no Exterior, levando o Poder Legislativo a iniciar uma série de Comissões 
Parlamentares de Inquéritos. Mesmo que os resultados das investigações tivessem sido irrisórios, e a 
responsabilização dos acusados fosse insatisfatória, o entendimento dessas CPIs serviram pelo menos para revelar 
à opinião pública a trágica condição em que se encontravam a maioria dos povos indígenas do Brasil”, (CIMI, 
Idem, p. 119). 
101 O “Estatuto do Índio”, conforme Barbalho (2007), transformado em Lei nº 6.001, (19/12/1973) é criado sob a 
máxima ausência e liberdade jurídica e constitucional. Sob um assistencialismo retrógrado ajuizou a defesa dos 
interesses indígenas pelo regime tutelar. Nele define-se o índio como um ser relativamente capaz, carecendo, 
portanto, da ação tutelar do Estado, conseqüentemente, da proteção e amparo da FUNAI. A emblemática 
integração do “silvícola à civilização” visava, sobretudo, sua incorporação sócio-econômica na sociedade nacional, 
porém, devido à dinâmica tutelar os povos não integrados eram considerados incapazes e sujeitos passivos da 
tutela. Tratava-se, portanto, de uma dupla integração: no desenvolvimento (econômico) e na civilização (cultural). 
O descumprimento do artigo 65, da Lei 6.001, que apontava o ano de 1978 para finalizar os processos de 
demarcação das terras indígenas, soava como mais uma falácia das leis federais e da própria agência indigenista 
(FUNAI), incapazes de defender os interesses indígenas no país. Era uma contradição espúria: querer assegurar a 
terra como posse para os índios, tentar integrá-los numa sociedade que estruturalmente favorece o latifúndio e que, 
por conseguinte, não respeita essa posse (Suess, 1985); ao contrário, destrói ou a modifica, lançando o índio na 
contramão da sociedade de mercado (Martins, 1986). 
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transversal dos demais, carecia de atenção específica, tanto do ponto de vista político, jurídico, 

histórico e antropológico, quanto pedagógico, em relação ao repasse dessas informações as 

bases. Esse aspecto demandava atenção continuada, daí o revezamento de várias assessorias 

técnicas, como forma de compreender a diversidade dos povos e os problemas revelados pelas 

situações de contato. 

            Sob outra curvatura (salvo exceções, conforme dissemos) a ação indigenista da FUNAI 

agia deliberadamente no sentido contrário, interferindo de modo negativo, sobretudo tratando-

se da liberdade de expressão e autonomia das organizações indígenas. Por inúmeras ocasiões 

promoveu rupturas internas nas áreas, aliciando líderes, dividindo opiniões, disseminando 

contra-informações, obstaculizando a participação indígena em eventos de articulação política, 

desautorizando a entrada de parceiros nas áreas e ameaçando assessorias específicas com 

processos penais. A divisão interna nas aldeias acontecia mediante uma prática comum entre os 

agentes da FUNAI: cooptação de lideranças através de benefícios de ordem pessoal, 

distribuição de empregos temporários; proteção diferenciada na distribuição de bens de 

consumo e serviços comunitários. Desse modo, apoiou em diferentes ocasiões, forças contrárias 

aos interesses indígenas, instigando à desmobilização política dos índios e negociando 

abertamente com forças anti-indígenas, locais e regionais (BARBALHO, 2007), sem sofrer, em 

alguns casos, pressão das lideranças ou dos grupos que tinha sob tutela. Cabe relembrar que a 

FUNAI nasceu durante o regime militar (1967) e vários de seus funcionários munciavam-se 

juridicamente do autoritarismo disseminado pela Ideologia de Segurança Nacional102. Alguns 

pontos dessa emblemática trajetória faculta entender sob quais condições oscilou o papel da 

agência indigenista. Vejamos alguns: a ascensão dos militares ao poder, pelo golpe de Estado 

de 1964103, reacende, transversalmente, no interior dos quartéis, a polêmica indefinição  quanto 

a real natureza da proteção aos indígenas no território nacional; se amplia a discussão sobre o 

lugar de micro nações facultando autonomia política e organizacional apostando na integração 

desses grupos a comunhão nacional; aprimora-se um discurso racial (aculturação) pautado por 

critérios de perdas e defasagem culturais; se mantém acesa a necessidade de expansão e 

desenvolvimento produtivo das áreas indígenas, consideradas devolutas ou de domínio 

estratégico para segurança do país; faculta-se à União o interesse sobre as riquezas dos 

subsolos, na posse de comunidades assistidas.  

                                                 
102 Sobre o tema, ver, Joseph Comblim (1978), A Ideologia da segurança nacional: o poder militar na América 
Latina. 
103 A problemática do golge militar é magistralmente tratada por Dreifuss (1987), 1964 - A Conquista do Estado: 
ação política, poder e golpe de classe. 
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          Desse modo, no âmbito da prática indigenista não se esperava por parte dos índios 

qualquer tipo de protagonismo. Mesmo em situações de formação técnica, as lideranças não 

contavam, superficialmente atuam no sentido de intervir sob suas necessidades; muito menos 

eram vistos como co-partícipes na formulação, condução e consecução de políticas específicas 

ou localizadas. O próprio SPI preconizava a mesma intenção; a diferença, não obstante, quanto 

à FUNAI, estava na maneira que o novo órgão definiria esse percurso através da intersecção do 

binômino “desenvolvimento com segurança” (BARBALHO, 2007).  

       Havia explícita clareza dentro da Fundação que os problemas relacionados à demarcação 

das terras; assistência à saúde; questões pendentes em relação aos povos isolados; à educação 

escolar; projetos econômicos; exploração dos recursos do subsolo etc., deveriam se articular, 

em primeiro plano, aos interesses da nação brasileira. Na prática o Estado se apresenta como 

uma instituição alheia, dispondo de uma política indigenista desrespeitosa, contraditória, 

autoritária e profundamente ambígua, sob a guarda de um órgão clivado por ininterruptas 

crises, com pouca ou nenhuma identidade própria104.  

         Nesse contexto, de ação mitigadora, a FUNAI irá perder autonomia para conduzir os 

processos de demarcação das terras indígenas105. Uma nova onda de denúncia irá repercutir  

dentro e fora do país, expondo sob quais condições encontravam-se submetidos ainda os povos 

indígenas. 

          A par do que pese a frustração entre segmentos e setores da linha dura do governo 

federal, sob a guarda do regime militar e sua concomitante ideologia desenvolvimentista, os 

povos indígenas não deixaram de existir, de organizar-se e lutar pelos seus direitos, tão pouco 

aconteceu (se quer) um único pedido de emancipação (isolado ou coletivamente) advindo do 

âmbito indígena. A harmoniosa integração (esdrúxula, capciosa e falaciosa), havia malogrado 

                                                 
104 De acordo com Lima & Barroso-Hoffmann (2002, p. 16) “de 1967 até abril de 1988, a Fundação teve vinte e 
três presidências. (...) De modo geral, seus titulares e suas vinculações deixam perceber o caráter de interesse 
estratégico que o aparelho entreteve para o aparato de segurança nacional ao longo da maior parte de sua trajetória. 
Embora os governos de Fernando Collor de Melo, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso não tenham 
mantido esse direcionamento, não envidaram grandes esforços no sentido de reestruturar a morfologia e as funções 
da FUNAI”. Ainda, segundo os autores, a FUNAI, “apesar da qualidade de alguns funcionários idealistas que 
julgam poder reabilitá-la, tem sido encarada por certas áreas do governo voltadas para a “reforma do Estado”, 
entre elas a ampla comissão para sua reestruturação recentemente criada, como um dos símbolos do 
corporativismo institucional auto-reprodutivo em sua pior e mais perversa acepção” (Idem, op. cit., p. 17).  
105 Em de 23 de Fevereiro de 1983, o Decreto de nº 88.118, retira da FUNAI a prerrogativa de definir áreas 
indígenas e demarcá-las. A definição passa a ser feita por um grupo de trabalho que inclui diversos ministérios, 
como o da Reforma Agrária (então Assuntos Fundiários), Interior, Planejamento e o próprio Conselho de 
Segurança Nacional, podendo esse grupo (interministerial) convocar quaisquer outros órgãos federais ou governos 
estaduais para opinar sobre a legitimidade ou não dos direitos indígenas sobre as terras em litígios. Grosso modo, 
os processos de demarcação passam a demorar e emperrar, na medida em que as forças anti-indígenas se 
fortalecem, sejam  elas  civis ou militares. Sobre o tema, ver Gomes (1988). 
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profunda e radicalmente. Subvertendo a lógica, país governado pelo fetiche da ordem e do 

progresso (ampliam-se as organizações indígenas e indigenistas); e, contrariando estatísticas 

(demograficamente ocorre um crescimento quantitativo no interior das comunidades), os povos 

indígenas irão ascender politicamente, de modo que, com extrema habilidade e estratégia (ainda 

que submetidos pelos refluxos de pressões antagonistas), voltam novamente ao cenário 

nacional, contribuindo para um novo arvorar político no campo das lutas sociais e 

democráticas, no seio do movimento popular organizado brasileiro.  

          Sobre à especificidade dos índios do Nordeste, no limbo da afirmação de direitos, a luta 

pelo reconhecimento da identidade étnica destacava-se de igual maneira na pauta das outras 

demandas106. Foram momentos vexatórios, de extrema incongruência, mediados pela agência 

oficial, em face ao reconhecimento da diferença e, conseqüentemente, tratamento assistencial a 

ser dispensado. Noutro sentido, refutando os critérios de avaliação étnica oficial, os índios 

oferecerão ao problema uma compreensão distinta, desconstruindo a visão que percebia as 

sociedades indígenas como culturas paradas, homogêneas e sem diversidade. No lastro da 

etnicidade, - “viagem de volta” -, na expressão de João Pacheco de Oliveira (1999), essa 

discussão precisa ser apreendida sob uma dupla curvatura: levando em consideração uma 

trajetória (que é histórica, sendo, portanto, determinada por múltiplos fatores) e uma origem, 

que é, conforme Oliveira 

(...) (experiência primária, individual, mas que também está traduzida em 
saberes e narrativas aos quais vem a se acoplar). O que seria próprio das 
identidades étnicas é que nelas a atualização histórica não anula o 
sentimento de referência à origem, mas até mesmo o reforça. É da 
resolução simbólica e coletiva dessa contradição que decorre a força 
política e emocional da etnicidade (OLIVEIRA, 1999, p. 30). 

 

          Como passo seminal dessa trajetória, os povos indígenas do Nordeste conseguem, de 

fato, dispor de suas próprias organizações107, definido inclusive o lugar das assessorias de apoio 

e o tratamento merecido a política indigenista. Esse movimento provocou também a 

necessidade de aprimorar o discurso étnico e etnicista com apropriação de novos referencias de 

análise, seja para responder antigas pendências, seja para fazer valer o reconhecimento da 

                                                 
106 Em meados de 1990, para que fosse assegurado aos índios Tapeba do Ceará sua identidade étnica, técnicos da 
Fundação exigiam exames de sangue como forma de comprovar a pureza étnica da respectiva comunidade. Os 
índios reagiram e denunciaram tamanha incongruência. 
107 Na Ilha de São Pedro, 1990, aldeia do povo Xokó (SE), numa Assembléia Indígena, com a presença de 
líderes dos Estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo cria-se a 
primeira organização representativa dos próprios índios, respectivo ao período pós-constituinte, no âmbito do 
Nordeste. Essa organização passou a ser denominada de “Comissão de Articulação dos Povos Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerias e Espírito Santo (Comissão Leste/Nordeste). 
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identidade e da diferença. Tais enlaces propiciaram, de igual forma, consolidar outros canais de 

diálogos políticos e interétnicos, decorrentes dos embates e possibilidades estruturais. 

Desenvolve-se, não obstante, uma perspectiva de luta social implicitamente relacionada à 

compreensão das múltiplas faces e facetas da conjuntura nacional e das especificidades 

regionais, num jogo contínuo de forças cambiantes.  

          A tarefa foi ficando cada vez mais complexa e delicada. Ponderadamente, o movimento 

indígena e as organizações indigenistas vão apreendendo a lidar melhor com o modelo jurídico 

liberal; a tematizar as questões relevantes da prática; a problematizar a defesa dos direitos 

coletivos; constituir uma linguagem teórica/pedagógica mais abrangente e consensual, e 

aprimorar estratégias de participação e ação no campo da luta social (BARBALHO, 2007). 

          A luta dos povos indígenas se transformou em luta pública/política, focada em várias 

dimensões. O mapa dos problemas gerais, as raízes sobrepostas nos processos antagonistas 

advindos das interfaces índio e segmentos da sociedade envolvente, corroboraram na 

constituição de uma visão mais unificada em torno de apelos relativamente comuns aos povos: 

seja internamente, junto às lideranças que estavam surgindo e se autofortalecendo com suas 

bases, seja externamente, junto das assessorias e parceiros, quanto à definição de apoios e 

papéis específicos a eles requeridos108.  

            Evidentemente que nos últimos 30 anos as lutas desencadeadas pelos índios do 

Nordeste sofreram inúmeros revezes. A construção de agendas políticas no campo das 

reivindicações, pautadas pelo esforço de fazer valer a consecução de projetos “alternativos” 

(saúde, educação, habitação, demarcação de terra109, transporte, subsistência) nem sempre 

foram situações plenamente unificadas, tanto com relação aos limites, possibilidades e 

                                                 
108 Durante algum tempo os movimentos sociais de contestação foram vistos e rotulados de agitadores; que tão 
somente abriam espaços para desestabilizar a ordem social (natural) vigente, pondo em perigo a manutenção da 
tradição política e do status quo, necessitando, portanto, serem controlados e combatidos. Décadas a fio de 
embates, intercalados de momentos com altos e baixos, revelou outras possibilidades de fazer história social. Esses 
aprendizados, como uma forma de pedagogia em movimento, ofereceriam maior certeza de que muitas das 
mudanças nas condições materiais, no âmbito da sociedade dominante, tornaram-se realmente possíveis por que 
delas participaram pessoas, grupos organizados, ONGs, entidades civis e de classe, potencialmente motivadas a 
fazê-los. 
109 De acordo como os próprios índios, o eixo das lutas do movimento indígena, para além da esfera das aldeias, 
passou a ser a terra. Esse eixo mobilizador funciona como elo de unidade do próprio movimento, assim, a partir 
das distintas realidades, foi estimulando a criação de vários instrumentos de luta e níveis específicos de 
organização étnica e interétnica. Cf., documento Pós-Conferência, 2000. Por conseguinte, a posse das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas nunca representou uma luta para aliviar ou combater à chamada 
pobreza rural. O movimento indígena propunha uma reparação das condições que se constituiu com o 
colonialismo nacional. De maneira geral, supunha provocar desdobramentos nos rumos da política agrária. A 
emergência de movimentos sociais ligados à luta pela terra sustentará ações específicas nessa direção, no âmbito 
dos demais estados da federação. 
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desdobramentos das ações, quanto pela difícil alteração de força no bojo dos segmentos anti-

indígenas. O assassinato de lideranças, o clima de impunidade criminal, as reincidentes 

invasões e falta de terras; construção de Barragem (Itaparica), o colapso da saúde indígena; a 

sobrexploração das frentes de trabalho nos períodos de seca (década de 80); os índices 

vergonhosos de óbitos entre crianças com idade de amamentação; a completa desassistência 

técnica e profissional, no campo da educação escolar etc. eram situações recorrentes, sendo, 

portanto, objeto de denúncia pública e, com igual força, eram analisadas nos encontros, 

assembléias, plenárias, estudos locais e inter-regionais que os povos indígenas realizavam ou 

participavam.  

          Foram as comunidades indígenas que diretamente ajudaram seus parceiros e assessorias 

(inclusive dentro das universidades) a repensar fenomenologicamente o que era terra 

indígena110, a construir novos mapas conceituais sobre identidade étnica, pluralismo cultural 

(OLIVEIRA, 1978, 1988; CLASTRES, 1978; CANCLINI, 1983, 1998; CASTELLS, 2008); 

territorialidade (OLIVEIRA, 1999, 1998); memória social, cultura tradicional, etnicidade e 

etnogênses (CARVALHO, 1984; JUNQUEIRA e CARVALHO, 1981); etnodesenvolvimento 

(STAVENHAGEN,1985111; AZANHA, 2002); multiculturalismo (MCLAREN, 1997; 

SANTOS, 2003; CANDAU, 2002); interculturallidade (FLEURI, 2003; FAUSTINO, 2006); 

educação diferenciada (MELIÀ, 1979; D´ANGELIS e VEIGA, 1997;  SILVA, 1987; SILVA e 

FERREIRA, 2001), direitos e legislação indigenista (SANTOS, 1982; CIMI, 1989; ARAÚJO e 

LEITÃO, 2002), ou seja, a pensar sobre todos esses problemas de maneira abrangente e 

articulada. Seria um olhar focado a partir das estruturas gerais da sociedade, tanto quando das 

raízes étnicas locais, de onde tais preocupações advinham.  

          A opressão tinha efeito cascata e as políticas públicas hibernavam em demasia.  Novos 

rumos para política econômica (interna e externa)112, distribuição de renda, reforma agrária, 

emprego, habitação, segurança, transporte, educação, saúde e lazer eram pautas na ordem do 

dia dos movimentos sociais organizados. Os povos indígenas, por sua vez, não subtraíram de 

suas agendas essas mesmas demandas, embora oferecesse-lhes tratamento diferenciado.  

                                                 
110 Segundo Alcida Rita Ramos (1986, p. 13), para as sociedades indígenas a terra é muito mais do que simples 
meio de subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e 
conhecimento. Não é apenas um recurso natural, mas – e tão importante quanto este –, um recurso sociocultural. 
111 Rodolfo Stavenhagen (1985) foi um dos pioneiros a desenvolver essa discussão, reconhecendo a necessidade de 
outra abordagem sobre a teoria do desenvolvimento, a partir de perspectivas alternativas (endógenas ou internas). 
112 A relação de dependência dos recursos financeiros captados de fora, somente aumentava nossa dívida externa e 
vulnerabilizava ainda mais os setores essenciais de assistência à população. A retração da cidadania gerou um 
clima contínuo de pessimismo, apatia e descrédito da maioria, quanto aos rumos que às políticas do estado 
brasileiro assumia.  Setores mais carentes sempre esperaram resultados, embora tão-só tenham se arruinado sob 
falsas promessas e amargos desejos. 
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           Diz Chomsky (2005) que a passividade, a submissão às autoridades, as predominantes e 

tão confusas virtudes da avareza e da ganância pessoal, a falta de consideração e solidariedade 

com os outros e até mesmo o medo de inimigos reais ou imaginários pertencem a uma mesma 

malha. Nos encontros de articulação entre os povos indígena, anterior ao período de elaboração 

da carta constitucional de 1988, os índios discutiam os efeitos perversos da aceleração e 

industrialização, mesmo que tardia, capitalista no Nordeste. Analisava-se que ela estaria 

pautada sob um falso ponto de vista: o da produtividade; que na verdade, desde 1964, havia, de 

fato, se acelerado o empobrecimento de milhares de trabalhadores/as nos campos e nas cidades; 

que a inflexão da distribuição de renda atendia aos interesses restritivos de alguns setores das 

elites regionais, provocando a destituição ou desproteção dos meios de sobrevivência física das 

camadas mais desassistidas; que a organização ideológica dos aparelhos do estado dispunha de 

sofisticado aparato logístico e coercitivo113; que os estágios de marginalização no usufruto dos 

benefícios do progresso, meidante o acesso e permanência às oportunidades de emprego e 

renda havia se desdobrado perversamente; e que as questões de desproteção por falta de amparo 

público adequado era uma grotesca inoperância sobre à proteção dos direitos básicos de 

cidadania, subsistência e bem-estar social (JAGUARIBE, 1989). A radiografia do modelo 

brasileiro dispunha de feições negativas, provando que desigualdade social e violência 

estrutural caminhavam juntos.   

          Para o movimento indígena do Nordeste, reestruturar ideologias retrógradas, casuísmo 

políticos, fisiologismos enfadonhos e assistencialismo de ocasião, pressupunha uma obstinada 

vontade de inverter sobre a ordem de dominação, trafegando pelo campo de ideias e ação, ainda 

que não se pudesse escusar da interlocução como o Estado brasileiro no tratamento dispensado 

as demandas da política indigenista nacional. Politicamente representou e representa abordar de 

frente, com peculiar envergadura e predisposição, aquilo que a situação ainda exige: 

transformar estruturas produtoras e reprodutoras (incluindo-se mentalidades) calcadas na 

exploração e desigualdade social do Nordeste.  

                                                 
113 Segundo Dreifuss (1989, p. 21) a ação política dominante é um esforço de intervenção abrangente, preparada 
e calculada, não é algo solto ou assistemático. Ela se desdobra em cinco tipos de operação, amparada por 
diversos meios, ou seja: a) operações coercitivas (uso aberto e ofensivo da força); b) operações propagandísticas 
(convencimento doutrinário; c) operações econômicas (potencializa a infra-estrutura logística; d) operações 
sociais (desenvolve ações estratégicas nas relações de poder; e) operações administrativo-institucional 
(instrumentalização de instituições públicas e de aparelhagem legal e burocrática).  
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          Nos últimos vinte anos, para o caso do movimento social indígena114 do Nordeste, e os 

doze últimos anos, para à organização de Professores Indígenas do Estado de Pernambuco 

(COPIPE), têm-se apostado na via democrática enquanto plataforma política de luta social. A 

questão da demarcação dos territórios indígenas desponta com máximo destaque, ainda mais 

aquecida a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988115. Particularmente ela 

representa o símbolo e a identidade do movimento, capaz de unificar as outras dimensões da 

luta indígena. Sob essa peculiaridade e os pólos que nela se interligam, se dá o projeto de 

sociedade que os índios têm tentado consolidar, ao longo das últimas três décadas. Os 

territórios físicos sob os quais estão reunidos esses grupos, segundo Pereira (2002, pp. 46-7), 

 

se constituem em espaços simbólicos de identidades, produção e 
reprodução cultural, não sendo portanto algo exterior à identidade, mas 
imanente a ela, as políticas públicas, com cautelas prévias de 
inteligibilidade e respeito à diferença, devem ser efetivadas. (...) diante 
dessas territorialidades, que geram cada qual formas de poder e 
conseqüentemente formas específicas de direito, está imanente o princípio 
de limitação dos poderes do Estado. 

 

          Por conseguinte, apesar de significativos avanços no corpo jurídico, acerca da temática 

indígena nacional, não implica assumir plena eliminação das tensões e antagonismos. Lembra-

nos Lima e Barroso-Hoffmann (2002), analisando os aspectos da envergadura da Constituição 

de 1988 e seus novos paradigmas, que não basta por si só reconhecer o “fim jurídico” da tutela 

da União sobre os povos indígenas, como fez a CF de 1988. Por que isso, grosso modo,  

 

não significou o fim de formas de exercício de poder, de moralidades e de 
interação que poderia qualificar de tutelares, nem representa um novo 
projeto para o relacionamento entre povos indígena, poderes públicos e 
segmentos dominantes da sociedade brasileira assumindo com clareza 
pelas instâncias governamentais responsáveis. Para os autores, se exige 
hoje, no plano da administração pública, uma política indigenista federal, 
isto é, um planejamento de governo transformado em diretrizes para ação, 
seja alocando e redistribuindo os recursos captados pelo Estado brasileiro, 
seja abordando diferentes aspectos da vida dos povos indígenas por meio 

                                                 
114 As organizações indígenas definem o movimento indígena como sendo “a soma do conjunto das lutas 
desenvolvidas pelas comunidades e organizações indígenas e suas formas de articulações com a finalidade de 
assegurar os direitos históricos dos povos à terra e de promoverem seus projetos de futuro autonomamente, 
respeitadas as suas organizações próprias”. Ver Documento Pós-Conferência, 2000.  
115 Afirma Brand (2002, p. 32) que o texto constitucional alterou de modo profundo e radical as normas legais 
de relação entre os povos indígenas e a sociedade nacional. Para o autor, pela primeira vez, deixou de ser 
atribuição exclusiva do Estado legislar sobre a integração desse  povos, cabendo-lhes o dever de garantir o 
direito à diferença cultural, sócio-econômica e linguística. 
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não só da interlocução com os mesmos, como também de suas 
“organizações” ou outras formas nativas de gestão política (Op. cit., p. 17). 

 

          Novos cenários discursivos e ambientes interlocutivos apresentam-se. No lastro jurídico, 

com a profusão e configuração da legislação infraconstitucional, antigas preocupações têm sido 

afetadas transversalmente. Supõe dizer, que as disputas tomaram outras dimensões, 

envergaduras, expressões e esferas.  

          Atuando com força e poder no seio das organizações indígenas, o viés da 

institucionalidade age como faca de dois gumes: arrefece estratégias, condiciona negociações, 

esfria a denúncia, embora se apresente como uma das possibilidades necessárias dentro do 

campo de força da disputa democrática. 

         Não obstante, o conjunto de demandas advindas do entendimento da realidade faz surgir 

novas organizações indígenas (espaços sociais coletivos), mobilizadas em torno de lutas 

pontuais, potencializadas pela discussão em torno da saúde, dos projetos de subsistência, da 

educação escolar diferenciada, das tradições culturais e defesa dos diferentes ecossistemas. As 

organizações passam, então, a pressionar diretamente órgãos públicos, desenvolvendo formas 

de pressão  quanto à consecução de seus apelos imediatos e recorrentes. Ocorrerá, portanto, a 

consolidação de parcerias entre diferentes esferas sociais. Com relação à mobilização e 

organização de professores/as, ela acontece no âmago dessa perspectiva, isto é, atores 

mobilizados coletivamente, vão expondo diferentes experiências no campo da educação 

escolar, e num cruzamento de proposições e discursos, essas experiências serão acolhidas por 

agências oficiais, conseqüentemente passam a interferir diretamente na formulação de políticas 

pontuais: contratação de professor/a, formação continuada, projetos curriculares, produção de 

material didático, gestão colegiada de recursos, reestruturação dos espaços físicos escolares, 

entre outros. 

         Proveniente desse ambiente mais democrático, ou seja, alavancados pelo processo pós-

constituinte de 1988, o Estado brasileiro passará a ter outra compreensão quanto às garantias 

específicas dos direitos indígenas. Isso de longe significa o fim dos problemas, particularmente 

no lastro da educação escolar, porém, é necessário reconhecer que ocorreram avanços na 

formulação da política indigenista, agora não mais assentada sob o viés integracionista. Os 

povos serão reconhecidos como portadores e sujeitos de direitos. Porquanto, a visão anacrônica 

que limitava a participação dos principais atores face à discussão básica dos seus problemas 

está sendo desfeita. Nesse caso, as lutas desenvolvidas pelos povos indígenas transformaram-se 

em ganhos políticos, fortalecendo e sendo fortalecidas com a profusão de organizações de base. 
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         Nesse chão de muitas arenas, a educação escolar indígena tem sido pautada no que 

prescreve a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 210, ou seja, assegurar o respeito às 

tradições, costumes e usos das línguas maternas nos processos próprios de ensino 

aprendizagem. Em Pernambuco, a COPIPE (Comissão de Professores Indígenas de 

Pernambuco) assume como lema: “A Educação é um direito, mas tem que ser do nosso 

jeito”116, mostrando que é possível construir horizontes alternativos em termos de práticas bem 

sucedidas no campo da educação escolar diferenciada. Em linhas gerais, estas foram às 

condições de produção do discurso sobre os índios do país na montagem da empresa 

educacional, e as respostas instituídas pelas diversas organizações indígenas, com apoio 

contundente de seus parceiros e aliados, face à educação escolar e não escolar. 

 

      

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Na Análise de Discurso, uma afirmação como essa, que é uma posição de luta política, não pode ser 
compreendida como um discursivo fechado em si mesmo. Devendo-se entender, nesse caso, a formação 
discursiva, dentro de uma perspectiva de mudança social, político, cultural e pedagógica mais ampla. 
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                                                         CAPÍTULO III 
 
             Educação escolar indígena no Brasil: um debate sobre suas trajetórias e 
                                                    fronteiras instituintes 
 
 
 

(...) não há um problema de educação indígena, há sim uma 
solução indígena ao problema da educação. 
Por diversos motivos a educação indígena teve momentos de 
excessivo acanhamento, quase sem coragem para reclamar sua 
autonomia e seus direitos. A educação indígena não é a mão 
estendida à espera de uma esmola. É a mão cheia que oferece às 
nossas sociedades uma alteridade e uma diferença, que nós já 
perdemos (MELIÀ, 1999, p. 16). 

 
 
 

      
   3. Introdução 

 

         Nos últimos anos a profusão de estudos e debates sobre educação escolar indígena 

cresceu vertiginosa e consideravelmente por todo o Brasil. Embora existam regiões no país117 

onde podemos encontrar certa predominância e até mesmo maior tradição e confluências de 

pesquisas sobre o papel das escolas, o lugar do currículo, os projetos pedagógicos, a 

importância da identidade étnica; emergência dos novos movimentos de luta política; a 

incorporação, confecção, produção e difusão de material elaborado pelos próprios índios118 

etc., elas, no entanto, não subtraem o conjunto das inúmeras pesquisas produzidas por todo 

território nacional, nas últimas três décadas. Conforme Grupioni (2003, p. 197) no período que 

se inicia de 1978, quando foi apresentada a primeira dissertação de mestrado sobre educação 

                                                 
117 Refiro-me, particularmente a região Norte, onde se concentra a maior quantidade dos povos indígenas 
brasileiros, subdivididos em micros regiões, ou mesmo confluindo sobre várias áreas de fronteiras, tornando 
possível, assim, dentro de um espaço relativamente comum, a coexistência de um excepcional campo 
plurilinguístico e multicultural. A região foi percussora dos primeiros encontros sobre educação escolar indígena 
no país. 

    118 Em Pernambuco, com assessoria do Centro de Cultura Luiz Freire, projeto Escola de Índios, já foram 
produzidos pelos professore/as e lideranças indígenas os seguintes livros: Xukuru Filhos da Mãe Natureza, uma 
história de resistência e luta,  1997; Caderno do Tempo, 2002; Meu Povo Conta, 2006; Plantando a memória do 
nosso Povo e colhendo os frutos da nossa luta: o projeto político pedagógico das escolas XuKuru, s/d;  No Reino 
da Assunção, Reina Truká, 2007. A profusão dessa discussão temática no âmbito do Estado, também pode ser 
encontrada em publicações da Secretaria de Educação de Pernambuco: Nosso povo, nossa terra, contando e 
escrevendo suas histórias, 2000; e da CNBB NE II, Por uma Terra sem Males – seminário de formação para 
educadores e educadoras, 2003. Em âmbito nacional a SECAD (Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade) no período entre 2004 e novembro de 2006, conforme Henrique, at. al. (2007, p. 57), 
publicou e distribuiu 50 títulos de autoria indígena (obras publicadas com recursos do Programa Brasil 
Alfabetizado e da CAPENA, em 2005-2006). Além dessas publicações 68 projetos foram encaminhados por 
diferentes instituições (Secretarias de Educação, organizações indígenas, organizações de apoio, Universidades, 
Caixa Escolares Indígenas e órgãos governamentais. Nesse sentido foram aprovados e financiados 29 projetos, 
entre livros, CDs e vídeos. No cômputo geral se investiu cerca de R$ 2.292,026,09. 
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bilíngüe, estendendo-se até 2002, recorte temporal definido pelo autor, contabilizaram-se cerca 

de 74 trabalhos entre dissertações e teses, apresentados nos mais distintos programas de pós-

graduação das universidades do país, relevando, dessa forma, a importância da educação 

escolar indígena e sua crescente profusão textual no campo do saber interdisciplinar. 

          Dificilmente se pode falar de uma determinada região do país, onde se encontre 

população indígena, que não haja ao menos um estudo de caso ou laudo etnográfico (histórico, 

linguístico, antropológico, sociológico etc.) acerca do respectivo povo. O Estado Sergipe, por 

exemplo, que oficialmente reconhece somente os Xokó119 como único grupo étnico localizado 

no território sergipano, ainda assim, dispõe de um acervo com informações gerais sobre o 

grupo120.   

         Inicialmente, as informações etnográficas e etnológicas assentavam-se numa mistura 

descritiva acerca dos significados e valores, entre outros, da tradição oral, usos das línguas e 

diversidade étnica dos povos indígenas. Esse tipo de abordagem foi largamente aproveitada por 

agências oficiais, responsáveis pela definição, organização e implementação de políticas 

públicas específicas para os diferentes povos indígenas em regimes de “atração” ou contato 

interétnico. Em contrapartida, a ausência por parte da população regional, dos conhecimentos 

necessários sobre as especificidades sócio-culturais de cada povo indígena, era expressamente 

facultável. Assim, o status cartográfico da crescente (e nova) produção acadêmica 

(COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO, 1993; SILVA (org.), 1987; CAPACLA, 1994; SILVA e 

GRUPIONI (orgs.), 1995; SILVA e FERREIRA, 2001a, 2001b; GRUPIONI, 2003) – no que 

tange às informações referentes aos povos indígenas –, logo se desdobram em diferentes 

campos discursivos e arenas interdisciplinares, justificando, portanto, a necessidade de se 

compreender – de maneira inter-relacionada – a complexidades dessas populações. Nosso 

esforço, nesse capítulo, será constitui uma interpretação dialógica a partir da profusão das 

pesquisas cujo objeto epistemológico tem à educação escolar indígena como característica 

fundamental. Evidentemente que em nosso diagnóstico, amiúde, não estaremos tratando de 

todas as pesquisas produzidas no Brasil nos últimos 30 anos. Interessa-nos particularmente 

identificar, em que intensidade foram elaboradas; quais abordagens aparecem com maior 

freqüência e de que modo categorizam ou recortam seus objetos de pesquisa. Entretanto, antes 

de adentrarmos no cerne desse debate, faremos um pequeno comentário sobre os “laudos de 

identificação étnica”, por entendermos que esses instrumentos, na maioria dos casos, 

                                                 
119 Povo localizado na Ilha de São Pedro, as margens do Rio São Francisco, limites entre Porto da Folha (SE) e 
Pão de Açúcar (AL).  
120 Documentos de estudo sobre os índios XoKó, encontram-se reunidos em Dantas & Dallari, 1980. 
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precederam à produção das pesquisas sócio-etnográficas, e a “confluência de opiniões” face ao 

cipoal das questões recorrentes acerca das sociedades indígenas do Brasil.  

 

3.1. Os Laudos de Identificação: precedentes de pesquisas 

 

         Os laudos etno-antropológicos121 precedem as pesquisas no campo da pós-graduação. 

Embora não seja objeto específico de nossa investigação, cabe aqui um breve parêntese sobre a 

relevância e limites dos laudos de identificação étnica, pois eles, de modo particular, 

ofereceram aos técnicos do governo, as informações mais gerais sobre os processos de 

identificação étnica122, e aos pesquisadores/as, condições de ampliarem as proposições 

suscitadas pela confluência de opiniões subscritas nesses relatórios.  

         Os laudos, para o tratamento da identificação étnica ou delimitação de um território 

indígena, são solicitados por órgãos de governo, transformando-se em peça técnica 

fundamental no cômputo geral da análise jurídica e administrativa. Entretanto, numa 

quantidade expressiva de casos, a partir dos desdobramentos que causaram, transformaram-se 

em instrumentos contrários aos interesses indígenas. Diversos técnicos contratados, na sua 

maioria pela FUNAI, pressionados pela cúpula do órgão, seriam levados a aceitar as restrições 

que lhes impunha os mandarins da agência indigenista oficial quanto à modificação e 

conclusão de seus laudos. Conseqüentemente, surgem diversos entraves de natureza técnica e 

pericial, favorecendo, nesse sentido, para que uma quantidade expressiva de terras indígenas 

sofresse efeito suspensivo no âmbito de suas demarcações, e outras inúmeras, simplesmente 

fossem reduzidas, agravando drasticamente os conflitos regionais com invasores recorrentes123, 

graças, obviamente, à adulteração e obliteração no resultado dos laudos.  

                                                 
121 Laudos são instrumentos técnicos, em geral, realizados sob encomenda de uma agência – pública ou privada – 
contendo informações específicas e gerais (cartográfica, sócio-econômica, populacional, ambiental, antropológica, 
histórica etc, expondo os aspectos históricos, políticos, religiosos etc.) sobre a vida ou aspectos de um 
determinado grupo social.  
122 Sobre parecer e os critérios de identidade étnica, ver Manuela Carneiro da Cunha, 1983, pp. 96-100. A autora 
discute os antigos critérios de identificação étnica, enquanto objetos rechaçados pela nova visão antropológica. 
Destaca três formas de analisar a questão. Primeiramente, segundo a autora, se aceitou que a condição de grupo 
étnico seria semelhante àquela advinda da biologia. O grupo étnico identificar-se-ia como um grupo racial. 
Passados o período pós-segunda guerra mundial, substituindo o conceito de raça, aparece (nas ciências sociais) o 
critério da cultura. Nessa compreensão grupo étnico, era quem partilhava de expressões culturais comuns, ou 
mesmo utilizassem uma língua própria. A terceira via levanta objeção às duas posições anteriores, e traz para o 
conjunto dessa discussão, a questão das formas de organização social. Porquanto, no grupo étnico os membros se 
identificam e são identificados como tais pelos outros, deslocando, assim, determinados enquadramentos 
conceituais acerca dos mecanismos de adoção ou exclusão da identidade étnica.  
123 No Nordeste inúmeros casos se multiplicaram quanto às tensões locais pela demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Os Potiguara da Baia da Traição na Paraíba tiveram que travar 
diversas lutas contra invasores instalados em suas terras, particularmente grandes usineiros. Os XoKó em Porto da 
Folha, Sergipe, sofreram reveses ininterruptos com a presença de fazendeiros dentro de seu território. Os 
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         Abertos por tais “dispositivos legais”, vilarejos e cidades, glebas de fazendeiros, 

mineradoras, usineiros, empresas particulares ou mesmo pequenos posseiros, migraram sobre 

os territórios indígenas, ocupando os espaços que tradicionalmente tão somente pertencia a 

estes povos124.  Os laudos de identificação dos territórios, balizados sob a marca de pesquisa 

sócio-etno-antropológica, que oficializavam perante o Estado Nacional a existência de um 

povo indígena tornaram-se, porquanto, peças técnicas – assepsias jurídicas – justificando ainda 

mais o cerco às terras indígenas e, em alguns casos, a negação de existência ancestral de um 

determinado grupo étnico numa região de litígio territorial. Sob pena da inexistência de índios 

“puros” ou “legítimos”, nas mais diferentes regiões do país, tornou-se natural justificar o 

desalojamento e remoção de suas áreas, dos denominados índios mestiços, negando 

juridicamente o direito sobre a demarcação de  antigas terras. Tal situação, na grande maioria 

dos exemplos, modificou radicalmente as sociedades indígenas (desfazendo laços de linhagem 

clânica, criando aldeias separadas ou mesmo multiplicando o número de caciques dentro de um 

mesmo povo), colocando-as ainda mais numa condição de exploração de mercado, subjugando 

o índio pelos mecanismos do trabalho extraído, ou ao preço, como diz Souza Martins (1986) do 

“monopólio da mercadoria”125.  

       Todavia, devemos reconhecer o imprescindível papel desempenhado pela a Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), juntamente com a 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), enquanto locus de articulação da pesquisa 

sócio-antropológica nacional. Nessas esferas a presença de profissionais qualificados tem 

corroborado, incisivamente, nos últimos anos, com recriação e revigoramento do indigenismo 

brasileiro, ampliando várias frentes do conhecimento acadêmico, instituindo novas arenas 

                                                                                                                                               
Pankararu em Pernambuco e os Pankararé da Bahia dispunham de adversários semelhantes, isto é, posseiros 
sindicalizados, trabalhadores sem terra, disputando áreas contínuas pertencentes aos indígenas. A violência física 
foi sempre uma constante nesses estágios, vários assassinatos de líderes indígenas se deram no processo. Os 
embates frontais no campo físico eram desdobrados para as instâncias jurídicas. Lideranças foram vítimas de 
emboscadas e mortas em diversas áreas: Ocorreram assassinatos: nos Pataxó hã hã hãe, do sul da Bahia; entre os 
Wassu cocal e Xukuru Kariri de Alagoas; também entre os Atikum, Truká e Xukuru do Estado de Pernambuco. 
Vítimas da omissão do Estado Nacional, a violência se intitucionalizou nas relações interétnicas, promovendo 
uma lentidão desnecessária aos processos de demarcação pleiteados pelos povos indígenas dessas regiões, graças 
à falta de decisão adminstrativa do órgão oficial, por desconsiderar o resultado dos laudos de identificação 
territorial realizados por seus técnicos. 
124 Para um melhor entendimento sobre a institucionalização do modelo de esbulho das terras indígenas e, 
consequentemente, a recorrência de conflitos contra os povos indígenas no Nordeste, vide, Dantas, Sampaio e 
Carvalho (1992). 
125 Jose de Souza Martins (1986, p. 28) comenta que a mercadoria, “ao invés de estabelecer uma relação de 
equivalência, é instrumento de uma troca desigual, por meio da qual não só se efetiva a exploração do trabalho do 
índio, mas também se institui uma nova escravidão, mistificada pela aparente liberdade que envolve o intercâmbio 
de mercadorias e que pressupõe a igualdade entre os seus possuidores. Trata-se, evidentemente, de uma forma de 
sujeição do trabalho que não deve ser confundida com a escravidão propriamente dita. Entretanto, ela cria a 
coerção do trabalho e a do trabalhador. Cria, porém, do mesmo modo, a tensão entre ser cativo, porque o produto 
é cativo, e ser livre, porque o produto está separado da pessoa do trabalhador”. 
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temáticas. Nesse sentido, destacam-se uma série de sugestões e deliberações, sobressaindo à 

organização de procedimentos adotados por antropólogos e outros cientistas sociais na 

elaboração de laudos periciais, identificação de terras, produção de pareceres técnicos; seja em 

situações pontuais, tão necessária quanto essas: produção de relatórios sobre  “impacto 

ambiental” (LIMA, p. 225), remanejamento e sustentabilidade econômica. 

          Assim, na confecção, acompanhamento e produção dos laudos, conforme Lima (1998, p. 

238), “(...) não apenas indivíduos categorizados como “antropólogos” participam dos 

trabalhos de identificação; outras categorias profissionais como “sociólogo”, “economista”, 

“assistente social’, “arqueólogo” e “geógrafo” também o fazem”. No entanto, ainda de acordo 

com Lima (op. cit.), devamos ter bem presente, que boa parte das inúmeras informações 

recolhidas e analisadas por esses técnicos, em geral contratados pela FUNAI, disponibilizadas e 

estruturadas sob a forma de relatórios, 

 
                                           não teriam espaço para, ordenadas em instrumentos rotineiros de trabalho, 

ecoar sobre a dimensão organizacional do aparelho e influir em mudanças 
de diretrizes institucional, permanecendo fora da possibilidade de 
orientação a planejamentos e reformulações das práticas administrativas 
(Idem, op. cit., 241-2). 

 
 
          Sob essa envergadura, segundo o autor, as informações acumuladas ficariam, de modo 

geral, relegadas ao que ele chama de “tradição oral” interna do aparelho administrativo 

(Idem, Ibidem). Salvo algumas exceções – inconseqüente e incoerentemente – têm sido tratadas 

as soluções (sem grandes alterações) pragmáticas (definitivas?) para os povos indígenas do 

país126.  

          No caso específico dos relatórios de identificação de terras indígenas (instrumento inicial 

no processo de regularização fundiária), existia e, em muitas situações ainda continua 

perdurando, posições reificantes.  Lima (op.cit.), incisivamente argumenta que os denominados 

relatórios de identificação, enquanto documentos instruindo propostas para 

 

“fixação definitiva” de uma certa área geográfica para posse indígena, 
fundiriam a definição de índio dada no Estatuto do Índio e as técnicas 
embutidas na identificação fundiária. No Estatuto do Índio a ideia de auto-
identificação e seu reconhecimento surgem acopladas à ideia de 

                                                 
126 A par das constrições que caracterizam o apanhado dos dados, isto é, “se as informações são obtidas através de 
“técnicos indigenistas e missionários (...), ou de “lideranças indígenas” (...), se são usados “intérpretes” (...) ou se 
os índios sequer são contatados (...), nada disso parece ser sopesado ou influir na qualidade e na interpretação dos 
dados apresentados. Estes mais parecem oriundos de um fluxo de informação deflagrado por modelos e rotinas de 
ação previamente elaborados” (Lima, op. cit., p. 244). 
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emancipação, fruto da ultrapassagem da condição de índio. As técnicas de 
identificação fundiária realizam a inserção de um imóvel (uma porção do 
espaço territorial) em cadastro segundo uma tipologia (o que prevê critérios 
e normas). A identificação de terras indígenas reconhece uma terra como 
indígena por reconhecer seus ocupantes como índios, ao mesmo tempo 
situando-a dentro do “sistema de controle fundiário” regional e nacional, 
bem como ao grupo específico em um sistema de referências e graus de 
aculturação, logo de identidade. A etnicidade, de conceito científico para 
apreender fenômenos relacionais e altamente dinâmicos, passa a uma 
categoria para designar a atribuição burocrática de um status jurídico 
fixado em normas legais e administrativas (Oliveira, 1993): o 
preenchimento de certos requisitos, seu atestado em um “laudo” supõem a 
identificação ou não de um grupo como indígena, logo seu reconhecimento 
avalizado pelo aparelho de governo de índios e seu corpo de especialistas. 
Tal reconhecimento tem implícito um conjunto de representações do que 
seja esta indianidade genérica, que não se limita aos textos legais (LIMA, 
op. cit., p. 250 [grifos do autor]). 
 

          Ainda, segundo Lima (Op. cit.) o relatório como peça documental, “parte de um processo 

jurídico-administrativo, produto de uma negociação complexa em que se constroem limites 

definidos para áreas muitas vezes flexíveis, (...) servia como parte de aparato cênico, nem por 

isso menos político: encenava-se um ato do texto imaginário das “políticas compensatórias” 

(...). “Sem negar possíveis repercussões práticas”, o autor afirma que, à época (1968-1985), os 

resultados desses relatórios, “eram em muitos casos nulos” (Idem, p. 251). 

          Oliveira e Almeida (1998) tratando das ações políticas da FUNAI sobre à demarcação e 

reafirmação étnica argumentam criticamente, que “as iniciativas do órgão tutor sempre se 

configuram como uma resposta a uma situação de emergência, correspondendo a um 

progressivo reconhecimento interno sobre as conseqüências catastróficas, para os índios e para 

a própria estrutura administrativa, de uma não intervenção” (Idem, p. 70). Nesse sentido 

dilemático, conforme os autores, 

 
(...) a formulação de programas tem-se revelado como mera ordenação 
formal de fins burocrático, mantendo-se inteiramente divorciada das 
necessidades mais prementes das comunidades indígenas, bem como dos 
temas e alternativas presentes na própria ação indigenista. O universo dos 
programas e das normas é estabelecido não apenas sem consonância com 
as reais necessidades e expectativas de indígenas e indigenistas, mas 
também continuando a desconhecer os procedimentos práticos e 
expedientes pelos quais tal universo formal pode vir a ser viabilizado. Há 
uma enorme heterogeneidade de matérias legais concernentes ao processo 
de demarcação das terras indígenas apresentando sucessivas alterações no 
tempo, explicitando as respectivas cadeias de mediações necessárias à sua 
consecução. Assim ocorre com os Decretos (da Presidência da República), 
as Portarias (da FUNAI, do Gabinete do Ministro do Interior, do INCRA), 
o Estatuto e o Regimento Interno da FUNAI, os Pareceres Conclusivos (do 
Grupo de Trabalho do Decreto nº 88.118), os Pareceres de Instruções 
Técnicas (de diversos escalões) e demais atos e decisões situados em 
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patamares inferiores da burocracia. Todo esse conjunto normativo, 
generalizante e abstrato, parece ter sido concebido desconhecendo 
inteiramente (e continuando posteriormente a ignorar) um significativo 
conjunto de situações empiricamente verificadas (OLIVEIRA, 1998, p.73). 

 
           No âmbito das ramificações de poder, contidas nas estruturas narrativas dessas 

considerações antropológicas, podemos encontrar práticas de discursos e objetos epistêmicos 

que se auto-representam e reproduzem-se criativamente, na trajetória teórica da educação 

escolar indígena nacional. 

 

3.2. Confluências de opiniões  

 

         A visão homogeneizante que predominou por muito tempo o imaginário coletivo da 

sociedade nacional, instituindo erroneamente concepções estereotipadas, radicalmente 

desprovidas de uma compreensão unitária dos aspectos essenciais e fundamentais, sobretudo à 

garantia das especificidades físicas, culturais e jurídicas das sociedades indígenas, seria 

confrontada, não somente, mas também, com a divulgação de um conjunto de pesquisas 

temáticas sobre a heterogeneidade cultural dos povos indígenas (SILVA e GRUPIONI, 1995; 

SILVA e FERREIRA, 2001a), ainda que essas investigações fossem precedidas pela produção 

técnica dos laudos de identificação étnica. Uma das mais importantes questões levantadas no 

bojo desse debate, diz respeito ao entendimento da pluralidade sócio-cultural e linguística da 

própria sociedade brasileira (SANTOS, 1975; TSUPAL, 1978; MELIÀ, 1979; SILVA (Org.), 

1981). 

           Particularmente dá-se um salto qualitativo por cima de posições historicamente 

etnocêntricas (SALVADOR [reimpressão], 1982; VARNHAGEN [reimpressão], 1981, vl. 1; 

POMBO, 1922, vl. 1; FREYRE, 1975, 1985), muito freqüentes no âmbito dos estudos clássicos 

da historiografia nacional.  Evidencia-se, assim, o início, digamos, de uma era marcada pela 

confluência de opiniões abertas a crítica cultural, expurgando o máximo possível, 

posicionamentos contrários aos interesses e demandas específicas dos povos indígenas 

(D´ANGELIS e VEIGA [Orgs.], 1997). 

         Trata-se na verdade de uma perspectiva que foi, gradualmente, se aproximando da fala, 

necessidades e questionamentos colocados, por ininterruptas vezes, pelas organizações 

indígenas. O que se procurou fazer foi justamente seguir a orientação e crítica indígena, 

questionando-se antigas práticas discursivas moldadas à base de velhos hábitos incrustados nos 

círculos acadêmicos e técnico-burocráticos.  
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         A construção de conceitos e preceitos cristalizava-se, predominantemente, numa visão 

ultrapassada de civilização e cultura. Nessa clivagem, as línguas (RODRIGUES, 1986), o 

colonialismo histórico (LUNA, 1968; GALEANO, 1981; BEOZZO, 1987; GAMBINE, 1988; 

NETO, 1988; RIBEIRO, 1983127; RIBEIRO e NETO, 1992; CUNHA (Org.), 1992), a 

territorialidade, saúde, usos, arte e culinária (RIBEIRO, 1980; RAMOS, 1986; CASTRO, 

1986), os processos de educação (SANTOS, 1975; MELIÀ, 1979; SILVA, 1987; NETTO, 

1994), a especificidades das culturas indígenas (RIBEIRO, 1987), o etnodesenvolvimento e a 

proteção dos ecossistemas (STAVENHAGEN, 1985), as regras de aliança, parentesco, 

(SCHADEN, 1974), os ritos de passagem e o lugar dos indivíduos em cada ciclo de idade 

(MELATTI, 1983; FERNANDES, 1998), a questão da identidade e relações interétnicas 

(CARVALHO, 1984; OLIVEIRA, 1968, 1976, 1978, 1981; FILHO, 1999) etc., tornou 

realmente possível se repensar o sistema de enquadramento instituídos pelos tradicionais 

estudos sócio-etno-antropológicos. Colocava-se, sobremaneira, para o debate nacional, que no 

interior da sociedade brasileira conviviam inúmeras outras sociedades e que, por direito, a elas 

se deveria assegurar a continuidade de seus antigos sistemas culturais, e tão somente elas, 

poderiam optar por mudanças radicais sobre os mesmos. Nesse sentido, demandas decorrentes 

do cipoal de tais questões, superpuseram para o lastro de estudos em antropologia, história, 

sociologia, linguística, direito e pedagogia uma reviravolta teórico-metodológica fundamental. 

No campo da educação escolar indígena e suas organizações de base, se processa uma 

necessária reorientação do discurso curricular e da prática político-pedagógica (SILVA e 

FEREIRRA, 2001b), operando entre a esfera da educação escolar propriamente dita, e de 

outras formas de organização social.  

         Destarte, dentro dessa macro-perspectividade, no campo da educação escolar, o gradual 

fortalecimento interno das sociedades indígenas, não se daria sem a conquista dos locais de 

transmissão oficial de educação formal (EMIRI e MONSERRAT, 1989), ou seja, das escolas, 

em sua grande maioria, gerenciadas durante a década de 1980 pelo aparelho estatal ou regidas 

por instituições confessionais.  

         Como é conhecido, a educação escolar para o índio, consequentemente a instituição 

escola, não fazia parte da cultura indígena, logo tolhia as manifestações mais imediatas da 

existência desses povos. Ela foi se tornando – espacial e tangencialmente – absoluta no interior 

                                                 
127 Os estudos de antropologia da civilização de Darcy Ribeiro, “O Processo Civilizatório, As Américas e a 
Civilização, O Dilema da América Latina, Os Brasileiros – I Teoria do Brasil e os Índios e a Civilização”, 
publicados no final dos anos 60 e início da década 70 (embora não tão bem acolhidos por setores da academia 
nacional), representam um esforço teórico importante, a luz de uma nova compreensão, sobre o drama secular dos 
povos colonizados. 
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dos grupos étnicos, superpondo, por longos períodos, uma formação ancorada num sistema 

ortodoxo de aprendizagens, prevalecendo, de forma geral, o disciplinamento de mentes e 

corpos (Cf. analisados no Capítulo II). 

          Recuperar, por conseguinte, essa instituição externa, somente foi possível porque além 

de se retomar o lugar físico, a estrutura escolar, os povos indígenas com suas organizações, 

apropriam-se da escola, sob o ponto de vista social, político e pedagógico, ainda que seu 

formato institucional e jurídico tenha sido muito pouco alterado.  

         O aumento sobre controle dos processos de “gestão” da aprendizagem possibilitou as 

diferentes sociedades indígenas, um conjunto de experiências temáticas, pautadas no campo da 

educação formal, sem ignorar, consequentemente, as especificidades e predicações de cada 

projeto educativo. Correntemente são situações defendidas e constituídas a partir de uma arena 

de discussão política comum, embora estrategicamente delineadas por inúmeros fios 

discursivos e viabilizadas nos espaços de alianças interétnicas diferenciadas. Favoreceu-se, 

sobretudo, um novo lugar social a educação escolar, enquanto necessidade de autonomia 

institucional128, burocrática e pedagógica para as demandas requeridas pelos povos indígenas 

do Brasil. Podemos dizer que o significado gnosiológico desse saber-dizer-fazer, ao lado dos 

múltiplos sentidos – subjetivo-intersubjetivo – inerentes às regras de interposição nos atos de 

cumprimento dos projetos educativos, realizam, embora ainda com sérios limites, um nexo 

essencial com as necessidades correspondentes de um projeto “ideal” de educação escolar 

indígena. Vale dizer que o ponto convergente acerca do significado de práticas pedagógicas, 

começa com a clareza da crítica e se desenvolve com o substrato sígnico da experiência em 

âmbito dos acordos e alianças interétnicas. Revela, com maior grau de acerto, um 

entendimento realizado pelos cruzamentos de situações singulares, explicitadas pela 

compreensão da práxis pedagógica com seus significados exeqüíveis.   

         A partir dessa envergadura conceitual assumimos a defesa instituída por João Francisco 

de Souza (2007) que compreende a práxis pedagógica enquanto prática social permeada por 

aquilo que chama de disputas ideológicas, políticas e de intencionalidades. Nesse sentido, para 

ele, 

                                                 
128 O problema da autonomia das escolas indígena tem sido objeto de diferentes discussões entre pesquisadores/as 
brasileiros/as. Embora não haja consenso sobre as possibilidades e limites dessa envergadura temática, existem 
mais aproximações que rompimentos. Sobre o tema ver, particularmente, Wilmar D´Angelis & Juracilda, Leitura 
e Escrita em Escolas Indígena, 1997; dos mesmos organizadores, Escola Indígena, Identidade Étnica e 
Autonomia, 2003; de Rosa Helena Dias da Silva, A autonomia como valor e articulação de possibilidades: o 
movimento dos professores indígenas do Amazonas, de Roraima e do Acre e a construção de uma política escolar 
indígena, 1999; da Secretaria de Estado de Educação, Conselho de Educação Escolar Indígena de Mato Grosso, 
Urucum, Jenipapo e Giz: a educação escolar indígena em debate, 1997.  
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A Práxis Pedagógica são processos educativos in fieri historicamente 
situados no interior de uma determinada cultura, organizados de forma 
intencional por instituições socialmente para isso designadas ou que se 
atribuem essa tarefa. É, pois, a Educação se dando institucional e 
intencionalmente. Na nossa cultura, sobressai quase que com exclusividade 
a instituição escolar como responsável pela educação, correndo-se o risco 
de reduzi-la à escolarização, ainda que nos últimos anos essa sinonímia 
esteja sendo muito questionada.  
O autor assume (...) a prática pedagógica ou a práxis pedagógica seja um 
tempus e um lócus de realização intencional e organizada de educação. Um 
lócus em que se realiza a educação de maneira coletiva e organiza de forma 
escolar ou não escolar. Encara-se a prática pedagógica como uma ação 
coletiva, por isso argumentada e realizada propositadamente com objetivos 
claros que possam vir a garantir a realização da finalidade da educação e de 
certos objetivos de acordo com os problemas em estudo, explicitamente 
assumidos por uma instituição. Por isso, entendemos como uma práxis. 
Uma ação coletiva específica, dentro do fenômeno social mais amplo, que 
é a educação, pois é uma ação organizada com finalidade e objetivos 
explícitos a serem trabalhados coletivamente (SOUZA, 2007, pp. 179-180, 
grifos do autor).   

 

         Nessa perspectiva de práxis, enquanto ação coletiva intencionalmente projetada, 

tomando-se tal discussão para o campo da Educação Escolar Indígena, os sujeitos envolvidos 

na condução de uma práxis epistemológica que assegure a concretização de conhecimentos ou 

conteúdos pedagógicos (SOUZA, idem, p. 181) são confrontados por múltiplas “opções 

axiológicas”, políticas e filosóficas, delineadas a partir de interesses afins ou opostos aos 

grupos étnicos.  

         Ignorar essa polaridade é desconsiderar que ao se utilizarem dos recursos e instrumentos 

da sociedade majoritária, as sociedades indígenas mantêm apenas uma relação refutável e 

superficial face às demandas manipuláveis da sociedade nacional, acordando-os a partir das 

suas necessidades gerais. Queremos dizer com isso, que essa situação é deslizante e elástica 

para o conjunto de toda a sociedade brasileira e não diz respeito apenas a uma parcela menor 

da população.  

         Assegurar a integridade física e cultural é um modo absolutamente necessário às regras 

de poder-ser-valer. Lembra-nos Habermas (2000, p. 177), “que uma vontade responde a uma 

outra vontade, e uma força apodera-se de uma outra força”, expressando, assim, variados 

status cognitivos acerca dos juízos de valor. Não se trata, evidentemente, de pura troca 

assimétrica de objetivos, contido na força dos significados da práxis pedagógica, mas, ainda 

que somente, um apelo fenomenico, no sentido habermasiano, de auto-realização criadora, 

sobretudo, numa perspectiva política de autonomia cultural e transformação social. 
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         A par dessas considerações, o problema da presença da escola no interior das sociedades 

indígenas, como tem demonstrado o conjunto das pesquisas sobre essa perspectiva129, toma em 

apreço todo um processo de relações concorrentes, confluindo-se sob variadas performances. 

Nesse contorno temático está colocado para o debate acadêmico, um grande leque de situações, 

interdependentemente associados a alguns predicativos: significados, repercussões, sentidos, 

representações de mundo, objetivos políticos e projetos de sociedade. Resultam, porquanto, de 

esforços projetivos, contidos nos discursos dos atores envolvidos na profusão de “educações 

escolares diferenciadas” quanto à consecução de critérios e ganhos culturais, favoráveis a 

certos mecanismos abertos pelo confronto intercultural. 

          A imposição de escolas para os indígenas engendradas por movimentos exógenos, não 

conseguiu otimizar um projeto autêntico de educação escolar específica e diferenciada. Foi, na 

grande maioria dos casos, um instrumento de transplante da cultura alienígena, permeada, 

majoritariamente, por agentes externos, desconhecedores, em sua totalidade, dos sentidos, 

projetos e objetivos reais daquelas sociedades.  

         Um grande esforço presente nas inúmeras investigações sobre o lugar da educação 

escolar para os índios brasileiros (MELIÀ, 1979; SILVA, 1997; MONTE, 1994; CORTES, 

1996; WEILGEL, 1999; D´ANGELIS e JURACILDA, 1997, 2003; AIRES, 2000; ALMEIDA, 

2002; SANTOS, 2004; CALVACANTE, 2004; BARBALHO, 2007; JÚNIOR, 2008), tem sido 

justamente a tentativa de responder como esses diferentes povos se mobilizaram no sentido de 

empreender diversas lutas pontuais a favor da criação de espaços de auto-educação, 

recuperando, pedagogicamente, a função social de suas escolas. Para Marcio Ferreira da Silva, 

que analisa a conquista da educação escolar indígena no Brasil, enquanto resultado das lutas 

delineadas pelo conjunto de algumas organizações, tem sido justamente a partir dos últimos 

anos que 

 

O movimento dos professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre 
vem discutindo formas originais de educação de cada um dos povos lá 
representados, (pontuando) a necessidade de uma outra educação formal, 
decorrente da situação de contato com a sociedade nacional e os tipos de 
escolas que os diversos povos indígenas reivindicam. Além disso, os 
professores indígenas procuram trocar experiências e conhecimentos e 
discutir o que cada povo está fazendo para conseguir uma escola adequada. 
Durante os seus encontros periódicos, procuram encontrar soluções para os 
obstáculos que surgem neste processo, além de refletir sobre a elaboração 
de currículos e regimentos diferenciados e específicos. (SILVA, 1994, p. 
46). 
 

                                                 
129 Analisados nos itens 3.1.5 e 3.1.5.1 dessa investigação. 
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         Nessa plataforma de debate se pode encontrar diversas contribuições, em termos de uma 

caracterização diferenciada, bem mais íntima aos propósitos requeridos pelas lideranças e 

professores/as indígenas, ou seja, uma educação escolar que respeite e valorize as 

especificidades culturais de cada povo indígena. Trata-se da reconfiguração do espaço escolar 

num triplo movimento: primeiro no plano filosófico, político e conceitual, instituído leituras 

pós-críticas acerca dos sentidos, significados e representações do objeto educação escolar; 

segundo, aprimorando os aspectos metodológicos, curriculares e formativos (calendários, 

temas geradores, gestão, formação continuada); terceiro, reconfigurando nova composição no 

plano físico e estrutural dos prédios, articulando-os aos demais espaços educativos. Tal 

disposição tende favorecer, conseqüentemente, a profusão de diálogos interdisciplinares 

envolvendo vários perfis temáticos. Diálogos com a Linguística, História, Pedagogia, 

Antropologia, Sociologia, Ciências da Natureza e Exatas, ensejando debates como: profusão 

bilíngüe; discussão de paradigmas conceituais; sistemas cognitivos de aprendizagens; 

concepções míticas, filosóficas, políticas, estéticas e cosmológicas da cultura indígena; novas 

relações de hierarquia profissional; implementação dos projetos pedagógicos; modelo 

colegiado de gestão escolar; construção e execução do currículo intercultural, etc. São questões 

intransitivas, ligadas por diferentes processos de conhecimento e acordos, dependendo do que 

especificamente cada povo indígena elege como mais essencial para si mesmo ou é desafiado a 

recriar. Conflui, portanto, nessa arena transdisciplinar, certa seara de intencionalidades – 

político-pedagógicas e teóricas –, concernentes às condições que vão se estabelecendo, na 

curvatura da diversidade dos projetos e práticas educativas entre as diferentes sociedades 

indígenas. 

         Auferido essas considerações, analisaremos adiante como se deu a cunhagem e 

ressonância dos debates sobre educação escolar indígena dentro ou fora do espaço acadêmico, 

instituídos nas últimas três décadas. Advindos dessa perspectiva, do entendimento e maior 

circulação de cada um dos seus “círculos produtivos”, nosso olhar será para a intercorrência 

viva de uma nova fase de diagnóstico e diálogo intercultural, num tempus e num locus de 

profusão de discursos pela educação indígena no Brasil. Substancialmente não se trata, ainda 

que se possível fosse, de uma perspectiva de interpretação teórica sobre uma visão completa da 

realidade educacional indígena das últimas décadas. Não é esse nosso objetivo. Deveremos sim 

utilizar – na caracterização de nossa análise – os aspectos gerais oriundos desse debate que 

coincide temporal ou situacional (sincrônico), e a sucessão em que se apresentam (diacrônico), 

a fim de melhor relacionar as simultaneidades em que foram sendo constituídos, ou seja, o 
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entendimento do objeto Educação Escolar Indígena, enquanto plano do discurso ou tema de 

pesquisa e, objetivamente, a práxis pedagógica, realizada pelos professores/as indígenas nas 

aldeias do povo Pankará do Estado de Pernambuco. Começaremos analisando essas  

proposições através do que poderemos chamar “legado clássico”, na obra de Sílvio Coelho 

(1975) e Bartomeu Melià (1979). Justamente é a partir deles que as pesquisas se multiplicarão 

por todas as regiões do país, em volume e qualidade, fortalecendo significativamente o debate 

acerca dos rumos, objetivos e sentidos das novas práticas em educação escolar diferenciada  

junto os povos indígenas do Brasil. 

 

3.3. Primeira Encruzilhada: Sílvio Coelho e a dominação do índio pela educação escolar  

 

          As escolas indígenas da década de 1970, organizadas pela ação da FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio) e co-assessoradas por missões religiosas, mantinham-se uníssimas num 

irresoluto propósito: integrar harmoniosa e compulsoriamente os povos indígenas à comunhão 

nacional130. Essa disposição pautava-se num antigo julgamento de valor no qual se permitia o 

direito de decisão, sobre o futuro daquelas sociedades considereadas desprovidas de uma 

armadura cultural semelhante ou igual à vivenciada pelo conjunto majoritário da sociedade 

brasileira. Partia-se da suposição de que os chamados “povos tribais” teriam realmente maiores 

chances de futuro se incorporados aos estágios de desenvolvimento cultural e sócio-econômico 

da sociedade dominante, integrando-os, portanto, a plataforma da economia de produção 

capitalista. A expansão da sociedade dependia de uma série de situações: ampliação da 

produção, regularidade no fornecimento, abastecimento de bens industrializados e, não 

obstante, consolidação de novas zonas comerciais. Evidentemente “enclaves étnicos” eram 

restrições desnecessárias, exigindo do sistema, sua eliminação parcial ou absoluta. Cunha nos 

lembra que os anos 1970 

                                                                                                                               
são os do “milagre”, dos investimentos em infra-estrutura em prospecção 
mineral – é a época da Transamazônica, da barragem de Tucuruí e da 
Balbina, do Projeto Carajás. Tudo cedia ante a hegemonia do “progresso”, 
diante do qual os índios eram empecilhos: forçavam-se o contato com 
grupos isolados para que os tratores pudessem abrir estradas e realocavam-
se os índios mais uma vez, primeiro para afastá-los da estrada, depois para 
afastá-los do lago da barragem  que inundava suas terras. (...) Este período, 
crucial (...), desembocou na militarização da questão indígena, a partir do 

                                                 
130 A Lei nº. 6.001 de 19 de Dezembro 1973, no Capitulo V, Título V, Artigo 50, que trata da Educação, Cultura e 
Saúde, determina que a educação do índio será orientada para integração na comunhão nacional mediante 
processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do 
aproveitamento das suas aptidões individuais (grifo nosso). Ver, FUNAI, 1975. 
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início dos anos 80: de empecilhos, os índios passaram a ser riscos à 
segurança nacional. Sua presença nas fronteiras era agora um potencial 
perigo. É irônico que índios de Roraima, que haviam sido no século XVIII 
usados como “muralhas dos sertões” (Farage, 1991), garantindo as 
fronteiras brasileiras, fossem agora vistos como ameaças a essas mesmas 
fronteiras (CUNHA, 1992, p. 17).  

 

         Na interface desses problemas cruzam-se, obviamente, pressões políticas, econômicas e 

ideológicas, mobilizadas a partir de variados esforços – assentados ou mesmo deliberados – 

num plano de ação estruturalmente ajustados aos interesses do capital privado. Não são simples 

esforços desconexos, mas situações políticas reais, com uma capacidade manipulativa foraz, 

combinando ao mesmo tempo estratégia de marketing e poder empresarial. Esse caráter de 

condução normativa e de ações planejadas reforça a intencionalidade das metas fixadas durante 

o regime militar131. As sociedades indígenas estavam novamente reféns da correlação de força 

de antigos adversários dos movimentos sociais. 

                                                 
131 Sobre a política indigenista e os militares a pesquisa de mestrado de Egon Heck (1996) é uma referência 
importante. Ele analisa a ação do Estado e das Forças armadas juntos aos povos indígenas, identificando seu 
discurso e ideologia entre os anos de 1964 a 1985. Parte da hipótese de que o denominado “novo indigenismo”, 
implantado pelos milicianos, inspirava-se na doutrina de segurança nacional. Os “milicas” utilizaram-se do órgão 
indigenista oficial, a FUNAI, abrigando uma leva considerável de militares egressos dos serviços de informação e 
segurança, ocupando, consequentemente, seus postos-chaves mais importantes. Cabe recordar, por conseguinte, 
que no plano internacional, repercutem no Brasil, resquícios dos mais variados desajustes conjunturais, herdados, 
primordialmente, da agressiva experiência política americana, seja com relação ao governo de Ronald Regan 
(1981-1988), seja - sucedido com mais impacto - pela atuação imperialista de George Bush (1989-1992). Regan 
fundamenta seu estilo de governo numa explicita defesa anticomunista. Cresce em volume as intervenções militar 
americana contra qualquer indício de experiência comunista, governos ou movimentos de guerrilha. Países como 
Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Suriname, Panamá, entre outros, são agredidos, incondicionalmente, por 
todas as vias imagináveis. Vieram a público no Brasil, em maio de 1980, o Documento da Santa Fé, expondo-se 
de forma direta, quais eram para os Estados Unidos seus principais inimigos: a antiga URSS, na Europa e Cuba, 
na América Latina. No Brasil, o documento recomendava maior vigilância sobre os setores da denominada ala 
progressista da Igreja católica, vinculados a Teologia da Libertação, carecendo, portanto, de maior controle por 
parte da polícia política. É importante não esquecer o impacto provocado pela Guerra da Malvinas de 1982, 
conflito deflagrado quanto a disputas dessas ilhas, entre Argentina e Inglaterra. Mas, um colapso de larga escala 
irá atingir a própria ditadura militar argentina, consequentemente, outras ditaduras da América Latina sentirão 
efeito semelhante, favorecendo o início do processo de restauração democrática, seja no Brasil, Chile, Paraguai ou 
Peru. No lastro do universo político socialista a URSS de Mikhail Gorbachv (1985-1991), adota uma série de 
medidas re-estruturadoras (Perestroika e Glasnost), ocasionando forte repercussão na comunidade econômica 
internacional. Concomitante, na Polônia, surge com forte posição política o Solidariedade e, na Alemanha, cai o 
muro de Berlim. O fim da invasão soviética no Afeganistão durante os anos de 1979-1988 e o término da 
sangrenta Guerra entre países tornados rivais, Irã-Iraque (1980-1988), não fazem diminuir o viés fundamentalista 
radical do mundo mulçumano, promovendo conflitos intermitentes no mundo árabe. Na África do Sul, o sistema 
do apartheid sofre duríssima oposição da comunidade internacional,  começando seu processo – lento e gradual – 
de desintegração. Desdobrados sobre várias perspectivas, político, ideológico e econômico, todas essas questões 
repercutiram no seio da sociedade brasileira, seja quanto a reformulação dos ajustes no sistema de dependência 
econômica internacional, seja no sentido de adequação do próprio processo de redemocratização da sociedade 
nacional. Para um aprofundamento substancial desses pontos, ver Aquilo (at al., 2002, pp. 629-887), “Sociedade 
Brasileira: uma História através dos Movimentos Sociais – da crise do escravismo ao apogeu do 
neoliberalismo”. Em relação à ampliação dos dilemas atuais da humanidade pela crise provocada com o 
imperialismo das grandes potências, ver, Chomski, Roy & Amin (2003, pp. 9-51). 
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         A fim de se contrapor aos diferentes mecanismos de poder dos adversários, era necessário    

aos povos indígenas, entender concretamente como atuavam seus inimigos, quais instrumentos 

utilizavam; que alcance dispunham e em que sentido se poderia limitar  situações de 

dominação. Certamente para se lutar, interpelar a ação oposta, impedir o avanço do adversário, 

todo esforço no sentido de apreender os recursos utilizados pelas forças contrárias, tornava-se 

uma condição fundamental às ações pleiteadas. 

         Nesse sentido de adversidades instituintes coloca-se Sílvio Coelho (1975)132. Sua 

pesquisa refuta a ação consciente da política indigenista dirigida pela FUNAI. Demonstrou o 

uso ideológico do aparelho do órgão oficial encarregado de proteger os povos indígenas, que 

na prática, sob o regime da tutela, impunha um sistema de dominação cultural e econômica, 

extremamente autoritário. Tal situação implicava uma operacionalidade de longo alcance. 

Coelho (idem) compreendia que os povos indígenas quanto mais submetidos ao controle 

tutelar133, maior seria seu grau de dependência face à aos processos de produção e consumo da 

sociedade dominante. Submetidos à dominação externa, analisa que a presença da escola 

indígena, interpelada a partir das relações de forças adversas, fracassara redondamente, pois 

fundida como estava ao projeto de dominação cultural, reforçava amplamente a submissão dos 

povos indígenas ao controle exógeno. Uma escola transplantada ideologicamente e 

desarticulada pedagogicamente somente poderia produzir uma textura modular desequilibrada 

no conjunto de suas metas. Uma outra situação atacada por Coelho diz respeito aos esforços de 

escolarização, pois, além de não considerar as línguas indígenas necessárias nos processos de 

alfabetização, favorecia o monolinguísmo intencional e conscientemente.  

         Sua denúncia tinha como alvo a conivência da atuação governamental, aparelhada pela 

máquina missionária do SIL (Instituto Linguístico de Verão)134, mediante à implementação de 

interesses dos grupos dominantes, favoráveis a expansão corporativa do capital privado sobre 

as áreas indígenas. Na verdade havia uma dinâmica própria no seio do regime militar, gerada 

por ajustes e circunstâncias políticas, determinando condições, propostas e práticas face à 

articulação dos acontecimentos.  

                                                 
132 “Educação e sociedades Tribais”, publicado na década de 70 sob regime militar, é o primeiro livro no período 
da ditadura que traz a discussão da educação escolar indígena para o debate público, criticando a atuação dos 
órgãos de governos responsáveis pelo seu provimento, constatando a ausência de reflexão da prática e dos 
próprios objetivos da educação para o índio, no bojo da política indigenista nacional. 
133 Sobre a noção de tutela, ver Rafael M. Bastos, 1982, pp. 51-60; Incapacidade civil relativa à tutela, vide Pedro 
Agostinho, 1982, pp.61-79. 
134 A relação entre o órgão oficial do governo e o SIL é analisada por Netto (1994, pp. 45-50), Cunha (1990). 
Questão específica sobre assessoria linguística encontra-se em Silva & Salanova (2001, pp. 359). Problemas do 
bilingüismo e educação, ver Netto (op. cit.,); Camargo (2003); Interfaces da formulação de uma política 
lingüística, ver Monserrat (2008, pp. 31-59; 2006, 131-153; 2001, pp. 127-159); também em  Mori (2001, pp. 
160-171). 
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         Coelho (op. cit.) faz uma incisiva crítica ao modelo de educação requerido pelo órgão 

oficial, por estar a serviço de uma mentalidade estéril, empresarial e distante da realidade 

indígena, favorecendo, por conseguinte, a multiplicação de processos de dominação cultural e 

política, em todos os quadrantes. Nessa perspectiva, a função da educação oficial atuaria em 

sentido contrário as expectativas e interesses indígenas. Tal educação oferecida servia tão-

somente para promover formas de dominação, pois formatada como estava sob uma base 

comum de métodos impositivos, confundia-se com o modo de atender as demandas externas do 

homem não-índio. Contrariamente, Coelho vê a educação nas sociedades indígenas a partir de 

outro prisma, invariavelmente articulada sob características distintas da sociedade dominante, 

isto é, delineada enquanto processo cultural. 

 

A educação, como processo, deve ser pensada como a maneira pela qual os 
membros de uma dada sociedade socializam as novas gerações, 
objetivando a continuidade dos valores e instituições consideradas 
fundamentais. 
As sociedades tribais possuem maneiras específicas para socializar seus 
membros jovens, dentro dos padrões da cultura tradicional. A diferenciação 
básica entre os procedimentos utilizados pelas sociedades tribais e uma 
sociedade nacional qualquer, em tempos do presente, está na não 
formalização dos sistemas de socialização tribais. Não há, assim, 
escolarização formal entre os indígenas, em termos das culturas 
tradicionais (COELHO, op. cit., pp. 53-54). 
 

 

         O autor revela sua plena desconfiança  no que se refere à necessidade de se levar 

educação formal para os povos indígenas. Seu ceticismo recai sobre os métodos engessados da 

educação técno-burocrática do estado ou do proselitismo ideológico utilizado pelo SIL, ambos 

avaliados por Coelho, como experiências fracassadas em termos de desempenho escolar 

propositivos, para as sociedades indígenas.  As críticas arroladas por Coelho irão favorecer a 

profusão de um debate que já existia no interior das organizações de indígenas e seus parceiros, 

isto é, o repensar de formas mais contundentes sobre o lugar social que e educação escolar 

deveria assumir - de fato - para cada povo indígena.  

 

   3.3.1. Segunda Encruzilhada: Bartomeu Melià, “Educação Indígena e Alfabetização” 

 

         A intervenção do Estado autoritário no seio das sociedades indígenas foi, conforme 

analisados em Coelho (op. cit.), um retrocesso aos programas de alfabetização para o índio. 

Para melhor justificar e ideologizar a ausência de autonomia nos espaços de educação formal, o 
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governo dispunha de instrumentos prescritíveis favoráveis à lógica de uma educação 

compensatória, conatural ao projeto de sociedade capitalista de produção e consumo. Tais 

dispositivos – amparados numa legislação reacionária135 e volumosa estrutura técno-

burocrática – pareciam muralhas intransponíveis. O sistema agia coercitivamente, provocando 

descontinuidades às inúmeras tentativas de auto-organização que os povos indígenas 

requeriam, juntamente com suas assessorias, no campo da demarcação dos territórios, da 

educação escolar, saúde, sustentabilidade e afirmação de direitos. Os anos 1970 e 80 ficariam 

marcados pelo abusivo e arrogante viés tutelar. Um período que somente foi refeito, porque os 

povos indígenas realmente dispuseram-se contra a máquina estatal, reforçando seus interesses 

mais específicos, através de acordos interétnicos e alianças pontuais. Na verdade o que 

realmente aconteceu foi uma aguerrida batalha contra a força da ideologia tutelar; uma 

articulação por baixo, envolvendo diferentes povos indígenas, setores do movimento popular 

organizado e interinstitucionais, somando-se esforços no sentido de indicar a possibilidade de 

uma convivência plural – entre sociedades com lógicas diferentes – contrapondo-se, portanto, 

ao modelo único de sociedade, etnocentricamente fechada à diversidade. 

         Bartomeu Melià, foi aquele que no final dos anos 70, captou com maior sensibilidade às 

condições e características da educação indígena no Brasil. Seu livro Educação Indígena e 

Alfabetização (1979)136 – por hipótese alguma pode ser confundido como manual de instruções 

em pedagogia indígena –, amplia significativamente essa discussão em território nacional.  

         A percepção de Melià é muito mais perspectivada e otimista que a de Coelho137 (op. cit.). 

Para ele os povos indígenas não seriam simplesmente engolidos pela malha fina da civilização 

ocidental.  Vai de contra as formas restritivas que tão somente via os povos indígenas como 

seres inferiores, carentes da presença protetora do estado em termos de assistencialismo. Melià 

refuta implacavelmente essa leitura. Compreende a educação enquanto processo total e global, 

isto é, diz que a cultura indígena é ensinada e aprendida em termos de socialização integrante. 

Conforme sua análise, 

 

O fato dessa educação não ser feita por profissionais da educação, não quer 
dizer que ela se faz por uma coletividade abstrata. Os educadores do índio 

                                                 
135 Para uma análise da Legislação Indigenista brasileira, ver Paulo Machado Guimarães (1989). 
136 Esse livro resultou de discussões realizadas num seminário do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) em 
1978 na aldeia do povo Rikbaskta. Na época, em diversos momentos e regiões, os povos indígenas estavam se 
articulando. Questionava-se,  não obstante, o modelo fixo de educação para o índio. Melià identificava um 
equívoco nessa forma de ação, pois como se sabia, as sociedades indígenas dispunham de seus próprios processos 
de educação, devendo, por conseguinte, a educação formal lançar mão dessa compreensão ao invés de tentar 
substituir ou suprimir o sistema educacional indígena. 
137 Embora Coelho tivesse razão quanto a sua descrença na educação militarista da FUNAI. 
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têm rosto e voz; têm dias e momentos; têm materiais e instrumentos; têm 
toda uma série de recursos bem definidos para educar a quem vai ser um 
indivíduo de uma comunidade com sua personalidade própria e não 
elemento de uma multidão. A educação do índio, nesse sentido, não é geral 
e muito menos genérica. A educação do índio é menos parcial do que a 
nossa, aplicando-se ao ensino e aprendizagem do modo de satisfazer às 
necessidades fisiológicas, como à criação de formas de arte e religião. Nem 
por isso se tem que pensar que o processo seja indefinido nos seus 
aspectos. Tem-se aspectos e fases da educação indígena que requerem mais 
tempo do que outros, mais esforços, mais dedicação, tanto no ensino, como 
na aprendizagem. O processo não é indiferente (MELIÀ, op. cit., p. 10).   
 

 

         Uma educação que acompanha o crescimento do indivíduo e se desenvolve numa 

simbiose de práticas culturais sob o lastro das tradições, supõe a realização dos sujeitos 

coletivos – os membros do grupo – assegurando que todo indivíduo sinta-se realmente acolhido 

no interior da sociedade em que vive. Por isso, para Melià, a análise dos sistemas educativos 

dos povos indígenas deveriam se dar, a priori, com o estudo total da cultura138. Conhecer a 

fundo o “sistema sócio-cultural” oferece maior elasticidade à compreensão dos processos 

educativos a que ela corresponde (Idem, p. 13). Existe, portanto, um grau de complexidade nos 

processos educativos das sociedades indígenas, que torna muito difícil separar educação e 

aprendizagem do estudo da cultura como todo, pois é realmente complicado estandardizar 

processos educativos em categorias estanques. A educação total, caracterizada por Melià, 

abrange todo um leque de possibilidades contidas nas tradições dos processos educativos. 

Considera a socialização, ritualização e a historização condições específicas e singulares de 

cada grupo indígena, sendo, portanto, a comunidade educativa139 toda ela responsável por essas 

fases.  

         A fim de diminuir equívocos ou simplificações, face aos problemas teóricos e 

metodológicos da chamada educação para o índio, o diagnóstico instituído deveria partir da 

compreensão do próprio índio sobre essa questão. Nesse caso, poderia limitar a profusão de 

preconceitos e julgamento de valor, de modo mais eficiente e duradouro. 

         Essa situação torna-se um tanto complexa quando adicionamos aqueles tipos de 

interesses que são, em muitos casos, únicos à maneira de ser e viver de cada grupo indígena, ao 

modo particular da sociedade nacional. Daí as reincidentes disputas entre Assessorias, Estado, 

                                                 
138 Sobre o significado e configuração dessa curvatura discursiva, ver em Melià (1989a) Desafios e Tendências na 
Alfabetização em língua Indígena; (1989b) A Experiência Religiosa Guarani; (1997) Bilingüismo e Escrita; 
(2003) Identidad Étnica y Educación Escolar. 
139 A comunidade educativa é o espaço coletivo da vivência cultural, onde cada indivíduo sente-se socializado no 
convívio com os outros. Ela é o chão cultural/parental dos principais mecanismos de normas da vida social. Está 
sempre inclinada a solução das dificuldades individuais e coletivas, quando sua ajuda é requerida. 
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ONGs, Universidades – que detém a “melhor” forma de explicar os significados gnosiológicos, 

teóricos, políticos e metodológicos daquilo que deveria se constituir o substrato essencial da 

educação escolar “para” o indígena. Melià (Idem, p. 53) compreende que a educação indígena 

é um processo radicalmente distinto da esfera concorrente. Enquanto a primeira se processa em 

termos de continuidade, a segunda, educação para o índio, estabelece descontinuidades e 

rupturas sobre os tempos, espaços e modos de ser daquela140. Ele não desconsidera a 

importância de alguns valores da educação do não-índio, o problema para ele surge, quando 

essa educação movida por uma velocidade voraz em termos de tempo e perspectivas, é imposta 

a uma sociedade cuja estrutura social está baseada numa outra lógica de sentidos, de valores e 

objetivos. Por isso, a alfabetização do indígena, em todos os quadrantes, é sempre uma 

interferência na educação indígena, muito embora possa atuar a partir de dois ângulos: a) 

substituição e negação da educação indígena; b) ou como “complemento” dessa (MELIÀ, op. 

cit., p. 61). Melià compreende a pedagogia tradicional indígena relacionada sob três círculos: 

 

A língua, a economia e o parentesco. São os círculos de toda cultura 
integrada. De todos eles, porém, a língua é o mais amplo e complexo. O 
modo como se vive esse sistema de relações caracteriza cada um dos povos 
indígenas. O modo como se transmite para seus membros, especialmente 
para os mais jovens, isso é a ação pedagógica (MELIÀ, 1999, p. 13). 

 

         Considerando importante tratar da ação pedagógica (AC) em termos de propósitos dos 

ciclos de vida, ou mais precisamente, a participação da comunidade na referida ação, o autor 

traz para discussão a descoberta da alteridade, assinalando que AC deverá se colocar muito 

atenta para ver se a sociedade e a comunidade indígena não estariam trocando de sentido 

mediante a prática escolar. Nesse caso, a AC em função da alteridade 

 

não é uma descoberta feita pela sociedade ocidental e nacional para 
oferecer aos povos indígenas, muito pelo contrário: é o que os povos 
indígenas podem ainda oferecer à sociedade nacional. Assim, não há um 
problema de educação indígena, há sim uma solução indígena ao problema 
da educação. 
Por diversos motivos a educação indígena teve momentos de excessivo 
acanhamento, quase sem coragem para reclamar sua autonomia e seus 
direitos. A educação indígena não é a mão estendida à espera de uma 
esmola. É a mão cheia que oferece às nossas sociedades uma alteridade e 
uma diferença, que nós já perdemos (MELIÀ, 1999, p. 16). 

 

                                                 
140 Sobre tempo, espaço e sujeitos da educação escolar indígena, vide, Barbalho (2007, pp. 188-293). 
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         No eixo central da alfabetização indígena a ordem dos problemas linguísticos não se 

limita a pressupostos de natureza metodológica. Tratando-se de povos que vivenciam 

experiências diferentes, sobretudo tratando-se da configuração de processos educativos, se faz 

necessário distinguir como de fato realiza-se a alfabetização pelo emprego da língua nativa, em 

face àquela organizada e utilizada, predominantemente pelo uso do português.  Um dos méritos 

dos textos de Melià tem sido justamente alertar para essa confusão, ou seja, as metas do 

aprendizado em si do português e dos processos educativos indígenas constituem dimensões 

paradoxalmente diferentes141.  

         Soluções ortodoxas andaram por muito tempo enviesadas no discurso oficial, abrigando 

no seu interior, visões anacrônicas sobre a suposta inferioridade das línguas indígenas. Não 

sem razão desconfia Sílvio Coelho (1975) da escolarização como um dos principais 

instrumentos de repressão cultural e linguística, a serviço da dominação ideológica contra os 

povos indígenas. 

         Outra importante questão analisada por Melià (1989), diz respeito às concepções de 

escrita e de alfabetização, isto é, do colonialismo inerente nessa imbricação, já que ambas 

contribuíram para enfraquecer as sociedades que a receberam. Então, pergunta se poderia a 

escrita de línguas indígenas ser instrumento de conquista de identidade? Defende, porquanto, a 

escrita como nova identidade. Para ele 

 

O interesse de muitos povos indígena pela escrita, pela alfabetização e pela 
escola, dá conta de um determinado momento histórico que não pode ser 
negado. Os agentes de alfabetização aceitam o desafio, pensando que é 
possível uma educação indígena pela escrita. Os índios também. Eles 
acreditam que com a escrita poderão se defender do marreteiro, poderão 
exigir a demarcação de suas terras, poderão conhecer melhor a sociedade 
dos brancos. Comerciantes e invasores de terras, funcionários do Estado, 
missionários a antropólogos, usaram e abusaram da escrita para conquistá-
los e reduzi-los. Seria muita ilusão pensar que se poderá reverter o 
processo só com a conquista da escrita, mas ela está contribuindo, pelo 
menos em alguns casos, para reforçar a identidade dos povos. Deste modo, 
a conquista de uma identidade nova pela escrita permite conquistas que a 
escrita sozinha não conseguiria. Os próprios índios viam o domínio da 
língua escrita como instrumento adicional para a conscientização e a 
discussão de problemas em vista à defesa de suas terras e de suas coisas 
(MELIÀ, 1989, p. 16). 

 

         Os aspectos problematizados por Melià (1979) ganham dimensão pedagógica 

fundamental, em termos de profusão de um debate específico, projetando-se, 

                                                 
141 A generalidade às vezes aparece como característica instituinte no livro de Melià (1979), talvez seja essa sua 
maior lacuna. 
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conseqüentemente, em volume e força, nos anos subseqüentes, por entre os espaços oficiais e 

não-oficiais, em termos de troca de experiências, no Brasil e em alguns países da América 

Latina. Nos próximos itens analisaremos como esses meta pontos foram tratadas no lastro das 

pesquisas acadêmicas. 

 

3.4. Desdobramentos da educação escolar indígena como tema de pesquisa nacional 

(1978-2008)142 

 

         No final dos anos de 1970 e linear dos anos 80 encontramos em dois estudos sobre 

educação escolar indígena um esforço abrangente acerca do direito desses povos a uma 

educação diferenciada, intercultural e bilíngüe143 (TSUPAL, 1978; ASSIS, 1981). Fruto do 

início e avanço promovido pelo movimento indígena em redes regionais, tais pesquisas 

incorporam a perspectiva dos educadores/as indígenas, analisando o fato das escolas, 

conseqüentemente seus processos formativos, didático-pedagógico-metodológicos, estarem 

submetidos ainda a uma situação de enquadramento de cima para baixo, predominado – no 

interior das mesmas – ideias incongruentes de currículo e propostas defasadas de educação 

compensatória. Necessário se fazia reformular os programas de educação monocultural para 

índio, pois essa inclinação fortalecia o sistema de integração dos povos indígenas, defendido 

pelos órgãos de governo, nas esferas municipal, estadual e federal.  

         Assis (op. cit.) assinala a existência de um conflito latente, preconizado pelas agências 

indigenistas, particularmente as forças armadas do Brasil, qual seja: a transformação gradativa 

do índio para o serviço militar, tornando-os soldados adestrados a serviço da nação. Para 

autora, civilismo e disciplina compactuavam com o sentido tradicional de educação moral e 

cívica do exército nacional. Desmembradas em outras situações, prorrogavam-se, portanto, o 

desprestígio total da educação indígena, seja político-pedagógico, administrativo ou mesmo 

profissional.  

                                                 
142 A maioria das fontes utilizadas nesse levantamento, dissertações, teses e artigos, estão disponíveis na rede de 
internet, acessadas durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009. Realizamos, sobre esse 
material, leitura atenta sobre os objetivos e eixos discutidos pelos autores/as nos trabalhos aqui levantados. 
Também consultamos o banco de dados da Capes e da ANPEd, para o período supracitado.   
143 Em 1978 na Universidade de Brasília, Nancy Antunes Tsupal, defendia dissertação de mestrado analisando a 
educação indígena bilíngüe entre os Karajá e Xavante, concernente aos seus aspectos pedagógicos. Em 1981, a 
Comissão Pró-Índio, sob coordenação de Aracy Lopes da Silva, publica livro com coletânea de artigos sobre a 
educação indígena no Brasil. Também na mesma época, Eneida Corrêa de Assis, defendia dissertação de mestrado 
junto ao programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília, com o título Educação 
Indígena: uma “frente ideológica”? 
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         A educação indígena não dispunha (ainda que atualmente tenha conquistado outro 

tratamento epistemológico) aquele caráter estratégico para o Estado brasileiro, pois o mesmo 

era incapaz de se desvencilhar das prescrições de controle ideológico (TSUPAL, 1978), nem 

enquanto empreendimento funcional, nem mesmo em termos de uma eventual qualidade de um 

serviço público compensatório. O que de fato se produziu foi o alargamento de situações 

precarizadas, seja em relação à continuidade de improvisações pedagógicas, ou mesmo quanto 

à instabilidade de seus quadros funcionais em serviço. Na verdade, no interior das chamadas 

escolas indígenas144, não havia realmente condições de uma “profissionalidade 

docente”/decente, apenas imperava, com muita força, a improvisação didático-pedagógica e o 

empreguismo por conveniência145. 

         Combater a precarização das condições de trabalho, do exercício digno da docência e a 

aprendizagem efetiva das crianças e adolescentes, se tornou um esforço coletivo (consciente) 

entre lideranças e professores/as indígenas. Artífices da construção de uma nova cultura 

político-pedagógica, os povos indígenas compreendiam que o projeto em educação que lhes 

interessava deveria ainda se fazer valer, e não se pautava, pragmaticamente, em termos de 

causa-conseqüência, mas, sobretudo constituído no resultado de acordos catalisados entre 

diferentes sujeitos e parceiros afins. Ou seja, uma compreensão de conhecimento que adota no 

                                                 
144 O Parecer 14/99 (MEC/SEF, 2001, pp. 46-7) define, do ponto de vista administrativo, Escola Indígena como: 
“o estabelecimento de ensino localizado no interior das terras indígenas voltado para o atendimento das 
necessidades escolares expressas pelas comunidades indígenas. Tal necessidade explica-se pelo fato de, no Brasil 
contemporâneo, existirem cerca de 210 sociedades indígenas, com estilos próprios de organização social, política 
e econômica. Essas sociedade falam cerca de 180 línguas e têm crenças, tradições e costumes que os diferenciam 
entre si e em relação à sociedade majoritária”. A par dessas especificidades, o Parecer destaca que a “Escola 
Indígena é uma experiência pedagógica peculiar, e como tal deve ser tratada pelas agências governamentais, 
promovendo as adequações institucionais e legais necessárias para garantir a implementação de uma política de 
governo que priorize assegurar às sociedades indígenas uma educação diferenciada, respeitando seu universo 
sociocultural (Decreto nº. 1.904/96 que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos). Não obstante, antes 
da confecção do Parecer 14/99, insiste Marcio Ferreira da Silva (1994, p. 51) que a especificidade e diversidade 
“são atributos necessários para uma escola indígena adequada, mas não são condições suficientes para uma escola 
indígena autônoma: é necessário ainda assegurar o direito de os povos indígenas associarem verdadeiramente às 
suas escolas, aos seus projetos de presente e futuro. Em outras palavras, é preciso assegurar que os povos 
indígenas tenham o controle efetivo de suas escolas” (grifos nossos). 
145 No início dos anos 80 quando um grupo de indigenistas ligados ao CIMI se aproxima dos povos indígenas no 
Nordeste, encontram exemplos dessa situação nas mais diferentes aldeias dos Estados. Havia, na época, um 
excessivo controle por parte dos agentes da FUNAI, um protecionismo igual ou pior ao proselitismo praticado 
pelos primeiros missionários da companhia de Jesus, com relação a proteção/controle dos índios, considerados 
incapazes de ação própria. Eram situações vexatórias das mais extremas. Proibiam-se organizações internas e se 
dificultava articulações interétnicas. Uma forma de manter os índios imobilizados era justamente cooptar suas 
lideranças, através de projetos econômicos e promessas de emprego dentro dos quadros da própria FUNAI, para 
os parentes mais próximos daqueles. A presença do CIMI era como um divisor de águas. Enquanto esses 
discutiam os mais diferentes problemas sempre em torno de objetivos comuns a favor do coletivo indígena, 
aqueles defendiam interesses particulares a partir das conveniências da política indigenista de integração do índio 
no Estado brasileiro. A FUNAI procurava manter sob extrema vigilância, discussões mais políticas sobre os 
direitos indígenas, em particular à demarcação dos seus territórios, ou mesmo  situações específicas como 
subsistência, auto-sustentação, saúde, ações jurídicas, transporte e educação escolar.  
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seu interior a consecução de saberes em relação e em construção permanente, a fim de tornar 

exeqüível outros significados da prática. Nesse sentido, da produção de saberes e de práticas, 

do conhecimento gerado na ação146, a educação escolar, ou a idéia de escola indígena, 

propriamente dita, com toda sua plasticidade e envergadura, não poderia continuar sendo uma 

rudimentar caricatura ideacional de uma instituição transplantada, isto é, sem referência ou 

identidade cultural própria, desligada dos problemas e do meio circundante (MELIÀ, 1979, 

1989a). Necessário se fazia facultar condições objetivas, incluindo-se estruturais, 

metodológicas e financeiras, para estreitar o conjunto de interesses requeridos pelos povos 

indígenas quanto ao lugar da escola e da educação diferenciada que se pleiteava.  

         Aprimorar tais questões seria caminhar na direção de um novo princípio de trabalho 

educativo, encontrando, de fato, qual(ais) vínculo(s) temático(s) os articulava, e como seria 

possível, no plano dos processos formativos,  materializar estrategicamente  outras interfaces à 

profusão de saberes coletivos entre os diferentes grupos étnicos. Esse tratamento 

teórico/prático vai tomando forma e volume no Brasil com a multiplicação interdisciplinar do 

debate acadêmico, das pesquisas de mestrados e doutorado, explorando-se o lugar dos sujeitos 

da educação escolar indígena ou mesmo destacando os vários sentidos da educação 

diferenciada e da ação docente147, entre professores indígenas, sob o fluxo de uma pedagogia 

progressista.  

         Considerar o conteúdo da teorização pedagógica tornava mais explícito quais 

questionamentos à educação dominante deveriam ser feitos, assim como localizar as 

preocupações recorrentes, sobretudo às metodologias do ensinar, em face ao que era necessário 

se aprender nas escolas. Facultado nessa direção, importantes conseqüências críticas viriam à 

tona não apenas para melhor ajustar o nível empírico das pesquisas, fortalecendo uma melhor 

envergadura quanto às linhas de investigação em educação escolar diferenciada, bilíngüe e 

intercultural; mas com igual força, sobre os diferentes significados da formação docente. É o 

que apresentará as pesquisas desenvolvidas durante o transcorrer da década de 90.  

 

 

 

                                                 
146 No sentido atribuído por Shön, 1992. 

       147 Ação docente é, aqui, assumida na perspectiva delineada por Melo (2008, p. 44), ou seja, entendida como 
aquela que faz do professor um profissional intelectual crítico e atuante que contribui, entre outras mediações 
institucionais e sociais mais amplas, para transformação das realidades educativas da prática social mais ampla e 
do ensino “(...) de modo a repensar e a fazer o ensino no intercruzamento das práticas pedagógicas 
escolares/curriculares, na perspectiva de um ensino complexo voltado eticamente para aprendizagens efetivas dos 
alunos (...)”. 
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Tabela 01 – Dissertações e teses sobre educação escolar indígena apresentadas nos Programas 

de Pós-Graduação das Universidades brasileiras, durante os anos de 1978 a 1981 

ANO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO DOUTORADO TOTAL 

1978 Educação    01    0    01 

1981 Antropologia    01    0    01 

       02 

 

Fonte: Banco de Dados da CAPES – Teses e Dissertações. In: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 
Acessado em 06/07/2009. 
 
 
3.4.1. A década de 1990148 como fronteira epistemológica da educação escolar indígena no 

Brasil  

 

3.4.2. Crítica à educação evolucionista 

 

          Ainda presente, seja através dos questionamentos abertos desde Coelho (1975) ou 

posicionado por Assis (1981), a política indigenista oficial no Brasil e o tratamento oferecido 

as escolas indígenas, subsidiadas pela ação intervencionista da FUNAI, será objeto de novas 

pesquisas no início dos anos de 1990. Cunha (1990)149, Barros (1993) e Netto (1994), embora 

apresentem curvatura teórico-metodológicas diferenciadas, expressam em comum, a 

necessidade de ressignificação do modelo de política indigenista oficial frente  ao formato de 

integração do índio pela educação escolar. O estudo de Cunha (op. cit.) aprofunda temas 

                                                 
148 Na conjuntura interna, em 15 de Março de 1990, Fernando Collor de Mello, eleito presidente da República, 
pelo então desconhecido PRN (Partido da Reconstrução Nacional), inicia a última década do século XX, com uma 
política liberal, inclinada para abertura ainda maior do capital internacional no país. Tem a seu bel prazer um 
poderoso “partido” de marketing criando, através da imagem do caçador de marajás, o símbolo de um super-
homem, um líder político e implacável contra os corruptos. Ele era o “homem”, preconizava a mídia, esperado a 
muito, pelo povo brasileiro. Os descamisados e os pés-descalços teriam agora voz e vez na vida social do país. 
Suas promessas de campanha em corrigir desníveis sociais, acerca do infortúnio dos pobres, ecoam pelos quatro 
cantos do Brasil, num misto de crença e incredulidade entre as massas. De um lado, quanto ao sucesso em sua 
ascensão política a Presidência da República, Collor teve como aliado de campanha, o então proprietário da Rede 
Globo de Televisão, o Sr. Roberto Marinho; do outro, além dos inúmeros segmentos conservadores da direita 
política nacional, a presença simbólica do missionário peregrino do Nordeste, Frei Damião, antigo sacerdote da 
ala conservadora da Igreja Católica. No plano da política indigenista oficial, em particular à educação escolar 
indígena, não ocorreu nenhuma mudança substancial na plataforma de seu governo. Predominou, em âmbito geral, 
a dúbia tecnocracia da FUNAI, somente rompida com o início dos processos de descentralização administrativa 
do órgão, nos anos subseqüentes.  
149 O autor, durante muitos anos, foi funcionário da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), no entanto, isso não 
significa dizer que mantivesse uma adesão cega frente às incongruências políticas ou ideológicas da agência na 
qual era servidor. 
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importantes, sobretudo quanto a tentativa do Estado brasileiro de manter escolas situadas (e 

não menos sitiadas) nas áreas indígenas. Traz uma crítica sobre as conseqüências e 

ambigüidades da legislação vigente durante os anos de 1960 e 1970. Observa, no entanto, a 

existência de uma inclinação ideológica e evolucionista impregnada na legislação oficial, 

negando a diversidade étnica e linguística dos povos indígenas do Brasil. Nesse 

enquadramento, as escolas operadas pela presença do Estado, na prática, embora com algum 

esforço de se fazer um programa metodológico diferenciado, justificavam a assimilação 

indígena na sociedade nacional, pois eram, em sentido lato, uma nova trincheira de inserção do 

índio “aculturado” a economia de mercado regional e inter-regional. Cunha reconhece que o 

lastro da ambigüidade não se limitava apenas à visão colonialista da legislação vigente, mas, 

com força considerável, através de práticas em educação escolar com forte viés de alienação 

cultural. Esse tipo de ação antipedagógica era exercido pelos diversos funcionários da FUNAI, 

que, por sua vez, obtinham integral respaldo dos chefes de Postos Indígenas. Em inúmeras 

situações,  demandas pedagógicas sobre currículo diferenciado, proposições políticas acerca 

dos projetos de educação, eram obstruídos por esses agentes, numa explícita eliminação dos 

direitos de liberdade e autonomia indígena. O autor conclui que mantendo a escola refém de 

uma pedagogia indiferente dos problemas enfrentados ou requeridos pelos povos indígenas; 

desconsiderando-se os verdadeiros anseios delineados por tais atores ou mesmo obstaculizando 

sua plena participação, limitar-se-ia ainda mais seus projetos em educação escolar. 

 

  3.4.3. A “razão” linguística 

 

         As interfaces da “lingüística missionária”, particularmente das ações desenvolvidas pela 

missão evangélica do Summer Institute of Linguistics (SIL), constitui objeto de tese de 

doutoramento realizado por Barros (1993). A autora concentrou sua investigação sobre os 

princípios metodológicos de tradução da bíblia, convertida para línguas indígenas, isto é, como 

o uso da linguística se transforma em estratégia de conversão do índio e instrumento político 

muito eficaz no sentido de assegurar a permanência dos agentes do SIL incrustados nas áreas 

indígenas. O esforço da pesquisadora é tentar desvelar a forma como são estabelecidos os 

programas da missão evangélica no limbo da educação indígena. Barros (op. cit.) identifica 

certa simetria entre a pragmática metodológica da missão, conseqüentemente, situações que 

corroboram com a institucionalização desse trabalho perante os órgãos de governo. Numa linha 

semelhante, Netto (1994), tenta compreender os processos de alfabetização entre índios das 

aldeias Guarani de Ribeirão da Silveira. Faz uma retrospectiva da histórica da educação escolar 
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oferecida aos povos indígenas no Brasil, acentuando, particularmente, seus intentos, 

desdobramentos e resultados. Esse recontexto permite localizar sob quais circunstâncias foram 

se dando às propostas em educação para o índio ao longo da história oficial. Sua tese trata, de 

forma sucinta, da educação jesuíta: analisa o Diretório do Marquês de Pombal; a intervenção 

do Serviço de Proteção ao Índio (SPI); a política da FUNAI em parceira com o SIL, até chegar 

a uma compreensão do bilingüísmo e educação Guarani, de maneira geral. Diferente de Tsupal 

(1978), Netto (op. cit., p, 105) considera a educação escolar – no contexto Guarani – como um 

traço cultural tomado de empréstimo, o que, entre outras situações, corresponde aos desejos 

manifestos pelo povo indígena. Nesse caso, para ele, é possível verificar que tal fato não 

representa qualquer ameaça à identidade indígena tradicional. A escola, argumenta o autor, 

deve ser compreendida em seu conjunto, apenas como instrumento capaz de fornecer aos 

Guarani as técnicas necessárias para o trato mais amplo com a sociedade brasileira. Os 

resultados obtidos pela escola indígena devem ter fórum privilegiado e exclusivo entre os 

próprios Guarani, no sentido de avaliá-los e, se assim dispuserem, transformá-los. Para o autor, 

cabe a sociedade nacional tão somente fornecer os recursos necessários para que, de posse 

desses instrumentos, os índios “instalem, quando e como quiserem, a educação escolar em 

sua(s) aldeia(s)” (Idem, ibidem). Tratando-se de educação escolar indígena, sabemos, 

entretanto, que a luta por autonomia  no campo da gestão escolar, ainda não se configurou 

definitivamente, enquanto marco institucional, no lastro social da política pública.  

 

  3.4.4. Experiências de autorias 

 

         A par das situações abertas nos fóruns de debates em rede nacional sobre educação 

escolar diferenciada entre os índios do Brasil, do crescimento e melhor localização acerca do 

objeto educação escolar indígena, se produzirá novas investigações sobre o tema. Processos de 

reflexão, análise, construção e produção de livros didáticos, serão incorporados, 

subseqüentemente, à curvatura e volume das pesquisas acadêmicas em profusão.  Leite (1994) 

aprofunda essa discussão quando trata, em dissertação de mestrado, dos momentos coletivos de 

produção de um livro didático pelo povo Tikuna do Amazonas150. O autor tem como 

preocupação entender quais significados político e socioculturais encontram-se na proposta 

desenvolvida pelos Tikuna do Rio Solimões. Metodologicamente opta por um estudo 

aprofundado, na tentativa de compreender de modo mais denso, todas as medições possíveis 

                                                 
150 O povo indígena Tikuna, pesquisados por Leite (1994), localiza-se nas margens do Rio Solimões no oeste do 
Estado do Amazonas. 
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dessa situação manifesta por essa comunidade. Sua análise envereda por uma releitura crítica 

acerca dos significados políticos da afirmação de valores coletivos do povo indígena. Revela, 

por conseguinte, que a consecução de direitos, identidade cultural, configuração da história e 

memória social do povo, representam um todo combinado a favor da identidade étnica Tikuna, 

e que a escola, mesmo sendo uma instituição impregnada pelo viés colonialista, pode ser 

transformada quando os interesses indígenas prevalecem. 

         A construção de currículos indígenas através dos diários de classe será objeto de estudo 

de caso, entre professores Kaxinawá do Acre, por Nietta Lindenberg Monte (1994). O trabalho 

analisa diferentes situações de práticas pedagógicas e de letramento, desenvolvidas por 

professores indígenas. Tais práticas são concebidas, em sua dimensão gnosiológica, conforme 

a autora, como uma “Experiência de Autoria”. Monte procurou compreender a construção 

coletiva do currículo indígena através da leitura atenciosa de diários de classe, entre três 

professores do povo Kaxinawá. Segundo a pesquisadora, os diários revelam a maneira como 

esses professores realizam os registros de suas ações pedagógicas, por imagens ou texto, e 

como se apropriam do instrumento diário de classe, no sentido político da prática docente, 

mediante o fortalecimento do currículo bilíngüe. Para autora, a experiência com os diários 

(lecto-escritura em contexto sócio cultural), tem se convertido num trabalho de construção 

social e afirmação da identidade escolar indígena, funcionando, portanto, a favor dos interesses 

Kaxinawá, seja em relação às metas do trabalho pedagógico, seja no sentido de proporcionar 

mais subsídios a formação do professor/a em ação. Eles revelam de igual maneira, as diferentes 

experiências advindas do cotidiano escolar, além de favorecer uma visão maior acerca das 

responsabilidades assumidas por professores/as, alunos/as face aos objetivos da educação 

pleiteada por todos os sujeitos envolvidos no processo. Dado a interdependência e articulação 

da linguística indígena (da forte tradição oral Kaxinawá) com a prática pedagógica de uma 

educação diferenciada, a produção social da escrita, conseqüentemente sua tematização e 

reflexão crítica, assumem, conforme Monte (Idem), novos sentidos epistemológicos no campo 

da educação escolar bilíngüe e formação de professores/as. 

         Historicamente a preocupação com o destino social dos povos indígenas, encontrou forte 

ressonância político-ideológica no seio da Igreja Católica. Missionários de diferentes 

denominações religiosas atuaram na cruzada de evangelização do Brasil, embora se tenha 

creditado aos jesuítas, maior participação nesse serviço.  Será, não obstante, somente com o 

romper do século XX, quando outras opções teóricas de se pensar processos em educação e 

escolarização, que se fará surgir então “novos métodos” aplicados à educação escolar indígena, 

ancorados, agora, por atitudes que respeitem e incorporem os interesses, valores, costumes e 
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tradições desses povos em termos de práticas de escolarização. A partir da fomentação de tais 

situações, Borges (1995)151 analisará – especificamente através do programa de educação 

bilíngüe em Rondônia – realizado pela ONG152 Instituto de Antropologia e Meio Ambiente 

(IAMÁ), as influências de práticas alternativas em educação escolar, quanto aos significados e 

sentidos de resgate da identidade cultural indígena. É uma pesquisa na qual se reconhece à 

necessidade de atualização das experiências vividas em diferentes níveis da vida sócio-cultural 

e intercultural indígena. A abordagem sobre o projeto desenvolvido pelo Iamá, no trabalho de 

Borges (op. cit.), aponta sob quais condições essas experiências podem lograr mútuas 

responsabilidades, e ampliar deveres profissionais, para melhorar a intervenção político-

pedagógica dos sujeitos da educação escolar indígena.  

         Numa outra perspectiva, mesmo sendo pedagogicamente discutível pensar a realidade 

educacional dos povos indígenas pela exclusiva materialidade dos espaços históricos referentes 

à ação da Igreja Católica e do Estado constituído, a pesquisa de Carvalho (1995)153, ainda que 

imbricada por essa plasticidade argumentativa, assinala a importância de se elaborar princípios 

que possam nortear as discussões – substantivamente diferenciadas – da política educacional, 

dos projetos e programas aplicados por Estados e municípios para os povos indígenas. Seu 

estudo é uma investigação sobre a história da educação escolar do povo Terena, da aldeia 

Bananal, localizados no município de Aquidauna, sudoeste de Mato Grosso do Sul.  Carvalho 

(Idem) expõe os limites, no entender da autora, quanto à constituição de diretrizes educacionais 

específicas para persecução de uma educação diferenciada entre o povo Terena, e que possa 

auxiliá-los, com maior qualidade, em vista dos seus processos históricos, políticos e 

interculturais.  

 

 3.4.5. “Apelos prescritíveis”  

 

         Epistemologicamente as pesquisas vão procurando delimitar uma nova região discursiva, 

levando consigo para dentro do universo acadêmico, o confronto de visões de mundo, em 

muitos casos obliquamente opostos, e oferecendo, por conseguinte, uma característica singular 

a natureza da própria investigação científica. Essa confluência e confiança foi sendo 

constituída, com todos os limites, erros e acertos, pelas inúmeras aproximações com os sujeitos 

                                                 
151 Ver Rosa Andrade Borges (1995), Tentativa de resgate da identidade cultural indígena: a especificidade da 
educação indígena do Iamá. Tese de doutorado em letras. 
152 ONG: Organização Não Governamental. 
153 Cf. Roseli Fialho de Carvalho (1995), dissertação de mestrado em Educação, defendida sob o título: Subsídios 
para a compreensão da educação escolar indígena Terena do Mato Grosso do Sul. 
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investigados e, consequentemente os problemas suscitados nesse percurso. A esse despeito 

podemos localizar o trabalho de Freitas (1995)154 como um esforço de responder sob quais 

sentidos se assenta à natureza histórico-etnográfica, isto é, os componentes culturais mais 

fortes de vida social do povo Arara. Sua pesquisa em linguística, mesmo reconhecendo a 

existência e peso da influência externa sobre a língua nativa (recorrência de um número muito 

limitado de falantes da língua), advoga que o bilinguísmo Arara é um dos mecanismos que 

mais resistem ao sistema de contato, localizado na estrutura das relações sociais do grupo 

(conversas, histórias, músicas, sonhos). Para a autora coexiste, em todas essas situações, uma 

interação comunicativa de resistência. Freitas (op. cit.) constata que os Arara querem a 

alfabetização, porém, utilizando-se dela preferencialmente através da língua indígena, num 

explicito desejo de fortalecê-la e se fortalecerem mutuamente. A autora sugere que para dar 

conta de uma perspectiva como essa, tem que haver metodologias educacionais pautadas nas 

expectativas (perfil) do grupo, principalmente o “resgate” cultural Arara; e que partindo do 

universo vocabular ou da fonologia, a compreensão dessas condições, estejam baseadas no 

sistema educacional do método de Paulo Freire.  

         A travessia em busca de significados mais consistentes – atuações externas – através do 

viés política indigenista, ou seja, sob uma variedade de situações (educativas, políticas, 

assistenciais e prosélitas) vai tomando corpo nas pesquisas acadêmicas, no modo de novas 

trajetórias metodológicas, ou face aos aportes conceituais utilizados entre os pesquisadores/as. 

Embora o lastro das investigações concentrem-se na compreensão dos usos próprios entre os 

índios de seus sistemas sócio-culturais e, conseqüentemente, os desencontros das intervenções 

externas, as duas posições, grosso modo, enveredam para intenções “prescritivas” a favor de 

uma possível melhora no tratamento geral dado a educação escolar indígena. Porém, isso faz 

aprimorar outras leituras conceituais a partir dos objetivos delineados durante a 

construção/reconstrução dos projetos de pesquisa. Nesse sentido, Mendes (1995)155 desenvolve  

sua investigação, procurando articular áreas da linguística aplicada e da educação matemática, 

numa perspectiva interdisciplinar. Objetiva com esse estudo (sem um grande aprofundamento 

epistemológico) arrolar alguns subsídios a fim de melhorar a atuação de professores não-índios 

que trabalham com professores indígenas no contexto Guarani. Nas interrelações 

desempenhadas pelos não-índios a autora identifica a existência de descompassos156 quanto a 

                                                 
154 Ver Deborah de Brito Freitas, Bilingüismo do grupo Arara (Pano) do Acre: sugestões para alfabetização na 
língua indígena. Dissertação em Lingüística, Recife: UFPE, 1995. 
155 Cf. Jackeline Rodrigues Mendes (1995): Descompassos na interação professor-aluno na aula de Matemática 
em contexto indígena. Universidade Estadual de campinas: Mestrado em Linguística Aplicada. 
156 Expressão utilizada pela autora. 
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real interação das aulas de matemática. Entre os próprios professores indígenas também 

aparece sinais desses descompassos, ou seja, no que tange às distintas expectativas docentes, 

proposta de ensino diferenciado, ou entre os discentes, requerendo o modelo tradicional de 

aprendizagem. Um outro descompasso se revela nos arranjos metodológicos implícitos a 

estrutura de participação das aulas. Nesse quadrante, tais intercruzamentos revelam, segundo 

Mendes (op. cit.), a necessidade de aprimorar a discussão daquilo que de fato seria educação 

específica e diferenciada; e, no campo das diferenças culturais – de assessoria pedagógica – 

aponta como condição, os estudos de línguas indígenas, a fim de melhor subsidiar os 

professores não-índios em seus trabalhos. 

         Enveredando por uma proposta similar, Silva (1995)157 toma a situação sociolinguística 

de duas comunidades Karajá (Santa Isabel do Morro e Fontoura, ambas situadas na Ilha do 

Bananal), estudado de que maneira se desenvolve a língua Karajá e o Português, isto é, os usos 

dessas línguas em diferentes domínios sociais: interações intra e intergrupos; assim como a 

relevância da linguagem escrita para as comunidades de Santa Isabel e Fontoura. A pesquisa se 

propõe subsidiar docentes Karaja sobre a importância dos usos e funções desse bilingüísmo nas 

suas interações internas e externas.  

         Retomando sua experiência de assessoria didático-pedagógica, prestada durante alguns 

anos entre professores Xavantes (Missão Salesiana da Terra Indígena Sangradouro, Leste de 

Mato Grosso), Silva (1995)158 procura analisar a história da educação escolar desenvolvida por 

esses missionários, configurando-a em seus variados momentos históricos, a partir da Escola 

Indígena Estadual de I e II Grau São José. O trabalho discute também, como tem se processado 

o sistema de relações interétnicas no escopo da etnicidade, e suas múltiplas implicações diante 

dos projetos de sociedade salesiana e Xavante. 

         A formação do educador/a indígena no contexto de experiências exógenas e os meios 

próprios de realizar habilitação de professores/as no campo da diversidade, dimensão legal ou 

didático-pedagógica, encontram na pesquisa de Carvalho (1996)159 junto ao povo Terena em 

Mato Grosso do Sul, uma contribuição particular, no sentido de pensar como se deva realizar o 

saber escolar e a organização do currículo, no interior da sociedade Terena. Para autora, os 

fatores externos interferem no ato de ensinar, portanto, necessário se faz ampliar o 

entendimento sobre as transformações que geram essas situações.   

                                                 
157 Ver Maria do Socorro Pimentel da Silva (1995), Situação sociolingüística dos Karajá de Santa Isabel do morro 
e Fontoura: uma abordagem funcionalista. Universidade Federal de Goiás: Mestrado em Linguística. 
158 Ver Teodorico Fernandes da Silva (1995), Educação escolar para os Xavante de Sangradouro. Cuiabá: 
Universidade Federal de Mato Grosso: Mestrado em Educação. 
159 Cf. Ieda Marques de Carvalho (1996), Professor Indígena: um educador do índio ou um índio educador? 
Dissertação de mestrado em Educação, defendida na Universidade Católica Dom Bosco em Campo Grande.  
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         Por sua vez, proposições sobre diversidade étnico-cultural, enfocando a dimensão da 

educação escolar desejada pelos povos indígenas aparece como tema de pesquisa em Côrtes 

(1996)160. Seu estudo se dá junto ao povo Kiriri de Mirandela, do interior da Bahia. 

Desenvolve uma análise interpretativa utilizando diferentes fontes sobre índios do Brasil, com 

intuito de articular uma leitura mais congruente acerca dos projetos de escola entre índios 

brasileiros. Esse tratamento procura situar um entendimento que favoreça a transformação do 

espaço escolar homogeneizador em um espaço plasmado pela diversidade, favorecendo, 

portanto, a constituição de uma perspectiva interativa entre saberes tradicionais, escola e 

escrita a partir dos interesses específicos de cada sociedade indígena.   

         Guimarães (1996)161 ao analisar a prática educacional entre professores indígenas, o faz a 

partir das situações de conflitos interétnicos, em particular, à “manutenção” da identidade 

social do povo Xerente. Elege os aspectos da sociolingüística Xerente, dentro do espaço 

escolar da sala de aula, e os fatores sociais processados nessas relações, como locus empírico 

da pesquisa. Conforme a autora, a ação dos professores indígenas e as estratégias pedagógicas 

que utilizam no cotidiano escolar, atuam no sentido de fortalecimento da identidade étnica, 

refuncionalizando o papel da escola, sob a confluência da formação dos professores, na 

construção de uma pedagogia focada no campo da diversidade cultural. Ressalta que através 

das situações de conflito interétnico se dá a incorporação da escrita e dos modelos de 

letramento, ambos atuando a favor da integridade sociocultural Xerente.   

         Maher (1996)162 desenvolve sua tese de doutoramento junto a um grupo de professores 

participantes de um projeto de educação indígena na Amazônia Ocidental. Analisa, em termos 

de discursos e representação, as condições mais gerais do que vem a ser um professor-índio. A 

pesquisa foi realizada a partir de dados extraídos de cinco cursos de formação pedagógica para 

professores indígenas. Utiliza a identidade linguística desses cursistas para entender de que 

maneira percebem os conflitos diglóssicos em que estão inseridos. Considera essas demandas o 

pano de fundo para se compreender melhor os processos de (re)construção da identidade dos 

professores-índios. Acentua que a recorrência de um Português Índio utilizado entre os sujeitos 

de sua pesquisa, torna possível demarcar a etnicidade sociolinguística indígena, seja a partir do 

uso de uma língua dominante, ou através da afirmação de uma identidade indígena pan-étnica.  

                                                 
160 A pesquisa tem como título A educação é como vento: os kiriri por uma educação pluricultural. Foi defendida 
no Mestrado em Educação da Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia, sob orientação de 
Cipriano Carlos Luckesi. 
161 Conforme Susana Martelletti Grillo Guimarães (1996), A aquisição da escrita e a diversidade cultural: a 
prática dos professores Xerente. Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade de Brasília. 
162 Ver, Terezinha Machado Maher (1996), Ser professor sendo índio: questões de linguagem.  Universidade 
Estadual de Campinas. 
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         Taukane (1996) entre os Kurã-Bakariri, Vencio (1996) junto aos Jarawara e Doreto 

(1997)163 com os Guarani, procuram situar a escola indígena como domínio público, lugar de 

autonomia cultural, instrumento de luta e veículo de valorização da identidade social. A 

dimensão contextual dessas investigações abarca desde a recuperação de diferentes períodos 

históricos; se discute a visão de cada povo  quanto à implantação das escolas nas aldeias; 

analisam os processos de alfabetização, as situações de afastamento da identidade social – 

quando a dominação externa se impõe com volume e força – e aprofundam, em diferentes 

situações, aspectos didático-metodológicos mais gerais, diante das experiências de 

aprendizagem e letramento, entre os respectivos povos.  

         Nesses trabalhos podemos perceber certa recorrência temática – educação diferenciada e 

intercultural – no tratamento dado ao modelo de escola indígena. Trata-se de abordagens 

posicionadas numa releitura crítica acerca das tensões provocadas pela presença exógena de 

modelos em educação formal. As pesquisas trazem em comum, a necessidade de se considerar, 

nos projetos de educação escolar, às  aspirações mais relevantes e essenciais requeridas por 

cada povo. Presumidamente, não seriam ações homogenizadoras e sem vínculos com os 

projetos de vida dos referidos sujeitos que tornariam possível resolver os problemas 

reincidentes no domínio da educação formal.  

          Embora as pesquisas não coloquem de modo incisivo o repensar de práticas pedagógicas 

diferenciadas como esfera de realização de direito social, ainda assim, podemos assinalar que 

ajudam a redefinir a atividade educacional a partir de releituras históricas, promovendo uma 

discussão que abriria, gradualmente, os significados e sentidos atribuídos a educação escolar na 

diversidade cultural. Assim, como já visto por outros trabalhos, o modelo interventor de 

gerenciamento da política indigenista oficial, também no campo da educação escolar, sob 

respaldo da FUNAI, aparece como o principal  vilão pelo insucesso dos programas de 

educação voltados para o índio nas décadas de 70 e 80, tendo ainda forte repercussão no início 

da década de 90.  

          Imaginar uma transformação radical tomando o locus de produção discursiva dos agentes 

do governo, na tentativa de romper com a visão meritocrática dos técnicos encarregados de 

pensar e fazer executar propostas educacionais – específicas ou gerais – somente começou a 

ser uma realidade alterada, quando os próprios índios passaram a intervir concretamente nos 

seus processos pedagógicos e autoformativos, reinterpretando, por sua vez, a precariedade das 

                                                 
163 Taukane (1996) estuda a educação escolar entre os Kurâ-Bakarairi, em Cuiabá; Vencio (1996) relata a 
experiência com escrita junto ao povo Jarawara, e Doreto (1997) analisa a educação e os conflitos econômicos na 
luta pela preservação cultural, entre os Guarani. 
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condições de ensino e aprendizagem de suas instituições escolares. A crítica acerca da 

ineficiência dos modelos pedagógicos ajudou na formulação de proposições e na definição de 

múltiplas estratégias, tornando de fato exeqüível, a aplicação de políticas sociais menos 

avessas dos interesses indígenas, é o que se pode concluir a partir da análise das pesquisas até 

então desenvolvidas. 

         Noutros trabalhos a educação escolar aparece como tática de reordenamento da 

sociedade indígena164 - foco de tensões e locus de apropriação intercultural -; ou mesmo 

responsável pela profusão de uma consciência étnica165 politicamente comprometida com os 

interesses reais dos povos indígenas. Essas abordagens começam, de fato, a melhor 

problematizar discussões apontadas pelo movimento indígena nacional, isto é, a pressão que o 

movimento realiza sistematicamente junto aos órgãos responsáveis pela gestão da educação 

escolar, consubstanciando, gradativamente, uma maior compreensão teórica acerca das 

especificidades e necessidades requeridas pelos índios.  

 

3.4.6. Autonomia como valor pedagógico 

 

         A afirmação da educação escolar indígena enquanto direito, o lugar pedagógico e político 

da articulação dos professores/as indígenas, a autonomia como valor e sua  vinculação com o 

fortalecimento de uma identidade profissional pluriétnica, terá um tratamento muito mais 

amadurecido no lastro das pesquisas em educação escolar indígena no período pós-constituinte. 

O suporte legal advindo da Constituição Federal de 1988, e toda uma legislação 

infraconstitucional subseqüente, assim como a própria elaboração da LDB, Lei 9.394/96, 

favoreceu a produção de diferentes trabalhos que incorporam em suas discussões, os ganhos 

legais da legislação supracitada, como eixo referencial de análise.   

         No campo da organização indígena, a dimensão da autonomia será tema da tese de 

doutoramento, exposto no trabalho de Silva (1997)166. Sua investigação procura reconhecer a 

maneira como o movimento de professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre 

desenvolvem político e pedagogicamente a organização cultural de suas experiências com 

educação escolar. Retoma a concepção de “escola indígena”, definindo-a como instrumento de 
                                                 
164 Vide, Paulo Augusto Mário Isaac (1997), Educação escolar indígena Bóe-Bororo: alternativas e resistência 
em Tadarimana. Cuiabá, Mestrado em Educação, Universidade Federal de Mato Grosso. 
165 Vide, Moreira Rosani Leitão (1997), Educação e tradição: o significado da educação escolar para o povo 
Karajá de Santa Isabel do Morro. Goiânia, Universidade Federal de Goiás. 
166 Ver, Rosa Helena da Silva (1997), A autonomia como valor e a articulação de possibilidades: um estudo do 
movimento dos professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, a partir de seus encontros anuais. Tese de 
doutoramento em Educação, defendida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tema também 
tratado por Gilberto Francisco Dalmolin (1998), sob o título: A educação escolar nas comunidades indígenas. 
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afirmação e reelaboração cultural, buscando identificar sob quais condições é possível se 

estabelecer, objetivamente, relações interculturais entre sociedades indígenas e não indígena.  

A tese argumenta a favor da possibilidade das escolas organizadas pelos índios, ocuparem 

concretamente um lugar social e político  mediante à afirmação da identidade cultural, sem se 

esquivar das tensões submersas pelo contato interétnico.  

         A sobrevaloração de direitos, correlatamente, seu processo de afirmação, foi instituída, 

não obstante, pela superação da perspectiva integracionista e assimilacionista, tão comuns no 

indigenismo oficial brasileiro da década de 1970 e 80. Tal situação fez resvalar novos 

significados e demandas epistemológicas, sendo, portanto, necessário melhor referendar e 

aprofundar a natureza e as especificidades didático-metodológicas da educação indígena 

veiculada oficialmente pelos órgãos de governo. Por conseguinte, evidenciar o lugar político e 

social da escola a partir do projeto de futuro apropriado para cada sociedade indígena, no 

sentido aqui analisado, mostra o quanto à discussão acadêmica foi se fermentando e 

misturando (numa sintonia muito positiva) aos interesses recorrentes emitidos pelo movimento 

e organizações dos professores/as indígenas, em suas redes de articulações regionais e inter-

regionais.  

         Atentar para as fraturas das relações com a sociedade envolvente, constituindo um 

diálogo intercultural respeitoso e duradouro, desde outrora, não tem sido fácil, é o que 

demonstra vários estudos sob essa orientação (SOUZA, 1997; MANGOLI, 1998; VIEIRA, 

1998). Uma situação recorrente e que tem apresentado diferenciados desdobramentos nas 

aldeias indígenas, diz respeito à relação campo/cidade, ou o que se costuma chamar, tradição 

versus modernidade (VIEIRA, 1998)167. Presente nessas pesquisas essa discussão assinala a 

importância quanto à necessidade de novos parâmetros quanto à formatação de políticas 

públicas, no sentido de se atender, concretamente, os interesses específicos dos povos 

indígenas. Nesse caso, a concepção de escola, enquanto direito social e de educação, enquanto 

bem cultural, deva passar por uma real transformação de suas concepções e acepções, também 

didático-pedagógicas e epistemológicas, garantindo, aos processos de ensino-aprendizagem, a 

“sobrevivência” da identidade cultural indígena, como valor fundamental. Não obstante, 

implicitamente encontramos, sob pena de um vício técnico linguístico, no conjunto dessas 

pesquisas, diversas expressões emblemáticas, ainda que colocadas numa perspectiva de diálogo 

intercultural e de defesa do direito a educação específica dos povos. Se tomadas no conjunto 

                                                 
       167 Cf. Henrique Carlos Vieira: Nas sendas da modernidade: educação, modernização e comunidades autóctones 

na história do Espírito Santo. Dissertação de Mestrado em Educação, Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
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das análises, revelam alguns dos limites escalonados pela análise do discurso dentro da própria 

pós-graduação universitária: afirmação e reelaboração cultural (SILVA, 1997); 

regulamentação oficial da educação escolar indígena (DALMONIN, 1998); recuperar a 

estrutura social dos índios (MANGOLIN, 1998); resgatar o diálogo entre o tradicional e o 

moderno, assim como o pensamento autóctone (VIEIRA, 1998); compreender o valor da 

reprodução cultural nas relações interétnicas e a escolarização como reforço da identidade 

indígena nos processos de revitalização cultural (ALBUQUERQUE, 1999); reconstrução das 

identidades (PAES, 2002), etc. Não estamos aqui inquirindo um julgamento de valor acerca 

dos termos utilizados pelo pensamento indigenista nas ciências sociais. O fato é que, sem nos 

apercebermos, aquilo que parece tangivelmente consensual pode revelar o fosso de incertezas 

que é lidar com clichês conceituais. Nesse sentido, pressupõe aceitar que partes dessas 

definições assumidas como “naturais”, são incorporadas à necessidade de autodefinição da 

identidade cultural, sendo, portanto, essencializadas pelo discurso acadêmico, de modo que o 

movimento de reapropriação das identidades necessita, para ser “autêntico”, de um produto 

cultural genuíno, extraído a partir das condições próprias das sociedades indígenas, que é, a 

nosso ver, um problema axiológico de interpretação. Sendo assim, supõe entender como a 

indeterminação dos conflitos que configuram as identidades coletivas, coloca a prova, pela 

difusão e crise dos sistemas contemporâneos, no limbo dos conflitos interétnicos, relações 

sociais e recursos simbólicos, incorporando e ressiginificando ao mesmo tempo, a percepção 

de necessidades junto aos processos que orientam as representações internas e externas dos 

sujeitos sociais.   

        Nesse sentido, a educação escolar indígena concebida pela ação-reflexão da ação, coloca 

para o debate teórico, uma perspectiva de análise conceitual em construção permanente. Um 

esforço significativo de cruzar sob esses horizontes epistêmicos, é realizado por Weigel 

(1999)168. A investigação produzida por Weigel (op. cit.), com ênfase sobre os significados da 

educação entre os Baniwa, parte de dois horizontes teóricos: i) coloca a escola como um 

espaço social problemático, conflituoso, ambivalente e contraditório. Sendo que tais efeitos – 

históricos e simbólicos – são construções dialeticamente produzidas; ii) a determinação da 

heterogeneidade de processos educativos está inserida nas estruturas político-econômicas e 

culturais da sociedade maior. Desse modo, sua análise revela que a escola Baniwa, no bojo 

desses processos, assumiu diferentes formas e significados, seja a partir do movimento 

                                                 
168 Cf. Valéria Augusta Cerqueira de Medeiros Weigel (1999), Escolas de branco em malokas de Índio: formas e 
significados da educação dos Baniwa do Rio Içana. Tese de doutoramento defendida na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, sob orientação de Carmem Junqueira.   
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instaurado por forças contrárias a comunidade indígena, imprimiu-se outras combinações de 

elementos nos vários níveis da realidade Baniwa (situações de imposição cultural: 

missionários, agentes do Estado e frações das elites regionais), seja numa outra lógica de 

sentidos, engendrando novos caminhos através das ações coletivas instituídas pelos próprios 

índios, durante seus processos históricos. Nessa perspectiva se pode compreender que existe 

além de uma  situação de imposição externa, promotora de abruptos desarranjos no interior da 

sociedade indígena, também um movimento contrário, o da resistência, capaz de ativar 

situações alternativas no plano da autonomia político e cultural.  

         Aires (2000)169 ao estudar a escola entre os índios Tapeba do Ceará, num contexto de 

etnogênese, argumenta que o tema da diferença170 possui vários significados para professores e 

líderes indígenas dessa etnia. Primeiro aspectos aferidos pelo senso comum antropológico; 

segundo relativo aos usos recorrentes entre os educadores/as do grupo e, terceiro sobre temas 

pertinentes a luta indígena, de modo geral. Assim, apesar da duplicidade da função social da 

escola Tapeba, em face da conquista dos saberes universais, a questão étnico-cultural é uma 

estratégia, segundo a autora, para entrar e transpor ao mesmo tempo, na contemporaneidade 

atual, afim de consolidar o sentido político da autogestão escolar.  

 

3.4.7. A profusão pluri-temática dos últimos anos (2003-2008) 

 

         O aumento significativo da pesquisa acadêmica nacional, matizados pelo enfoque 

Educação Escolar Indígena, no âmbito universitário, se deve a um somatório de fatores, nem 

sempre inerente ao próprio ambiente das instituições de ensino superior.  Para esse tipo de 

interpretação é necessário considerar todo o conjunto de mudanças que se tem processado em 

rede nacional e internacional acerca dos novos paradigmas epistemológicos da educação 

escolar, seja ela adjetivada de específica (“para” minorias étnicas) ou não. Tais 

desdobramentos cruzam-se, vez por outra, a apelos prescritíveis – em alguns casos necessários 

na reinterpretação de problemas (políticas compensatórias/inclusivas, por exemplo) – 

somando-se as discussões mais gerais, face à proposições alternativas de caráter político-

pedagógicos, articuladas pelos atores protagônicos.  
                                                 

       169 Vide o significativo trabalho de Jouberth Max Maranhão Piorsky Aires (2000), com o tema, A escola entre os 
índios Tapeba: o currículo num contexto de etnogênese. Dissertação de Mestrado em Educação defendida na 
Universidade Federal do Ceará. 

       170 Sobre o tema, ver a tese de doutorado de Adir Casaro Nascimento (2000), Educação escolar indígena: em 
busca de um conceito de educação diferenciada. Nesse estudo se discute que o princípio de conceito é sempre 
uma construção inacabada, e que a diferença, como eixo para a definição do currículo da escola indígena, 
significa, dentro da história da educação escolar indígena, uma ruptura epistemológica, política e ideológica com 
as pedagogias dominantes. 
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         O cenário da política nacional e internacional também favoreceu para que o discurso 

sobre igualdade e diferença, cultura e relações interculturais fosse tendo um melhor tratamento 

teórico dentro do espaço acadêmico. Sendo assim, a virada metodológica iniciada nos anos de 

1980 no campo da teoria pós-crítica brasileira, irá se desdobrar, qualitativo e 

quantitativamente, durante o decurso do ano 2000. Se de 1978 até 2002 (espaço de 24 anos), 

nos programas de pós-graduação das universidades do país registravam-se a defesa de 74 

trabalhos, entre teses de e dissertações171 (média de 3 trabalhos ao ano), esse número duplica 

significativamente nos anos subseqüentes (2003-2008). À cifra é de 29 teses de doutorado e 

123 dissertações de mestrado (ver tabelas 02 e 03), atingindo um total de 152 trabalhos, num 

período de tempo quase cinco vezes menor que o primeiro (Vide gráfico 1). O aumento foi na 

ordem de 78 trabalhos para o cômputo geral das pesquisas (média de 27 trabalhos por ano, isso 

significa que a produtividade desse período foi dez vezes maior que a anterior, correspondendo 

uma taxa de crescimento da produção acadêmica na ordem de 900%).  

 

         Gráfico 1. Dissertações e Teses em Educação Escolar Indígena: evolução de defesas 
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         A partir do fôlego teórico e da estrutura temática apresentadas nessas pesquisas, já seria 

possível falar com maior precisão sobre quê e qual educação escolar os povos indígenas do 

Brasil tem reivindicado. Entretanto, as fraturas que se fazem persistir (seja nos processos de 

institucionalização da educação formal, seja relativo aos entraves na autonomia da gestão, no 

âmbito do cotidiano escolar) também revelam os muitos limites do diálogo entre cosmovisões 

diferentes, expondo o quanto ainda há de se caminhar na compreensão ou formatação de 

                                                 
171 Conforme analisados no tópico 3.1 desse trabalho. 
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propostas ou programas em educação escolar indígena intercultural, específica e bilíngüe. Por 

conseguinte, a análise daquilo que foi possível retirar desse material (dentro do recorte dessa 

investigação), revela, de um lado, o esforço desprendido de muitos pesquisadores/as em 

provocar a comunidade acadêmica a se dispor sob novos fôlegos metodológicos, descolonizar 

o etnocentrismo acadêmico e favorecer maior aproximação com outros paradigmas 

conceituais; do outro lado, possibilitar que o diálogo intercultural, entre grupos etnicamente 

diferenciados, pode ser balizado no chão da práxis pedagógica, radicado, portanto, num 

verdadeiro sentido gnosiológico de entendimento e respeito ético. A análise que se segue (Cf. 

Tabelas 02 e 03) procurará perfilar essa discussão, tomando como parâmetro algumas das 

pesquisas produzidas durantes os últimos anos. 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição de Teses defendidas nos Programas de Pós-Graduação sobre 
Educação Escolar Indígena (2003-2008)172 
 
 
 
ANO SOBRE EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA, 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSOR; PRÁTICA 
PEDAGÓGICA; ENSINO 

ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

TOTAL DE 
TRABALHOS 
APRESENTADOS NOS 
PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO: 
DOUTORADO (2003-
2008) 

2003 01 Linguística 01 
2004 02 Fundamentos da 

Educação; Educação 
02 

2005 08 Educação; História do 
Brasil Colônia; 
Psicologia do 
Desenvolvimento 
Humano; Linguística 
Aplicada; Antropologia 

08 

2006 08 Antropologia; 
Educação 

08 

2007 06 Estudos Linguísticos; 
Ciências Humanas; 
Linguística; História 
Regional do Brasil; 
Ensino de Ciências e 

06 

                                                 
172 Fonte: Banco de Dados da CAPES – Teses Doutorado. In: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ Acessado em 
06/07/2009. 
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Matemática 
2008 04 Teologia; Educação 04 

 
Total de teses defendidas: 29 
 
 
Tabela 3 – Distribuição de Dissertações defendidas nos Programas de Pós-Graduação sobre 
Educação Escolar Indígena (2003-2008)173 
 
 
ANO SOBRE EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 
INDÍGENA, 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSOR; 
PRÁTICA 
PEDAGÓGICA; 
ENSINO 

ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

TOTAL DE TRABALHOS 
APRESENTADOS NOS 
PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DAS 
UNIVRSIDADES 
BRASILEIRAS: MESTRADO 
(2003-2008) 

2003 06 Educação; Filosofia da 
Educação; Linguística 
Aplicada; Política 
Educacional 

06 

2004 16 Educação, Sociologia, 
História, Antropologia, 
História da Educação; 
Administração Pública 

16 

2005 22 Linguística; Educação; 
Antropologia e 
Educação; Educação 
Interdisciplinar; Política 
Pública; História da 
Educação; Educação de 
Adultos; Jornalismo e 
Editoração 

22 

2006 22 Educação, Letras e 
Linguística; 
Antropologia; História; 

22 

2007 34 Educação; Antropologia; 
Sociologia da educação; 
Fundamentos da 
Educação; Antropologia 
Educacional; História; 
História da Educação 

34 

2008 23 Educação Ambiental, 
Educação; Antropologia; 
História; Linguística, 
Ensino de Ciências e 

23 

                                                 
173 Fonte: Banco de Dados da CAPES – Teses e Dissertações. In: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ Acessado 
em 06/07/2009. 
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Matemática; 
 
Total de dissertações defendidas: 122 
 
 
 
  3.4.8. Excursos temáticos sobre Educação Escolar Indígena nas recentes pesquisas  

  

         Motivações variadas vão oferecendo dinâmica diversificada as investigações em 

educação escolar indígena, produzidas nos programas de pós-graduação das Universidades 

brasileiras sob diferentes eixos axiológicos e perfis temáticos. Pesquisas que tomam como 

objeto as experiências de aprendizagem e da infância, na vida cotidiana e nos rituais (COHN, 

2000); novos contextos de formulação e aplicabilidade de bases legais que regulamenta a 

educação escolar indígena no período atual (COTA, 2000); a profusão de um pensamento 

contra-hegemônico presente na maneira de se conceber a escola e o pensar pedagógico, 

articulado ao desejo de autonomia dos povos (MELO, 2000); os conflitos gerados pela 

introdução da geometria euclidiana em detrimento das expressões matemáticas existentes no 

conhecimento dos povos indígenas (SCANDIUZZI, 2000); a educação matemática e a 

etnomatemática na formação de professores e as estratégias de ação pedagógica presentes no 

universo escolar (CORRÊA, 2001; MARCILINO, 2005; JESUS, 2006; MENDONÇA, 2007; 

MAGALHÃES, 2007; MELO, 2007);  o princípio e a prática da interculturalidade no cerne da 

educação escolar diferenciada (COLLET, 2001; CÔRTES, 2001); a relação entre pesquisa e 

militância política (PALADINO, 2001); análise dos processos de aproximação da modalidade 

escrita vivenciadas por crianças indígenas em contextos sociolinguístico diferenciado 

(PAULA, 2001)174; formas de empréstimo ou mudanças de código, em enunciações produzidas 

também por crianças indígenas, durante processos fonológicos, morfológicos e sintáticos, 

relacionando-os com possíveis deslocamentos do português a substituir definitivamente o uso 

da língua indígena (PAULA, 2001)175;  a especificidade e aplicabilidade da política oficial de 

educação escolar indígena enquanto direito, e sua descontinuidade causadas por mudanças 

eleitorais (AMORIM, 2002);  o monoculturalismo do currículo nas escolas de fronteiras e as 

interposições entre diferença étnico-cultural  e sua relação com o fracasso escolar 

(JANUÁRIO, 2002); os atuais dilemas da escola indígena frente a tentativa de se propor um 

                                                 
174 Esse trabalho foi realizado por Eunice Dias de Paula (2001), dissertação de Mestrado em Linguística, com o 
título: Os Tapirapé e a escrita: indícios de uma relação singular, defendida na Universidade Federal de Goiás. 
175 Trata-se do trabalho de Luiz Gouvêa de Paula (2001), também sobre os Tapirapé, intitulada, Mudanças de 
código em eventos de fala na língua Tapirapé durante interações entre crianças. Dissertação de Mestrado em 
Linguística, UFG. 
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modelo de escolarização formal, diante de princípios homogeneizantes (PAES, 2002); 

mecanismos discursivos presentes no universo escolar da sala de aula entre educadores 

indígenas (NINCAO, 2003); a luta por escolarização numa perspectiva do Movimento 

Indígena (BARBOSA, 2003); possibilidades e condições para o exercício de uma diálogo 

interétnico (STEFANI, 2004); a trajetória político-pedagógica da educação escolar na 

perspectiva do movimento dos professores e professoras indígenas (SANTOS, 2004); o papel 

da escola (uma escola para formar guerreiros)  no projeto de sociedade e suas implicações 

mútuas (CALVACANTE, 2004); os processos de inclusão das escolas indígenas no sistema 

oficial de ensino em Mato Grosso (ANGELO, 2005); o impacto da ação missionária realizado 

por missões protestantes entre índios Guarani, Kaiowá e Terena (NASCIMENTO, 2005); o 

lugar da escola diferenciada e a possibilidade de resgate da cultura indígena (AIRES, 2005); a 

história de vida de professores indígenas e a repercussão de seus processos formativos em 

âmbito pessoal e profissional (ALBUQUERQUE, 2005); as diferentes questões sobre o 

multiculturalimo e a interculturalidade na educação escolar indígena (FAUSTINO, 2006); a 

formulação de políticas públicas para a educação escolar indígena no Brasil (BURATO, 2005; 

VERENE, 2005); o lugar da criança indígena, sua relação com a escola e a comunidade 

educativa (PEREIRA, 2007; SOUSA, 2007; OLIVEIRA, 2007, LIMA, 2008); os diversos usos 

da lingüística como forma de luta e resistência cultural (ISIDORO, 2006; RIBEIRO, 2008); 

interpelações sobre o papel, valor e significado da formação do professor indígena 

(DOMINGUES, 2006; ALVES, 2006); análise da gestão escolar enquanto processo 

protagônico (MENDONÇA, 2006); a questão do índio nos livros didáticos (GOBBI, 2006; 

MARIANO, 2006); as representações sobre o meio ambiente no contexto de educação escolar 

(HERCULANO, 2006; LIMA, 2007; ALMEIDA, 2007; PAREDES, 2008; FERREIRA, 2008); 

o espaço político dos debates entre formadores indígenas (professores e lideranças) acerca do 

projeto de formação docente (NASCIMENTO, 2006); ensino superior e formação de 

professores indígenas (WEBER, 2007; SILVA, 2007; MELO, 2008); educação escolar no 

processo de afirmação da identidade étnica cultural (OLIVEIRA, 2007; MACENA, 2007; 

REZENDE, 2007; COSTA, 2008);  dimensões da educação física nas escolas indígenas 

(NETO, 2007); contribuições da fonologia aos processos de ensino aprendizagem em educação 

escolar indígena (ALBUQUERQUE, 2007); características e especificidades da formação 

pedagógica dos professores/as indígenas no campo da organização, formação e educação 

escolar (BARBALHO, 2007; SANTOS, 2008; SOUZA, 2008, PERIUS, 2008); construção do 

projeto político pedagógico na relação educação e cultura (MARREIRO, 2007); o currículo na 

educação escolar indígena como artefato intercultural (CARI, 2008; SOUZA, 2008); a prática 
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em educação escolar e a continuidade dos processos de minimização da identidade indígena 

(JÚNIOR, 2008). 

         Todas essas problematizações e muitas outras aqui não listadas, argüidas pelo fórum de 

proposições que as pesquisas têm procurado estabelecer, seguem uma linha argumentativa 

realizada sob horizontes conceituais diferenciados e multifacetados. São fios de análise 

temática, progressivamente amadurecidos pelas lutas e conquistas indígenas e indigenistas, 

advindos, sobretudo, do período pós constituinte (1988).  

         As abordagens estão transvazadas pelas críticas a legislação infraconstitucional, em 

termos positivos e negativos; mapeiam  posições favoráveis à consecução e garantia de direitos 

étnicos; discutem o tratamento diferenciado dado as opções pedagógicas e axiológicas 

definidas pelos educadores/as e lideranças indígenas,  quanto aos projetos de educação escolar 

que realmente lhes interessam; analisam a natureza e especificidade da formação em exercício; 

os dilemas sobre as condições estruturais e pedagógicas das escolas indígenas; a garantia do 

currículo específico  frente aos conteúdos de aprendizagem escolar; o direito de uso das línguas 

indígenas nos processos de educação formal e informal; criticam o sistema de educação 

nacional e o significado secundário dado as condições no exercício profissional.  

         A definição ou mesmo redefinição da política de educação escolar brasileira sofreu 

influência dessas pesquisas do ponto de vista conceitual e prático. Muito desses 

pesquisadores/as, quando solicitados, assessoraram e até mesmo compuseram pastas nos 

órgãos de governos. No entanto, grande parte desses profissionais, junto com o seguimento 

indígena, por inúmeras vezes, fizeram-se presentes nos momentos decisivos de formulação e 

encaminhamentos da política de educação escolar indígena, atuando de maneira proativa e 

compartilhada, na esfera municipal, estadual ou federal.  

         Uma outra característica relevante extraída da confluência pluridisciplinar e 

metodológica que o conjunto das pesquisas fazem suscitar, diz respeito à formulação/revisão 

dos seus enfoques iniciais, transformados, processualmente, em artigos científicos. Em muitos 

casos são apresentados em congressos e eventos acadêmicos (ver item 3.6 dessa pesquisa) ou 

mesmo publicados em revistas especializadas. Essa situação torna possível uma maior 

acessibilidade dos textos iniciais, ampliando significativamente o público de leitores, 

proporcionando aos pesquisadores/as, nova oportunidade de sintetizar, aprimorar e 

ressiginificar os principais “achados” de suas pesquisas176. Será, portanto, sob esse sentido 

                                                 
176 O tratamento dispensado por cada pesquisador/a  quanto ao retorno desse material as bases, depende, na maior 
parte dos casos, dos compromissos éticos que cada um assume junto aos sujeitos de suas pesquisas. 
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gnosiológico, que analisaremos a seguir a profusão temática de alguns desses aspectos, 

apresentadas nos GTs da ANPEd177.  

 

3. 5. Os índios e a educação escolar discutidos nos GTs da ANPEd (2000-2009) 

 

         O arcabouço da legislação infraconstitucional e o exame subseqüente  mediante à 

aplicabilidade da mesma alargam o debate entre antigos e novos pesquisadores/as sobre o lugar 

da educação escolar indígena no país. Os temas podem aparecer de modo recorrente aos já 

discutidos nos últimos 20 anos, porém, neles existe um acolhimento epistemológico 

diferenciado, procurando, ad hoc, ressignificar conceitos, articular melhor um conjunto de 

proposições ou oferecer outras interpretações acerca de seus objetos epistêmicos. Nesse caso, a 

compreensão didática sobre a natureza das demandas em torno da educação escolar indígena, 

inclui, entre outras questões, a crítica ao processo de avaliação nacional, com relação aos 

“resultados” que a escola indígena necessita apresentar. Para o conjunto dessa discussão, 

utilizaremos como referência diagnóstica, os trabalhos apresentados nos GTs da ANPEd 

(História da Educação, Movimentos Sociais, Estado e Política Educacional,  Educação Popular, 

Educação da Criança de 0 a 6 anos, Formação de Professores, Alfabetização, Leitura e Escrita, 

Currículo, Educação Fundamental, Sociologia da Educação, Educação Especial, Educação 

Matemática, Relações Raciais/Étnicas e Educação, Educação Ambiental - cf. tabela 4) nos 

últimos nove anos (2000 a 2009, no de total de trinta (30) trabalhos), período já de maturidade 

do movimento de professores/as indígenas, em rede regional e nacional. Para esse tratamento, 

faremos uma análise sucinta dos enunciados principais de alguns dos textos apresentados nos 

GTs da ANPED (ver tabela 5)178, a fim de expor como a pós-graduação tem apreendido as 

proposições da educação escolar indígena, enquanto recorrência temática e epistemológica, no 

lastro das pesquisas. Esse entendimento torna possível adequar do ponto de visto qualitativo e 

quantitativo a constituição dos trabalhos divulgados na ANPEd, locus maior da pesquisa em 

educação na pós-graduação nacional e, de modo particular, entender como a recepção dessa 

discussão tem de fato acumulado tais conhecimentos, fortalecendo-se, conseqüentemente em 

rede de difusão acadêmica nacional.  

 

 

 

                                                 
177 ANPEd: Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação. 
178  Acessado em 27/10/2009. In: www.amped. org.br 



 161

 
         Tabela 4: Relação dos Grupos de Trabalhos da ANPEd    
 
 
GT 02 -  História da Educação  GT 14 - Sociologia da Educação  
GT0 3 - Movimentos Sociais e Educação GT 15 - Educação Especial  
GT 04 - Didática  GT 16 - Educação e Comunicação  
GT 05 - Estado e Política Educacional   GT 17 - Filosofia da Educação  
GT 06 - Educação Popular  GT 18 - Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas  
GT 07 - Educação da Criança de 0 a 6 
anos  

GT 19 - Educação Matemática  
 

GT 08 - Formação de Professores  GT 20 - Psicologia da Educação 
GT 09 - Trabalho e Educação   
GT 10 - Alfabetização, Leitura e Escrita  GT 21 - Relações Raciais/ Étnicas e 

Educação   
GT 11 - Política de Educação Superior  GT 22  - Educação Ambiental 
GT 12 - Currículo  GT 23 - Gênero, Sexualidade e Educação 
GT 13 - Educação Fundamental  GT 24 - Educação e Arte 

Fonte: ANPEd – Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação. Acessado 
em 27/10/2009. In: www.amped. org.br 

 
 
     TABELA 5: Relação de trabalhos apresentados na ANPEd (2000-2009) 
 
CÓDG TÍTULO ANO AUTOR 
GT 03 Movimentos Indígenas por educação: novos sujeitos 

socioculturais na história recente do Brasil  
2000 Rogério 

Cunha 
Campos 

GT 14 O Papel da Educação Escolar na Formação de 
Lideranças Indígenas: o caso dos Karajá  

2000 Rosani 
Moreira 
Leitão 

GT 05 O Estado brasileiro e a Educação Indígena: um olhar 
sobre o PNE  

2001 Rosa Helena 
da Silva 

GT 03 Os Baniwa e a Escola: sentidos e repercussões 
 

2002 Valéria 
Augusta 
Cerqueira de 
Medeiros 
Weigel 

GT 08 Formação de professor na perspectiva do movimento 
dos professores indígenas do Amazonas  

2002 Lucíola Inês 
Pessoa 
Cavalcante 

GT 13 Olhares que fazem a “diferença”: o índio no livro 
didático e outros artefatos culturais 

2002 Teresinha 
Silva Oliveira

GT 21 Formação de professores indígena – um estudo de 
caso 

2002 António Jacó 
Brand 
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GT 06 Educação Escolar Guarani no Rio grande do Sul: a 
política pública em movimento 

2003 Maria 
Aparecida 
Bergamaschi 

 
GT 22 Educação, Cultura e meio ambiente: uma 

aproximação das concepções indígenas a partir do 
movimento dos professores indígenas da Amazônia 

2003 Rosa Helena 
Dias da Silva 

GT 03 O processo de escolarização entre os Xacriabá: 
explorando alternativas de análise na antropologia da 
educação 

2004 Ana Maria R. 
Gomes 

GT 06 Professores – Índios e a Escola 
diferenciada/intercultural: a experiência em escolas 
indígenas Kaiová/Guarani  

2004 Adir Casaro    
Nascimento  

GT 13 Índio quer Escola 2004 Maria Helena 
Rodrigues 
Paes  

GT 05 Política de Educação escolar Indígena: nos caminhos 
da autonomia 

2005 Darci Secchi 

GT 06 Educação Indígena – uma educação para autonomia 2005 Antonio Jacó 
Brand 

GT 12 Currículo, Interculturalidade e Educação Indígena 
Guarani/Kaiowá 

2005 Adir Casaro 
Nascimento  

GT 14 Os nós dos outros: educação escolar indígena e 
relações interétnicas 

2005 Adriana 
Queiroz 
Testa 

GT 02 Escola Indígena Guarani Mbya: Resistência e 
Subordinação 

2006 Domingos 
Barrros 
Nobre 

GT 03 Pesquisa, Educação e luta indígena: a experiência de 
professores Sateré-Mawé 

2007 Valéria 
Augusta 
Cerqueira de 
Medeiros 
Weigel 

GT 06 Atividade Física entre indígenas para civilizar e 
indicada para educar  

2007 Marina Vinha

GT 10 Educação e Diversidade Cultural: oralidade e 
letramento no contexto cultural dos Xakriabá 

2007 Carlos 
Henrique de 
Souza 
Gerken  

GT 03 Universidade Pública, Cidadania e movimentos 
sociais: a experiência do FIEL – curso de formação 
intercultural para educadores indígenas de Minas 
Gerais 

2008 Lúcia Helena 
Álvares Leite 

GT 03 Gestão Escolar e Política Cultural: desafios das 
escolas XaKriabá 

2008 Macaé Maria 
Evaristo 

GT 03 Reflexões sobre a relação entre a escola e as práticas 
culturais dos Xacriabá  

2008 Verônica 
Mendes 
Pereira 

GT 06 Educação Escolar nas Aldeias Kaingang e Guarani: 2008 Maria 
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indianizando a escola? Aparecida 
Bergamaschi 

GT 07 “Pra fazer a farinhada muita gente eu vou chamar: 
contextos lúdicos diversificados e as culturas das 
crianças Sateré-Mawe” 

2008 Roberto 
Sanches 
Mubarac 
Sobrinho 

GT 15 Da Alteridade e da Dialógica com criança Indígena de 
baixa visão: a inclusão em contexto intercultural 

2008 Armando 
Martins de 
Barros 

GT 19 Desafios e Possibilidades na Formação dos 
Professores Indígenas do Estado de São Paulo: a 
etnomatemática em foco 

2008 Kátia Cristina 
Menezes 
Domingues 

GT 08 Professores Índios e a Escola 
Diferenciada/Intercultural a Experiência em Escolas 
Indígenas Guarani e Kaiowá e a prática pedagógica 
para além da escola  

2009 Adir Casaro 
Nascimento, 
Antonio 
Hilario, 
Aguilera 
Urquiza,  
Antônio Jacó 
Brand 

Fonte: ANPEd – Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação.  Disponível 
em: www.amped. org.br - Acessado em 27/10/2009. 

 

         O papel da educação escolar na formação de lideranças indígenas visto como mecanismo 

de poder (LEITÃO, 2000)179 aparece nesse estudo de modo distinto para o conjunto da 

sociedade Karajá. De um lado, a recorrência de um sistema de chefia tradicional, líderes da 

aldeia, da cultura, dos valores e da tradição (indivíduos sem educação escolar formal); do outro 

lado (embora não seja uma posição analítica dicotômica), os líderes do contato externo (os 

escolarizados) voltados para a conformação dos problemas com o mundo dos brancos. No 

estudo de Leitão (Idem) a escola bilíngüe desempenha papel importante no que diz respeito à 

formação de lideranças jovens que têm se destacado no campo do discurso intercultural e das 

lutas pontuais. Entre os Karajá, porquanto, a escola não é o locus de aprendizagem da cultura e 

das tradições, diferente das conclusões realizada por Cavalcante (2004)180.  

                                                 
179 Trabalho apresentado na ANPEd – Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação (2000) 
no GT 14 – Sociologia da Educação, com o título: O Papel da Educação Escolar na Formação de Lideranças 
Indígenas – o caso Karajá.   
180 Ver Heloisa Eneida Cavalcante (2004), “Reunindo as Forças do Ororubá: A Escola no Projeto de Sociedade 
do Povo Xucuru”. 
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         Rosa Helena Dias da Silva (2001)181 pergunta como é possível a partir dos diferentes 

momentos da estadualização das escolas indígenas, ocorridos no país, assegurar protagonismo 

aos índios diante de seus processos de escolarização. Prospectivamente os problemas gerados 

nesse percurso aparecem na construção de políticas públicas, no âmbito da educação escolar, 

através da elaboração de uma legislação infraconstitucional específica, ou face aos dilemas 

cotidianos diante da autogestão na educação escolar, propriamente dita. Quanto ao PNE (Plano 

Nacional de Educação), para autora, ele traz apenas uma vaga lembrança quanto à 

responsabilidade da União frente às demandas da educação escolar indígena. Trata-se, 

portanto, do conflito “entre o reconhecimento/oficialização das escolas indígenas (...), sua 

incorporação no sistema nacional de educação versus a garantia do direito a modelos e formas 

próprias de fazer escola – escolas como partes integrantes dos sistemas indígenas de educação” 

(Idem, p.11). 

     Weigel (2002)182 estuda os sentidos e repercussões da educação escolar para os Baniwa, 

povo habitante da bacia do rio Içama, noroeste do Estado do Amazonas, concernentes aos 

diferentes interesses, sentidos e representações de mundo e projetos políticos. Essas 

interrelações, conforme a autora devam ser percebidas e explicitadas no “âmbito da história do 

povo (Baniwa) e situadas nas estruturas sociais, econômicas e culturais da sociedade capitalista 

com a qual se estabelecem articulações interculturais, bem como no âmbito das estruturas 

específicas do campo particular da educação” (Idem, p. 3). Ou seja, segundo Weigel, tais 

situações se transformaram na medida em que foi se intensificando as situações vivenciadas 

entre índios e brancos, decorrente de processos e condições históricas (ordenações políticas, de 

força e bases materiais). Nesse sentido, as ideias Baniwa sobre o lugar da educação escolar, 

assumem um entendimento pragmático, quando articuladas a finalidades objetivas. Todavia, se 

por um lado a educação escolar pode ser concebida enquanto locus de afirmação da identidade 

social, aglutinadora de unidade e catalisadora de energias, do outro, poderá promover “cisões 

internas, na medita que determina o acesso e à distribuição de bens valorados pelos índios, 

devido aos condicionantes que delimitam as relações vividas no grupo, nas suas formas atuais 

de integração social” (Idem, p. 10).  

         O papel das escolas indígenas e as características específicas que elas deveriam ter são 

analisados por Brand (2002)183, definidos pelo fortalecimento interno da comunidade 

                                                 
181 Trabalho apresentado no GT 05 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em 
Educação. 
182 Trabalho apresentado no GT 03 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em 
Educação. 
183 Apresentado no GT 21 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação. 
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educativa, enquanto espaço necessário na aquisição de conhecimentos. Para o autor o desafio é 

pensar uma escola cruzada por imagens do passado e ideias do presente, pois a escola se situa 

num regime de fronteira, sendo, portanto, espaço privilegiado de construção de novas 

alternativas frente às demandas colocadas pelo entorno regional. Entretanto, o maior desafio 

continua sendo, conforme Brand (Idem, p. 6), a formatação de uma escola engajada que 

contribua ainda mais na construção de alternativas e interesses mais específicos das 

comunidades indígenas. Trata-se, porquanto, de uma escola que procure responder as reais 

expectativas do povo, assentada, não obstante, na participação comunal, desde a definição de 

objetivos, conteúdos básicos até mesmo as questões pertinentes sobre a escolha de métodos 

próprios no processo de ensino e aprendizagem. Nesse caso, cabe aos sujeitos protagônicos o 

papel de fortalecer a presença de uma “escola voltada para dentro”. Nesse caso, há de se pensar 

e conceber o lugar político dessa escola “voltada para dentro”, compreendendo o seu passado 

“enquanto continuidade a ser reconstruída, buscando refazer e repensar, com imagens e ideias 

de hoje e com os novos conhecimentos incorporados, as importantes experiências deste mesmo 

passado” (Idem, p. 8). 

         Ana Maria R. Gomes (2004, p. 11)184  estuda as alterações realizadas com a 

institucionalização da educação indígena. O funcionamento das escolas estaduais e as 

imbricações com prefeituras locais fazem aparecer um novo componente na gestão das 

demandas educacionais. Ou seja, aquilo que antes era realizado diretamente pela comunidade 

educativa, irá receber maior tratamento no arranjo da participação comunitária, favorecendo o 

acesso direto das lideranças e professores ao aparato estatal, conseqüentemente, suas formas de 

gestão institucional e controle público/políticos mais amplos. Nesse sentido lato, a escola 

XaKriabá sofreu profundas alterações, caracterizadas no diagnóstico de Gomes (2004) pela 

ressonância de propostas pedagógicas diferenciadas: desde as opções advindas da base 

comunitária àquelas processadas na esfera municipal e desdobradas durante o percurso de 

estadualização das escolas indígenas. A partir desse contexto, surge, conforme Gomes (Idem, 

p. 11), outro “componente na gestão das demandas educacionais, até então realizada 

diretamente pelas comunidades nas aldeias, passando então a ser mediada pela instância 

comunitária mais ampla, o povo indígena XaKriabá”. Articular negociações com o aparato 

estatal não é tão simples como se gostaria que realmente fosse. O caso específico da 

pedagógica Xakriabá, isto é, uma proposta de educação diferenciada incluindo, conforme 

Gomes (Idem, pp. 14-15), o acolhimento de grupos de idades convivendo num mesmo espaço 

                                                 
184 Apresentado no GT 03 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação. 
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de aprendizagem e co-relacionados aos seus contextos sócio-culturais, vai depender 

basicamente das opções pedagógicas que de fato são relevantes para a sociedade indígena, 

sobretudo na configuração de práticas em educação escolar intercultural.  

         O processo de escolarização é apresentado por Maria Helena R. Paes (2004)185  

enquanto ferramenta significativa na correlação de força travada pelos índios Paresi de MT 

em seu entorno regional. São significados interculturais que tem sido reinventado ao longo da 

história de contado desse povo indígena. A par das perdas sofridas durante esse percurso, a 

autora localiza no potencial da escola o instrumento capaz de trazer novos valores e conceitos 

acerca do mundo global e dos dilemas inertentes à sobrevivência da cultura Paresi. Nessa 

curvatura, a escola é analisada como instância capaz de favorecer os interesses indígenas, 

assegurando-lhes, por conseguinte, maior armadura conceitual no enfrentamento diário dos 

problemas que atinge os índios. O domínio da escrita, das novas tecnologias, assim como a 

utilização de vários dos códigos e símbolos da sociedade capitalista, estão inseridos no 

universo sócio-cultural indígena, sendo, portanto, necessário a compreensão e manipulação 

desses instrumentos. Entre os Paresi, conforme a autora (idem, p. 9), participar atentamente 

desses processos é não ficar alheio ou marginalizado do conjunto da sociedade nacional. 

Sendo assim, para se encontrar incluído na dinâmica do mundo global é necessário conhecer 

e saber negociar nessa inserção. Ser ágrafo pode favorecer o processo de exclusão e retardar 

o avanço nos espaços de negociação do mundo entre os brancos. O lugar da escola na 

sociedade Paresi, analisados por Paes186 (idem), foi se configurando para atender essas 

expectativas. 

         Relações interétnicas e educação escolar indígena são discutidas por Testa (2005, p. 4)187 

a partir da ideia de “zona de contato”. A autora contesta a polaridade centro-periferia, 

metrópole-colônia ou dominador-dominado e busca, numa visão sócio-antropológica, isto é, no 

espaço de fluxos entre ambas as parte,  entendendo o trabalho de elaboração e reivindicação de 

significados e identidades. Atribuindo uma compreensão semelhante à de Ortiz (1983), argüi 

que as sociedades em contato não apenas assimilam atitudes, valores e conhecimentos, mas 

operam processos criativos de seleção que recebem e utilizam. Testa percebe o lugar da escola 

como “espaço de convergência e confronto de expectativas, realizações, alianças, disputas, 

imposições e subversão” (idem, p. 11). Tais implicações, para autora, suscitam os seguintes 

                                                 
185 Trabalho apresentado no GT 13 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em 
Educação. 
186 No texto a autora não constrói uma maior argumentação crítica  quanto à inclinação “magnética” dos Paresi ao 
adotarem mecanismos da sociedade que os dominam, na formatação do seu projeto de escola. 
187 Trabalho apresentado no GT 14 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em 
Educação. 
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desdobramentos: até que ponto a escola “pode ser vista como uma extensão ou elaboração 

descentrada do Estado e de um projeto pedagógico que procura manter dentro de limites 

controláveis a autonomia dos povos indígenas e, por outro lado, até onde os discursos 

libertários que enfatizam a educação escolar indígena como de “resistência” política e cultural 

nos oferecem subsídios para entender o lugar da escola nas sociedades indígenas” (Idem, 

ibidem). Nesse sentido ambivalente, conclui a pesquisadora (op. cit., p, 12):  

 

(...) as escolas situadas em aldeias indígenas ocupam um certo lugar 
político e administrativo que se vincula a uma Secretaria de Educação 
Municipal ou Estadual e, em última instância, ao Ministério da Educação. 
Elas são formas recheadas de conteúdos elaborados e marcados por 
decretos oficiais, Referenciais Curriculares Nacionais, normas de 
contratação e manutenção de profissionais da educação, cursos de 
formação de professores, e materiais e instrumentos pedagógicos de 
diversos formatos, utilidades e procedências. Por outro lado, elas também 
ocupam um lugar na organização social das sociedades onde se inserem e 
onde se estabelecem relações entre elas e outros aspectos da vida, relações 
estas que extrapolam as expectativas e mecanismos de controle do aparato 
oficial. 

 

         A educação escolar indígena enquanto espaço de fronteira188; a compreensão das 

diferenças culturais a partir da ênfase nas dinâmicas sociais – não reduzidas a caracteres 

distintivos ou definidor particular das identidades – e os “problemas” que permeiam a 

discussão oralidade e letramento, são aprofundadas em Gerken (2007)189. O autor procura 

romper com a visão dicotômica dessas ênfases. Quanto ao aspecto particular desse estudo, 

“Oralidade e Letramento”, justifica o emprego do segundo termo no lugar de alfabetização, 

exposto a partir do ambiente social onde a criança se encontra, na medida em que o foco de 

atenção “não estaria mais direcionado para condição individual de domínio ou 

desconhecimento das técnicas envolvidas no ato de ler e escrever, mas sim para as práticas e 

contextos sociais nos quais a leitura e a escrita estão, direta ou indiretamente, envolvidas” 

(Idem, p. 6). Nesse sentido, o letramento é tomando como um processo de construção social 

através, conforme o autor, “da interação de diferentes grupos sociais incluindo grupos de 

leitores, famílias, classes de aula, escolas, comunidades, etc.” (Idem, ibidem). Supõe 

argumentar a favor de uma percepção ancorada nas ações dos sujeitos, isto é, naquilo que torna 

                                                 
188 De acordo com Gerken (2007, p. 3) a noção de espaço de fronteira “tem se mostrado uma importante 
ferramenta de análise da complexa realidade das escolas indígenas (...) chama a atenção para o imenso leque de 
possibilidades de diálogo entre culturas, reconhece as rupturas e conflitos entre realidades culturais, na maioria 
das vezes, imensamente distintas”. Trabalho apresentado no GT 10 da ANPEd com o título “Educação e 
Diversidade Cultural: Oralidade e Letramento no contexto Cultural dos Xakriabá”. 
189 Apresentado no GT 10 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação. 
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possível as ordenações dessas expectativas, cruzando, desde a maneira que os mesmos 

interagem, compreendem, analisam, constroem e, por conseguinte, reconstroem os textos. 

         Maria Aparecida Bergamschi (2008)190 discute com particular sensibilidade a educação 

escolar indígena diferenciada entre aldeias Kaingang e Guarani do Rio Grande do Sul. Para ela 

esse intercurso não se expressa enquanto um caso a parte, mas no conjunto das mais de 2.300 

escolas em funcionamento espalhadas nas áreas indígenas do território brasileiro. Nesse viés 

emblemático se faz necessário destacar, para cada situação em particular, a forma do contato 

desses povos com o universo não-indígena. Sendo assim, o período do contato ou mesmo pós-

contato acenam um leque multivariado de possibilidades em termos de educações escolares, no 

sentido de termos tantas escolas proporcional (ou superior) ao número de povos existentes.  

          De acordo com as pesquisas da autora, a educação e a escola diferenciada, instituídas nas 

aldeias Kaingang e Guarani, caracterizam-se, principalmente, pela articulação de três atributos 

importantes: o uso corrente da língua materna no ambiente cotidiano das escolas; a presença 

fundamental de professores indígenas bilíngües, terceiro pela formulação de uma legislação 

apoiada  na compreensão da cosmologia indígena. Significa, entre outras questões, a assunção 

de uma educação profundamente enraizada pela tradição da “cultura nativa”. Se por um lado, a 

escola vai se tornando lugar de afirmação da identidade étnica, por outro, corrobora 

significativamente no processo de legitimação da própria presença indígena em seus processos 

de delimitação territorial. Segundo Bergamschi (Idem) parece bastante ambígua a dicotomia 

que separa os saberes da prática cotidiana (rotulados de não-escolarizados) com os momentos 

formais da pedagógica escolar. Pois a escola indígena se constituiu por tempos e espaços 

fluidos.  A discussão central levantada pela autora tem como destaque a seguinte provocação:  

 
 
Pode nos parecer que a escola que não tem aula todos os dias, que não 
cumpre um horário fixo, que não segue e cumpre um currículo pré-
determinado, que não funciona dentro de um prédio com exclusividade 
para suas práticas e mobiliado num determinado padrão (carteiras dispostas 
em filas, quadro negro, mesa do professor em frente aos alunos, livros...), 
não se configura como uma escola. E assim, observando uma prática 
escolar que não se encaixa nos padrões habituais, a olhamos como 
deficiente, como não-escola. Uma comunidade que não insere no dia-a-dia 
das crianças a escola de freqüência obrigatória, que não escolariza a vida 
infantil para além das atividades desenvolvidas naquele momento em que a 
escola acontece, como, por exemplo, tema de casa ou “fetichização” do 
material escolar, dão indícios de uma “desescolarização da aldeia” 
traduzida por uma não-escolarização do dia-a-dia. (...) a escola não 
funcionando diariamente, com obrigatoriedade, respeitando, em primeiro 
lugar, outros fazeres da comunidade e das crianças ligados ao modo de 

                                                 
190 Apresentado no GT 06 da ANPEd - Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Educação. 
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vida tradicional, como acompanhar os pais na venda do artesanato ou em 
visitas a parentes. São algumas situações em que o modo de vida indígena 
interfere no funcionamento da escola, fazendo-a diferenciada e sinalizando 
que a história e a cosmologia da sociedade indígena também imprimem 
suas marcas (BERGAMSCHI, Idem, pp. 12-13). 

 

         Secchi (2005)191 discute a autonomia enquanto valor protagônico, tratando as escolas 

indígenas como sistemas culturais que necessitam de recursos externos para viabilizar sua 

manutenção e desenvolvimento. No delineamento teórico estabelecido pela autora, para que 

um sistema possa vir funcionar e de fato apresente ou tenha características de autonomia, seria 

necessário receber energias externas, sem a qual seus recursos logo se esgotariam. Nesse 

sentido, conforme Secchi (Idem, p. 5) “a autonomia só pode ser realizada por meio ou através 

de dependências” (grifos do texto). No plano macro, da relação escolas indígenas e autonomia, 

a instituição escolar se caracteriza “como um dos elementos culturais externos com 

possibilidades para promover a autonomia societária quanto para engendrar a sua dependência, 

uma vez que viabiliza o ingresso de conteúdos energéticos, organizativos e informativos até 

então indisponíveis” (Idem, pp. 8-9). Aprofundando essa abordagem e ancorando-se na Teoria 

do Controle Cultural, a pesquisadora compreende que uma escola indígena adequada seria 

aquela que agregasse, de um lado, recursos energéticos, organizativos e informativos; do outro 

possibilitasse o exercício do controle social sobre si, consequentemente, sobre os outros 

elementos culturais do sistema (Idem, p. 11).  

         Nascimento (2005)192 ao abordar a temática currículo, interculturalidade e educação 

indígena, revisita a legislação brasileira (CF 1988; LDB 9394/96; Parecer 14/99; Resolução 

3/99 e PNE de 2001) argüindo a favor daquilo que de positivo se alcançou desse arcabouço 

legal, sobretudo quanto aos direitos indígenas por uma educação específica e diferenciada. No 

plano extensivo dessa discussão, o contexto educacional é visto para além do espaço escolar 

propriamente dito, vindo a si configurar num território onde acontecem “traduções inesgotáveis 

de significados” (Idem, p. 7). Nesse sentido emblemático, produzir conhecimentos sem deixar 

de fora os saberes tradicionais, que são “tradicionais na medida em que garantem a diferença e 

tem como horizonte o futuro da comunidade, do fortalecimento das identidades e da construção 

de ferramentas objetivas e subjetivas de autonomia e emancipação dos povos” (Idem, p. 11), se 

constitui um dos desafios a ser enfrentado pelo movimento indígena brasileiro. 

         Num outro trabalho, Nascimento em co-autoria com Urquiza e Brand (2009), refletindo a 

experiência de escola diferenciada entre os Guarani e Kaiowá, colocam como imperativo para 

                                                 
191 Trabalho apresentado durante reunião da ANPEd no GT 05. 
192 Trabalho apresentado durante reunião da ANPEd no GT 12. 
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o campo de escolarização a relação entre poder e a produção de conhecimentos. Os autores/a 

compreendem que os professores indígenas “têm posições estruturais e fazem parte de relações 

estruturais, passando a dar novo contorno a prática pedagógica, passam a fazer dela uma práxis 

comunitária, inserida em um contexto de ações e de resultados de ações e não como algo 

isolado dos processos de construção das novas realidades que são as aldeias no momento 

presente”. Além dessas implicações há uma outra necessidade no limbo da discussão a favor da 

educação intercultural: a capacidade dos atores sociais acionarem a própria cultura numa  

dimensão de abertura e diálogo com outras culturas, mesmo tendo que enfrentar ou se 

confrontar no jogo de  tensões assimétricas de poder. Os pesquisadores/a chamam também 

atenção para o fato da produção em pequena escala de trabalhos sobre a infância nas 

sociedades indígenas – “vozes silenciadas” – correlacionado essa situação com a educação 

escolar.   

         Em verdade cada tentativa de inferência teórico-metodológica instituídas nos ambientes 

de profusão acadêmica – a ANPEd faz parte dessa dinâmica –  sobre o lugar da educação 

escolar indígena no Brasil (retomadas sob formato de artigos, conferências, pôsteres, debates, 

etc., nos últimos anos), seja discutindo a gestão da política, os instrumentos didáticos, o uso 

das linguagens nos processos de aprendizagens, a formatação curricular, os projetos de co-

autorias, a formação e qualificação profissional; seja avaliando experiências, propondo uma 

compreensão plural acerca dos significados das ações vivenciadas em diferentes cenários e 

com a participação de autores diferentes, tem o mérito, em sua grande maioria, de favorecer a 

disseminação de conhecimentos abertos a partir do diálogo e respeito as diferenças, enquanto 

condição fundamental de saber/poder/dizer/indígena/indigenista, compreendendo, não 

obstante, que tão somente os sujeitos desse movimento são os legítimos portadores de suas 

mensagens, interesses imediatos ou específicos, e que a difusão do conhecimento é um 

movimento de construção/reconstrução e rupeturas permanentes.    

         Tanto a profusão temática extraídas pela análise das teses e dissertações aqui revisitadas, 

como a leitura de trabalhos apresentados nos GTS da ANPEd (supracitados), expressam em 

comum a necessidade de qualificar cada vez mais o discurso sobre as práticas em educação 

escolar indígena. O que aparece como consensual diz respeito ao sentido de movimento 

constante na produção de saberes da ciência acadêmica; na utilização do rigor epistemológico e 

na postura ética acerca dos encaminhados e resultados das pesquisas, isto é, junto de seus 

atores, próximo da comunidade científica. As “divergências”, no conjunto das pesquisas, 

apresentam-se desde os referencias teóricos as afiliações conceituais, localizadas nos núcleos 

temáticos onde se desenvolve programas de ensino e pesquisa. Assim, temos regiões 



 171

discursivas afinadas e distanciadas entre si: o discurso da linguística, da antropologia, da 

história, da pedagogia, do direito, da sociologia etc. Cada um desses regimes de discursos toma 

emprestados outros discursos, ainda que defendam discurso próprio. Trata-se, “obviamente” de 

especialidades teóricas. Porém, no campo pedagógico da educação escolar indígena, tantas 

vozes em movimento podem produzir labirintos de soluções, gerando incertezas aos ganhos 

firmados no lastro das lutas instituídas nos últimos anos pelas organizações de base, como 

também fazem suscitar novas condições, promovendo arranjos interrelacionados e 

interdependentes, ou seja, exercem função vital na recriação de situações necessárias aos vários 

ensaios de educação escolar indígena em andamento.  

          Outra questão que não há consenso, para o conjunto das pesquisas analisadas, embora a 

tendência seja mais positiva que negativa, diz respeito à institucionalidade do modelo de 

educação escolar regulado pelo Estado, isto é, se ela poderia, permanecendo como estar, 

oferecer real protagonismo aos povos indígenas. Há pesquisas que excluem completamente 

esse tipo de possibilidade e outras que creditam a educação formal atual uma posição factível à 

autogestão escolar, apostando nos processos de autonomia dos povos indígenas e no 

fortalecendo das identidades étnicas. São, portanto, posicionalidades abertas nesse movimento 

de construção/ressignificação de saberes, acumuladas pelas lições da prática, instituídas e 

recriadas também com a ajuda das investigações acadêmicas. 
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                                                  CAPÍTULO IV 
  
 
            Multiculturalismo e Interculturalidade no discurso da Educação Escolar  
                                                      Indígena brasileira 
 
 

Não há educação multicultural separada do contexto de 
luta, dos grupos culturalmente dominados, que buscam 
modificar, por meio de suas ações, a lógica pela qual a 
sociedade produz sentido e significados de si mesma 
(Gonçalves e Silva, 1998, p. 99). 

 
 
 
 4. Perspectivas da educação multicultural e intercultural na Educação Escolar Indígena  
 

         O consenso de que estamos vivendo e abrigando num mesmo teto histórico sociedades 

multiculturais193, grupos com diferentes e desiguais formas de vida, não é mais nenhuma 

novidade sociológica. Nos últimos anos, com a emergência nos cenários regionais e 

internacionais de discursos a favor de identidades híbridas (CANEN e XAVIER, 2005; 

CANDAU (Org.), 2002; CANCLINI, 1988, 1999; MCLAREN, 1999, 2000 SILVA e 

FERREIRO, 2001; SILVA e GRUPIONI, 1995; OLIVEIRA, JUNQUEIRA e CARVALHO, 

1981; CANDAU (Org.), 1999; RAMOS, 1986; RODRIGUES, 1986) instituindo-se a defesa de 

direitos étnicos, de classes, gênero ou linguísticos, propiciou que se multiplicassem, 

praticamente em todas as partes do mundo, políticas governamentais para tentar responder 

particularidades dessas demandas. Entretanto, em sociedades multiculturais e plurilinguísticas, 

o Brasil não foge a regra, foi preciso reenfrentar essa discussão no âmbito político, para que ela 

pudesse se firmar de fato no chão cultural da prática pedagógica.  

         No lastro da educação, a porta de entrada se deu com a necessidade de se rever sob quais 

sentidos gnosiológicos a formação docente estava plasmada. Assim, preparar professores/as 

para atuarem em situações e contextos interculturais, passou a ser objeto de diferentes 

construções teóricas. A ideia de uma formação universalista e homogeneizante era insuficiente 

                                                 
193 Canen e Xavier (2005, pp. 335-6) argumentam que vivemos em sociedades multiculturais marcadas pela 
pluralidade e também pela desigualdade. O multiculturalismo, definido pelas autoras como o de campo teórico, 
prático e político, voltado à valorização da diversidade cultural e ao desafio aos preconceitos, tem relevância 
fundamental no campo da educação escolar. Significa dizer que numa plataforma curricular “apostar” nessa 
perspectiva favorece articular conteúdos específicos a questionamentos sobre a (des)construção de preconceitos e 
à valorização da pluralidade cultural. O termo desconstrução, conforme Costa (2002, p. 140), vem sendo utilizado 
para referir-se àqueles procedimentos da análise do discurso (nos moldes adotados pelos filósofos Jacques Derrida 
e Michel Focault, entre outros) que estão implicados na formulação de narrativas tomadas como verdade, em 
geral, tidas como universais e inquestionáveis. A desconstrução tem possibilitado vislumbrar com maior nitidez as 
relações entre os discursos e o poder. Ao contrário do que alguns podem pensar desconstruir, neste caso, significa 
uma estratégia de desmontar para poder mostrar as etapas seguidas na montagem.  
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diante dos novos desafios da educação em contexto multicultural. Desse modo, os argumentos 

em defesa de uma perspectiva crítica/reflexiva que fosse factível a formação do educador/a 

assumirá, processualmente, a razão de ser nos cursos de capacitação profissional, dentro 

evidentemente, de uma leitura pedagógica ancorada na visão intercultural e multicultural da 

educação e da realidade. Procurar-se-á promover outros significados à prática pedagógica a 

partir da emergência de novas identidades profissionais, isto é, de sujeitos político-pedagógicos 

mais engajados. Credita-se, conforme delineia Canen e Xavier (2005, p. 335) que o “modelo” 

do professor-pesquisador e multiculturalmente comprometido pode representar um possível 

caminho de transformação da desigualdade educacional que atinge grupos culturais e étnicos 

cujos padrões não estão contemplados nos discursos abraçados pela escola. Essa situação 

torna plausível que o foco em direção a formulação de conteúdos curriculares se aproxime das 

necessidades mais imediatas dos sujeitos em movimento, confrontando, assim, o discurso 

“gerencista” das diretrizes curriculares para formação e educação nacional.  

          De maneira geral, os apelos advindos do discurso a favor de um pensamento crítico 

multicultural e intercultural (MCLAREN, 1999, 2000; SANTOS, 2003; FREURI, 1999, 2003; 

CANEN, 2002; FREIRE, 1983; SOUZA, 2001; CARVALHO, 2004), aparecem com a 

necessidade de formulação de políticas sociais mais inclusivas; de medidas “reparadoras” 

contra a  reprodução de situações de injustiças; mais também através da ampliação de lutas 

anti-racistas; com a defesa irrestrita dos direitos étnicos e a necessidade de diálogos 

interculturais duradouros. Nesse sentido emblemático, Santos interroga-nos:  

 

Que possibilidade existem para um diálogo intercultural se uma das 
culturas em presença foi moldada por maciças e prolongadas violações dos 
direitos humanos perpetradas em nome da outra? Quando as culturas 
partilham tal passado, o presente que partilham no momento de iniciarem o 
diálogo é, no melhor dos casos, um quid pro quo194 e, no pior dos casos, 
uma fraude. O dilema cultural que se levanta é o seguinte: dado que, no 
passado, a cultura dominante tornou impronunciáveis algumas das 
aspirações à dignidade humana por parte da cultura subordinada, será 
possível pronunciá-las no diálogo intercultural sem, ao fazê-lo, justificar e 
mesmo reforçar a sua impronunciabilidade? (SANTOS, 1997, p. 29) 

 

         Do modo como essas inquirições são apreendidas pelos segmentos do pensamento crítico 

alternativo, elas refletem diferentes percepções e orientações, procurando reformular e/ou 

problematizar outras opções de discurso à educacional oficial. 

                                                 
194 Tomar uma coisa por outra. 
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         No sentido curricular da formação docente, inerente a perspectiva diferenciada de 

educação multicultural, é necessário ficar atento sob quais desdobramentos tem sido adotado os 

processos formativos.  Canen & Xavier (2005, p. 337) alertam para a existência de três 

abordagens no que se entende por multiculturalismo e pesquisa, dentro da formação de 

professores/as, quais sejam: a) existe aquela vertente mais folclórica menos problematizadora 

que se limita a tratar e abordar a diversidade cultural a partir de festas, receitas, costumes e 

ritos; b) outras são mais críticas, procurando questionar relações desiguais de poder e 

preconceitos, buscando de igual forma desafiá-los; c) há também posturas críticas pós-

modernistas que alertam para os impactos e simulacros dos discursos na formação das 

identidades plurais, procurando construir, dessa forma, opções alternativas a partir do 

hibridismo identidatário. 

         Articular, portanto, proposições comuns dentro de uma arena contraditória de discursos, 

não é tarefa simples. Sendo assim, as opções em movimento têm sido abertas por processos 

constantes de construção/reconstrução de sentido do pensamento crítico, ainda que algumas 

situações estejam limitadas ao modo de se fazer valer um discurso alternativo em direitos, 

mesmo pautando-se por uma legislação progressista (como é o caso atual da educação escolar 

indígena brasileira). Nesse caso, Silva (2001) questiona se o modelo corrente de educação 

intercultural bilíngüe será capaz de dar conta, satisfatoriamente, da diversidade e da 

especificidade a que se refere a lei? Pergunta também:  

 

Como evitar que práticas institucionais homogeneizadoras impeçam uma 
educação escolar diferenciada? A etnologia do pensamento indígena, que 
revela a complexidade das proposições ontológicas e metafísicas 
ameríndias e sua originalidade flagrante perante o pensamento ocidental 
(...), alerta para a complexidade das questões com que terão de tratar 
experiências de educação escolar que se desejem efetivamente respeitosas 
dos direitos indígenas (Op. cit.,p, 40). 

 

        Por tudo isso é fundamental 

 

Impulsionar uma reflexão mais densa sobre o que deva ser essa educação 
diferenciada e oferecer bases mais sólidas para o diálogo entre os próprios 
índios e seus assessores (Idem, p. 41). 

            

         Uma outra situação não menos emblemática diz respeito à institucionalização da 

diversidade no campo educacional, ou seja, conferindo-lhe status de política curricular (Cf. os 

PCNs) passa a se mornatizar posições interdiscursivas na arena do discurso intercultural. 

Assim, se faz necessário que no âmbito da pesquisa e na formação docente, elementos sobre 
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relações interculturais e multiculturais possam transpor o universo da denúncia e abram novas 

veredas em termos de práticas pedagógicas diferenciadas, para que realmente se consiga 

concretizar a perspectiva intercultural na educação, na pesquisa e formação, pleiteada pelos 

educadores/as indígenas. 

 

4.1. A diversidade cultural195 sob a égide da política de Educação Escolar Indígena  

brasileira 

         As transformações (pós-constituição de 1988) de ordem conceitual, jurídica e política, 

ocorridas no lastro da educação escolar brasileira, tomando como campo epistemológico o 

reconhecimento da pluralidade e multietnicidade da sociedade nacional, recebeu contribuição 

expressiva de setores organizados advindos da esfera popular. O cenário de irrupção da 

presença dos movimentos sociais em relação às proposições recorrentes de suas lutas, contou 

com a formulação de uma legislação mais compatível aos seus interesses, isto é, desde os mais 

imediatos (universalização do sistema de ensino), aqueles radicados numa perspectiva de longe 

alcance: reestruturação geral das diretrizes curriculares da educação nacional. A adoção da 

noção de país multiétnico, pela CF de 1988, abriu, por sua vez, novas discussões a favor da 

diversidade cultural, tornando possível, assim, uma maior envergadura conceitual quanto ao 

tratamento dado àproblemática. Tal situação favoreceu a construção de discursos em torno de 

relações étnicas e interétnicas, ambos os temas anacronicamente distorcidos pela sócio-

historiografia conservadora, sendo então recontextualizados a partir de um melhor 

entendimento antro-sociológico das estruturas sociais que compuseram a formação histórica do 

Brasil. Retomar essa discussão implicava estabelecer a partir das transformações políticas e 

culturais realizadas no seio da mesma sociedade, o lugar dos grupos sociais desprestigiados e 

saber sob quais condições seria possível à emergência de novos discursos emancipatórios.  

         Quando no final dos anos de 1970, avolumam-se por todas as partes do país, movimentos 

sociais organizados e, nesse ínterim, comunidades indígenas ou quilombolas emergem em 

cenários regionais reafirmando suas identidades coletivas, dá-se de forma política e mais 

oorgânica, uma verdadeira explosão e profusão de auto-afirmação identitária, fazendo com que 

                                                 
195 Segundo H. Bhabha (2005, p. 63) a diversidade cultural é o “reconhecimento de conteúdos e costumes 
culturais pré-dados; mantida em um enquadramento temporal relativista, ela dá origem a noções liberais de 
multiculturalismo, de intercâmbio cultural ou da cultural da humanidade. A diversidade cultural é também a 
representação de uma retórica radical da separação de culturas totalizadas que existem intocadas pela 
intertextualidade de seus locais históricos, protegidas na utopia de uma memória mítica de uma identidade 
coletiva única”. 
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esses atores sociais aprimorem propostas de defesa a favor da diversidade cultural, 

construindo, por sua vez, uma melhor armadura conceitual, na batalha contra antigos 

preconceitos e arcaicas relações estruturais. O processo de redemocratização da sociedade, 

viabilizado, portanto, pela força dos movimentos sociais, coloca em pauta, diante dos grupos 

dominantes, a necessidade de se reconstruir um novo arcabouço legal, que possa dar conta dos 

desafios étnicos, éticos, econômicos, socioculturais, ambientais, educativos etc. para as esferas 

menos favorecidas da sociedade nacional, heterogeneamente constituída.  

         A discussão oficial sobre pluralidade abre, de modo geral, outros sentidos político-

pedagógicos para a legislação educacional. Na própria CF/88 (Art. 210), quando se discute 

conteúdos do ensino fundamental, implicitamente se reconhece a necessidade de resguardar 

valores culturais, artísticos e regionais. Por sua vez, defini-se, na plataforma desse mesmo 

ensino, tanto o uso da língua portuguesa quanto a utilização das línguas maternas, nos 

processos de aprendizagem escolar indígena. Fala-se também (Art. 215) da proteção do Estado 

quanto às diferentes manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, num 

esforço de se fazer valer uma melhor formulação de interesses sociais, antes legado há apenas 

algumas das esferas sociais ou frações das classes dominantes. No Capítulo VII (da mesma 

Constituição), Artigos 231 são reconhecidos aos índios “sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Mais 

a frente o texto prescreve que as terras historicamente ocupadas pelos índios “destinam-se a 

sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos 

lagos nelas existentes”. No Artigo 67 à União fica incumbida de demarcar as terras indígenas 

no prazo limite de cinco anos. A Constituição Federal de 1988 substituiu a promulgada em 

1967, dispondo como propósito, atualizar a partir dos novos tempos, os direitos e deveres dos 

cidadãos junto ao Estado e com a sociedade em geral. No texto constitucional os povos 

indígenas não mais serão vistos como enclaves étnicos ou uma categoria transitória em via de 

extinção; serão-lhes assegurados o direito à diferença, facultando-lhes também o de 

continuarem e permanecerem índios a par de suas particularidades e especificidades étnico-

culturais. Uma nova página se abre dentro do ordenamento jurídico estatal, provocado pela 

insurgência de movimentos políticos e sociais organizados. Amparados pela visão 

constitucional, aos poucos, os povos indígenas irão enfrentar, de maneira mais articulada, 

antigas patologias radicadas no pensamento conservador das elites regionais, abrindo-se 

campos de luta  no que tange à consecução de direitos outorgados pela lei maior. No umbral 
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das mudanças regionais, o Estado brasileiro passa a incorporar as demandas indígenas na 

esteira das políticas públicas, conferindo ao índio e outros atores, responsabilidades junto ao 

delineamento dessas políticas. Um efluxo contínuo de discursos e práticas sociais passam a 

endossar argumentos a favor dos interesses indígenas, seja em redes de alianças estratégicas, 

acordos provisórios, proposições argumentativas; ou aquelas situações em que os interesses 

materiais estivessem ancorados politicamente de modo pontual e pragmático.  

          Nesse sentido, é preciso denotar que diferentes objetos do discurso podem dispor de 

formações discursivas dispersas, embora partimos de estruturas disponíveis, a fim de  conferir 

realmente sob quais condições esses eventos ganham posicionalidades enunciativas, no campo 

da diversidade cultural indígena brasileira. A análise da legislação infraconstitucional (vide 

anexo III) faculta perceber a disposição do Estado quanto ao seu verdadeiro empenho de 

enfrentar situações cambiantes no bojo de interrelações sociais abertas por conflitividades 

recorrentes.  

          Em cumprimento da Convenção nº 169, da Organização Internacional do Trabalho, na 

transição de papéis e atribuições legais acerca da política de educação escolar indígena, ocorre 

o ordenamento jurídico do Estado Nacional, com a publicação do Decreto nº 26, de 14 de 

Fevereiro de 1991. Fica atribuída, nesse Decreto, ao Ministério da Educação a “competência 

para coordenar as ações referentes à Educação Indígena, em todos os níveis e modalidades de 

ensino”. Projetada por essa perspectiva descentralizadora a FUNAI é destituída de estar 

sozinha à frente das questões da educação escolar, cabendo, por sua vez, ao Ministério da 

Educação, o controle de ações de ordem política e pedagógica: seja na condução, de modo 

macro, seja articulando proposições e demandas extraídas das mais diferentes situações.  

          Numa perspectiva de abertura, não somente política, mas também conceitual, dentro do 

Ministério de Educação, se reconhece que no país a oferta de educação escolar para populações 

indígenas, até então tinha servido para afirmar antigos estereótipos e preconceitos acerca da 

diversidade étnico-racial brasileira, contribuido com a disseminação de modelos 

discriminadores calcados numa visão ultrapassada de cultura e aculturação. Essa compreensão 

servia de instrumento para negar, desprestigiar e também destruir as comunidades indígenas, 

de modo que muito pouco era respeitado às especificidades culturais desses povos. Nessa 

direção a Portaria Interministerial, MJ/MEC nº 559, de 16 de Abril de 1991, considera que as 

escolas indígenas devam deixar de ser um instrumento de imposição externa, com toda carga 

de valores e anti-valores da sociedade envolvente, devendo, não obstante, ser um espaço 

diferente de ensino e aprendizagem, radicado pela construção coletiva e não imposta de 
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conhecimentos, de maneira que nela apareça explicitamente os interesses de cada  sociedade 

indígena. Amparada pela CF/88, fala-se que as ações educacionais destinadas aos índios 

“fundamentem-se no reconhecimento de suas organizações sociais, línguas, crenças, tradições 

e nos processos próprios de transmissão do saber”. Procurar-se-á garantir pleno acesso as 

comunidades quanto ao conhecimento dos códigos da sociedade nacional, para que a defesa 

dos interesses dessas populações disponha de igualdade de condições (Art. 2º). Delibera-se ao 

Ministério da Educação, criar uma comissão de âmbito Nacional de Educação Escolar 

Indígena, composta por diferentes especialistas do Ministério e órgãos do governo ou de 

organizações não governamentais, a fim de coordenar, acompanhar e, de modo geral, avaliar as 

ações de ordem pedagógica da Educação Escolar Indígena dentro do território nacional (Art. 

4º). Fica estabelecido, enquanto indicativo, a constituição de núcleos de Educação Indígena 

junto as Secretarias de Educação dos Estados, com finalidade de apoiar e prestar assessoria as 

escolas indígenas diante de suas múltiplas configurações e demandas (Art. 5º). Determina-se 

também que os conteúdos curriculares, calendários, metodologias e processos de avaliação 

estejam adequados à realidade sociocultural de cada grupo étnico (Art. 8º); assim como 

publicação de material didático pedagógico próprio (Art. 9º), e se busque isonomia salarial 

entre professores índios e não índios, “respeitadas às qualificações profissionais e vantagens 

específicas” (Art. 12º). 

          Assumindo compromissos definidos do Plano Decenal de Educação para Todos e 

pautando-se pelos princípios constitucionais – como forma de apresentar a sociedade nacional 

outro perfil a “Política de Educação Indígena” –, coube ao Comitê de Educação Escolar 

Indígena do Ministério da Educação e do Desporto, elaborar (aprovado em 1993) as Diretrizes 

para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena. O documento é uma confluência de 

pré-noções acerca do que deva ser ou não a política específica para os povos indígenas.  O 

texto expõe sobre os sistemas de compartilhamento entre índios e não-índios, no bojo dos 

espaços sociais e políticos da sociedade brasileira, embora não discuta: antigos atritos, 

antagonismos sociais, racismos, formas de exploração econômica, esbulho dos territórios, 

violências, depredação ambiental, processos de perdas culturais e produção negativa de 

estereótipos históricos. Noutras palavras, o documento suavizar o passado e, sob um verniz 

cultural de época, proclama um novo arvorar da política pública para os povos indígena do 

país.   

          Sem sinalizar a magnitude e dificuldades de um ordenamento pedagógico propositivo em 

torno da interculturalidade no escopo da educação escolar, apresenta uma visão, no mínimo, 



 180

simplista sobre a mesma. Diz ser a interculturalidade o “intercâmbio positivo e mutuamente 

enriquecedor entre culturas das diversas sociedades”, devendo, portanto ser considerada uma 

“característica básica da escola indígena” (p. 11), significando “passar da visão estática da 

educação para uma concepção dinâmica” (Idem). Argumenta-se a favor da posição de não se 

ficar “satisfeito só em “valorizar” ou mesmo ressuscitar “conteúdos” de culturas antigas. Deve-

se, enfatiza o texto, “ter em vista o diálogo constante entre culturas, que possa desvendar seus 

mecanismos, suas funções, sua dinâmica” (Idem). Esse diálogo “pressupõe que a interrelação 

entre as culturas, o intercâmbio entre as mesmas e as contribuições recíprocas são processos 

aos quais todas as sociedades são e foram submetidas ao longo de sua história” (Ibidem). 

Como sabemos relações antagônicas de poder, não promovem intercâmbios positivos, no 

sentido de reordenar possições assimétricas, entre dominantes e dominados.  

          No plano dos Princípios Gerais, na relação globalidade e processos de aprendizagem, 

aparece uma perspectiva de educação contínua e global, no caso, a aprendizagem evolui de 

acordo com as situações e ações realizadas pelos sujeitos em seus contextos sócio-históricos 

(visão a lá Wigotsky). Todavia, o processo de produção de conhecimento significa “dotar de 

sentido (...), isto é, “relacionar uma nova situação com aquilo que já se sabe”: compreender e 

aprender. A ênfase do processo educativo escolar (...) deve estar na aprendizagem como 

processo de construção coletiva de conhecimentos (...) (p. 12) (perspectiva construtivista). 

          A escola indígena, específica, diferenciada, intercultural e bilíngüe inclina-se pela 

inexorável busca da autonomia (pp. 12, 14) sócio-econômico e cultural de cada povo, de modo 

a articular congruentemente elementos da memória histórica, da afirmação das identidades 

étnicas, da valoração e uso das línguas maternas, das ciências e tecnologias, assim como dos 

etno-conhecimentos. O texto insiste que os sistemas de educação de cada povo indígena 

precisam fortalecer as tradições e manter uma “relação positiva com outras sociedades” (p. 12). 

Delineando um esboço ou pré-esboço curricular, embora formatado pelo modelo das escolas 

não indígenas, dispõe que o currículo é uma escola funcionando e desempenhando a função 

que lhe é própria. Porquanto: “a escola é o local privilegiado de apropriação sistemática e 

organizada dos conhecimentos necessários à formação do cidadão”. A escola, nesse 

enquadramento, “é (...) a instituição cuja função precípua é de ensinar, e ensinar bem, a ler, a 

escrever, a contar, a entender princípios das ciências sociais e naturais, etc.” (p. 14) (grifos 

nossos). Assim, a partir do documento, a função social da escola envolve o domínio da escrita, 

produção de textos; processo integrador da Língua; a educação Matemática; o ensino da  

História, Geografia e Ciências, além das situações específicas da avaliação, mediados por 
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conteúdos e metodologias interdisciplinares.  Tacitamente o que se tem é um desenho 

curricular embalado numa pedagogia sublimar e culturalista, evocando o valor das tradições, o 

intercâmbio positivo das culturas, sob efeito de uma proposta de educação construtivista. Esse 

clímax irá embalar, era o que de inovador aparecia no arcabouço legislativo, à profusão de 

debates inter-regionais, dentro e fora das Secretarias de Educação, sob a coordenação dos 

Núcleos de Educação Escolar Indígena (espalhados no país), de modo que as demandas 

plenamente conhecidas e socializadas pelos povos indígenas, vão aparecendo sistematicamente 

sob formato de dados quantitativos. Seja  no que diz respeito aos signmificados próprios do 

universo da formação e prática do professor/a (compreendidas como formação de recursos 

humanos), seja aquelas situações específicas acerca da organização das escolas, gestão, 

transporte, material didático, merenda, fontes de financiamentos, carreira do magistério, etc. 

          Em verdade aquilo que se esta em jogo é o direito de vez e voz de minorias 

historicamente discriminadas, a efervescência de situações suscitadas na confluência de 

discursos disputados, muitas vezes sobre ou para, mas também a favor, dos povos indígenas. 

Todavia, o que se encontrava ocultado pela força, inclusive da lei, assumirá, não obstante, 

outras centralidades no plano das reivindicações políticas entre os índios, trazendo novos 

apelos culturais, subjetivos, antropológicos e pedagógicos para o cenário intercultural 

brasileiro. 

         Seguindo essa perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN, 

Lei 9.304), promulgada no dia 20 de dezembro 1996, irá substituir a Lei de nº 5.692 de 1971 

que nada trazia sobre educação escolar indígena. Assume prerrogativa semelhante às Diretrizes 

(1993) ao defender tanto o pluralismo de ideias quanto de concepções pedagógicas no limbo 

dos processos de educação escolar indígena. Argumenta-se sobre a tolerância e interconexão 

entre educação, trabalho e práticas sociais (Art. 3º, incisos III, IV e XI); como à compreensão 

de uma educação mais próxima da realidade (Art. 12). No campo da co-participação docente, 

discutem-se atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade (Art. 13, inciso 

VI). Nas Disposições Gerais, Título VIII, Arts. 78 e 79 assegura-se ao Sistema de Ensino da 

União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos 

índios, o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de 

educação escolar bilíngüe e intercultural. O Art. 78 dispõe dos seguintes objetivos: 

I. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e 

ciências; 
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II. Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade, de demais sociedades indígenas e 

não-índias (BRASIL, 2002, p. 23).  

          Pretende-se a partir desse viés (embora a legislação pareça se repetir), inferir tratamento 

diferenciado a escola indígena, distinguindo-a das outras unidades de ensino. Postula-se a 

prática do bilingüismo, da compreensão sobre processos de identidade étnica, da formação e 

especialização de pessoas; confecção e publicação de materiais didáticos; desenvolvimento de 

currículos com conteúdos correspondentes aos povos, e situações demandadas pela práxis em 

educação intercultural. Grosso modo, são problemas que tomam outros fôlegos teóricos e 

desdobramentos práticos, porém dirigidos ou em muitos casos adaptados, através dos apelos 

recorrentes enunciados das lutas e reivindicações dos povos indígenas, ainda que submetidos 

ao gerencialismo estatal. De modo gradual essas “tematizações” preconizadas sob condição de 

leis, transformam-se em políticas de governo, embora o contexto histórico, as condições 

sociais, materiais e subjetivas estivessem radicadas na tentativa de resolver problemas sociais e 

políticos próprios do Estado brasileiro, ou seja: propõe-se (recomenda-se) uma reorientação da 

política de educação escolar indígena oficial. Por parte dos atores envolvidos nesse 

movimento, unir vontade, imaginação e mudança, imbricava afetar a ordem social das coisas, 

promovendo não somente o controle sobre forças antagônicas, mas, ao transcendê-las, assumir 

alternativas de “desenvolvimento” afetas por outros planos de vida social, política e cultural, de 

modo a fazer assegurar os principais interesses dos povos indígenas.   

         Os exemplos da legislação supracitada tornam possível imprimir uma nova correlação 

política junto a estâncias do aparelho do Estado. Do ponto de vista jurídico, o Estado passa a 

compreender, aceitar e incorporar (sob o mote de política pública) a diversidade cultural e 

pluralidade social diante dos grupos que compõem hibridamente a sociedade nacional, 

inserindo, assim, performaticamente, a educação escolar indígena, no sistema público nacional 

de ensino.  

         Entretanto, essa singularidade não se estanca na legislação acima listada. O período pós-

LDB, amadurece um conjunto maior de discussões temáticas. Nesse clímax são elaborados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), conhecidos entre os educadores/as pelo uso comum 

de sua sigla: PCNs. Neles ganham destaque à necessidade de ampliar o discurso/entendimento 

sobre a relevância de práticas pedagógicas ajustadas à problemática da diversidade cultural, 

seja ela regional ou inter-regional. No seu volume 10, ao tratar da pluralidade cultural e 

orientação sexual, discute-se o patrimônio sociocultural brasileiro, assim como aqueles 
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específicos a outros povos e nações, colocando-se contrário as formas de discriminação ou 

estereótipos assentados sob pejo da diferença em ordens de classes sociais, opções políticas, 

crenças religiosas, étnicas ou sexuais. São acepções reconhecidas oficialmente nos meandros 

do governo, recuperando, desse modo, uma importante lacuna político-ideológica da legislação 

na educação nacional. O documento levanta uma série de demandas e, entre outras, pergunta: 

seria possível ensinar pluralidade cultural ou viver pluralidade cultural? Conforme o 

documento 

 

Pela educação pode-se combater, no plano das atitudes, a discriminação 
manifestada em gestos, comportamentos e palavras, que afasta e 
estigmatiza grupos sociais. Contudo, ao mesmo tempo em que não se 
aceita que permaneça a atual situação, em que a escola é cúmplice, ainda 
que só por omissão, não se pode esquecer que esses problemas não são 
essencialmente do âmbito comportamental, individual, mas das relações 
sociais, e como elas têm história e permanência. O que se coloca (...) é o 
desafio de a escola se constituir um espaço de resistência, isto é, criação de 
outras formas de relação social e interpessoal mediante a interação entre o 
trabalho educativo escolar e as questões sociais, posicionando-se crítica e 
responsavelmente perante elas (BRASIL, 1997, p. 52). 

 

          Prevalece no plano argumentativo do texto, uma necessidade de colocar sob um mesmo 

teto histórico, formas positivas de práticas pedagógicas, de modo a fazer valer relações de 

confiança no aluno, interagindo através do respeito “entre diferentes”. Nesse sentido, o 

exercício de construir diálogos interculturais na escola, subentende um ambiente externo 

democrático, se se realmente acredita que a pluralidade seja um fator de fortalecimento da 

democracia. Todavia, não basta apenas dizer a sociedade para em seguida ela vir a ser aquilo 

que ainda não consegui ou não quer ser. Existem complexas interconexões nesse limbo 

temático expostos pelas imbricações ente conhecimento, desajustamento, reprodução cultural e 

econômica cabendo tentar compreender melhor quais sentidos ocultam-se nesses programas de 

reforma curricular, a fim de “apoiá-los ou rejeitá-los” (APPLE, 2002, pp. 133)196. Nesse 

                                                 
196 É importante reafirmar sob quais clivagens as escolas estão formatadas. Nesse sentido, recontextualizando os 
argumentos de Apple, cabe observar: “As escolas estão organizadas não apenas para ensinar o “conhecimento 
referente a quê e para quê”, exigido pela nossa sociedade, mas estão organizadas também de uma forma tal que 
elas, ao final das contas, auxiliam na produção do conhecimento técnico/administrativo necessário, entre outras 
coisas, para expandir mercados, controlar a produção, o trabalho e as pessoas, produzir a pesquisa básica e 
aplicada exigida pela indústria e criar necessidades “artificiais” generalizadas entre a população. Este 
conhecimento técnico/administrativo é possível de ser acumulado. Ele age como uma forma de capital e, como 
capital econômico. Este capital cultural tende a ser controlado e a servir aos interesses das classes mais poderosas 
da sociedade. O tipo de conhecimento considerado como mais legítimo na escola, o qual atua como um complexo 
filtro para estratificar grupos de alunos, está conectado às necessidades específicas de nosso tipo de formação 
social” (Idem, op. cit., p. 37). De fato será preciso desconfiar da capacidade do Estado em querer transformar o 
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sentido, Canen e Grant (2001, p. 180) salientam que apesar da perspectiva intercultural crítica 

aparente nos PCNs, nota-se que predomina no desenvolvimento do conteúdo proposto, “uma 

abordagem fenomenológica, voltada para as manifestações culturais em detrimento de 

questões ligadas ao poder cultural e à desigualdade”197.  

 
          Também em 1998 o Ministério da Educação e do Desporto e a Secretaria de Educação 

Fundamental (MEC/SEF), lançam, entusiasticamente, um grande documento: o Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígena (RCNEI).  Nele encontram-se delineados uma 

perspectiva macro de conteúdo curricular, na tentativa de vir a ser mais um instrumento para o 

enriquecimento das inúmeras discussões politico-pedagógicas em torno de projetos educativos 

para as escolas indígenas.  

          O documento apresenta como objetivo oferecer tanto subsídios como orientações para 

elaboração de programas de educação escolar indígena (confecção e produção de materiais 

didáticos e formação de professor/a), desde que atendam aos diferentes anseios e interesses dos 

povos, considerando, porquanto, os “princípios da pluralidade cultural e da equidade entre 

todos os brasileiros” (BRASIL, 1988). A parte I fala dos fundamentos gerais da educação 

Escolar Indígena (multietnicidade, pluralidade, diversidade, autodeterminação, comunidade 

educativa, educação intercultural, comunitária, específica e diferenciada), passando em seguida 

para orientações pedagógicas e construção curricular (parte II). Apresenta temas transversais 

(terra, auto-sustentação, direitos, pluralidade cultural, saúde, educação e ética), além de 

apresentar sob formato disciplinar os conteúdos para estudo da Matemática, História, 

Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Línguas. O texto é ricamente ilustrado, contendo 

também diversos depoimentos de professores/as e lideranças indígenas, deixando subentender 

sua opção em salvaguardar a participação dos principais atores quanto às proposições e 

prescrições que o documento sistematiza e apresenta. Praticamente quase todas as escolas 

indígenas do país receberam esse material, embora não dispomos de informação quanto à 

forma de utilização do mesmo, em sala de aula, pelos respectivos professores/as, e quais 

projetos norteados sob a insígnia do RCNEI foram objetivamente realizados.  Faustino (2006), 
                                                                                                                                               
sistema de ensino num método mais eficiente de ajuste de contas públicas e as escolas em agências importantes, 
como diz Apple (Idem, p. 35), de reprodução social, se quisermos avançar sobre as contradições institucionais. 
197 Não menos performático, o problema da diversidade linguística constitui exemplo peculiar e semântico na 
estrutura dos PCNs. Segundo os autores, “ao mesmo tempo em que o bilingüismo e o multiculturalismo são 
enfatizados, em uma visão de valorização da pluralidade cultural (...), a ideia de que o conhecimento das diferentes 
linguagens constitui “enriquecimento” parece predominar, em detrimento de uma visão que busca superar os 
preconceitos linguísticos e incorporar a pluralidade linguística na própria concepção de ensino-aprendizagem. 
Dessa forma a diversidade linguística é percebida de forma estática, como informações que os alunos devem 
possuir, em uma perspectiva folclórica, recorrendo-se ao português oficial como eixo do ensino da língua” 
(CANEN e GRANT, 2001, pp. 180-1). 
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ao questionar a estrutura do documento, diz que o mesmo não aprofundou devidamente o 

conceito da interculturalidade, embora tenha citado largamente a expressão. Ainda de acordo 

com Faustino (Idem, p. 156), no RCNEI a cultura, “fundamentada por princípios do 

culturalismo norte-americano, é definida como sendo um processo amplo, dinâmico e em 

constante mudança”. A autora chama atenção para a introdução dos Temas Transversais dentro 

do texto.  Ou seja: 

Uma vez que este Referencial foi organizado sob a ideia de que a “nova” 
educação escolar indígena deve intercambiar (esta observação faz parte de 
todas as áreas do conhecimento) os conhecimentos da sociedade 
majoritária com o conhecimento das diversas etnias indígenas, é 
contraditório que as questões que afetam, de forma geral, todos os povos 
indígenas, é contraditório terra, conservação da biodiversidade, auto-
sustentação, direitos, lutas, movimento, pluralidade cultural, saúde e 
educação, apareçam como conteúdos a serem trabalhados na escola em 
forma de transversalidade (FAUSTINO, op. cit., ibidem, grifos do texto). 

 

          Para autora é extremamente paradoxal que um dos documentos mais importantes da 

política de educação escolar indígena dos últimos tempos, esteja visivelmente inclinado a “uma 

padronização internacional, tendo sido mais um instrumento organizado pelo MEC para 

responder a “agenda reformista” imposta pelos organismos internacionais” (Idem, op.cit., p. 

158). 

          A par das propostas e conteúdos pontuais que o debate infraconstitucional fez suscitar, 

diversas problemáticas vão aparecendo, sendo, portanto, necessário conhecer objetivamente a 

materialidade desses discursos para que não se enverede por tentativas homogeneizantes em 

termos de proposições pedagógicas e conceituais, no lastro de um plano comum de metas e 

objetivos em educação escolar diferenciada.  

         Merece destaque o Parecer 14/99 da Câmera Básica do Conselho Nacional de Educação. 

Nele encontra-se toda uma fundamentação acerca da educação escolar indígena, tratando sobre 

estrutura e funcionamento das escolas (integrando-as como unidades autônomas e específicas); 

define-se competência; argumenta sobre formação de professor198; currículo (através pelas 

                                                 
                           198 Em 2002 é a vez do Referencial para Formação de Professores Indígenas (MEC/SEF/DPE), que discute 

aspectos legais, institucionais e administrativos da implementação dos programas de formação de professores 
indígenas, procurando, de maneira peculiar, sistematizar ideias consensuais e práticas que se revelaram eficazes 
quanto ao desafio de articular formação intercultural de qualidade junto aos professores indígenas de todo o país 
(BRASIL, 2002, P. 5).  Aposta-se na formação, via magistério intercultural, como resposta a renovação das 
escolas indígenas espalhadas no território nacional. Isso por que, “em razão da enorme diversidade de situações de 
escolarização e de condições para a atuação profissional dos professores, cada sistema estadual deve organizar o 
processo de formação, respondendo às necessidades particulares de cada situação. Se em vários estados da 
federação os professores indígenas não completaram ainda sua educação básica, em outros, um significativo 
número de professores cursou magistério regular, embora sem nenhum enfoque particular para o exercício da 
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características regionais e locais); fala-se da categoria professor (dentro da carreira do 

magistério); escola indígena (em suas redes de ensino) e propõe, entre outras, formular 

programas estaduais para o magistério superior. Todavia, se reconhece que na prática, a 

implementação dos avanços pedagógicos específicos, 

 

                                               (...) é um processo em curso que exige vontade política e medidas 
concretas para sua efetivação. No plano governamental, ainda são tímidas 
as iniciativas que garantem uma escola de qualidade que atende aos 
interesses e aos direitos dos povos indígenas em sua especificidade diante 
dos não-índios e em sua diversidade interna (linguística, cultural e 
histórica). Mas há caminhos seguros que vêm sendo trilhados pela atuação 
conjunta de grupos indígenas e assessores não-índios, ligados a 
organizações da sociedade civil e a universidade. Essas experiências são 
vivenciadas tanto na forma de escolas com pedagogias, conteúdos e 
dinâmicas específicas quanto na forma de encontros regionais e nacionais 
de professores indígenas (BRASIL, 2001, p. 43).  

                                        Dando seqüência ao Parecer 14, a Resolução 3/99 do Conselho Nacional de Educação, 

assegura uma formação específica para professores/as indígenas, podendo essa acontecer em 

serviço ou concomitante à escolarização. Define que os Estados devem instituir programas 

diferenciados de formação e regularizar a situação profissional dos professores/as através do 

magistério indígena sob a forma de concurso público. Estabelece-se, portanto, esferas de 

competência e distribuição de responsabilidades  face à oferta e execução da educação escolar 

indígena. De acordo com deliberação do CNE, a partir do regime de colaboração ente à União, 

os Estados e Municípios, caberia a primeira esfera “legislar, definir diretrizes e políticas 

nacionais, além de apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino para o provimento de 

programas de educação intercultural” (BRASIL, 2001, p. 67) entre outros. Sobre a 

emblemática colaboração dos municípios junto aos Estados, o Art. 9º § 1º diz que os mesmos 

“poderão oferecer Educação Escolar Indígena (...) desde que tenham constituído em sistemas 

de educação próprios, disponham de condições técnicas e financeiras adequadas e contem com 

a anuência das comunidades indígenas interessadas”. Fica estabelecida também, que as escolas 

mantidas pelos municípios e que não satisfaçam as exigências definidas, “passarão, no prazo 

máximo de três anos, à responsabilidade dos Estados, ouvidas as comunidades interessadas” 

                                                                                                                                               
docência em terras indígenas e em contexto intercultural. Esse quadro heterogêneo exige esforços amplos na 
elaboração de propostas de formação não só para a formação inicial, mas também para a formação continuada e 
para a licenciatura plena em nível superior, na especificidade da educação intercultural e bilíngüe, cuja demanda 
cresce no país (BRASIL, 2002, p. 17).  
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(Art. 9º § 2º). Em geral, as comunidades indígenas optaram pela colaboração das Secretarias 

Estaduais de Educação, livrando-se dos municípios, pois na maior parte dos casos, 

particularmente no Nordeste, eram seus adversários em potencial. Porém, isso não significou o 

fim das adversidades, seja no plano pedagógico, seja em âmbito institucional, propriamente 

dito. Todavia, junto aos Estados, se tem conseguido ao menos algumas implementações 

políticas, sob a vanguarda do movimento indígena, algo que dificilmente os municípios 

realizariam a contento. 

                                     Durante o início do ano de 2001, foi promulgado o Plano Nacional de Educação (Lei 

10.172). No documento (divido em três partes) faz-se um rápido diagnóstico quanto à oferta da 

educação escolar indígena; em seguida apresenta-se as diretrizes para educação escolar e, por 

fim, são listados os objetivos e metas de curto e longo prazo. Entre as metas previstas, 

destacam-se: 

                               a universalização da oferta de programas educacionais aos povos indígenas 
para todas as séries do ensino fundamental, assegurando autonomia para as 
escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto pedagógico quanto ao 
uso dos recursos financeiros (...), garantindo a participação das 
comunidades indígenas nas decisões relativas ao funcionamento dessas 
escolas (BRASIL, 2001, p 27).  

 

                                     Grosso modo, o documento não avança sobre outros textos, apenas reforça posições 

anteriores já balizadas pela legislação. Trafega-se tão somente sob matéria conhecida.  

           Abrindo outras veredas políticas, ganham destaque no cenário nacional, a discussão 

sobre políticas de ação afirmativa, quanto ao ensino de História e Cultura Afro-brasileira (Lei 

10. 693 de Janeiro de 2003); tanto abordando situações mais específicas advindas das relações 

étnico-raciais no ensino (Parecer 003/2004 – CNE); ou instituindo enquanto diretriz curricular 

nacional a educação a partir das relações étnico-raciais, seja para o ensino de História, seja para 

o estudo geral da cultura afro-brasileira e africana (Resolução nº. 1 de 17 de Junho/2004).  

         Nossa premissa é de que a legislação pós-constitucional não aparece por acaso, fruto 

apenas da abertura política do aparelho estatal, forçado pela conjuntura das pressões 

internacionais, ou por atos isolados de setores progressistas vinculados a determinadas esferas 

de governo. Tornaram-se realidade por que foram aceitas as reivindicações dos movimentos 

sociais organizados, influenciando e superando, de modo incisivo, segmentos contrários aos 

seus interesses. Assim, fez-se valer de forma lúcida, persistente e resistente, diversas vitórias 

na arena infraconstitucional, embora no plano da prática existam inúmeras pendências a serem 

superadas. Não obstante, podemos dizer, a exemplo das organizações de professores/as 
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indígenas espalhadas pelo Brasil, o Estado de Pernambuco merece destaque, que tais 

desdobramentos foram cruciais e decisivos no fortalecimento de diferentes forças sociais 

mobilizadas. Gradualmente, esferas do governo ao assumir demandas dos movimentos sociais 

(mesmo tirando proveito em defesa própria), são levados a incorporar em seu discurso oficial, 

aquelas reivindicações dilatadas sob efeito de políticas públicas, sobretudo perfiladas por 

indigestas querelas políticas. Por isso, ainda é preciso, (des)homogeneizar relações de poder na 

educação e seus discursos unificados a fim de consolidar na prática, valores éticos na educação 

pluralista e democrática, para fortalecer plenamente, o campo da diversidade cultural. 

 

   4.1.2. Diversidade sociocultural nas Estatísticas da Educação Escolar Indígena 
 
 
          A diversidade sócio e intercultural brasileira tem sido historicamente construída. 

Brilhante, admirável e profundamente tensa, ela se materializa pela heterogeneidade dos mais 

de 220 povos indígenas encontrados em quase todos as Estados da Federação.  Manifesta-se 

também pela complexidade e riqueza das 180 línguas nativas199 classificadas em vários troncos 

linguísticos; ramifica-se nos processos de articulações interétnicas; dissemina-se nas 

organizações internas de caráter político e mobilizador; e emerge nas relações de parentesco, de 

identidade étnica e religiosa. No país estima-se um total de 628 terras indígenas descontínuas, 

representando 12,5% do território nacional. Embora exista uma expressiva distribuição 

espacial, no que se refere à localização desses povos, aproximadamente 60% dessa população 

encontra-se localizada na região da Amazônia Legal. Adentrando-se, por sua vez, no interior 

das florestas, costa litorânea, agrestes, caatingas, cerrados, pé-de-serras, grotões e sertões, são 

muitos e variados os biomas e ecossistemas, adaptados ou naturais, de sobrevivência física e 

cultural dos povos indígenas brasileiros. Nesses múltiplos e diferentes espaços de convivência e 

adaptação coletiva, reproduzem e multiplicam estratégias variadas de atividades produtivas, 

promovendo constante interação/transformação com meio ambiente. Assim, existem 

comunidades que retiram da atividade combinada – agricultura e pecuária – meios de sua 

subsistência; outras se utilizam da pesca, coleta de sementes, frutos e caça, enquanto modo 

particular e dinâmico de sobrevivência cotidiana.  Existem, não obstante, grupos com 

                                                 
199 As línguas estão distribuídas em torno de mais de 41 famílias; troncos linguísticos e várias línguas isoladas. 
Sabe-se que  “alguns povos indígenas falam mais de uma língua, outros são monolíngües, quer na língua indígena, 
quer no português, como é o caso de vários povos que habitam próximo ao litoral, para os quais hoje o português é 
sua única língua de expressão. Em face da baixa densidade populacional de vários povos e devido ao fato de se 
constituírem povos minoritários dentro do Estado Nacional, muitas línguas indígenas, hoje, correm o risco 
desaparecer” (MEC/INEP, 2007, p. 16). 
 



 189

expressivo contingente de pessoas, inseridas em redes da economia regional. De maneira 

contínua ou esporádica, mantém relações de auto-sustentação – individual e familiar – seja 

produzindo ou comercializando excedentes, seja emprestando ou vendendo sua força de 

trabalho (BRASIL, 2007, pp. 16), seguindo regras de oferta e procura, num mercado cada vez 

mais seletivo, competitivo, compulsivo, voraz, diferenciado e segregador.  Porquanto, é preciso 

não subtrair essas implicações do discurso sobre educação.  

           Conforme analisamos, para os últimos anos, a plataforma da educação escolar indígena, 

enquanto modalidade de ensino tem sido recomposta nas instâncias do Ministério da Educação, 

a luz da vanguarda do pensamento educacional brasileiro moderado e progressista, dispondo de 

tratamento diferenciado, quanto à inclusão de discursos a favor da etnicidade, plurilínguismo, 

igualdade, diferença, multiculturalismo e interculturalidade. Nesse quadrante, foi conferido ao 

MEC, protegido por Decreto Presidencial (26/91), a tarefa de coordenar ações no âmbito da 

educação escolar indígena, em parcerias como as secretarias estaduais e municipais de 

educação, no sentindo de construir uma política nacional de educação para os povos indígenas. 

Essa disposição encontra-se amparada nos argumentos da CF/88, na LDB atual, nos 

dispositivos do PNE e no que prescreve a OIT, pela Convenção 169. 

          No mote da legislação constitucional e infraconstitucional, busca-se assegurar (ainda que 

sob um retardo histórico desnecessário) novo entendimento do que deva ser ou possa vir a ser 

processos de escolarização formal para as sociedades indígenas do país. Todavia, está implícito 

e velado o reconhecimento do fracasso do Estado brasileiro em lidar com as diferentes 

acepções de ensino/aprendizagem e, conseqüentemente, do seu insucesso, tratando-se dos 

regimes de colaboração entre Estados e municípios, na realização de programas, ações e metas 

de educação e formação, de acordo com as necessidades dos povos200: tanto do ponto de vista 

político-pedagógico (currículo, gestão e autonomia), quanto administrativo, financeiro e 

estrutural. Os quadros abaixo (I e II) facultam essa compreensão, de maneira geral e específica.  

 

 

 

 

 

                                                 
200 Cabe-nos lembrar, embora não seja essa a envergadura específica de nossa pesquisa, o que afirmar Romão 
(2004, p. 27) sobre processos democráticos: “Se quisermos verificar as razões estruturais da maior dificuldade de 
participação das camadas populares nos processos decisórios, teremos de fazer uma incursão mais profunda no 
modus operandi das classes sociais na Sociedade Capitalista e no Estado Burguês”. Uma perspectiva mais 
aprofundada em torno do tema encontra-se em Florestan Fernandes (2006), particularmente o capítulo 6, pp. 
261-335: para uma clivagem estruturalmente macro, vide Eric Hobsbawm (1982). 
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                                                   Quadro 1  
 
 
       Comparativos: censo escolar da educação indígena (1999 e 2005) 

 
 
 
     Fonte: MEC/INEP, 2007 (tabela adaptada pelo autor). 
 
 
 
 
 
 

                     Ano: 1999                        Ano: 2005 
Nº de Escolas Indígenas: 1.392 (Exceto Piauí 
e Rio Grande do Norte) 

Nº de Escolas Indígenas: 2.323 (Exceto Piauí e Rio 
Grande do Norte) 

Dependência Administrativa: 
                             Escolas Municipais: 54, 8% 
                             Escolas Estaduais: 42, 7% 

Dependência Administrativa: 
                                              Escolas Municipais: 52,4% 
                                              Escolas Estaduais: 46,66% 
                                              Escolas Privadas: 0,95%

Nº de Professores: 
                                 3.059 indígenas (76,5%) 
                                 939 não-índios (23,5%) 

Nº de Professores: 8.431 
             90% indígenas; 54,6% contratados pelos Estados 
             44,5% contratados pelos Municípios 
             1% vinculados a escolas municipais 
             72% atuam no Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) 
             14,6% atuam na Pré-Escola e Creches 

Gênero:            49,4% M; 26,7% F (indígenas) 
                         6,8% M; 16,7% F (não-índios) 

Gênero:                                             52,2% M 
                                                          47,8% F 

Formação: 
       Ens. Fund. Incompleto: 28,2% 
       Ens. Fund. Completo: 24,8% 
       Ens. Méd. Completo: 4,5% 
       Ens. Médio+ Magistério: 23,4% 
       Ens. Médio + Magistério Indígena: 17,6%

Formação: 
                                           Ens. Fund. Incompleto: 9,9% 
                                           Ens. Fund. Completo: 12,1% 
                                           Ens. Méd. Completo: 64,8% 
                                           Ensino superior: 13,2% 
           (No cômputo geral, 10% não concluíram o  Ensino 
Fundamental) 

Nº de Alunos: 93.037 (estudantes) 
Ens. Fund.: 74.931 (80,6%) 
              1ª Série: 43,5%; 2ª Série: 23%;  
              3ª Série: 14,9%; 4ª Série: 9,4%;  
              5ª a 8ª Série: 9,2%  
               Ed. Infantil + Alfabetização: 15, 2% 
               Ens. Médio: 1% 
               EJA: 3,2% 

Nº de Alunos: 163.773 (estudantes) 
Ens. Fund.: 128.984 (81,2%) 
                                      1ª Série: 32,8%; 2ª Série: 20,8%;  
                                      3ª Série: 15,8%; 4ª Série: 12,5%;  
                                      5ª a 8ª Série: 18,3%  
                                       Ed. Infantil: 11,06% 
                                       Ens. Médio: 2,6% 
                                       EJA: 7,5% 

Distribuição Geográfica (dos estudantes) 
                                 Região Norte = 49%  
                                 Nordeste: 20,2% 
                                 Centro-Oeste: 20,1% 
                                 Sudeste: 3,1% 
                                 Sul:7,6% 
                                 Sexo: 54,2% M; 45,8% F 

Distribuição Geográfica (dos estudantes) 
                                   Região Norte: 52,5%  
                                   Nordeste: 28,2% 
                                   Centro-Oeste: 15,5% 
                                   Sudeste: 2,9% 
                                   Sul: 5,9% 
 

Cultura Indígena no Currículo: 
                                     54% (Afirmativamente)

Uso da língua indígena na escola: 
      78,3% utilizam; 21,7% não utilizam a língua materna 

Material Didático Específico: 
           30,5%: um terço das escolas indígenas  
            Utilizam 

Material Didático Específico:  
     965 escolas utilizam (41,5%): 
     Região Norte: 33%; Sul: 63,9%; Centro-Oeste: 60,7%;
     Nordeste: 49,9%; Sudeste: 79,6%       
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                                                      Quadro 2 
 
Número de Estabelecimentos de Educação Escola Indígena. Professores e Matrícula, por 
Nível/Modalidade de ensino, segundo Região Geográfica e a Unidade da Federação - 
Brasil 2005. 

 
  
 
Unidade  
     da  
Federação 

 
 
Estabeleci-
mentos 
Indígenas 

 
 
Professo- 
Res 

 
                                                      Matrículas 
 
 
  Total 
 

                            Nível/Modalidade de Ensino 

 
Educação 
Infantil 

   Ensino 
Fundamen- 
tal em 8  
anos 

     Ensino  
Fundamental 
em 9 anos 

 
 Ensino 
 Médio 

 Educação 
       de  
  Jovens e 
  Adultos 

Brasil       2.323      8.431  16.693    18.114     117.190         11.794    4.270       12.325 
Norte       1.469      4.368  86.002      9.857       65.531              225    3.111         7.278 
RO            69         168    2.850          241         2.508                86           -              15 
AC          136         260    4.929          210         4.436                  -         42             241 
AM          783      2.034  49.139        5.513        37.304              106     1.694          4.522 
RR          257      1.114  13.428       1.769          8.694                33     1.273          1.659 
PA            91         270     8.421          781          7.232                   -            -              408 
AP            57         272     3.212          815          2.165                   -             -             232 
TO            76         220     4.023          528          3.192                   -        102              201
Nordeste           473      1.795   37.907       5.400        26.679            1.000        186           4.642
MA           225         505   11.338           151        11.099                   -          24                64
PI            -           -          -            -              -                -          -               -
CE            36         224     4.973       1.134          2.426               290            -           1.123
RN            -           -          -            -                 -                -           -                - 
PB            28         209     4.164          837           2.687                   -          53              587
PE          119         495     9.457       1.910           5.586                   -          43           1.918
AL             13           72     1.772           403           1.110                    -            -              259
SE               1           12        151             20              107                    -          24                  - 
BA             51         278     6.052           945           3.664               710          42              691
Sudeste             49         323     4.773           728              933             2.984          82                46
MG             10         191     3.003             88                  -             2.804          82                29
ES               7           39        587           189             319                  79            -                  - 
RJ               3           13        209             17                81                101            -                10
SP             29           80        974           434              533                    -            -                  7
Sul           108         614     9.673           623           4.863             3.872        177              138
PR             28         134     2.465           361           2.104                    -            -                   -
SC             31         136     2.008             88           1.743                    -        177                   -
RS             49         344     5.200           174           1.016             3.872            -              138
Centro- 
Oeste 

          224       1.331   25.338        1.506         19.184             3.713        714              221

MS             46          662   14.108        1.001         11.937                642        453                75
MT           176          661   11.162           505           7.193             3.071        261              132
GO               2              8          68               -                54                     -            -                14
DF               -              -            -               -                  -                     -            -                   -
 
Fonte: MEC/INEP, 2007 (tabela adaptada pelo autor). 
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Análise dos dados censitários. Carência de políticas específicas, sobretudo sobre a progressão 

da escolarização e formação profissional (heterogeneidade de graus na formação); níveis 

críticos na oferta do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Para o ensino fundamental 

de 1ª a 4ª série, juntamente com as séries iniciais, verifica-se que 50,4% dos estudantes 

indígenas no país encontram-se fora de faixa etária, isto é, estão freqüentando séries com níveis 

de idade superior ao nível cursado. Quanto à concentração dos estudantes nas séries do ensino 

fundamental, é sabido que muitas escolas ainda trabalham com ensino multiserial e ciclos. A 

baixa formação dos professores pode está associada a esse fator, pois impacta na diversificação 

do ensino, agravada pela falta de recursos pedagógicos e infra-estrutura compatível (muitas 

escolas funcionam improvisadamente em casas de professores, abrigos, galpões, igrejas, etc. 

não dispondo de água encanada, banheiros, rede elétrica, pátio de recreação, quiçá saneamento 

básico). A precariedade estende-se para o baixo número de dependências das escolas. Os dados 

do Ministério da Educação (MEC/INEP, 2007) registram que praticamente todas as escolas 

indígenas estão reduzidas a uma ou duas salas. Existem pouquíssimos laboratórios de 

informática e ciência e um número muito reduzido de bibliotecas organizadas, 85, no total.  

         Embora os investimentos do Governo Federal quanto à confecção e produção de materiais 

didáticos específicos tenham crescido nos últimos anos, isso, no entanto, não significa que haja 

correspondentemente nas escolas indígenas materiais em quantidade e diversidade para o 

ensino intercultural. Às vezes o que se dispõe é tão somente exemplares de uma única 

produção, acerca da cultura indígena, peculiar ao povo. A renovação desse tipo de ação 

pedagógica, incrementando o currículo, deixa muito a desejar. Quanto ao crescente número de 

estudantes indígenas, aumento na ordem de 50% de um censo para o outro, acompanha o 

número de matrículas na educação infantil e creches. As matrículas no Ensino Médio ainda que 

tenham ascendido, são insipientes. A oferta dessa modalidade, na grande maioria, acontece fora 

das aldeias, no cômputo geral, apenas 13 Estados da Federação dispõem de escolas com Ensino 

Médio. Embora a regularização das escolas indígenas nos sistemas de ensino seja real, não 

significa automática solução dos problemas elencados acima. De maneira geral, a formação de 

professores/as indígenas, a valorização das línguas maternas e o amplo respeito aos saberes 

tradicionais, somando-se as diferentes percepções de gestão escolar, constituem os grandes 

desafios da implementação de programas e metas que cercam hoje a educação escolar para as 

sociedades indígenas. Mesmo reconhecendo que há casos de experiências exitosas, no âmbito 

da formação de professor/a – licenciaturas interculturais –, disseminadas em várias 

universidades federais e estaduais do país, elas, grosso modo, tentam suprir demandas da 

educação básica, ainda que pedagógico e filosoficamente estejam formatadas na dinâmica e 
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perspectiva da educação intercultural. Sob essa direção, os limites e possibilidades da formação 

em exercício, particularmente quanto ao movimento contínuo da qualificação, presume ser um 

dos dínamos que alimentaria o novo formato de escola que se quer (diferenciada, específica, 

bilíngüe e intercultural) construir, no sentido de outorgar aos principais sujeitos desse processo, 

condições efetivas de assumir autonomamente as demandas de seus projetos educacionais de 

curto, médio e longo prazos.  

          Em recente evento (18 a 21/06/2011: “Diálogos entre Lideranças Indígenas da Amazônia 

brasileira, realizado em São Gabriel da Cachoeira, pela COIAB (Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira)201, com parceria da FORIN (Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro)202,  diversas lideranças do movimento indígena 

amazônico, avaliaram criticamente a conjuntura nacional e toda trajetória da resistência 

indígena. Em moção pública, entre outros pontos, sobre a educação na região, posicionaram-se 

da seguinte forma: “(...) à educação escolar indígena específica, diferenciada e de qualidade, 

esta não existe na prática. Exigimos que seja cumprido o que rege a Constituição Federal, que 

os direitos indígenas sejam garantidos, a educação seja respeitada, através da construção das 

escolas, a contratação permanente e formação continuada de todos os professores indígenas. 

Que os materiais pedagógicos sejam elaborados em parceria com os professores indígenas e 

distribuídos regularmente. Que o MEC financie as iniciativas comunitárias, com o objetivo de 

promover um ensino de qualidade, que respeite a diversidade de nossos povos”. Muito embora 

os dados censitários e os argumentos oficiais queiram contradizer a realidade, na região onde se 

concentra a maior população indígena do país, a educação escolar indígena, expressa pela voz 

de suas lideranças, tem sido desrespeitada, tratada com lentidão, engodo e absurda precariedade 

estrutural.  

 

4.2. Diversidade e interculturalidade: uma contra-esfera da educação escolar  

          O reconhecimento da diferença203 tornou-se um dos elementos conceituais que mais 

trouxe desdobramentos epistemológicos e ganhos pedagógicos – no plano da diversidade 

                                                 
201 A Coiab foi criada numa reunião de líderes indígenas em Abril de 1989. É considerada a maior organização 
indígena do Brasil, tem 75 organizações membros dos nove Estados da Amazônia Brasileira (Amazona, Acre, 
Amapá, Maranhão. Mato grosso, Pará, Rondônia e Tocantins; são associações locais, federações regionais, 
organizações de mulheres, professores e estudantes indígenas. Juntas, somam aproximadamente 430 mil mil 
pessoas, o que representa cerca de 60% da população indígena do Brasil. Fonte: http:www. coiab. com.br  - 
Acessado em 10/10/2011. 
202 De acordo com informe do movimento indígena amazônico. Disponível em rede: 
anaindi@yahoogrupos.com.br.  Acessado em 28/06/2011. 
203 Moreira (2001, p. 66-7) concebe a diferença como o conjunto de princípios organizadores de seleção, inclusão 
e exclusão que informam o modo como mulheres e homens marginalizados são posicionados e constituídos em 
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cultural – para o interior do debate educacional latinoamaricano. Trata-se de uma profusão 

teórica em larga escala que tem favorecido a disseminação de pesquisas em inúmeras regiões 

epistêmicas: História, Antropologia, Etnologia, Movimentos Sociais204, Religião, Cultura 

Popular, Psicologia, Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Ciência Política, Estudos Culturais, 

Intercultura205 etc. Porém, ainda que localizemos arenas comuns – cultura, identidade social, 

hibridismo, relações interétnicas e de gênero – as propostas em educação intercultural numa 

perspectiva de formação específica, orientada para populações indígenas no Brasil, é bastante 

heterogênea e de certa forma recente. A compreensão desse percurso requer uma aproximação 

dos contextos, tempos e espaços onde têm sido geradas essas discussões. 

         Sendo assim, o repensar de práticas educativas, comparando-as com situações abertas 

pelo aprendizado de lutas sociais (FREIRE, 1980, 1983; ARROYO, 2003; SOUZA, 2007), 

leva em conta  múltiplos sentidos, espaços, realidades206 e repercussões, seja no terreno da 

                                                                                                                                               
teorias sociais dominantes, políticas sociais e agendas políticas. No âmbito da diferença incluem-se, então, os atos 
que têm classificado e oprimido indivíduos e grupos, desautorizado e silenciado suas vozes e histórias. A questão 
da diferença - refere-se o autor -, mais à distribuição desigual de pessoas na organização social, decorrente de 
aspectos que “centralmente” as distinguem, do que à ideia de grupos e indivíduos distintos partilhando aspectos 
comuns a uma única raça – a humana. Nessa perspectiva, a produção da diferença é um processo social, não algo 
natural ou inevitável. Citando Santos (1997), Moreira (Idem) argüi que “as pessoas têm o direito a ser iguais 
sempre que a diferença as tornar inferiores; contudo, têm também direito a ser diferentes sempre que a igualdade 
colocar em risco suas identidades”. João Francisco de Souza (2001; 2007), por sua vez, utiliza os termos 
diferença, diversidade cultural, educação pluri/multi/intercultural para designar a confluência de proposições 
educacionais, que fundamenta outra visão de sociedade; onde relações socioculturais e dialogais entre grupos 
diferentes ajudem na formação de ser do ser humano. Silva (1999, p. 86), discutindo a perspectiva crítica de 
multiculturalismo, diz que para a concepção pós-estruturalista, “a diferença é essencialmente um processo 
linguístico e discursivo. A diferença não pode ser concebida fora dos processos linguísticos de significação. A 
diferença não é uma característica natural: ela é discursivamente produzida. Além disso, a diferença é sempre uma 
relação: não se pode ser “diferente” de forma absoluta; é-se diferente relativamente a alguma outra coisa, 
considerada precisamente como “não-diferente”. Mas essa “outra coisa” não é nenhum referente absoluto, que 
exista fora do processo discursivo de significação: essa “outra coisa”, o “não-diferente”, também só faz sentido, só 
existe, na “relação de diferença” que a opõe ao “diferente”. Canen, (s/d, p. 92) que defende o multiculturalismo 
crítico argumenta que ele pretende contribuir para uma educação valorizadora da diversidade cultural e 
questionadora das diferenças, devendo, portanto, superar posturas dogmáticas, que tendem a congelar as 
identidades e desconhecer as diferenças no interior das próprias diferenças. 
204 Para Silva (2001, p. 39) “o percurso histórico da educação escolar indígena como tema da reflexão 
antropológica, embora tenha sua referência inaugural em dois trabalhos acadêmicos de Silvio Coelho (1966 e 
1975), firmou-se por meio de um estágio de predominante militância “conscientizadora”, depois seguindo do 
período, ainda em curso, caracterizado por assessorias voltadas à autonomia indígena. Trata-se de uma história 
muito particular, em que o envolvimento do etnólogo com a escolarização ocorreu muito mais no contexto dos 
movimentos sociais de defesa de direitos indígenas que no interior da própria disciplina. Isto talvez explique certa 
tendência - que percebo, entre outros, em trabalhos de cuja elaboração eu própria participei - em não usar recursos 
teóricos sofisticados, em contentar-se com uma argumentação por vezes pouco elaborada, feita mais de alusões a 
ideias e conceitos amplamente conhecidos (e concebendo mesmo em usá-los desprovidos de sua complexidade 
original) do que em efetivamente “fazer antropologia” ao pensar a educação indígena”.  
205 O emprego do termo intercultura defendido por Fleuri (2003), expressa o conjunto de propostas e concepções 
que enfrentam a questão da relação entre processos identitários e socioculturais diferentes. “Se configura num 
campo complexo em que se entretecem múltiplos sujeitos sociais, diferentes perspectivas epistemológicas e 
políticas, diversas práticas e variados contextos sociais” (p. 31). 
206 Para Karel Kosisk (1976, p. 40) a realidade social é o ponto de vista da totalidade concreta, que antes de tudo 
significa que cada fenômeno pode ser compreendido como momento do todo. 
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defesa de direitos específicos, seja a par da abertura de situações onde a tarefa do diálogo 

pedagógico é fundamental e necessário na consecução de um discurso democrático em torno da 

ética, crítica e da política(GIROUX, 1997).  

         Naquilo que tangencialmente chamamos de “lógica do sistema capitalista”, compreender 

a complexidade do significado das “coisas”, as pressões que atingem as identidades sociais em 

suas múltiplas interfaces, não é algo naturalmente simples. Amadeo e Morresi (2006), 

retomando uma discussão expressa pelo pensamento de Gabriel Cohn (2001), argumentam que 

nos encontramos sob um umbral civilizatório, precisamente no limite emblemático da 

passagem de um padrão civilizatório capitalista, estrangulado e esgotado. Para eles, seguindo 

as premissas de Cohn, 

 
O atual modelo civilizatório proposto pelo capitalismo esgotou-se, e 
acabada a força civilizatória do capitalismo o que resta deste é sua fase de 
barbárie, que se expressa contemporaneamente através da indiferença, ou 
como a chama o autor da “indiferença estrutural”, entendendo-a como uma 
atitude dos agentes centrais da produção capitalista, uma atitude que 
implica a falta de responsabilidade com respeito aos efeitos sociais de sua 
ação. Isto é possível graças à aquisição de prerrogativas por parte das 
pessoas jurídicas – empresas, basicamente – que hoje têm tantos direitos 
como os cidadãos (provavelmente mais em termos efetivos, devido ao 
respaldo econômico que sustenta suas exigências), mas sem a contrapartida 
das obrigações. Em virtude das grandes transformações do capitalismo 
atual, os monopólios e as grandes empresas adquiriram uma importância 
fundamental na arena das decisões fundamentais da vida econômica e 
social. A massa de recursos com que contam as grandes empresas 
transnacionais faz com que suas decisões possam transformar-se em 
ameaças mortais para a estabilidade macroeconômica e políticas das 
nações. As decisões de “investimento” dos grandes conglomerados têm um 
efeito direto sobre o destino, inclusive a vida, de milhões de pessoas. A 
globalização permitiu que as decisões “privadas” das empresas tenham 
uma repercussão imediata, funesta em muitos casos, sobre o público. A 
indiferença estrutural implica a destruição dos laços sociais, e por fim, o 
ponto extremo da negação da civilidade. A crise civilizatória do 
capitalismo também faz sentir seus efeitos desestruturantes na esfera da 
política, reduzindo esta à luta dos interesses privados (AMADEO e 
MORRESI, 2006, pp. 99-100). 

 

         Inserindo essa discussão para o campo da produção de pesquisa em educação na 

diversidade cultural, denota desde já que há de se caminhar, como dizem (FLEURI, 1999, 

2003; CANEN, 2002; CANDAU, 2000, 2005; COSTA, 2007) por veredas ainda a serem 

cruzadas. 
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         Se, com a era global, o império da economia mundial e do capital privado, detém 

suficiente hegemonia207, influenciando esferas políticas e sociais em diferentes situações e 

contextos, como entender o jogo das conexões interculturais, advindas dos segmentos 

subalternos, espremidos pela lógica antiética e autoritária do sistema capitalista?208  Faz-se 

necessário lembrar, que os projetos desenhados com transparente desejo de mudança social – 

gerados nessa esfera – carregam dilemas dessas contradições,  tanto no âmbito do registro dos 

problemas enfrentados,  quanto pelas tentativas de adaptação ou imposição da dinâmica 

econômica dominante (APPLE, 2003) submetidas por reformas educativas209. 

         Nossa hipótese parte da seguinte premissa: a educação para diversidade cultural tem se 

tornado uma maneira alternativa de afirmação do pensamento crítico210, entre segmentos 

populares organizados no Brasil, promovendo novo olhar sobre o pensamento conservador da 

educação individualista capitalista. Entretanto, disseminar valores providos das lutas, 

contextos, saberes, práticas e experiências entre atores sociais historicamente sem direito a voz 

e vez – enquanto tentativa para desestabilizar poderes –, realizadas por forças alternativas em 

movimento, é um feito de longo alcance. Não se trata, certamente, daquilo que no capitalismo 

se coloca como modo de corromper os interesses gerais da sociedade, mas, acima de tudo, 

fazer-se avançar, mesmo atuando nos “entre-limites” do sistema ou, conforme expressa Homi 

Bhabha (2005), nos “entre-lugares”, um pensamento capaz de gestar posturas éticas e valores 

de vivências e posições harmoniosas, entre diferentes grupos e pessoas, em torno de projetos 

socialmente relevantes para a maioria. 

                                                 
207 Para uma maior compreensão sobre a nova hegemonia mundial, numa perspectiva de mudança a partir dos 
movimentos sociais, consultar A. Boron (2004). 
208 Não estamos aqui defendendo o caráter irreversível do sistema de exploração capitalista. Algumas análises 
tende a questionar a possibilidade de sobrevivência entre grupos e minorias étnicas. Dialogando nesse sentido, 
Tassinari (2001, pp. 52) sintetiza o problema a partir de uma revisão dos argumentos recorrentes nessa direção. 
Diz-se, problematiza a autora, que o “modo de produção capitalista estendido em escala mundial fez com que todo 
o globo fosse dividido em zonas de atividades e especializações, baseadas na lógica própria da acumulação do 
capital e não nas necessidades das populações locais. (...) como postulam as teorias do Sistema Mundial, 
populações que antes se organizavam de formas tradicionais, segundo os princípios e as necessidades de suas 
próprias culturas, ou “voltadas para os costumes do passado”, como diriam essas abordagens, passaram por 
mudanças radicais na sua forma de produção econômica, voltada agora para necessidades externas e medidas 
pelas oscilações monetárias internacionais, e, assim, passaram a se organizar não mais segundo os ditames da 
tradição, mas de acordo com a lógica do mercado”. Conclui a autora, que nesse tipo de abordagem, “(...) não 
haveria possibilidade de sobrevivência de populações diferenciadas, pois todas as tradições passariam por 
mudanças e seriam formatadas no novo padrão global”. Nestor G. Canclini (1982) em seu conhecido livro As 
Culturas Populares no Capitalismo, realizou magistral estudo sobre essa problemática, criticando o fetichismo do 
mercado sobre as culturas populares na América Latina.  
209 Sobre reformas educativas e perspectivas da interculturalidade na América Latina, ver Ruth Moyo (1998).  A 
autora traz um panorama geral dos avanços normativos e jurídicos dos países da América Latina,  no que diz 
respeito às reformas constitucionais que se tem implementado. O estudo discute sob quais sentidos as metas de 
qualidade, democracia, reconhecimento da diversidade e políticas estratégicas, tem inspirado as reformas 
educativas nesse continente.  
210  Acerca da profusão do pensamento crítico alternativo latino americano, vide Emir Sader (2008). 
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          Contra o que se luta e no que se deva permanecer lutando são dilemas expostos para o 

pensamento crítico alternativo211. Nesse sentido, a afirmação de direitos abre inúmeras 

possibilidades, ante à carga ideológica legal que contra eles pesam. Faz emergir posições de 

enfrentamento; desequilibra aquilo que parecia impenetrável; altera práticas e modifica o 

próprio sistema de linguagem comum aos sujeitos. Mas, como essas situações não acontecem 

de maneira efêmera, seus significados e efeitos de sentido são diferentes de um grupo para 

outro, e até mesmo de pessoa a pessoa, embora possam ter uma base  unitária e disponham de 

características homólogas.  

         O locus da educação pela diversidade é um processo de superação também ideológica  

face à totalidade do poder autoritário da sociedade hegemonicamente mais forte. Revela, 

inclusive, que se munir de uma contra-esfera ideológica (GIROUX, 1997), requer dos atores 

envolvidos, maior compreensão daquilo que tomam como essenciais para si mesmos. 

Emblematicamente, a influência da doutrina de produção e exploração econômica capitalista, 

no bojo da sociedade civil consegue enquistar ideias que facilitam a adaptação das massas às 

circunstâncias que melhor apraz à dominação dos setores dominantes. Assenhoreado pelo seu 

processo de auto-reprodução, o império do capital privado também consegue acumular 

condições extremas de exploração através da produção desigual de acumulação capitalista212. 

         Subverter o controle da dominação ante a autoridade do mercado e a disciplina do 

consumo, tem sido matéria de muitos aprendizados nos movimentos populares organizados. 

Empenhados nesses embates, os povos indígenas do Estado de Pernambuco, lidam 

cotidianamente com diferentes possibilidades, submersas nessas situações. No tocante ao 

discurso a favor de práticas interculturais na educação escolar, esse tratamento tem se 

transformado numa maneira de superar hospedeiros ideológicos que se fizeram germinar no 

interior do pensamento educacional brasileiro e, conseqüentemente, das práticas pedagógicas 

institucionalmente anacrônicas nas escolas indígenas.  

                                                 
211 O pensamento crítico alternativo latino-americano tem raízes nas lutas sociais do movimento popular 
organizado. A vanguarda desse pensamento é bastante heterogênea, cruza diferentes acepções teóricas e 
gnosiológicas.  Mesmo no limite de uma subtração indicativa, poderíamos lembrar de autores como: Emir Sader, 
Florestan Fernandes, Otávio Ianni, Frei Betto, Leonardo Boff, Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, João 
Francisco de Souza, Alder Júlio, Daniel Rodrigues, Renato Athias, Rosângela Tenório, Eliete Santiago, José 
Batista Neto, Moacir Godotti, Dermeval Saviani, Marilena Chauí, Miguel Arroyo, Caio Prado Júnior, Eduardo 
Galeano, Manuela Carneiro da Cunha, Berta Ribeiro, Eunice Durham, Aracy Lopes da Silva, José de Souza 
Martins, Celso Furtado, Aníbal Ponce, José Carlos Mariátegui, Che Guevara, Fidel Castro, Atílio A. Boron, 
Henrique Dussel, Gustavo Gutiérrez,  etc. Além dos inúmeros representantes de organizações indígenas, 
quilombolas, sindicais, religiosas e comunitárias que contribuíram ou contribuem com a prossecução de um olhar 
crítico no campo da luta social, política, cultural e interétnica. 
212 Um importante estudo sobre a performance e significação política do capitalismo de Estado encontra-se em  
Carlos Estevam Martins (1977): Capitalismo de Estado e Modelo Político no Brasil, especificamente a 1ª parte 
com os capítulos 1, 2 e 3, pp. 11-170. 
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         Do ponto de vista teórico a partir de uma melhor clareza conceitual, foi sendo possível 

abarcar outros significados pedagógicos213  quanto à alquimia de sentidos da educação nacional 

inerente à diversidade cultural. No plano da prática, apreende-se pouco a pouco que os 

agrupamentos dos projetos pautados pela irrestrita proteção estatal, manifestavam a 

proclamação continuada do dualismo educacional. Subsidiariamente tanto a cultura como os 

projetos de educação escolar indígena disporiam de pouca influência no lastro de definição da 

política oficial, evidenciando-se a partir daí, que certos formalismos transformavam-se em 

atribuições contrárias aos interesses das organizações indígenas. Com a inferência no 

transcurso dos espaços da gestão pública, pelas idas e vindas e cada vez maior atuação dos 

atores da resistência, promovendo novas lutas sociais, as contribuições ao debate que 

atualmente orientam a educação intercultural, tiveram conseqüência direta dessas ações. Nesse 

caso, foi à defesa de uma coligação em redes de interesses que deu melhor identidade aos 

projetos de lutas sociais, compreendendo tais lutas como sistemas integrantes de um modo 

melhor de viver e conviver juntos na diferença. Porquanto, as transformações no lastro 

pedagógico e curricular educacional indígena implicam também uma redefinição do campo 

político/jurídico e institucional: um lado avança no desequilíbrio do outro. Porém, ambos 

sobrevivem, não obstante, sob um meticuloso jogo de aproximação e recuos; como temos 

argumentado, são proposições que nem sempre seguem uma mesma lógica e seqüência. 

 

4.3. A diversidade cultural na perspectiva curricular  

 

         O significado projetivo da educação na e para diversidade cultural sofre de uma série de 

processos, repercussões e sentidos, estando diretamente relacionada às atividades práticas 

geradas pela condição complementar a realidade em que se encontra associada. Sendo assim, 

não há como observar, na plataforma das acepções abertas pelos objetivos da aprendizagem 

escolar, o significado social dessas práticas se não se tomar a educação intercultural214 no 

contexto em que se desenvolve. Nesse caso, é muito pouco frutífero perspectivar 

transformações pedagógicas, através da renovação de conteúdo, se concomitante não ocorrer 

mudanças quanto ao sentido social e político do próprio arcabouço curricular. Uma questão é 
                                                 
213 De acordo com Paulo Freire (1998) as ações político-pedagógicas deveriam ser atos de intervenção no mundo. 
214 Toda educação é de certa forma intercultural, embora encontremos correntemente práticas monoculturais em 
educação escolar. Sendo assim, não existe conhecimento sem expressão de outrem. Mas, então, onde poderíamos 
encontrar o sujeito do conhecimento? Nos processos de compaixão explícitos por Schopenhauer? Na ficção 
lingüística de Nietzsche? Sob uma consciência tripartida impressa pelo subconsciente em Freud? Pelos atos 
conscientes delineados com magistral força em Locke, Hegel e Marx? Ou na linguagem social, em Wittgenstein? 
Estas e outras fortes questões foram tomadas (e quase todas não concluídas) pela reflexão filosófica da educação 
moderna. 
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localizar como o discurso pedagógico influencia os espaços de gestão da educação 

(FERREIRA e AGUIAR, 2001), e outra, também não menos paradoxal, é fazer com que, uma 

vez compreendida a lógica dos sistemas administrativos da educação, se consiga alterar em 

termos de qualidade, seus núcleos epistémicos e formas de controle social (SOUZA, 2004).  

         Nossa premissa parte do entendimento de que a educação escolar, no campo da 

diversidade cultural (DC), desenvolvida em âmbito de cada sistema educativo nas sociedades 

indígenas do Estado de Pernambuco, mistura-se por conexões não lineares, isto é, são 

conteúdos associados, posicionamentos cognitivos em construção, desde a articulação 

teoria/prática215, a processos de intersecção entre práticas de tipo político-pedagógicas mais 

amplas. Nesse caso, faz jus creditar a perspectiva da Educação na Diversidade Cultural (EDC) 

uma escala de projeção que guarda certa simbiose com a função social da escola e do projeto 

de sociedade que se quer construir. Sendo assim, ter acesso ao conteúdo particular de cada 

cultura indígena é condição necessária a fim de tornar mais eficiente à maneira de planejar 

acepções e perspectivas de aprendizagens entre grupos étnicos, mesmo diametralmente 

opostos. Adotar, por sua vez, uma posição orientada pelas diferentes finalidades dos sistemas 

educativos dos povos indígenas, pode revelar como tem sido realmente refletido os conflitos de 

interesses que perpassam cada um desses processos, mas também compreender sob quais  

horizontes pedagógicos acontece determinadas situações de “instrumentação” curricular. Por 

isso, segundo Sacristán (2000, p. 17), 

 

       a análise do currículo é uma condição para conhecer e analisar o que é a 
escola como instituição cultural e de socialização em termos reais e 
concretos. O valor da escola se manifesta fundamentalmente pelo que faz 
ao desenvolver um determinado currículo, independentemente de qualquer 
retórica e declaração grandiloqüente de finalidade. 

  

         Parece patente que para Sacristán (op. cit.) a construção curricular guarde uma íntima 

relação com os aspectos de instrumentalização da escola, sendo esta associada a um 

                                                 
215 Para Sacristán (2000, p. 29) que estuda diferentes práticas pedagógicas no domínio curricular, o próprio 
“discurso sobre a relação teoria-prática se nutre da teoria e das práticas curriculares. Um discurso que deve 
ultrapassar os estreitos limites da aula. Na configuração e desenvolvimento do currículo, podendo ver se 
entrelaçarem práticas políticas, administrativas, econômicas, organizativas e institucionais, junto a práticas 
estritamente didáticas; dentro de todas elas agem pressupostos muito diferentes, teorias, perspectivas e interesses 
muito diversos, aspirações e gestão de realidades existentes, utopias e realidade. A compreensão do currículo, a 
renovação da prática, a melhora da qualidade do ensino através do currículo não devem esquecer essas inter-
relações”. Podemos aceitar que várias dessas questões arroladas pelo autor coexistem através das ideias 
pedagógicas que nos movem, embora aceitemos que tais expressões têm realmente relevância quando inspiradas 
numa linha contextual e temática de mudança social. 
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determinado sistema social216. Em outras palavras, isso quer dizer que o currículo não dispõe 

de uma única forma em lidar com os diferentes níveis de educação institucional. Cada estrutura 

curricular, ainda que ordenada sob a lógica da tradição universalista, encontra-se inserida numa 

realidade contraditória, quanto à produção de fins, ou mesmo ancorada em situações  

favoráveis à cultura escolar. Advogar por esse prisma é, numa certa circunstância, considerar a 

escola/instituição, ponte entre conhecimento e cultura, projeto pedagógico e conteúdo 

curricular, isto é, pares possivelmente articulados. Não obstante, o currículo, na compreensão 

de Sacristán (Idem) passa a ter valor de projeto social quando sua construção se realiza numa 

situação do tipo crítico/contextual, guiando-se por propostas advindas de um lastro teórico-

metodológico real. Tratando-se de algo construído e constituído sob o signo de políticas para 

práticas em educação escolar, tão pouco poderia ser determinado sem o chão da práxis. Nesse 

caso, conforme Sacristán (op. cit., p. 21), 

 

Conceber o currículo como uma práxis significa que muitos tipos de ações 
intervém em sua configuração, que o processo ocorre dentro de certas 
condições concretas, que se configura dentro de um mundo de interações 
culturais e sociais, que é um universo construído não-natural, que essa 
construção não é independente de quem tem o poder para constituí-la 
(GRUNDY, 1987, p. 115-116). Isso significa que uma concepção processual 
do currículo nos leva a ver seus significado e importância real como 
resultado das diversas operações às quais é submetido e não só nos aspectos 
materiais que contém, nem sequer quanto às ideias que lhe dão forma e 
estrutura interna: enquadramento político e administrativo, divisão de 
decisões, planejamento e modelo, tradução em materiais, manejo por parte 
dos professores, avaliação de seus resultados, tarefas de aprendizagem que os 
alunos realizam, etc. Significa também que a construção não pode ser 
entendida separadamente das condições reais de seus desenvolvimento e, por 
isso mesmo, entender o currículo num sistema educativo requer prestar 
atenção às práticas políticas e administrativas que se expressam em seu 
desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, materiais, dotação 
de professorado, à bagagem de ideias e significado que lhe dão forma e que 
modelam em sucessivos passos de transformação.  
 

 

         Parte substancial dos problemas da estrutura curricular, na educação escolar indígena, 

pode traduzir numa só curvatura, tanto o contexto pessoal do docente diante de sua prática 

pedagógica, isto é, a partir das acepções que estabelece frente as formas de transmissão de 

                                                 
216 Por sua vez, Moreira (2001, p. 68) concebe o currículo como todas as experiências organizadas pela escola que 
se desdobram em torno do conhecimento escolar. O autor inclui no âmbito do currículo, tanto os planos com base 
nos quais a escola se organiza, como a materialização desses planos nas experiências e relações vividas por 
professores e alunos no processo de ensinar e aprender conhecimentos. As  dimensões do currículo enquanto 
debate contemporâneo encontra-se em Lopes e Macedo (2002). Ver também Moreira [Org.], (2001). 
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conhecimento escolar cotidianamente, quanto às situações inerentes ao todo social, qual seja, 

as condições políticas e culturais que configura o lastro da prática curricular em específico. 

Obviamente, que a forma de conceber a própria prática favorece maior dinamismo a ordenação 

dos fatores que tornam possível ao professor/a constituir mediações de renovação ou 

mudanças, sejam elas extraídas das necessidades pedagógicas em cada situação, seja quanto ao 

conteúdo, formas e critérios de determiná-las. Por conseguinte, ainda que estruturado sob plano 

comum em práticas interculturais, o currículo escolar indígena se configura num caso sui 

generis, quando se trata de fornecer propostas em educação diferenciada (MONTE, 2006; 

SILVA & FERREIRA, 2001; MATO GROSSO, 1997). Nesse sentido será pertinente conceber 

o currículo como um “artefato social e cultural”. Isso significa que ele deve ser colocado 

 

                                               (...) na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, 
de sua produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e 
neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo 
está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões sociais 
particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais e 
sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 
atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação (MOREIRA & 
SILVA, 2001, pp. 7-8). 

 

         Sob essas acepções polissêmicas, isto é, as possibilidades que atravessam as diferentes 

tensões intra e extracurriculares, o organograma abaixo permite visualizar os discursos que 

cercam, produz, reproduz e representam espaços na construção do currículo. 
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                       CURRÍCULO  

Artefato social e cultural:   local de             lutas   

em que diferentes grupos expressam sua visão e  

projeto de mundo 

 

 

CÓDIGO NÃO ESCRITO/ORALIDADE:

saberes comuns entre pessoas e      grupos;  

circulação        de           narrativas           e  

produção de subjetividades 

 

   

 

 

 

 

         Mediatizar, porquanto, os entrechoques entre interesses e práticas pedagógicas de  

ensino-aprendizagem, não se faz sem considerar quais instrumentos estão sendo absorvidos nos 

programas a fim de melhorar a qualidade da educação escolar, de um lado, e da pauta de 

aperfeiçoamento docente, manifesta como formação continuada em exercício, do outro. Nesse 

caso, situações e contextos se entrelaçam continuamente. Para o campo temático – educação 

escolar intercultural (entre povos indígenas de Pernambuco) – procede que os maiores êxitos 

nos processos de ensino-aprendizagem encontram significativa ressonância na textura do 

conteúdo curricular, ancorados nos seguintes eixos: terra, identidade, organização, história e 

interculturalidade (BARBALHO, 2007). Assim, a opção por esses eixos tornam-se 

conseqüência maior, a razão de ser dos projetos político-pedagógicos de cada comunidade 

indígena do Estado de Pernambuco. Porém, isso não supõe a existência homogênea de 

experiências em educação escolar diferenciada.  

         Dificilmente haveria progresso no formato de melhorar a prática sem o 

confronto/encontro, quase que diário, com a própria prática. Ela é síntese/antítese e o conteúdo 

da análise, em correspondência aos anseios de aprendizagens pedagógicas, isto é, seu maior 

tributo (D´ANGELIS e VEIGA [Orgs.], 1997; OPAN, 1989). Por conseguinte, convergir nessa 

perspectiva supõe também um nível de exploração teórica muito particular, obtido pela clareza 

do pensar a partir de operações hipotéticas, ou mesmo guiando-se em torno de objetivos 

         CÓDIGO ESCRITO  

saberes técnicos      compartilhados  

simultaneamente entre     diferentes  

grupos e sociedades (sua ênfase é o 

 pensamento abstrato) 

Ideologia(s), conflitos, políticas  

culturais, resistência, pluralismo 
Poder, fetiche, subordinação, reprodução, 
assimilação, monoculturalismo 
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previamente definidos217. Certamente com tal vigilância se consiga assegurar determinados 

êxitos na consecução de objetivos pedagógicos. Nesse entendimento, defendemos aqui, que o 

armamento intelectual entre professores/as indígenas atualmente passa por dois níveis conexos: 

i) melhor autonomia na condução das proposições políticas que envolvem a formação 

continuada dos professores/as em exercício; ii) maior controle de seus sistemas de gestão, 

metodologia, planejamento escolar e orientação curricular. 

         Enquanto projeto educativo, inspirador de práticas vitais nas interfaces do ensino, 

pesquisa e aprendizagem, o currículo intercultural indígena, in totum, concebe ao saber 

formalizado, isto é, institucional, um nível exeqüível de soluções ao esboçar o caráter dinâmico 

de relações pedagógicas, embora dificilmente seja aceito como única via no trabalho 

pedagógico. Indubitavelmente, seria enganoso argüir a favor do êxito curricular na educação 

intercultural indígena tão somente pelas  posições conexas relacionadas aos significados 

heterogêneos dos seus sistemas educativos. A educação escolar dos povos indígenas, ainda que 

recortem conteúdos curriculares associados por interesses culturais congruentes, traduzem de 

alguma maneira, formas complexas e seletivas de hierarquização de saberes. Tal tradição tem 

como herança, a visão academicista dos sistemas educativos não-indígenas, afetando, em 

diferentes níveis, o conjunto dos procedimentos pedagógicos, portanto, tem se configurando, 

um modo recorrente de “controle” da prática de educação escolar.  

          Nesse sentido contextual é preciso não subtrair o lugar que ocupa o currículo na 

organização do ensino; aprofundando quais interesses e conexões prevalecem, de modo geral, 

na sua formatação e utilização pública218. Emblematicamente, conforme Canen e Moreira 

(2001), o currículo “é o espaço em que se concentram e se desdobram as lutas em torno dos 

diferentes significados sobre o social e sobre o político. É por meio do currículo que diferentes 

grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto 

social, sua “verdade” (p. 19). 

          Numa compreensão semelhante, porém, de maneira mais aguda (apresentando certo 

ceticismo perante à demarcação de determinadas indicações “emancipatórias” curriculares, 

Costa (2005) argumenta ser o currículo escolar  

 

                                                 
217 Nesse tipo de clivagem conceitual não advogamos o lado puramente abstrato de determinadas acepções do 
currículo, no sentido taylorista da gestão escolar, menos ainda,  no que se refere a certas tendências abstratas do 
conhecimento científico. 
218 Seguindo a inspiração foucaultiana de Costa (op. cit., p. 64), “o currículo da escola pública das classes 
populares tem sido o lugar da dissipação dessas identidades, operando um distanciamento das origens familiares e 
culturais, borrando a identidade de classe, em nome do acesso a uma identidade padrão classe média, ilustrada e 
meritocrática”. 
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(...) lugar de circulação das narrativas, mas, sobretudo, é um lugar 
privilegiado dos processos de subjetivação, da socialização dirigida, 
controlada. É em grande parte à escola que tem sido atribuída a 
competência para concretizar um projeto de indivíduo para um projeto de 
sociedade. Mesmo as narrativas que se intitulam “emancipatórias” 
anunciam a centralidade da escola na tarefa de produzir subjetividades 
adequadas ao que tais projetos consideram desejável, o que evidencia uma 
forma muito peculiar de emancipação. Seria mais ou menos o mesmo que 
falar em “emancipação dirigida”. Na base das pedagogias progressistas 
também está (...), a suposição de uma socialização inadequada que tornou 
as pessoas carentes de racionalidade, independência e autonomia, uma 
carência que precisa ser corrigida e suprida. É a isso que temos chamado 
de governo: definir e estruturar o campo de ação dos outros” (COSTA, 
2005, p, 51-2).  

 

         Para esse caso em específico, a heterogeneidade das disciplinas, a seleção dos conteúdos 

incorporados ao currículo intercultural219 pode dispor ou não de coerência interna, desde que 

se esteja realmente compreendendo a forma, dimensão e natureza dos saberes curriculares220. 

Trata-se, também, de aferir a organização das ações pedagógicas, um lastro explícito de 

planejamento, no sentido constituinte e integral do trabalho escolar, face à função social da 

educação intercultural.  Admitir, por sua vez, reestruturação periódica sob a forma das ações e 

acepções pedagógicas, exige não menos, uma constante revisitação das experiências 

disciplinares.  Assim, para lograr maior êxito quanto ao objetivo de um currículo organizado 

como um código mais integrado deva-se partir da necessidade de real colaboração entre 

profissionais diversos e também especialistas das parcelas que nele se integram. Um sistema 

curricular pode se refletir numa determinada forma de selecionar professores/as, admitindo-os 

(ou não) nos seus sistemas docentes (SACRISTÁN, 2000; SILVA e MOREIRA. 2001; LOPES 

e MACEDO, 2002). No entanto, tal configuração expõe somente em parte as facetas que 

organizam o “formato” da prática curricular. Isso porque elas são afetadas por ações 

pedagógicas desenvolvidas em diferentes níveis e situações, sendo pertinente considerar tanto 

os ambientes escolares, os agentes/atores envolvidos, como as políticas institucionalizadoras, 

                                                 
219 Canen e Moreira (2001, p. 36) defendem os seguintes procedimentos na concretização de currículos 
multiculturais: “associação de elementos cognitivos e afetivos na prática pedagógica; sensibilização para a 
diversidade cultural e sua influência na educação; conscientização cultural; desenvolvimento de uma prática 
reflexiva multiculturalmente comprometida; superação de preconceitos e estereótipos; problematização de 
conteúdos (específicos e pedagógicos); por fim, “reconhecimento do caráter múltiplo e híbrido das identidades 
culturais”. 
220 Sacristán (2000, p. 70) argumenta que o desenvolvimento do saber em geral e o de cada campo especializado 
não supõe apenas incremento quantitativo, mas também mudanças profundas nos paradigmas científicos e de 
criação que guiam a geração do saber, isto é, muda o conceito do que se entende por saber. No campo curricular, 
consideremos pertinente o que Santiago (2006, p. 74-5) nos lembra. Diz à autora que mesmo apesar “do avanço da 
teoria curricular a prática curricular não evoluiu suficientemente na direção apontada pela teoria. As discussões 
teóricas reconhecem o crescimento, mas tecem críticas ao abstracionismo das práticas escolares. Isto é, considera-
se que há uma menor atenção para o entendimento e a efetivação das políticas do conhecimento na escola e na 
sala de aula”.  
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ou seja, todas as dimensões que caracterizam, de modo geral, a cultura escolar. É sumamente 

importante não esquecer que em uma sociedade dividida,  

 

(...) a cultura é o terreno por excelência onde se dá a luta pela manutenção 
ou superação das divisões sociais.  O currículo educacional, por sua vez, é 
o terreno privilegiado de manifestação desse conflito. O currículo, então,  
não visto , tal como na visão tradicional, como um local de transmissão de 
uma cultura  incontestada e unitária,   mas como um campo em que se 
tentará impor tanto a definição particular de cultura da classe ou grupo 
dominante quanto o conteúdo desse cultura (Bourdieu). Aquilo que na 
visão tradicional é visto como o processo de continuidade cultural da 
sociedade como um todo, é visto aqui como processo de reprodução 
cultural e social das divisões dessa sociedade (MOREIRA e SILVA, 2001, 
pp. 27-8).  

 

         Um dos objetivos inquiridos a educação escolar nos últimos anos, entre os professores/as 

indígenas e também não indígenas, diz respeito à qualidade das ações pedagógicas, nisso todos 

estão em comum acordo. Incidir, no entanto, tratamento diferenciado a qualidade na 

aprendizagem, é possível desde que se esteja razoavelmente definido quais condições 

favorecem, de fato, alterar os conteúdos curriculares que apóiam os processos de ensino-

aprendizagem. Tais situações podem de igual forma incidir numa busca contínua sobre os 

componentes emergentes necessários a formação docente, de um lado, ou mesmo incorporar 

ações metodológicas, moduladas pela reconstrução dos conteúdos curriculares, do outro, no 

âmbito da aprendizagem e qualidade da educação. Todavia, ao considerar a pluralidade cultural 

no âmbito da educação e da formação docente, isso acarreta algumas implicações, sobretudo,  

 

(...) pensar formas de valorizar e incorporar as identidades plurais em 
políticas e práticas curriculares. Implica, também, refletir sobre 
mecanismos discriminatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, que 
tanto negam voz a diferentes identidades culturais, silenciando 
manifestações e conflitos culturais, como buscam homogeneizá-las em 
conformidade com a perspectiva monocultural (CANEN e MOREIRA, 
2001, p. 16). 

 

         Abordados a par desses argumentos, as atividades pedagógicas comportam maior 

exigência teórico/prática, conseqüentemente, exigindo de seus consecutores, integral 

envolvimento nos processos de planejamento e construção curricular (TASSINARI, 2001). A 

produção do currículo explora campos conceituais sempre mais complexos, pois exige 

mudanças pedagógicas constantes, porque os conteúdos culturais são tomados emprestados de 
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diferentes fontes epistêmicas221. Certamente um currículo mais amplo com professores/as que 

se consideram no dever de intervir em funções, objetivos e conteúdos diversos, levam a uma 

transformação de relações pedagógicas. Assim, para formação de educadores/as a construção 

de um currículo numa perspectiva de “política cultural”, de acordo com Giroux e Mclaren 

(2001)  

 

(...) deve enfatizar a importância de tomar o social, o cultural, o político e 
o econômico os principais aspectos de análise e avaliação da escolarização 
contemporânea. Nesse contexto, a vida escolar deve ser conceituada não 
como um sistema unitário, monolítico e inflexível de regras, mas como 
uma arena fortificada em que sobejam contestações, luta e resistência. 
Além disso, a vida escolar pode ser vista como uma pluralidade de 
discursos e lutas conflitantes, como um terreno  móvel onde a cultura-de-
sala-de-aula se choca com a cultura-de-esquina, e onde professores, alunos 
e diretores ratificam, negociam e por vez rejeitam a forma como as 
experiência e práticas escolares são nomeadas e concretizadas. No 
contexto de um currículo como forma de política cultural, a meta 
primordial da educação é criar condições para o fortalecimento do poder 
individual e a autoformação dos alunos como sujeitos políticos (GIROUX 
e MCLAREN, 2001, pp. 1139-140) 

 

 

          Essa crescente “carga” de responsabilidade atribuída ao professor/a tem sido colocada 

como exigência de um novo profissional em ação. Não desconsideramos que a qualidade da 

educação passe pela transformação das relações que regulam institucionalmente os “currículos 

com os docentes e os alunos”, mas a armadilha real não seria tentar formatar um profissional 

ideal clivado por condições ínfimas de trabalho em meio a relações cada vez mais complexas e 

conflitivas, em âmbito institucional? Obviamente, para o caso da educação escolar indígena 

(incluindo aqui as questões específicas da cultura Pankará), existem formas próprias de se 

resistir à inclusão alienígena, mediante valores e antivalores, contrários aos seus projetos 

pedagógicos.  

 

 4.4. Interculturalidade e Multiculturalismo em Educação222: articulações possíveis 

                                                 
221 Ainda, de acordo com Sacristán, (op. cit., p. 97), “se os novos modelos educativos requeridos pela função 
que cumpre a escolaridade na sociedade recaem em novos currículos, para cumprir com os fins dos mesmos, é 
preciso toda uma transformação pedagógica, não apenas dos conteúdos, mas também dos métodos e das condições 
escolares. O que significa levar em consideração: a inovação do currículo, a formação de professores, a 
transformação das condições da escola, assim como os conflitos com o ambiente exterior pela mudança de 
atitudes que isso comporta nos pais”. 
222 Sobre a polissemia terminológica dos termos multicultural e intercultural Fleuri (2003, p. 17) argumenta da 
seguinte forma: “o termo “multicultural” tem sido utilizado como categoria descritiva, analítica, sociológica ou 
histórica, para indicar uma realidade de convivência entre diferentes grupos culturais num mesmo contexto social. 
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         A interculturalidade e o multiculturalismo na educação agregam, em sentidos comuns e 

opostos, variados termos técnicos instituídos à recente linguagem pedagógica. Fala-se de 

pluralismo cultural (RCNEI, 1998), diálogos interculturais (SILVA & FERREIRA, 2001), 

intercultura e educação (FLEURI, 2003), educação para o pluralismo (DELORS, 2001), 

currículo híbrido (DUSSEL, 2002), multiculturalismo crítico e revolucionário (MCLAREN, 

1999; 2000), identidade e diferença (SILVA, org., 2008), multiculturalismo emancipatório 

(SANTOS, org., 2003), o pedagógico na diversidade cultural (SOUZA, 2007), 

multiculturalismo e educação (CANEN, 2002)223diversidade e educação (DÍAZ-COUDER, 

1988), a interculturalidade no campo curricular específica (CARVALHO, 2004)224, racismo e 

interculturalidade (MARTÍNEZ e CARRERAS, 1988) etc., como acepções que de algum 

modo dispõem de tarefas afins a partir dos vínculos conceituais que as articulam. Essas formas 

de interpretações teóricas estão atualmente presentes no debate educacional. Nos últimos 

quinze anos, no contexto da educação escolar indígena, tal terminologia tem sido 

conceitualizada, reconceitualizada e apresentada em diversos eventos, estudos e pesquisas. 

         Para Guadalupe M. Dena225 (s/d), sob a polissemia que atravessa tal discussão, 

deveríamos inicialmente nos perguntar, o que é a interculturalidade e o que significa educar 

para interculturalidade? Ou mesmo saber quais implicações tem ao se afirmar que uma 

sociedade é multicultural ou pluricultural. E não menos importante, compreender o papel da 

escola e do professor diante da educação intercultural? Na perspectiva da autora, a análise da 

interculturalidade deve levar em consideração os processos nos quais é construída a diferença, 

devendo reconhecer a diversidade como pilar da interculturalidade. Trata-se, conforme Dena 

(Idem), de entender o conceito de interculturalidade enquanto caminho aberto à convivência de 

diferentes culturas. Nesse caso, é preciso conhecer realmente o enfoque que permeia o conceito 

de cultura, a fim de entender o tipo de interação ou mudança cultural que se estabelece no seu 

interior, percebendo, dessa forma, sua vinculação com a educação. A seguir veremos como 

                                                                                                                                               
Por sua vez, o adjetivo “intercultural” tem sido utilizado para indicar realidade e perspectivas incongruentes entre 
si: há quem o reduz ao significado de relação entre grupos “folclóricos”; há quem amplia o conceito de 
interculturalidade de modo a compreender o “diferente” que caracteriza a singularidade e a irrepetibilidade de 
cada sujeito humano; há ainda quem considera interculturalidade como sinônimo de “mestiçagem” (2003, p. 17).  
223 A pesquisa multicultural como eixo na formação docente é tratada em Canen, 2008. Para uma discussão 
curricular do multiculturalismo na educação, consultar Canen & Canen, 2005. Disponível em 
www.curriculossenfronteiras.org  
224 Os vários discursos pela interculturalidade no campo curricular específica a educação de Jovens e Adultos, 
encontra-se na tese de doutoramento de Carvalho (2004). Nesse estudo são analisadas, entre outras, diversas 
regiões discursivas, em relação à interculturalidade, ou quanto a  produção de um saber-poder-ser numa rede 
interdiscursiva maior. Ver, nesse trabalho, particularmente os capítulos IV e V. 
225 Conforme Mª Guadalupe M. Dena (s/d), Interculturalidad y Edcucación. Disponível em 
http://redderede..upn.mx/2areunion/lupermilan.htm - Acessado em 17-12-2009. 
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essas interconexões têm sido delineadas pela plêiade de discursos a favor da educação escolar 

indígena. 

 

   4.4.1. O multiculturalismo226 e a interculturalidade como base conceitual na educação 

escolar indígena  

 

         De modo muito particular, os termos multiculturalismo e interculturalidade emergem no 

domínio da política pública nos anos de 1970, com a profusão das lutas contra o racismo 

empreendidas pelos negros norte-americanos (SILVA, 2003) e grupos linguístico-culturais 

canadenses (FAUSTINO, 2006). Isso equivale, ressalvando alguns casos, tão somente para 

uma análise do ponto de vista conceitual e estratégico, pois muitas outras sociedades ao longo 

de suas trajetórias já travavam dilemas semelhantes. No contexto específico do Canadá desde a 

década de 60, colocava-se a necessidade de reconhecimento da existência de diferentes grupos 

étnicos e sociais, convivendo num mesmo país, com características multiétnica e linguísticas 

diferenciadas. Nesse caso específico, conforme Faustino (2006) a coexistência num mesmo 

território de grupos distintos, levou o governo a adotar uma estratégia política para pôr fim ao 

movimento separatista do país que havia se “acirrado no final dos anos 1960, visando à 

autonomia política de centros econômicos controlados por anglófonos e francófonos”. Como 

expressão dessas tensões, esclarece a autora: 

 

                                                 
226 Diversas são as controvérsias em torno do multiculturalismo: desde a questão da multiplicidade de culturas 
existentes no mundo, à presença num mesmo Estado-nação de diferentes culturas coexistindo simultaneamente. 
Santos (2003, p. 30-1) apresenta as seguintes tensões e críticas sobre essa discussão: a) “O conceito de 
multiculturalismo é um conceito eurocêntrico, criado para descrever a diversidade cultural no quadro dos Estados-
nação do hemisfério norte e para lidar com a situação resultante do afluxo de imigrantes vindos do Sul para um 
espaço europeu sem fronteiras internas (...); b) O multiculturalismo seria a expressão por excelência da lógica 
cultural do capitalismo multinacional ou global (...) e uma nova forma de racismo; c) O multiculturalismo tende a 
ser “descritivo” e “apolítico”, elidindo o problema das relações de poder, da exploração, das desigualdades e 
exclusões (...). O apelo à noção de “tolerância” não exige um envolvimento ativo com os “outros” e reforça o 
sentimento de superioridade de quem fala de uma autodesignado lugar de universalidade; d) O conceito de um 
multiculturalismo tende a ser abordado, no âmbito dos estudos culturais e dos estudos pós-coloniais e das ciências 
sociais, por uma associação privilegiada à mobilidade e à migração, com ênfase na dos intelectuais, e no 
silenciamento das situações de mobilidade forçada ou subordinada (...) ou dos que, não sendo móveis, são sujeitos 
aos efeitos e conseqüências das dinâmicas culturais, econômicas e políticas translocais”. Há, por conseguinte, o 
entendimento do multiculturalismo ou versões dele (no âmbito das contradições do sistema de classe) 
perspectivado numa dimensão de emancipação social. Nesse caso, essas discussões, ainda segundo Santos (op. cit., 
p. 33) “(...) baseiam-se no reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção de 
uma vida em comum além de diferenças de vários tipos. Estas concepções de multiculturalismo geralmente estão 
ligadas, como notou Edward Said, a “espaços sobrepostos” e “histórias entrelaçadas”, produtos das dinâmicas 
imperialistas, coloniais e pós-coloniais que puseram em contato metrópoles e territórios dominados e que criaram 
as condições históricas de diásporas e outras de mobilidade”. 
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                                          Após instituir o termo “multicultural” para definir as diferenças linguísticas 
e culturais existentes no país e anunciar uma nova política que atendesse 
aos interesses econômicos dos diferentes grupos, o governo canadense deu 
início à reforma constitucional promovendo a ampliação dos direitos civis. 
Na área da educação, a política foi reformulada determinando a todas as 
escolas a adoção do bilingüismo (ensino de inglês e francês) como forma 
de minimizar a discriminação e barreiras linguísticas que os francófonos 
encontravam no mercado de trabalho das regiões controladas pelos 
anglófonos (FAUSTINO, 2006, p. 1). 

 
 
         Nos Estados Unidos, país onde se processou muitas lutas advindas do movimento negro e 

feminista, concomitante e posterior ao período canadense, num ambiente marcado, segundo 

Candau (2005, p. 23) por diversas tragédias ligadas na maioria dos casos às questões étnicas, o 

debate sobre a educação multicultural se torna intenso227.  

         Entre grupos de poder econômico estadunidense, a estratégia de lidar com as diferenças, 

no sentido de promoção de ações inclusivas como política de governo, faz parte do cenário 

educacional. Fala-se da tolerância, em educação cívica228 como uma das formas de se lidar 

com o racismo, apaziguar as desigualdades e combater ou conciliar antagonismos interclasses. 

Entretanto, o fracasso de minimizar a distância entre grupos dominados e dominantes pelas 

condições econômico-materiais permanece sem solução de curto prazo.  Não obstante, uma 

nova formulação política e conceitual foi ganhando terreno com a abertura ideológica do 

pluralismo cultural no mundo contemporâneo. Trata-se, evidentemente, do campo das 

articulações interculturais. Segundo Candau (2002, p. 52) as propostas educacionais que se 

pautam a partir da temática da diversidade de culturas 

 

têm surgido em diversos países e em contextos bastantes variados. Essas 
propostas podem ter objetivos e projetos bastante distintos, elas encontram 
alguns pontos semelhantes quanto ao seu surgimento. Tanto na Europa 
como na América Latina e nos Estados Unidos, as propostas que visam 
articular a educação e a diversidade cultural nascem do reconhecimento da 
pluralidade de experiências culturais que moldam a sociedade 
contemporânea e suas relações. Os projetos educacionais que surgem desta 

                                                 
227 Silva (1999, p. 85-6): analisando lapsos de ambigüidade do multiculturalismo diz que ele é um fenômeno que 
teve sua origem nos países dominantes do Norte. Nesse sentido, “o multiculturalismo, tal como a cultura 
contemporânea, é fundamentalmente ambíguo. Por um lado, (...) é um movimento legítimo de reivindicação dos 
grupos culturais dominados no interior daqueles países para terem suas formas culturais reconhecidas e 
representadas na cultura nacional. Podendo ser visto “(...) como solução para os “problemas” que a presença de 
grupos raciais e étnicos coloca, no interior daqueles países, para a cultura nacional dominante. De uma forma ou 
de outra, o multiculturalismo não pode ser separado das relações de poder que, antes de mais nada, obrigaram 
essas diferentes culturas raciais, étnicas e nacionais a viverem no mesmo espaço”. Afinal, argumenta o autor, “a 
atração que movimenta os enormes fluxos migratórios em direção aos países ricos não pode ser separada das 
relações de exploração que são responsáveis pelos desníveis entre as nações do mundo”. 
228 Sobre o tema, ver Jacques Delors (2001), Educação: um tesouro descobrir. Relatório da UNESCO:  Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI. 
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constatação podem ser convergentes ou até opostos, mas invariavelmente 
têm surgido como resposta à necessidade – em meio a uma multiplicidade 
de expressões culturais, sociais e étnicas – traçar políticas de educação e de 
trabalhar pedagogicamente a diversidade.  
 
 

         No contexto europeu, propostas e estudos de educação multicultural e intercultural, 

conforme Fleuri (2001),  

 

Têm sido elaborados em estreita relação com a presença de imigrantes. 
Estes, em quantidade cada vez mais maciça desde os últimos cinqüentas 
anos, buscam inserir-se no mercado de trabalho e na vida social de vários 
países desenvolvidos. As propostas de educação intercultural foram 
inicialmente elaboradas para responder à emergente necessidade de acolher 
os estrangeiros e, particularmente, os filhos dos imigrantes na escola. Com 
isso, buscavam promover a superação de velhos e novos racismos, 
favorecendo a integração entre pessoas de culturas diferentes que se 
confrontam no cotidiano. 

 

         Nesse cenário foi tornando-se possível compreender como os processos de formação 

identitária eram realizados entre migrantes europeus, e constituir outros significados junto às 

formas nas quais identidades coletivas estabelecem suas diferenças229 através de apelos 

reivindicativos, sejam eles atuais ou de antecedentes históricos.  

         Provenientes dessa matriz de interpretação, a discussão neo-conservadora se divide entre 

aqueles que defendem a superação das desigualdades sem enfrentamento direto dos problemas 

que as fazem surgir, visão conservadora e determinista dos fatos sociais; e aqueles teóricos que 

relacionam mudança social sem mudança radical nas estruturas mais sólidas da própria 

sociedade. Ambas as correntes tem implicações direta sobre a organização escolar, 

influenciando, concomitantemente, o discurso educacional e a prática pedagógica. Há, 

portanto, dentro do contexto desses enfoques, sobre desigualdades étnico-raciais e educação 

compensatória, características de instrumentação político-ideológica, afiliados a discursos 

                                                 
229 Kathryn Woodward (2008, pp. 13-14), tomando uma discussão de Michael Ignatieff, delineia alguns aspectos 
da identidade e da diferença, sugerindo como se deve tratar singularmente essas dimensões: “1. Para 
compreendermos como a identidade funciona, precisamos conceitualizá-la; 2. A identidade envolve reivindicações 
essencialistas* sobre quem pertence ou não pertence a um determinado grupo  identitário; 3. Mais frequentemente 
essas reivindicações estão baseadas em alguma versão essencialista da história e do passado, na qual a história é 
construída ou representada;  4. A identidade é, na verdade, relacional e a diferença é estabelecida por uma 
marcação simbólica relativamente a outras identidades; 5. A identidade está vinculada também a condições 
sociais e materiais; 6. O social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada um deles é 
necessário para construção e a manutenção das identidades; 7. A conceitualização da identidade envolve o exame 
dos sistemas classificatórios que mostram como as relações socais são organizadas e divididas; 8. Algumas 
diferenças são marcadas e algumas diferenças podem ser obscurecidas; 9. As identidades não são unificadas. Pode 
haver contradições no seu interior que têm que ser negociadas; 10. Precisamos explicar por que as pessoas 
assumem suas posições de identidade e se identificam com elas” (grifos do autor). *Para um aprofundamento 
sobre o conceito de essência e das grandes correntes filosóficas, ver Bogdan Suchodolski, 2002.  
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pedagógicos, numa estreita proximidade com os interesses específicos de determinadas 

instituições conservadoras.  

          A fim de aprimorar o locus interdiscursivo de cada um desses enunciados, alguns 

autores, chegam a distinguir a perspectiva multicultural da perspectiva intercultural de 

educação. Fleuri (op. cit.), que é um deles, argumenta que o multiculturalismo e o 

interculturalismo referem-se aos vários processos históricos sob as quais diferentes culturas 

entram em contato entre si e, consequentemente, se interagem. No entanto, existem diferenças 

sutis entre ambas, seja quanto às diferenças culturais, seja com relação à acepção de prática 

educativa propriamente dita. São três as distinções identificadas por Fleuri (Idem, pp. 75-77), 

entre propostas de educação multicultural e educação intercultural. A primeira 

 

                                              (...) refere-se à “intencionalidade” que motiva a relação entre grupos 
culturais diferentes. A perspectiva multicultural reconhece as diferenças 
étnicas, culturais e religiosas entre grupos que coabitam no mesmo 
contexto. O educador que assume uma perspectiva multicultural considera 
a diversidade cultural como um fato, do qual se toma consciência, 
procurando adaptar-se a uma proposta educativa. Mas o educador passa da 
perspectiva multicultural à intercultural quando constrói um projeto 
educativo intencional para promover a relação entre pessoas de culturas 
diferentes. (...) A segunda se refere aos diferentes modos de se entender a 
relação entre culturas na prática educativa. Na perspectiva multicultural, 
entende-se, de modo geral, as culturas diferentes como objetos de estudo, 
como matéria a ser aprendida. Ao contrário, na perspectiva intercultural os 
educadores e educandos não reduzem a outra cultura a um objeto de estudo 
a mais, mas a consideram como um modo próprio de um grupo social ver e 
interagir com a realidade. (...) Uma terceira característica da educação 
intercultural refere-se a ênfases nos sujeitos da relação. Nesse sentido, a 
educação intercultural desenvolve-se como relação entre pessoas de 
culturas diferentes. (...) As culturas não existem abstratamente. São saberes 
de grupos e de pessoas históricas, das quais jamais podem ser 
completamente separáveis. Nesse sentido, a estratégia intercultural 
consiste antes de tudo em promover a relação entre as pessoas, enquanto 
membros de sociedades históricas, caracterizadas culturalmente de modo 
muito variado, mas quais são sujeitos ativos (FLEURI, op. cit., pp. 75-77). 

 

         O processo revelado pela perspectiva intercultural da educação demonstra que tais 

conflitos não se esgotam com a configuração de novos eventos. A pedagogia intercultural, 

realizada por conflitos de antíteses contextuais, expõe que há um jogo permanente de trocas 

simbólicas de poder e de afirmação de sentidos. 
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         No lastro dos especialistas anti-hegemônicos230 em educação, uma das proposições 

levantadas procura saber de que modo articular “mapas” interculturais que realmente dêem 

conta de processos híbridos de aprendizagem em detrimento da visão homogênea de 

compreender o mundo231. A preocupação passa então a ser a busca de práticas fundadas no 

respeito às diferenças, radicadas, portanto, nos apelos mais imediatos da emancipação cultural 

dos educandos.  Conforme Fleuri (Idem, p. 73), 

 

O foco central da prática educativa deixa de ser a transmissão de uma 
cultural homogênea e coesa. Tal deslocamento de perspectiva legitima as 
culturas de origem de cada indivíduo e coloca em cheque a coesão da 
cultura hegemônica. E este fato traz conseqüências para a elaboração dos 
métodos e das técnicas de ação pedagógicas e de transmissão da cultural 
oficial. 
 
 

         Candau (2002) chama atenção para os processos de hibridação da cultura, ou seja, como 

esses fenômenos se modificam e sofrem influências de natureza diversas. No mesmo sentido, 

diz que também os fenômenos culturais são complexos, heterogêneos, históricos e dinâmicos, 

não sendo, portanto, passíveis de conceitualizações definitivas ou fixas. Diferente de Fleuri 

(op. cit.) argumenta que é preciso compreender o multiculturalismo como um termo 

polissêmico, sendo assim, se faz necessário “se aproximar das questões relativas às 

articulações entre educação e cultura(s)”. Configura-se, conforme analisa a autora, 

 

(...) um terreno amplo e polêmico, uma vez que pode ser entendido a partir 
de diferentes perspectivas. Não há consenso na literatura disponível, 
embora a maior parte dos autores proponha uma “análise semântica” para 
tentar esclarecer o conflito conceitual entre prefixos como multi, pluri, 
inter, trans. É importante, portanto, ao tratarmos de multiculturalismo, 
conhecer as diferentes interpretações desta expressão, entendendo até que 
ponto se assemelham e em que medida se contrapõem (CANDAU, op. cit., 
p. 74-75). 
 

 
          Andrea Semprini (1999), que compartilha da visão habermasiana de espaço, destaca 

cinco condições para existência e realização de espaço multicultural, tomados aqui com 

propósito de considerar outros horizontes conceituais as discussões entre interculturalismo e 

multiculturalismo. Em primeiro lugar, de acordo com a autora, no espaço multicultural deve-

se considerar o papel exercido pelas instâncias individuais (realização pessoal, interioridade, 

                                                 
230 H. Giroux (1997);  H. Bhabha (2005); S. Hall (2006); N. Canclini (1998); M. Apple (1989); P. Mclaren (1997); 
F. Fanon (1983); P. Freire (1996); Santos (2003). 
231 Carecemos, conforme Santos (2007, p. 20), entender que a compreensão do mundo é muito mais ampla e densa 
que a compreensão Ocidental de mundo. 
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subjetividade), os fatores socioculturais (valores, estilos de vida, esfera privada) e as 

reivindicações identitárias (necessidades de reconhecimento, afirmação de especificidade); 

segundo, as reivindicações, as identidades ou os valores exigidos por grupos e minorias não 

deveriam ser considerados dados sociais objetivos, historicamente fundamentados e estáveis. 

O espaço multicultural é antes de tudo um espaço de sentido, uma semiosfera onde a 

circulação dos símbolos é pelo menos tão importante quanto à circulação dos bens e outros 

benefícios materiais; na terceira instância, a importância assumida pelo sentido e a 

subjetividade torna impossível qualquer modelização do espaço multicultural que não seja 

elaborada a partir – ou ao menos sendo considerada – da perspectiva das personagens sociais 

envolvidas. Num contexto multicultural, não existe “um” espaço social, mas tantos espaços 

quantas percepções os diferentes grupos tenham do mesmo; quarto, limitações pragmáticas 

obrigam a situar as reivindicações multiculturais em sua própria perspectiva. Isso significa 

que ao surgir uma reivindicação identitária ou uma necessidade de reconhecimento no seio de 

um grupo, as suas raízes encontram-se numa frustração cultural ou numa marginalização 

social que as precederam e alimentaram; por fim, em quinto lugar, os conflitos culturais e 

identitários típicos das sociedades pós-industrial são normalmente conflitos entre sistemas 

temporais, entre ritmos discordantes, como aquele que acompanha a evolução dos valores de 

um grupo e outro, bem mais veloz, que marca a mudança socioeconômica ou demográfica 

(Cf. SEMPRINI, op. cit., pp. 146-148).  

          Das situações listadas acima a autora apresenta quatro, dos principais modelos de 

espaço multicultural (Político Clássico, Liberal Multicultural, Multicultural Maximalista, 

Multicultural Combinado), que podem ser tomados na plataforma de análise sobre processo 

identitários, confluência entre público e privado, tensões econômicas, globalização, etc. Vejamos, 

então, como ela os apresenta: 
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Quadro 3: Modelos de Espaço Multicultural 

                                  Andrea Semprini: Modelos de Espaço Multicultural 
 

 

 O Modelo Político 

       Clássico 

É derivado da teoria política clássica e serve de base para a numerosas 
constituições democráticas modernas, inclusive a dos Estados Unidos. 
Este modelo faz uma distinção básica entre as esferas pública e privada 
da vida coletiva. A primeira cuida dos direitos e deveres cívicos e 
políticos dos indivíduos, como o respeito às leis, pagamento de 
impostos, o exercício do direito de voto, liberdade de expressão e de 
locomoção.  As diferenças são negadas. Elas são confinadas no interior 
de um espaço privado, que seria de algum modo o complemento, 
embora secundário, do público. O aspecto particular da vida da pessoa – 
suas decisões morais, crenças religiosas, orientação sexual, 
comportamento, preferências – fica relegado à esfera privada de sua 
vida e constitui, por acumulação, a dimensão da vida social. 

 

  Modelo Liberal 

   Multicultural 

É o modelo da “cidadania multicultural” proposto por Kymilcka. Nesse 
modelo se “propõe o reconhecimento do papel central das dimensões 
étnicas e culturais na formação do indivíduo, enquanto ser moral e 
cidadão”. A relação entre esferas pública e privada altera-se. Enquanto 
que no modelo clássico ela passava por cada indivíduo, distinguindo 
entre cidadania e vida particular, aqui ela se transfere para o nível das 
fronteiras do grupo. 

 

         Modelo  

     Multicultural 

      Maximalista 

Sustentado pelos grupos que reclamam a separação ou autonomia 
política completa, este modelo nega qualquer possibilidade de 
existência de uma esfera comum, independentemente de qualquer 
conteúdo. Ele nega também a validade da separação entre esferas 
privada e pública. Enquanto nos dois modelos precedentes os fatores 
culturais étnicos são ora negligenciados, ora subordinados à cidadania, 
aqui a escala de valores é invertida. São principalmente os fatores 
culturais, religiosos ou identitários que definem o indivíduo e sua 
pertença ao grupo. 

 

         Modelo  

     Multicultural 

      Combinado 

 O “gerenciamento” das diferenças é a principal preocupação deste 
modelo. Os grupos étnicos e os movimentos sociais são considerados 
como dados objetivos engendrados pela mudança social, sendo 
imperioso acomodar-se da melhor maneira possível.  O 
multiculturalismo combinado transforma a diferença num argumento 
de venda. O cosmopolitismo, a diferença, os grupos étnicos tornam-se 
desse modo mercados, formas culturais compatíveis com a economia 
capitalista em seu atual processo de globalização.  

 
Fonte: Semprini, Andrea (1999, pp. 135-141) 
 
 
         Canen (s/d, p. 92), por sua vez, credita ao multiculturalismo crítico ou perspectiva 

intercultural crítica à possibilidade de articular visões folclóricas e discussões sobre as 

produções desiguais de poder entre as culturas diversas, questionando profundamente a 

construção histórica dos preconceitos, das discriminações, da hierarquização cultural. Não 

obstante, Segundo a autora, o multiculturalismo crítico também tem sido 

  

tensionado por posturas pós-modernas e pós-coloniais, que apontam para a 
necessidade de se ir além do desafio a preconceitos e buscar identificar, na 
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própria linguagem e na construção dos discursos, as formas como as 
diferenças são construídas. Isso porque a visão pós-moderna, grosso modo, 
focaliza os processos pelos quais os discursos não só representam a 
realidade, mas são constitutivos da mesma (Idem, p. 93).  

 

         Isso supõe afirmar que o multiculturalismo crítico compreende particularmente a 

diversidade cultural e seus descritores identitários, enquanto processos discursivos, 

corroborando para o entendimento de situações onde as identidades são formadas. Nesse 

sentido, ainda de acordo com Canen (Idem) 

 

O cerne do multiculturalismo crítico, em sua versão pós-colonial é, 
portanto, o desafio à naturalidade com que normas e diferenças se 
apresentam na sociedade. A desconstrução dessas normas e diferenças, nos 
discursos e nas linguagens, implica a necessidade de projetos que possam ir 
além de denúncias e que implicam estratégias no sentido de colocar “a nu” 
o caráter de construção dessas noções, de forma a desafiá-las, rumo à 
construção de identidades individuais, coletivas e organizacionais abertas à 
diversidade cultural e desafiadoras de preconceitos e dogmatismos que 
congelam aqueles percebidos como “os outros” (Idem, p. 97). 

 
 
         De acordo com Fleuri (2001) que defende a visão intercultural na educação, é preciso 

ficar atento para plasticidade como pode se apresentar o multiculturalismo, pois ao considerar 

válida em si mesma cada cultura, de igual forma essa compreensão corre o risco de enfatizar 

por demasia a historicidade o e relativismo inerentes à afirmação e construção de identidades 

culturais. Nesse sentido, poderá até mesmo justificar a formação de guetos culturais, que 

reproduzem desigualdades e afunilam discriminações sociais. Por sua vez, a perspectiva 

intercultural defendida pelo autor, oposição à visão essencialista, universalista, igualitária no 

monoculturalismo e do multiculturalismo, emerge 

 

no contexto das lutas contra os processos crescentes de exclusão social. 
Reconhece-se o sentido e a identidade cultural de cada grupo social. Mas, 
ao mesmo tempo, valoriza-se o potencial educativo dos conflitos. E busca-
se desenvolver a interação a reciprocidade entre grupos diferentes, como 
fator de crescimento cultural de enriquecimento mútuo.  Assim, em nível 
das práticas educacionais, a perspectiva intercultural propõe novas 
estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos diferentes. Busca 
promover a construção de identidades particulares e o reconhecimento das 
diferenças culturais. Mas, ao mesmo tempo, procura sustentar a relação 
crítica e solidária entre elas (FLEURI, op. cit., pp. 69-70). 

 
 

         Delineado sob essa compreensão a educação intercultural centra sua atenção nas 

diferentes forças de persuasão que os seres humanos conseguem estabelecer entre pares afins. 
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É uma tentativa de apreender os múltiplos sentidos que tais ações podem revelar a partir de 

determinados contextos. Nessa mesma linha de entendimento, há de se preocupar com a 

natureza dos valores ou atitudes inerente a procedimentos educativos. Nesse caso, a educação 

passa a ser entendida 

 
                                       como o processo construído pela relação tensa e intensa entre diferentes 

sujeitos, criando contextos interativos que, justamente por se conectar 
dinamicamente com os diferentes contextos culturais em relação aos quais 
os diferentes sujeitos desenvolvem suas respectivas identidades, torna-se 
um ambiente criativo e propriamente formativo, ou seja, estruturante de 
movimentos de identificação subjetivos e socioculturais (FLEURI, idem, 
pp. 31-2, grifos do autor). 

 
  
         Do modo até aqui delineado, tomar o conteúdo expresso pelos significados oriundos das 

formações interculturais e multiculturais – entre segmentos com configurações culturais 

diferentes – pressupõe maior apreensão sobre as expectativas dos sujeitos. Em termos de práxis 

pedagógica, portanto, existe a necessidade de se repensar como tem sido realizada a formação 

do educador/a, para que a elaboração de “modelos” educativos seja compatível com os 

interesses mais imediatos dos sujeitos em movimento. Desmembrados sobre esse ponto de 

partida, sem a pretensão de prescrever objetivos educacionais para educação intercultural, as 

discussões precedentes sinalizam consensualidade de alguns pontos: 

 

1. Para formulação de uma proposta educacional em termos de discurso e prática 

intercultural e bilíngüe, a problemática da identidade cultural dos sujeitos imediatos, 

necessita aparecer em primeiro plano; 

2. Faz-se necessário que a práxis pedagógica em educação intercultural e multicultural 

esteja radicada nos vários contextos pelos quais se expressam as lutas dos grupos 

sociais; 

3. Poderá haver maiores ganhos político-pedagógicos na educação intercultural se forem 

tomados à participação dos atores imediatos em seus próprios processos de educação e 

auto-educação, de modo que possam experimentar de fato novas maneiras de 

decodificação da realidade; eliminar condicionamentos sociais; estarem à dianteira da 

produção de suas reflexões e tomarem criticamente a realidade da qual participam; 

4. No plano do discurso pedagógico, a consecução de uma prática alternativa, em termos 

de educação intercultural, requer sintonia com os apelos que brotam das experiências 
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cotidianas, aproximando concretamente o diálogo da experiência com o discurso da 

práxis.   

Estruturando esses pontos, podemos sistematizá-los a partir do seguinte organograma: 

 

    

PERSPECTIVA INTERCULTURAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

SITUA-SE NUM TEMPO, ESPAÇO E  

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

      

 

ARTICULA O LOCAL COM O GLOBAL 

 E O GLOBAL COM O LOCAL 

 

 

 

DEFENDE  MUDANÇAS             NO  

CURRÍCULO, PROGRMAS       DE  

ENSINO E MATERIAS DIDÁTICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
COMPREENDE RELAÇÕES ÉTNICAS,  
CLASSES, SEXUALIDADE E GÊNERO 
COMO RESULTADO DE LUTAS  
SOCIAS MAIS AMPLAS 
 
 

 

          Os desdobramentos desses meta pontos prospectam um jeito novo de fazer política 

social, contribuído para que as comunidades indígenas do país incorporem em suas demandas 

INTERLIGA                        DIVERSIDADE  

CULTURAL E IGUALDADE DE DIREITO 

OPÕE-SE      A TODA             FORMA           DE  

ETNOCENTRISMO,                    RACISMO     E  

DISCRIMINAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

NÃO SEPARA EDUCAÇÃO DA POLÍTICA E A 
PEDAGOGIA DAS RELAÇÕES DE PODER 

RECONHECE AS SUBJETIVIDADES 
 E IDENTIDADE CULTURAL 
 DOS GRUPOS SOCIAIS 

DEFENDE O FIM DA EXPLORAÇÃO DE    
CLASSE DO SISTEMA CAPITALISTA 

VALORIZA O POTENCIAL EDUCATIVO 
DOS CONFLITOS,           PROMOVENDO  
RELAÇÕES ENTRE               PESSOAS E  
CULTURAS DIFERENTES 
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educativas os principais fundamentos educação na diversidade cultural, multiculturalismo 

emancipatório232, interculturalidade e pluralidade linguística.  

 

4.5. Críticas à educação multicultural 

 

         Os chamados países em vias de desenvolvimento, alinhados pelo modelo de economia de 

acumulação privada do sistema capitalista de produção, tem lutado, na maioria dos casos, 

desesperadamente, contra antigas formas de colonialismo interno. Reparar, por sua vez, 

anacronismos estruturais de longo prazo por meio de pseudo-reformas liberais, sem alterar as 

bases de exploração do próprio sistema capitalista, tornou-se uma das mais fortes retóricas dos 

governos atuais, sejam eles denominados países “periféricos” “emergentes” ou “centrais”. 

Nesse sentido emblemático, para alguns autores233, o discurso multicultural liberal da educação 

tem se configurado e consubstanciado num suporte importante de obliteração da própria 

compreensão dos conflitos sociais, corroborando também com a profusão de aputas em 

diferentes escalas do racismo atual.  Mclaren (1999), focando seus estudos na perspectiva 

marxista e pós-colonial, explicita quatro formas de compreensão do multiculturalismo, 

destacando aquela sob a qual articula suas escolhas teóricas e conceituais: o multiculturalismo 

crítico e de resistência. 

 
Quadro 4: Formas do Multiculturalismo 
 
                                       Peter Mclaren e as Formas do Multiculturalismo 
   

 

 

  Multiculturalismo  

      Conservador 

 

As tendências do multiculturalismo conservador podem ser 
encontradas naquelas visões coloniais em que as pessoas afro-
americanas são representadas como escravos e escravas, como 
serviçais e como aqueles que divertem os outros, visões que estiveram 
fundamentadas nas atitudes profundamente imperialistas dos europeus 
e norte americanos. Tal postura retrata a África como um continente 
selvagem e bárbaro ocupado pelas mais inferiores das criaturas que 
eram privadas das graças salvadoras da civilização ocidental. Ela pode 
também ser localizada nas teorias evolucionistas que apoiaram a 
política de destino manifesto dos Estados Unidos, a generosidade 
imperial e o imperialismo cristão. E pode, mais profundamente, ser 
compreendida como um resultado direto do legado de doutrinas da 
supremacia branca que biologizaram as populações africanas como 

                                                 
232 Escusado dizer que a perspectiva multicultural liberal faz forte apelo ao respeito, à tolerância e convivência 
pacífica entre as diferentes culturas. Na perspectiva crítica emancipadora, ao contrário, “não é apenas a diferença 
que é resultado de relações de poder, mas a própria definição daquilo que pode  ser definido como “humano” 
(SILVA, 1999, p. 86). 
233 Para uma análise sobre os dilemas da democracia no mundo globalizado e os desafios da educação e do 
multiculturalismo, vide Torres (2001). 
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“criaturas” ao compará-las com os estágios primordiais do 
desenvolvimento humano. 

 

  

 

  Multiculturalismo 

  Humanista Liberal 

Argumenta-se que existe uma igualdade natural entre as pessoas 
brancas, afro-americanas, latinas, asiáticas e outras populações raciais. 
Esta perspectiva é baseada na “igualdade” intelectual entre as raças, na 
sua equivalência cognitiva ou na racionalidade iminente em todas as 
raças que lhes permitem competir igualmente em uma sociedade 
capitalista. Diferente das concepções conservadoras, esta outra postura 
multicultural acredita que as restrições econômicas e socioculturais 
existentes podem ser modificadas e reformadas com o objetivo de 
alcançar uma igualdade relativa. Esta visão resulta freqüentemente em 
um humanismo etnocêntrico e opressivamente universalista no qual as 
normas legitimadoras que governam a substância da cidadania são 
identificadas mais fortemente com as comunidades político-culturais 
anglo-americanas. 

 

  Multiculturalismo  

     Liberal e de 

       Esquerda 

O multiculturalismo liberal de esquerda enfatiza a diferença cultural e 
sugere que a ênfase na igualdade das raças abafa aquelas diferenças 
culturais importantes entre elas, as quais são responsáveis por 
comportamentos, valores, atitudes, estilos cognitivos e práticas sociais 
diferentes. O multiculturalismo liberal de esquerda trata a diferença 
como uma “essência” que existe independentemente de história, 
cultura e poder. Esta perspectiva, geralmente, situa o significado 
através da ideia de experiência “autêntica” na falsa crença de que a 
política de localização de uma pessoa, de alguma forma, garante 
previamente uma postura “politicamente correta”. 

  Multiculturalismo  

      Crítico e de  

      Resistência 

O multiculturalismo crítico compreende a representação de raça, classe 
e gênero como o resultado de lutas sociais mais amplas sobre signos e 
significações e, neste sentido, enfatiza não apenas o jogo textual e o 
deslocamento metafórico como forma de resistência, mas enfatiza a 
tarefa central de transformar as relações sociais, culturais e 
institucionais nas quais os significados são gerados.  

 
Fonte: Peter Mclaren (1999, pp. 111-123). 
 
          Praticando sua crítica dentro da entidade sistêmica que é o capitalismo global, Mclaren 

(Idem) procura desenvolver um discurso pautado na pedagogia e na formação crítica de 

educadores/as e estudantes. Nesse sentido, dá corpo e forma a uma práxis pedagógica 

significa, no pensamento do autor , capacidade de unir, dialogar e traduz as experiências, os 

eventos e os significados culturais, de modo a se poder intervir criticamente nas situações 

onde eles são gerados, legitimados e anulados (MCLAREN, 2000). Entretanto, não se trata 

apenas de compreensão das formas puras como o conhecimento, eventos e significados são 

produzidos, mais sim saber quais interesses representa. Esse é o tipo de educação 

multicultural, defendido pelo estudioso, e é o que mais se aproxima das propostas delineadas 

pelos povos indígenas do Estado de Pernambuco.  
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          Os estudos de Callinicos (1995, 2007), por sua vez, arrolados por uma sólida crítica 

acerca das fases do imperialismo contemporâneo, leitura permeada pela análise marxista234 da 

história, provocam mais discussões. 

         O autor desconfia do discurso oficial veiculado pelas classes dominantes  no que se refere 

a uma possível predisposição harmonicista de se apresentar uma nação como sendo multiétnica 

e plural. Para ele uma das  tensões que ainda não foi superada, nas sociedades capitalistas, diz 

respeito ao racismo235.  Argumenta que existe uma institucionalização criminosa contra 

pessoas negras, em diferentes situações: no trabalho, na ocupação de moradia, dentro dos 

sistemas educacionais, no índice de assassinatos e aprisionamentos, pelo uso arbitrário da 

polícia ou das autoridades em relação ao controle de imigração etc. No seu entendimento as 

chamadas democracias capitalistas mais ricas estão profundamente mergulhadas numa visão 

racista. Assim, para qualquer estratégia anti-racista, seguindo suas orientações, pressupõe 

sólida reflexão acerca da natureza e das causas do mesmo. Essa questão, conforme o autor, tem 

sido  fomentada de duas maneiras:  

 

A visão liberal tradicional, ainda muito influente, trata o racismo 
primeiramente como um problema de atitude: o problema todo se resume 
em que os brancos têm preconceitos contra os negros. A solução óbvia, 
aparentemente, seria educar os brancos para despojá-los de seus 
preconceitos. Esse diagnóstico está implícito no programa Racism 
Awareness Training (RAT) {Treinamento para a conscientização sobre o 
racismo, N.do.T}, o qual tendo sido desenvolvido nos EUA nos anos 70, 
foi assumido durante a década de 80 na Grã-Bretanha por prefeituras 
dirigidas pelo Partido Trabalhista. Ao mesmo tempo houve uma tendência 
a se substituir a velha meta liberal de integrar as minorias negras às 
sociedades “hospedeiras” do Ocidente pela ideia do multiculturalismo. Isso 
implicou em conceber a sociedade como um ajuntamento de grupo étnicos, 
cada qual com sua cultura e irredutível. O objetivo passou a ser um arranjo 
pluralista baseado no entendimento mútuo entre os diferentes grupos 
étnicos, envolvendo, em particular, uma apreciação do valor das tradições 

                                                 
234 No texto Capitalismo e Racismo (disponível em http://socialista.tripod.com) o autor analisa o racismo tomando 
como ponto de partida à dominação da classe capitalista. Numa perspectiva de multiculturalismo crítico, pautada 
pela visão materialista e inspirada no marxismo, enfatiza-se “(...) os processos institucionais, econômicos, 
estruturais que estariam na base da produção dos processos de discriminação na diferença cultural. Assim, por 
exemplo, a análise do racismo não pode ficar limitada a processos exclusivamente discursivos, mas deve examinar 
também (ou talvez principalmente) as estruturas institucionais e econômicas que estão em sua base” (SILVA, 
1999, 87). Argumentos sobre o racismo e a interculturalidade, encontra-se em Martínez e Carreras (1988). 
235 Segundo Callinicos (1995, op. cit. pp. 9-10) o racismo existe onde um grupo de pessoas é discriminado com 
base em características que lhe seriam inerentes enquanto grupo. “(...) Diferenças raciais são inventadas, isto é, 
emergem como parte de uma relação de opressão historicamente específica para justificar a existência dessa 
relação”. Desse modo pergunta o autor: “qual é a peculiaridade histórica do racismo enquanto uma forma de 
opressão?” Responde: “Em uma primeira instância é que as características que justificam a opressão são inerentes 
ao grupo oprimido. Uma vítima do racismo não pode transformar-se para evitar a opressão; pessoas negras, por 
exemplo, não podem mudar a sua cor”. Isso representa, conforme o autor, uma diferença importante, por exemplo, 
entre opressão racial e opressão religiosa, uma vez que a solução para alguém que seja perseguido por motivos 
religiosos é mudar a sua fé (grifos do texto). 
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não-européias pela maioria branca (CALLINICOS, 1995, p. 5, grifos do 
texto). 

 

         Sua tese principal demonstra que o racismo é um fenômeno moderno, ou seja, não é tão 

antigo quanto à natureza humana, como se diz. O racismo, no formato que conhecemos, 

conforme o autor 

 

desenvolveu-se nos séculos 17 e 18 para justificar o uso sistemático do 
trabalho escravo africano nas grandes plantações do “Novo Mundo” que  
foram fundamentais para o estabelecimento do capitalismo enquanto 
sistema mundial. (...) Assim, o racismo hoje resulta das divisões que foram 
fomentadas entre diferentes grupos de trabalhadores, cuja competição no 
mercado de trabalho é intensificada pelo fato de que os mesmos, 
freqüentemente, vem de diferentes partes do mundo, agrupados no interior 
das fronteiras de um mesmo Estado pelo apetite insaciável do capital por 
força de trabalho. Dessa forma o racismo serve para jogar os trabalhadores 
uns contra os outros, e para impedi-los de combater efetivamente os 
patrões que exploram a todos eles, independentes de sua cor ou origem 
nacional (Idem, op. cit., p. 8). 

 

         Callinicos (Idem, ibidem) compreende que a existência do racismo arraigado nas 

sociedades modernas, atenta contra os interesses de todos os trabalhadores. Nesse caso, sob 

duplo sentido, as lutas anti-racistas deveriam se travar: i) primeiramente como conquista dos 

trabalhadores brancos para que possam identificar seus interesses juntamente com os dos 

trabalhadores negros; ii) segundo, estabelecer como meta da luta anti-racista a libertação dos 

povos oprimidos, ou seja, enquanto parte integrante de uma batalha bem mais ampla contra 

todas as formas de opressão do sistema capitalista.  Pressupõe romper radical e profundamente 

com as estruturas materiais que dão sustentação às dinâmicas desenvolvidas pela classe 

capitalista dominante.  

         Há, por conseguinte, no escopo dessas disputas, a necessidade de compreender político-

filosoficamente sob quais condições tem-se promovido o aumento das desigualdades entre as 

massas. Callinicos (2007, p. 255) lembra que durante o último quarto do século XX 

presenciou-se o desenvolvimento de um tipo de liberalismo igualitário. Trata-se, conforme 

argüi, “de teorias filosóficas sobre a justiça nas quais a igualdade econômica e social é 

concebida como um dos valores constitutivos das sociedades capitalistas”. Não obstante, 

assinala o crítico, a referência obrigatória do liberalismo igualitário continua sendo em nossos 



 222

dias, o conhecido livro de John Rawls: Teoria da Justiça de 1971236.  Nele, conforme 

Callinicos 

 

se define a justiça como equidade segundo dois princípios: (1) a igual 
distribuição de uma lista bem conhecida de liberdades civis e políticas; e 
(2) o famoso “Princípio da Diferença”237, de acordo com o qual as 
desigualdades sociais e econômicas só são justificáveis quando redundam 
em benefício dos setores mais despossuídos da sociedade (CALLINICOS, 
2007, p. 256).  

 

         Evidentemente que na prisão do liberalismo igualitário o problema da igualdade esbarra 

tanto no acesso a distribuição de bens como na tomada de decisões. Dessa forma, a 

problemática da igualdade passa a ser diluída no sentido causa-efeito. Reitera Callinicos (Idem, 

p. 267): 

A aspiração à igualdade foi um dos ideais construídos pela moderna 
sociedade capitalista triunfante depois das grandes revoluções burguesas. 
De diferentes maneiras as revoluções inglesa, americana e francesa 
articularam um impulso igualitário na medida em que desafiavam as 
hierarquias do antigo regime. Ao proceder de tal maneira, desataram uma 
dinâmica que persiste até o presente, conforme novos grupos – de 
trabalhadores, escravos, mulheres, súditos coloniais, negros, lésbicas e 
gays, entre muitos outros – reafirmaram suas demandas de igualdade. 
Porém – embora o capitalismo seja o chão sobre o qual o ideal da 
igualdade ganhou forma pela primeira vez –, esse ideal somente pode 
realizar-se além de suas fronteiras.  
 

         O que o autor aduz, é que não há equidade ou aspiração à igualdade, implícita a 

concepção igualitária de justiça liberal. Entendendo, nesse caso, a igualdade como a imposição 

de uma condição de conformidade à ordem de exploração dominante. Estes elementos estão 

imbricados na visão liberal de educação multicultural. 

 

 4.6. A educação intercultural enquanto problema pedagógico 

 

         A par das críticas aferidas acima por Callinicos face às armadilhas do discurso igualitário, 

o debate a favor da educação intercultural, mediado por processos de leitura de mundo 

                                                 
236 Vide, Rawls (1981), Uma Teoria da Justiça, onde o autor discute, sob viés neoconservador, o papel da justiça, 
igualdade equitativa, natureza da justiça, sociedade estruturada, status de governo majoritário, moralidade de 
princípios, o bem como racionalidade, entre outros. 
237 De acordo com Callinicos (2007, p. 261) “o Princípio da Diferença rawlsiano que diz que as desigualdades 
sócio-econômicas são justificadas quando beneficiam aos mais desprovidos, por exemplo, poderia apreciar-se 
como um ideal prioritarista antes que como um ideal igualitário. Um dos atrativos do prioritarismo é, justamente, o 
que permite evitar a objeção com relação ao “efeito nivelador para baixo” que se costuma atribuir ao ideal 
igualitário. Esse é o antigo argumento com o qual acusam os igualitaristas de não aceitarem mudança alguma com 
exceção daquela que incremente a igualdade”. 
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(FREIRE, 1983) e instituídos no interior de esferas escolares, ganham impulso com a 

ressignificação dos novos conteúdos curriculares na educação escolar indígena (RCNEI, 

1998)238;  no que tange às condições de formação docente/discente (DIAS, 2002; SILVA & 

COSTA, 2007), seja refletindo sobre os diferentes níveis de aprendizagem escolar e não 

escolar (SILVA e GRUPIONI, 1995) ou mesmo pensando quais tematizações seria possível 

promover, a partir de  situações e contextos pedagógicos objetivos, o diálogo entre culturas 

diversas239 e diferentes (FRANCHETO, 2002). Para Souza (2007) o problema central diz 

respeito à construção de formas de convivência plena, de existência humana, isto é, como esse 

debate pode de fato contribuir com a verdadeira humanidade do ser humano. No âmbito escolar 

e mediado por sua proximidade com o pensamento freireano, Souza defende a organização das 

escolas como Centros Culturais e os processos de ensino aprendizagem, como Círculos de 

Cultura.  Nesse perfil reorientador da práxis pedagógica, o debate educacional se conformaria, 

conforme o autor  

 

No sentido de se perguntar sobre os manejos possíveis dos processos 
socioculturais no interior de processos educativos não escolares ou de uma 
escola pública a serem organizados como um Centro Cultural nos quais se 
ampliem as possibilidades de seus sujeitos como seres humanos e 
profissionais de um mundo diferente. (SOUZA, op. cit., p. 340) 
 
 

         Entretanto existem reservas conceituais e práticas  quanto ao debate da possibilidade de 

situações duradouras entre sociedades multiculturais (no domínio nacional/internacional) e, 

numa mesma razão, de sistemas interculturais congruentes no plano pedagógico escolar. Nesse 

caso, o obstáculo a interculturalidade ainda é o etnocentrismo cultural e os conflitos gerados 

pelos problemas advindos da sobrevaloração das relações de classe. Souza (Idem, p. 346) 

argumenta que o “habitus de excluir a invasão da escola pelos saberes não escolares há que ser 

quebrado”. Se não o for, argumenta o autor, “torna impossível qualquer renovação e inovação 

                                                 
238 Feuri (2006, p. 496) argumenta que temas como o da diferença e da identidade sociocultural, assim como o 
reconhecimento da multiculturalidade e a perspectiva intercultural aparecem com muita força no campo da 
educação, no Brasil, com o desenvolvimento do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, assim 
como as políticas afirmativas das minorias étnicas, com as diversas propostas de inclusão de pessoas portadoras 
de necessidades especiais na escola regular, com a ampliação e reconhecimento dos movimentos de gênero, com a 
valorização das culturas infantis e dos movimentos de pessoas de terceira idade nos diferentes processos 
educativos e sociais.  
239 É preciso atentar, conforme alerta Fonseca (2003, p. 388), que o diverso “foi se constituindo no Ocidente em 
um ser de uma outra natureza, portanto menos humano, não pertencente integralmente à espécie do Homo sapiens. 
Desse modo, foi se consolidando a ideia de que o diverso guardava consigo a sua particularidade, a sua diferença, 
portanto uma natureza também diferente da minha, nisso possibilitando vê-lo e tratá-lo também como um 
desigual”. 
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das escolas de Educação Básica” (Idem). Faz-se necessário, portanto, que se reconstrua outras 

concepções sobre saberes informais e formais na busca do estabelecimento de um outro 

“habitus”.  Assim, a consecução desse novo saber escolar permeado na perspectiva da 

educação intercultural, passa,  possivelmente, por processos de reinvenção de discursos240, 

práticas, percepção e habitus (cf. Souza), desaguando na configuração de projetos e 

experiências pedagógicas interculturais libertadoras (SCOCUGLIA e NETO, 1999), dentro e 

fora do ambiente escolar. 

          O problema da diversidade cultural na educação escolar brasileira, segundo Fonseca 

(2003) são discursos enxertados de práticas remotas. Entretanto, a partir dos últimos trinta 

anos, tem-se atingido níveis razoáveis de interlocução nesse campo temático. Para de fato 

enfrentar esse problema, conforme o autor, 

 

 
o discurso da educação escolar foi levado a realizar uma crítica a sociedade 
como todo, assim como de igual forma, sobre os resultados da própria 
educação.   Foi ficando cada vez mais claro que a igualdade dentro da 
escola não significa uma mesma equação de fins. É preciso lembrar que 
existe fora da escola uma divisão social de classe instituída por uma 
sociedade também dividida e desigual. Nesse sentido, cabe na tarefa 
educativa de transformação histórica da sociedade, tomar as diferentes 
representações dos grupos sociais atuantes da mesma, como necessários, 
para não sobrecarregar sofismaticamente um ideal de educação calcado 
num mesmo modelo de identificação social, política, cultural, econômica e 
filosófica. Então se torna muito mais emblemático definir critérios 
consensuais de educação intercultural se, epistemologicamente, a discussão 
for tratada como um adendo à possibilidade de integração de um outro, em 
relação à sua plena inserção no mesmo sistema, ainda que sob condições 
desiguais (FONSECA., Op. cit., p. 76). 
 

      

         Numa outra perspectiva, visão conceitual da interculturalidade e dos processos 

educativos, Angel Aparicio Cruz (2009), compreende que a educação intercultural parte da 

ideia da necessidade de respeitar e integrar a diversidade cultural nas sociedades multiculturais 

de hoje. Dena241 (s/d), por sua vez, propõe que para entender o conceito de interculturalidade 

enquanto caminho para convivência de diferentes culturas, é preciso conhecer o enfoque de 

cultura que subentende este mesmo conceito, a fim de saber o tipo de interações e mudanças 

                                                 
240 Valendo para o etnólogo, historiador, sociólogo, pedagogo ou jurista, Silva (2001, p. 40) defende que esses 
profissionais ao dirigir-se a um público não especializado tornem acessíveis seus discursos, a fim de que ele tenha 
alcance, seja com relação à atuação política no campo da escolarização indígena, seja quanto à eficácia na 
educação de direitos. Por outro lado, cabe indagar se um pensar comprometido política e socialmente com índios 
nesse campo deverá ser um pensar circunscrito, predeterminado, seguidor de uma agenda política que a ele cabe 
endossar e justificar. 
241 Arquivo disponível em http://redderedes.upn.mx/2areunion/lupemillan.htm - Acessado em Dezembro de 2009.  
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culturais que se estabelecem, podendo então desse modo, significar sua vinculação com a 

educação.  Muñoz Cruz (1998) analisa os objetivos políticos e socioeconômicos da educação 

intercultural bilíngüe e as mudanças que necessitam se implementar no currículo escolar 

indígena. Para o autor, os modelos educativos de corte liberal e os modelos críticos de 

resistência e emancipação não são compatíveis. Nesse sentido é necessário repensar os 

paradigmas que permeiam o discurso sobre educação escolar indígena. Na tabela abaixo, 

assinala-se, segundo recorta o autor, os principais marcos desse debate, escalonados na 

América Latina. 

 
           Paradigmas de la educación indígena escolarizada en América Latina 

 

educación bilingüe (EB)  Modelo democratizador  

educación bilingüe bicultural 
(EBB) 

Modelos de capital humano 
y de superación de la 
marginalidad 

[(educación bilingüe 
intercultural (EBI) educación 
intercultural bilingüe) (EIB)]  

Modelo liberal de capital 
humano y 

educación indígena  
educación multicultural  

  

educación endógena educación 
propia etnoeducación 

modelo crítico de 
resistencia 

                     Fonte: Muñoz (1998, p. 32). 

 

        Segundo H. Munõz (1998, p. 36), as mudanças intentadas em termos de políticas 

educativas revela que os esforços de favorecer capacitações e atualizações do profissional 

docente, tem resultado desproporcional ao pouco impacto  face à qualidade das aprendizagens. 

Encontramos-nos, conforme prescreve o autor, sobre um ponto estacionário, carecendo 

imaginar novos valores, estratégias e prazos mais realistas, em educação escolar, a fim de 

produzir uma verdadeira mudança nas escolas indígenas, principalmente as rurais. Entretanto, 

algumas responsabilidades são inquiridas as esferas instituintes para que se possa equalizar 

determinadas proposições. 
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Responsabilidades frente al cambio educativo EIB 

Sociedad 

 reconocimiento de derechos 
indígenas  

 evolución del bilingüismo 
conflictivo hacia la pluralidad 
lingüística  

 conexión de la educación con el 
desarrollo nacional  

 reinterpretación de la diversidad 
como un recurso  

 desarrollo de un nacionalismo 
multiétnico y multicultural  

 financiamiento público y privado 
de la educación indígena  

 fomento de la autoestima 
favorable de la etnodiversidad  

Sistemaeducacional 

 equidad escolar  
 profesionalización y formación 

docente EIB  
 descentralización y gestión 

participativa de la función 
educativa  

 interrelaciones con el trabajo, la 
comunicación social  

 apoyo a los proyectos sociales y 
niveles de concreción curricular  

 investigación sobre la calidad y 
pertinencia  

Escuela 

 interpretación didáctica de los 
principios EIB  

 aprendizajes significativos  
 entendimiento para la 

transformación  
 participación/conducción 

comunitaria  

                     Fonte: Muñoz (1998, p. 32). 

 

          Por sua vez, Maria Jesús V. Antonio (1998), analisa a interculturalidade como 

perspectiva de se repensar os espaços educativos não formais. Para autora (Idem, p. 202) é 

importante poder contar com experiências vividas que permitam questionar a fratura comum 

entre discurso pedagógico, cultura formal e uma prática cotidiana. Nesse caso, a fim de realizar 
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uma experiência reflexiva pautada pelo diálogo real com os sujeitos, deva articular-se sob uma 

práxis integrada aos objetivos e finalidades da educação bilíngüe e intercultural. 

         Diz-Couder (1998) apresenta um mapa geral sobre mudanças jurídicas na educação 

ibeoamericana. No texto, o autor também analisa, a diversidade cultural sobre diferentes 

possibilidades: linguística, étnica, educacional e política educativa.  

         Sobre educação bilíngüe (Idem, p. 24-5) alerta para o fato de ainda se encontrar 

posicionada sob critérios psicolinguísticos e pedagógicos. Isto é, concentra-se numa 

perspectiva de melhor aproveitamento escolar e desenvolvimento mais harmônico das 

habilidades psicolinguísticas entre crianças bilíngües. Segundo o pesquisador, dadas às 

condições atuais de subordinação social e política dos idiomas ameríndios e seus falantes, se 

faz necessário tomar em consideração os aspectos etnopolíticos inerentes a todo programa 

bilíngüe, com a finalidade de contrapor a discriminação e subordinação linguística e cultural 

presente nesses programas. 

         Em torno dessas considerações, podemos dizer, que para promover uma Educação 

intercultural numa sociedade instituída por desigualdades sociais como a brasileira, carecemos 

substituir velhos “olhares escolacentristas” (ARROYO, 2003), enfatizando a educação como 

ação de prática cultural de liberdade (FREIRE, 1983), e o lugar da produção de discurso, como 

possibilidade de transformação político-social (FAIRCLOUGH, 2008; PÊCHEUX, 1988).  

 

4.7. Critérios políticos e éticos na formulação do discurso intercultural 

 

          Cruzando a legislação infraconstitucional pela diversidade das culturas no Brasil 

consideramos a seguinte problemática: se faz necessário ficar atento às amarrações 

interdiscursivas com ênfase nos discursos sobre inclusão, marginalidade, violência, 

desenvolvimento sustentável, relações étnico-raciais, gênero, sexualidade, etc. (a fusão de 

muitas coisas a favor de uma nova unidade cultural), transfigurados sob a forma de política de 

Estado (despotismos descentralizados), não sejam tratadas sob o viés do assistencialismo 

retardatário, subtraindo ardilosamente problemas materiais e estruturais de dominação; e 

afastando-se, performaticamente, dos projetos alternativos advogados pelos movimentos 

sociais,  quanto à possibilidade de construção de uma nova ordem social.  

          Em tempos de desconstrução/reconstrução242, de desaquecimento das lutas 

emancipatórias, tem sido sutil transfigurar os movimentos sociais e suas agendas, promovendo 

                                                 
242 Todavia, a luta pela desconstrução/reconstrução tem um ponto limite, pois segundo Santos (2007, p. 81) não 
podemos desconstruir a capacidade de resistência. Nesse sentido, “toda a descosntrução de alguém, de grupos, de 
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deslocamento e descontinuidades em seus projetos. Na tentativa de compreender os sentidos, 

ações e contextos que essas situações assumem, faz-se, portanto, necessário se deixar 

interpelar, como diz Fleuri (2003, p. 31) “pelos sentidos de tais ações e pelos significados 

constituídos por tais contextos”. Porquanto, o prudente seria dizer, de acordo como Santos 

(2004, p. 39) que na “prossecução de múltiplas narrativas de emancipação social”, não exista 

emancipação no singular, mas emancipações e o que as define como tal não seja uma lógica 

histórica (historicista), e sim “critérios éticos e políticos” mais amplos. 

          A “diáspora” promovida pelos movimentos sociais durante as décadas de 80 e 90 

anunciaram, conforme Moreira (2002, p. 17), novas possibilidades e conquistas, destronando o 

mito da democracia racial brasileira e favorecendo outra compreensão acerca das diferenças 

culturais e interculturais “presentes no tecido social”. Assim é muito pouco frutífero ainda se 

falar de coesão cultural a partir da cultura hegemônica, já que os “conteúdos” interculturais 

estão antagonicamente entrelaçados e indefinidos na arena dos conflitos sociais. De fato, o 

reconhecimento de um tratamento contra-hegemônico, supõe “analisar o modo pelo qual 

operam poderosos interesses conservadores, tanto ideológicos como materiais” e “compreender 

melhor tanto as condições de atuação da educação, como as possibilidades de alteração dessas 

condições” (APPLE, 2001, p. 47). Noutra articulação, dever-se-ia prestar mais atenção às 

formas plurais e instáveis sob as quais tem se desenvolvido processos de escolarização, assim 

como são utilizados mecanismos de classificação e dominação na esfera pública. Não se pode 

esquivar, conforme argumenta Popkewitz (2002, p. 189), que “as práticas de governo têm 

formas corporificadas particulares pelas quais as práticas estatais e a consciência individual se 

relaciona”. Esse aspecto é sumamente importante para não essencializar a maneira como os 

atores percebem o desenrolar dos eventos ou como os “eventos moldam o que os atores 

percebem” (POPKEWITZ, idem, p. 179). O atual fortalecimento de formas de pensar a 

educação sob o prisma neoconservador tem contribuído com lógicas sutis de exclusão, 

metamorfoseando  demandas como igualdade, diversidade e diferença sob disfarce se estar 

realizando reforma social, acunhadas de avanços democráticos. Sob essa envergadura tem-se 

reposicionado a educação na perspectiva intercultural crítica, considerando a práxis pedagógica 

do professor/a uma ação política e ética, “como uma construção social e historicamente 

situada”. Desse modo de ver, a pedagogia crítica não se “restringe às salas de aulas”, encontra-

se “envolvida toda vez que existirem tentativas deliberadas de influenciar a produção e 

construção de significado, ou como e que conhecimento e identidades sociais são produzidas 

                                                                                                                                               
movimentos ou teorias que queiram reconstruir a emancipação social tem um elemento construtivista, um 
elemento de desconstrução e um elemento de reconstução”. 
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dentro e entre conjuntos particulares de relações sociais”. Pressupõe dizer que a pedagogia não 

diz respeito “apenas às práticas de ensino mas também envolve um reconhecimento da política 

cultural que tais práticas sustentam”, conforme exemplarmente argumenta Mclaren (1997).     

          A preocupação central desse tipo de abordagem é com a possibilidade de desvelar sob 

quais sentidos e condições a dominação e a opressão encontram-se “produzidas dentro dos 

diversos mecanismos de escolarização (GIROUX, 1997). Para isso se faz necessário transpor 

muitas  posições e valores de poder ainda presentes na visão tradicional de ensino e currículo 

escolar. Giroux (idem, p. 37) diz que o perfil de racionalidade dominante, nesse tipo de 

perspectiva  

 

(...) está enraizada na atenção estreita à eficácia, aos comportamentos 
objetivos e aos princípios de aprendizagem que tratam o conhecimento 
como algo a ser consumido e as escolas como locais meramente 
instrucionais, destinados a passar os estudantes uma “cultura” e conjunto 
de habilidades comuns que os capacite a operarem com eficiência na 
sociedade mais ampla. 
 
 

          Caberia então aos educadores/as conceber (no pensar e no fazer) o espaço escolar como 

algo em permanente construção, sendo, porquanto, a escola arena de muitos interesses, pode 

sim promover processos de apropriação de saberes, mesmo trafegando em ambientes sociais 

antagônicos. Como claramente defendem Giroux e Simon (2001), é preciso assumir a escola 

como um território de luta e a pedagogia como uma forma de política cultural. Assim, os 

autores lançam o argumento de que 

 

as escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a fim 
de habilitar as pessoas a intervir na formação de suas próprias 
subjetividades e a serem capazes de exercer poder com vistas a 
transformar as condições ideológicas e materiais de dominação em 
práticas que promovam o fortalecimento do poder social e demonstrem as 
possibilidades da democracia. Queremos argumentar a favor de uma 
pedagogia crítica que leve em conta como as transações simbólicas e 
materiais do cotidiano fornecem a base para se repensar às suas 
experiências e vozes. Não se trata de um apelo a uma ideologia 
unificadora que sirva de instrumento para a formulação de uma 
pedagogia crítica; trata-se, sim, de um apelo a uma política da diferença e 
do fortalecimento do poder, que sirva de base para o desenvolvimento de 
uma pedagogia crítica através das vozes e para as vozes daqueles que são 
quase sempre silenciados. Trata-se de um apelo para que se reconheça 
que, nas escolas, os significados são produzidos pela construção de 
formas de poder, experiências e identidades que precisam ser analisadas 
em seu sentido político-cultural mais amplo (GIROUX e SIMON, 2001, 
p. 95-6). 
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          Consolidando outras noções de ensino e aprendizagem nos diferentes espaços e 

contextos sociais, já se cria condições de aproximar o discurso político do campo da 

escolarização, oferecendo base aos educadores/as, “para reconstruir-se uma teoria social crítica 

que ligue a pedagogia a formas de crítica e possibilidade” (GIROUX, Idem, p. 257). Todavia, 

essa situação não ocorre mecanicamente, proposições alternativas em torno dos “aspectos 

centrais de uma teoria educacional crítica”, tem a ver, profunda e radicalmente, com escolhas 

de discursos e formas de engajamentos a favor de lutas contra-hegemônicas. Souza (2001, p. 

112) afirmava ser possível encontrar ou inventar, 

  

na prática pedagógica, espaços capazes de ressignificar os discursos 
oficiais da política educativa de tal maneira que permitam processos 
educativos em  outras direcionalidades que não as que se quer impor a 
partir dos discursos pedagógicos oficiais. 
 

 
          Nesse sentido, a recontextualização pedagógica, segundo o autor,  

 
indica que os discursos, os textos, para cumprirem sua função educativa, 
têm que assumir dimensões formativas a partir das condições e situações 
dos educandos. E exige uma competência dos educadores a ser 
desenvolvida tanto na formação inicial quanto contínua para garantir a 
tarefa da recontextualização (Idem, ibidem). 

 

          As escolhas sinalizadas por Souza (Idem), isto é, transformações no âmbito da realidade 

educativa, tomam novos fôlegos quando realizadas por processos de recognição de sentidos em 

termos de “práticas pedagógicas, escolares ou não” (p. 95). No cerne dessas escolhas os 

educadores/as críticos são levados a buscar metodologias de ensino mistas e conexas aos 

apelos mais condizentes de um pensar e agir a favor do diálogo intercultural, configurando 

outras possibilidades políticas de sociedade e visão de mundo. Não obstante, reinventar 

experiências educativas sob essa envergadura, faculta assumir processos híbridos de 

interseções culturais, abertas por múltiplas afiliações epistemológicas, potencializando, junto a 

estudantes e educadores/as, capacidades de compreensão e intervenção crítica, por dentro dos 

conflitos que permeiam as instituições educacionais e nelas desenvolvem-se diariamente 

(APPEL, 2002). A discussão vai crescendo à medida que o significado de determinadas 

práticas culturais/ideológicas são desveladas, e se penetra no âmago das relações de poder243, 

                                                 
243 Afirma Blacker (2002, p. 162) para efetivamente combater as “rede minuciosa das técnicas pnópticas” da 
sociedade carcerária precisamos reconhecer que a sociedade industrial contemporânea é caracterizada por 
relações de poder radicalmente difusas e localizadas e que a fonte e os mecanismos de poder não podem ser 
encontrados em um local único ou central”. 
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onde os antagonismos culturais, econômicos, políticos e sociais estão enviesados 

historicamente. Estruturas do agir e pensar compõe ordens de discursos, podendo ser 

encontradas nas instituições escolares e nas ideologias que recrutam diversos atores, tanto para 

assumir posição de conformação, reconhecimento e subordinação; quanto para atuar no sentido 

contrário a prescrições vazias de significados e de mudança política. 

          De modo geral, o locus de resvalo do pensar e agir crítico encontra, vis-à-vis, na relação 

professor/aluno, condição de manifestação de um fazer pedagógico coerente, capaz de 

promover orientações mais seguras sobre a natureza do trabalho escolar, evidenciado pelos 

seus impactos, repercussões, limites e acertos. Reconhecendo o papel “diretivo” da educação 

(uma ação condicionada, não necessariamente determinada), isso requer ter que aceitar seu 

caráter inacabado, porém, eminentemente prospectivo e político. Da mesma forma como não 

se concebe uma pedagogia sem reflexão pedagógica, também não há como aceitar uma 

educação sem Educação Política, durante o processo de formação dos sujeitos. Na Educação 

Política, defende Giroux (2003), compreende-se 

 
                                               que as escolas e outros espaços culturais não podem abstrair-se das 

condições socioculturais e econômicas de seus estudantes, de suas 
famílias e de suas comunidades. A educação política (...) significa ensinar 
os estudantes a correr ricos, fazer perguntas, desafiar aqueles no poder, 
honrar tradições críticas e ser reflexivo a respeito da forma como a 
autoridade é utilizada na sala de aula e em outros espaços pedagógicos. 
Uma educação política propicia a oportunidade para que alterem a 
estrutura de participação e o horizonte do debate pelo qual suas 
identidades, seus valores e seus desejos são moldados. Uma educação 
política constrói condições pedagógicas para capacitar os estudantes para 
entenderem como o poder opera sobre eles, através deles e por eles, para 
construir e ampliar seu papel como cidadãos críticos (GIROUX, 20003, 
p. 161). 

 
 
          Adentrando sobre as implicações do trabalho educativo, na perspectiva intercultural da 

educação escolar indígena, é imperativo levar em consideração que “(...) os discursos 

marginalizados de raça, de gênero e de orientação sexual também devem ser compreendidos 

como anti-essencialistas e abertos à interrogação da própria natureza da autoridade que lhes 

confere legitimidade étnica e política” (GIROUX, 20003, p. 114). De modo semelhante, 

poder-se-ia dizer também o mesmo sobre as relações entre “práxis pedagógica,   

escolarização e crítica cultural”, pois elas devem ser vistas como parte de uma luta constante 

por aquilo que caracteriza o social (GIROUX, Idem, Ib.) 

         O saber que se permite cruzar por experiências coletivas, conhecimentos acumulados 

durante vivências ímpares, oferece condição de compreender os ritmos das mudanças nas 
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situações de trabalho e fortalece a apropriação de uma consciência discursiva mais autônoma, 

promovendo um domínio maior no tocante a aprendizagem reflexiva. Essa situação propícia 

também a tomada de consciência sobre os problemas que limitam a percepção social. 

           O movimento da práxis reflexiva, no ensino e na formação de professores/as indígenas, 

baseados pelos conceitos da pedagogia crítica244, da educação multicultural e intercultural, 

desempenha hoje um papel central na relação docente/discente, de modo que a visão de 

professor/a como agente passivo tem sido refutada e transposta categoricamente nos vários 

espaços de atuação desse educadores/as. Refletindo constantemente sobre problemas 

didáticos, metodológicos e conceituais, esses professores/as conseguem reordenar seus 

esforços de natureza pedagógica, articulando objetivos e solução, no universo de 

possibilidades da educação escolar. Noutras situações era muito freqüente se encontrar 

professores/as acomodados/as ou submissos/as a diversas regras de dominação institucional. 

Apesar do desenvolvimento intelectual desses atores, predominava ausência de 

responsabilidade, sobretudo às conseqüências do “ensino transferido”. Os efeitos dessas ações 

resvalavam diretamente sobre os estudantes indígenas; e esses, incapacitados de reagir à 

educação mecanicista, não produziam sobre a escola, quase nenhum tipo de crítica alternativa.  

          Em resposta a inércia reprodutivista da ação institucional e docente, lideranças e 

organização de professores/as passam a promover constantes discussões entre si, interagindo 

perspectivas interculturais congruentes, considerando o contexto e especificidade das escolas 

indígenas, na implementação de programas de ensino, formação e qualificação docente. Isso 

fez suscitar um grande interesse por propostas abertas a múltiplos fatores, priorizando, de um 

lado, as expectativas e demandas recorrentes dos grupos e, do outro, experimentando 

concepções críticas, radicais e inovadoras, na prática diária em sala de aula245.  Nesse caso, 

subjacente aos processos de ensino vai se construindo e consolidando-se concepções de 

                                                 
244 De acordo com Mclaren, há suposições em comum entre educadores e educadoras críticas em torno do que 
vem a ser a Pedagogia Crítica. As mais específicas, segundo o autor, seriam as seguintes: “a) as pedagogias 
constituem uma forma de crítica social e cultural; b) todo o conhecimento é fundamentalmente mediado pelas 
relações lingüísticas (...); c) os indivíduos relacionam-se sinedoquicamente com a sociedade como um todo, 
através de tradições (...); d) os fatos sociais nunca podem ser isolados do domínio dos valores, ou removidos das 
formas de produção e inscrição ideológica; e) o relacionamento entre conceito e objeto e entre significante e 
significado não são inerentemente estáveis nem transcendentemente fixados (...); f) a linguagem é central na 
formação da subjetividade (compreensão consciente e inconsciente); g) em qualquer sociedade, certos grupos 
são desnecessários e, com freqüência, injustificadamente privilegiados em relação a outros (...); h) a opressão 
tem muitas caras concentra-se em apenas uma às custas das outras (...) pode descaracterizar ou ocultar a 
interconexão entre elas; i) um mundo imprevisto de relações sociais espera por nós, e o poder e a opressão não 
podem ser entendidos simplesmente em termos de cálculos irrefutáveis de significado, ligados a condições de 
causa e efeito; j) dominação e repressão estão implicadas na contingência radical do desenvolvimento social e 
em nossas respostas a isso; k) e as práticas de pesquisa dominantes estão geral e inadvertidamente  implicadas na 
reprodução de sistemas de opressão de classe, raça e gênero” (MCLAREN, 2000, pp. 59-60) . 
245 O desdobramento dessas questões serão analisadas nos próximos capítulos dessa pesquisa. 
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pedagogias em educação intercultural. Muito embora não se possa argumentar de maneira 

homogênea, ainda assim, é possível dizer sobre os discursos produzidos no seio das 

organizações de professores/as indígenas do país, Pernambuco não difere, que os conteúdos, 

posições teóricas e políticas da prática entre educadores/as indígenas, firmam-se na defesa de 

um conhecimento construído como forma de mudança social (FAIRCLOUGH, 2001). Ainda 

que não seja uma perspectiva de educação substancialmente socialista (MARARENKO. 

1983), o modo como tem sigo realizada a educação escolar indígena, apresenta muitos sinais 

dessa possibilidade. Pois tem ajudado a instituir alicerces de uma nova teoria pedagógica 

(cultural e política), orientando continuamente diferentes atores (crítica aos modelos 

corporativistas e privatistas contemporâneos). Essa participação tem inclusive propiciado, 

conforme analisamos anteriormente no capítulo III, à profusão de análises empírico-sociais de 

maneira fecunda e crescente, provocando um universo mais vasto de possibilidade em termos 

de prática político-pedagógica, no âmbito da educação escolar e também não escolar.  
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             Discurso pela Educação Intercultural Pankará  

                                   e Mudança Social 
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                                                    CAPÍTULO V 

 OS ÍNDIOS PANKARÁ: A ESCOLA DIFERENCIADA E O DISCURSO 

                         PELA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL                                                   
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                                                        CAPÍTULO V 

 

5. Os Índios Pankará: A Escola Diferenciada e o Discurso Pela Educação Intercultural 

 

A educação de cada povo dever ser fortalecedora das lutas que 
cada povo tem (Agnaldo Xukuru, professor, liderança indígena 
e política, membro da COPIPE, Serra Umã, Dezembro de 
2001). 

 

 

Apresentação 
  
          A análise que se segue constitui uma interpretação sobre o discurso pedagógico na 
perspectiva intercultural da educação escolar entre os sujeitos dessa investigação. Os dados 
“etnográficos” (registros e depoimentos) dos discursos e práticas pedagógicas veiculadas por 
professores/as e lideranças Pankará, constitui o pano de fundo desses dois capítulos. Foram 
analisados, entre outros aspectos, os cincos eixos da educação escolar, a função social da 
escola, o Projeto Político Pedagógico, os processos de avaliação da aprendizagem, a relação 
teoria e prática, discurso e interdiscurso, o modelo de gestão e a interlocução político-
pedagógica com a Comissão de Professores/as indígenas do Estado de Pernambuco. O objetivo 
é poder, no âmbito da análise de discurso, compreender de que maneira tem sido interpretada, 
planejada e realizada a perspectiva intercultural da educação escolar na comunidade indígena; 
mas também: desvelar sob quais configurações e sentidos os sujeitos da educação escolar 
tomam suas práticas discursivas compatíveis ao discurso a favor de mudança ou transformação 
social, conforme a perspectiva de Norman Fairclough; descrever e analisar os enunciados a 
favor da educação escolar indígena – tensões e possibilidades – na correlação de práticas 
discursivas e não-discursiva, apoiadas na teoria pós-critica de vários autores.  
 
 
5.1. Os Índios Pankará da Serra do Arapuá 

 
 
             De acordo com os dados censitários (IBGE, 2005; ISA, 2006, FUNAI, 1995) localizados 

em diferentes regiões do Estado de Pernambuco246, existe atualmente cerca de 11 povos 

indígenas, pertencentes  as seguintes etnias: Atikum, Fulni-ô, Kambiwá, Kapinawá, Pankará, 

Pankararu, Pipipã, Pankaiuká, Truká, Tuxá e Xukuru, perfazendo um total de mais de 40 mil 

pessoas. Todos esses povos sobrevivem basicamente do trabalho agrícola (cultivo de mandioca, 

feijão, milho, batata, etc.), do criatório de porcos, cabras e galinhas; da pecuária, pesca e da 

produção em pequena escala, do artesanato. Embora a fonte de renda seja extraída 

majoritariamente pelo manejo cotidiano com a terra, ainda assim, algunas áreas encontram-se 

em processo de demarcação, como é o caso específico da pertencente ao povo Pankará. 

 
                                                 
246 Vide, anexo 1. 
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(Mapa do Estado de Pernambuco - Destaque cidade de Carnaubeira da Penha. Área Geográfica: 

1010,18 Km 2 Localização Geográfica: Microrregião Itaparica. Bioma: Caatinga)247. A Serra do 

Arapuá encontra-se nesse município, local tradicional de ocupação do povo Pankará. 

 

             Historicamente a ocupação do Nordeste ocorreu pela fixação do elemento estrangeiro nas 

áreas litorâneas, e o consequente avanço pelo  semi-árido. A pressão em torno das terras 

indígenas foi contínua e acirrada, promovendo  a usurpação e  expropriação das melhores áreas, 

sendo estas  disputadas por diferentes exploradores (fazendeiros, missionários, políticos, 

grileiros etc.). Isso provocou litígios intermitentes. Os povos indígenas tiveram então  de 

enfrentar diferentes inimigos. Encurralados em seus antigos territórios ou submetidos a 

constantes vexames, muitas famílias indígenas foram forçadas a migrarem para regiões ainda  

não ocupadas, a fim de escapar da truculência dos agentes invasores. Aos poucos vão se 

fixando em serras e pé-de-serras, nas encostas e ladeiras, nas aréas mais inóspitas do agreste e 

sertão, espaços ainda pouco cobiçados, readaptando-se a outros biomas ecológicos, tendo que 

se submeter e aceitar perdas irreparéveis248. Em consequência dessa situação, e das pressões 

                                                 
247 Crédito do mapa: www.dtr2002.saude.gov.br/.../carnaubeira%DA%20PENHA.pdf – acessado em 10/05/2010. 
248 Afirma Rosset (2003, p. 136) que desde o início do colonialismo, a história do chamado Terceiro Mundo tem se 
caracterizado como a história do desenvolvimento insustentável. Ou seja: “a apropriação colonialista das terras 
tirou das sociedades produtoras de alimentos as melhores terras para cultivo, as terras aluviais ou vulcânicas 
relativamente planas, com chuvas suficientes mas não excessivas, ou com água para irrigação. Com a nova 
economia global dominada pelas potências coloniais, essas terras foram transformadas em produtoras para a 
exportação. Em vez de produzir alimentos básicos para população local, formaram-se extensas fazendas para 
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sofridas em torno da destruição das antigas aldeias, muitas famílias que não conseguiram mais 

se juntar por laços de consanguíneidade, tiveram que se localizar nas periferias urbanas, 

procurando sobreviver sob a pena de trabalhos esporádicos. 

             Os índios Pankará249 passaram por processos semelhantes até permanecerem na atual 

Serra do Arapuá, localizada próximo ao município da Carnaubeira da Penha.  

             O  nome Carnaubeira da Penha se deve ao fato da existência, no incío de seu 

povoamento, de uma grande quantidade de carnaúba, árvore nativa da região, e penha, nome 

do antigo distrito, uma homenagem dos “primeiros fundadores” da região, a Nossa Senhora da 

Penha, eleita  padroeira do distrito. O município está localizado no sertão de itaparica, 

mesorregião do São Francisco pernambucano. Faz limite ao Norte com Mirandiba e Salgueiro; 

ao Sul com Belém de São Francisco; a Leste encontra-se Floresta e a Oeste Belém do São 

Francisco.  

            O distrito de Penha foi criado através de Lei municipal em 11 de abril de 1896, pelo então 

prefeiro de Floresta, coronel Casé, ficando, portanto, subordinado ao município de Floresta. 

Somente  em 1º de outubro de 1991, com a Lei Estadual nº 10.626, foi possível elevar o distrito 

de carnaubeira  à categoria de município, sob denominação de Carnaubeira da Penha, 

separando-se, consequentemente, de Floresta. Sua instalação oficial  aconteceu em 1º de janeiro 

de 1993. De acordo com  os dados do CONDEPE/FIDEM250, utilizando-se do censo do IBGE 

(2000) a população do municipio é majoritariamente rural, com 10.026 pessoas, 

correspondendo 85,77% do total;  o núcleo urbano dispõe de 1.663 (14,23%) indivíduos.   

 

 

                                                                                                                                               
criação de gado e para produção de anil, cacau, coco, borracha, cana-de-açúcar, algodão e outros produtos de alto 
valor comercial”. Todos esses “ciclos” econômicos produziram um movimento de acumulação de capital 
“privado”, específico da política colonialista, gerando exploração e desigualdade social.  
249 De acordo com o ISA (vide, anexo 3, quadro geral dos povos indígenas do Estado de Pernambuco), a 
população Pankará gira em torno de 2.702 pessoas. O povo Pankará, por sua vez, discorda desse número, 
afirnando que sua população é constituída de 4.500 pessoas. 
250 Disponível em www.portais.pe.gov.br/c/document . Acessado em junho de 2010. 
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         (Foto 1: Alto da Serra do Arapuá, aldeia Cacaria. Foto do autor, Fevereiro, 2010) 
 
 

             A Serra do Arapuá constitui local de habitação e sobrevivência física dos índios Pankará, 

é seu mais importante espaço de produção e reprodução cultural. É nela que as famílias 

indígenas mantêm-se economicamente251 e reafrimam seus laços identitários e interculturais. 

Sua agricultura é bastante diversificada.  Embora a área esteja localizado no alto sertão, 

todavia, praticamente todo o solo da Serra é rico em matéria orgânica, tendo um índice peculiar 

de retenção d´água no solo e sub-solo, além de dispor de ótimos manacias de água perene 

                                                 
251 No diário de classe do ensino fundamental 2010, os professores/as Pankará descrevem o movimento produtivo 
anual da comunidade: “O tempo nos ensina que é preciso: esperar a terra descansar para o solo preparar, a chuva 
chegar para a semente plantar. E o fruto amadurecer para o homem colher”. Então, num processo de reapropriação 
de um tempo pedagógico próprio, subdividiram o ano com as seguintes situações: Janeiro (início das chuvas, 
trovoadas. Colheita da castanha; retomada pelo direito à educação específica e diferenciada); Fevereiro (mutirão 
para o preparo da terra. Plantio do milho, feijão de corda, mandioca, fava e andu); Março (festejo de São José na 
aldeia Casa Nova. Início da safra da pinha, colheita do catolé); Abril (colheita e comercialização da pinha; 
comemoração da Semana dos Povos Indígenas. Festejo de Santo Expedito na aldeia Pitombeira); Maio (Feira de 
Cultura Pankará. Festejo de N. S. de Fátima na aldeia Água Grande. Colheita do feijão e do milho de arranca); 
Junho (festejo de Santo Antônio na ladeia Brejinho. São João e São Pedro na aldeia Cacaria. Chegada do inverno); 
Julho (quebra do milho no sertão. Plantio da mandioca na chapada da serra); Agosto (farinhada. Colheita do feijão 
de arranca; Setembro (colheita do andu e fava. Beneficiamento do caroá); Outubro (festejo de N. S. Aparecida na 
aldeia Ladeira. Romaria a Juazeiro do Norte de Padre Cícero; Novembro (broca e destoca das terras para plantio); 
Dezembro (safra de caju e umbu. Festejo de N. S. na aldeia Enjeitado. Festejo de Santa Luzia na aldeia Olho 
d´Água do Muniz. Festejo da Sagrada Família na aldeia Mingú (Cf. Diário de Classe, 2010).  
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advindos das grandes encostas naturais.  Conforme orgulhosamente  costumam afirmar, “nas 

terras  Pankará, tudo que se planta dá”.   

 

  Temos o cultivo da madioca, e com ela fabricamos farinha, beiju, pão de 
catolé; a macaxeira, milho, feijão de corda, feijão de arranca, feijão 
grugutuba, batata doce, jerimum, abóbora. Nosso solo é rico para o cultivo 
de fruticultura, dentre elas destacamos: bananeiras, pinheiras, mangueiras, 
cajueiros, laranjeiras, goiabeiras, oitizeiros, abacateiros, acerola, coração 
da índia. Na pecuarária criamos bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Eles 
nos ajudam na sobrevivência. Os equinos como meio de transporte no 
deslocamento do povo e de suas produções (Depoimentos, PPP, 2008, p. 
3). 

 

             É uma área de difício acesso, encrustada no interior  da caatinga252 do sertão 

pernambucano, e entrecruzada por grandes, médias e pequenas propriedades. Para se 

deslocarem  no interior da área os índios utilizam-se de animais de montaria, todavia, a 

utilização de transporte ciclo motor e dos caminhões que fazem frete nos deslocamentos de 

longa distância, é  algo bastante comum na comunidade indígena.  

             A vegetação típica da região (mandacarú, facheiros, macambira, urtigas, coroa-de-frade 

etc.), faz contraste com as áreas de mata fechada, ainda preservadas pelos índios. O bioma 

próprio dispõe de uma quantidade expressiva de aminais silvestres, além de rica e imensa 

diversidade vegetal. Para os Pankará toda a vasta extensão da Serra tem um significado 

especial, mesclado por um sentimento mítico, de veneração e fervor cultural; ela é considerada 

o maior  bem natural do povo.  

 

   O carinho e respeito para com os nossos bens naturais é algo que se 
encontra dentro de cada um Pankará. Desde pequenos, nossoas pais e avós 
falam das riquezas que existe no território, que devemos defender a terra, 
proteger as nascentes e zelar por todas as formas de vida que existe sobre 
as nossas terras: riachos, árvores, aves, plantas e maneiras de sobreviver, 
formam um conjunto de bens de muita importância, são o patrimônio vivo 
do povo Pankará (PPP, 2008, p. 3).  

 
 

                                                 
252 Sobre a caatinga, disse Josué de Castro (1967, p. 159) num tom poético e dramático: “(...) a caatinga é o reino 
das cactáceas. No solo ríspido e seco estouram as coroas-de-frade e os mandacarus eriçados de espinhos. As 
árvores acocoradas em arbustos e as formações herbáceas completam a paisagem adusta da caatinga. É a zona de 
maior aridez do Nordeste com seus rios reduzidos nas épocas secas às faixas de areia, leitos ardentes inteiramente 
expostos ao sol. No alto sertão, o clima se ameniza levemente, a vegetação, do tipo de savana, se enfeita, em certas 
zonas, com as fitas verdes dos carnaubais, enlaçando os vales férteis da região. Rareiam um pouco as espécies 
espinhentas e as secas são menos impiedosas. Verifica-se, assim, que a catinga é o verdadeiro coração do deserto.  
Aí se localizam os principais centros de aridez da região. Aí se apresenta a vegetação no máximo de sua 
agressividade e no máximo de sua convergente adaptação ao rigor climático, à extrema secura ambiente”. 
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            Esse tipo de depoimento não é algo isolado. Em geral os Pankará falam com muito 

orgulho dos bens naturais da Serra.  O catolezeiro é um deles. Com a sua palha se faz 

vassouras, abanos, tapetes e coberturas de casas. A casca serve para fabricar anéis, colares, 

pulseiras e cachimbos. O fruto, o catolé, seu miolo, se utiliza na alimentação, na produção de 

fubá, óleo e farofa. Ele está presente em todos os espaços da Serra, as pessoas tem uma relação 

quase afetiva com essa espécime, por isso ele é o símbolo mais forte nas representações 

pictóricas da cultura Pankará.  

 
 
 

 
 
    (Foto 2: Serra do Arapuá, destaque, reserva de Catolezeiros, árvore símbolo da comunidade. Foto 
autor, Fevereiro, 2010). 
 

             A relação com as matas também é de respeito e veneração. Lá os índios podem entrar em 

contato com seus Encantos de Luz253; encontrar plantas medicinais e vasta matéria prima para 

fabricação de artesanatos. O caroá, planta nativa da região, utilizam sua fibra nos ornamentos 

                                                 
253 Sobre o universo sagrado envolvendo povos indígenas do Nordeste, seus rituais e as formas de expressá-los, 
vide, Grünewald (org.), 2005.  
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rituais (cocar, bornar, saias), trajes para dança do Toré254, além de confeccionarem cordas, 

esteiras, bolsas e cortinas. Com a extração do cipó (encontrado nas matas e nas caatingas da 

Serra), densamente ulitizado no artezanato local, se fabrica cestas e cestos, caçoá, chapéus e 

jarros, além de servir nas amarrações de madeiras nas construções das casas de taipas. As ervas 

medicinais são encontradas em muitos lugares da Serra, embora sua presença seja maior no 

interior das matas. O emprego da medicina natural vem de gerações passadas. Na comunidade 

existe muitos benzedores/as e pajés. Essas pessoas são responsáveis pelo preparo  e prescrição 

dos medicamentos. Para diferentes problemas e curas, os mais empregados e recomendados 

são: 

 

   Orelha de onça, jarrinha, arruda, maracujá do mato, angico, umburana, 
quina-quina, mameleiro, tipi e o juá. Também temos a jurema, que é  de 
grande utilidade para os pajés. Para preparar a jurema nem todo mundo 
sabe, os pajés e as pessoas indicadas por eles é quem melhor lidam com a 
jurema (PPP, idem). 

 
 

            Essa relação tangível com os bens naturais disponíveis no meio ambiente, se 

complementa com a dimensão mítica e cultural,  emergindo da memória social que o povo 

Pankará procura preservar. É uma predisposição simbiótica importante que se vinvula história 

politico-cultural do grupo. Por isso os nomes dos lugares255 estão sempre  associados a uma 

determinada situação, conjuntura, pessoa ou fato específico, como um modo particular de 

referendar a ancestralidade indígena a partir da ligação com o meio e os significados que dele 

se pode extrair ou fazem evocar. Alguns desses lugares dispõem de simbologia própria. A Mata 

Fria, localizada na aldeia Gonzaga, tem esse nome devido ser muito fria e escura, seja durante 

o dia ou a noite. Os índios dizem que nela o sol não nasce, permanecendo fria o tempo todo. Lá 

                                                 
254 João Pacheco de Oliveira (2005, p. 10), prefaciando o livro organizado por Grünewald (Op. cit.) descreve o toré 
como atividade lúdica e organizadora. Definida pelos índios, segundo o autor, como “tradição”, “união” e 
“brincadeira”, o toré é um fenômeno, explica Oliveira, “complexo, compreendendo dimensões contrastantes e 
possuindo uma importância crucial em suas vidas. Em certos aspectos é nele que mais perfeitamente essas 
coletividades se materializam, transmitindo e reafirmando valores e conhecimentos. Como uma performance 
política, é no toré que se realiza mais plenamente uma demarcação identitária, sem deixar de ser para os próprios 
participantes uma atividade lúdica e ligada a desejos individuais de cada um. Abre espaço para a atualização da 
memória, por um lado recuperando-a enquanto vigorosa adesão emocional a um passado sentido como vivo e 
permanente, que se alonga e estende seus braços criador, que opera seletivamente com a memória e a resgata sob a 
lei da contemporaneidade”. 
255 Na comunidade Pankará, existe 48 aldeias, são elas: 1. Olho d´Água do Muniz, 2. Tamboril, 3. Retiro, 4. São 
Bento, 5. Boqueirão, 6. Cacaria, 7. Boa Esperança, 8. Pedra do Mocó, 9. Araticum, 10. Sossego, 11. Gonzaga, 12. 
Boa Vista, 13. Pitombeira, 14. Algodões, 15. Casa Nova, 16. Tatajuba, 17. Bonfim, 18. Jardim,  19. Enjeitado, 20. 
Umbuzeiro, 21. Santo Antônio, 22. Lages, 23. Brejinho, 24. Gameleira, 25. Água Grande, 26. Matinha, 27. Mundo 
Novo, 28. Cafundó, 29. Cangalha, 30. Vila, 31. Lagoa, 32. Boa Vista, 33. João Lopes, 34. Catolé, 35. Jurubebá, 
36. Mingú, 37. Três Volta, 38. Poço do Mato, 39. Saco, 40. Saquinho, 41. Oiti, 42. Pau D´Água, 43. Travessa de 
Pedra, 44. Cumbe, 45. Monte Alegre, 46. Ladeira, 47. Fundão, 48. Santa Rosa. Todas as aldeias dispõem de 
liderança própria, escolhidas, em processo democrático, pelas respectivas comunidades (Fonte: PPP, 2008, p. 2).  
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existe um  terreiro sob comando do mestre João. A Pedra do Catolé, cercada por catolezeiros, 

se pode escutar e ver coisas de outro plano:  “galo canta, coro se arrasta, maracá se escuta e 

luzes se acendem”. O encanto que por lá se abriga, chama-se Júpiter do Catolé. Pedra de 

Manoel Maior, a origem desse nome, segundo so índios,  é devido o aparecimento de um índio 

alto naquele espaço. Se conta que ele passava as noites nas encostas da pedra e durante o 

amanhecer se deslocava para uma mata no pé-da-serra de paus moles. Depois de algum tempo, 

esse indivíduo sumiu sem deixar pistas. A pedra passou a ser um gentil. Pedra da Cuia, nela 

existe diversas marcas rupestres (mãos e pés) e uma cuia, daí ser conhecida por esse nome. 

Pedra do Cumbe é cercada de mistérios, um lugar sucumbido, por lá somente se aprensentava 

risos, conversas, miragens, havia muito medo do povo andar nesse lugar. Segundo os mais 

velhos, em depoimentos aos professores/as 

 

                                                   Nos nossos rituais, na concentração na cabocla Amélia, o dono da pedra 
deu o nome de mestre juazeiro de onde vieram os Tuxá. Roque Tuxá, 
António Tuxá, Amélia tuxá, mãe de Roque, Silvina irmã de Roque, Maria 
Tuxá e outros que acompanhavam e juntavam-se ao nosso pajé João 
Caxiado. Tinha caboclo Valetim, Cirilio, Luiz Cajuir irmão de João 
Caxiado. Eles faziam os rituais na pedra, tinha  hora que a pedra estava de 
um jeito, outra hora já estava de outro jeito, outra hora mudava de posição. 
Eles ficavam ariados e pensavam que iam ficar encantados (PPP, Idem, p. 
4). 

 

             A Pedra e Reinado do Mestre Dondonzinha, lá se encontra outros reinados, como o da 

pedra das abelhas, devida existência de vários tipos de abelhas e o do mestre Alves. Esse 

reinado é particularmente importante dentro dos rituais realizados pelos Pankará. A Pedra das 

Abelhas abriga o reinado do mestre Atikum. Nesse espaço não mais se pratica rituais. Pedra 

das Três Irmãs, localizada em frente da aldeia enjeitado; a Casa de Pedra, situada na aldeia 

Umbuzeiro, dispõe de uma vista muito bonita, bastante frequentada por turistas, há registros 

arqueológicos no local, como pedras, sob formato de trempes de fogão. Os espaços sagrados  

para os Pankará podem ser representados como memória discursiva. Seria dicotômico afirmar 

que entre os Pankará há espaços exclusivos para prática de rituais sagrados, já que eles 

sobrevalorizam toda Serra atribuindo-lhe significados míticos e sobrenaturais. Por conseguinte, 

reservar determinados lugares em função da realização de rituais específicos, não diminui o 

sentimento de ligação com os demais ambientes. Alguns professores/as chegaram a concluão 

que “a educação Pankará se forma através do sagrado, que os pajés e anciãos são as fontes de 

suas pesquisas vivas”. Reafirmando essa convicção, expressaram-se da seguinte forma: 
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   A nossa educação desenvolve-se no espaço sagrado, fonte de conhecimento 
do nosso povo. A criança aprende a respeitar a natureza, pois toda a 
sabedoria do homem vem de um bem natural. A natureza fornece todos os 
saberes necessários à vida, esses saberes são transmitidos através dos pajés 
e anciãos, os mesmos são a memória viva do povo. A participação dos 
pajés e anciãos na escola é fundamental e se dá através da participação 
ativa nos movimentos da educação escolar, enriquecendo e favorecendo 
cada vez mais a aprendizagem da criança, mostrando que educação 
indígena se aprende mesmo na comunidade. A fé na reza, o respeito, a 
humildade, a partilha e a honestidade são princípios vivos na identidade do 
índio Pankará. Os pais ensinam a seus filhos a impotância de participar, 
respeitar e valorizar todos os costumes vividos pelos Pankará. Sabendo que 
esses valores adquiridos são fundamentais para formar novas gerações e 
asssim não deixar se perder a cultura. A formação de um ser humano 
íntegro faz parte da nossa comunidade como uma perspectiva para o futuro 
melhor para o nosso povo (Texto, coletivo de autores Pankará, s/d.). 

 

            Essa múltua  imbricação seja com os espaços sagrados (terreiros, gentios, reinados256), 

seja com as pessoas responsáveis pela realização dos rituais (benzedoras/es e pajés),  presente 

no discurso educacional dos professores/as e da comunidade, revela algumas das singularidades 

da educação formal e informal, isto é, o modo como tais  nuanças encontram-se articuladas. 

Nesse sentido, apesar das regras e sanções quanto a frequentação nesses ambientes, eles estão a 

disposição dos professores/as, alunos e comunidade. Reapropriar-se, portanto, dos sentidos, 

significados e simbologias implícitos em tais espaços, têm sido fundamental para demarcação 

do novo discurso pedagógico Pankará.   

          Tal disposição em sobrevalorar o universo sagrado situa-se no fato da comunidade 

Pankará sentir a necessidade de afirmar sua identidade257 sob a simbologia religiosa.  Esse 

                                                 
    256 O terreiro, segundo Mendonça (2003, p. 69-70) corresponde a um local de ritual marcado por um cruzeiro, em 

cuja base são colocados artefatos sagrados como imagens de santos, peças encontradas nos sítios arqueológicos e a 
jurema. Podem estar localizados bem próximos às casas, como no Enjeitado e Lagoa ou mais próximo às matas 
como na Cacaria. O gentio são pequenos abrigos, geralmemte em taipa, construídos próximos das residências, 
com um cruzeiro semelhante ao do terreiro posicionado ao centro. É o local da “ciência oculta” com uma 
participação restrita da comunidade, sendo proibida a presença de não-índios. Os reinados são pedras em locais de 
difício acesso e também são destinados a “ciência oculta”. São frequentados durante o dia e é proibida a presença 
de crianças, por afirmarem ser “um trabalho muito forte” além da dificuldade de acesso. 
257A discussão sobre identidade se destaca por conter diversas posições: particularmente aquelas que se encontram 
próximas do sistema simbólico de representação e auto-representação do povo indígena. Por representação 
simbólica entenda-se a possibilidade de expressão de mundo a partir das interações desenvolvidas no interior da 
própria cultura, de forma contínua e relacional. Assim, a identidade é um marcador da diferença étnica, porém 
depende da própria conexão com as relações interétnicas. Entre os povos indígenas do Nordeste a questão da 
identidade se sobressai porque nela se desenvolve todo um sistema de afirmação de símbolos. Por exemplo, nos 
rituais de dança do toré Pankará, a utilização sincrética de elementos da religiosidade sertaneja, do catolicismo 
agropastoril, dos usos e recursos das antigas missões volantes de padres capuchinhos, é visível. No caso dos pajés 
Pankará, esses marcadores estão associados com os artefatos utilizados por eles durante os rituais de 
agradecimentos, festas, curas ou penitências (crucifixo, rosários, maracás, jurema, capacete, fumo, incenso), 
formando uma identificação particular da pessoa que usa.   
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simbolismo cosmológico advindo do sagrado, que se infiltra no discurso dos professores/as, 

tem sido fundamental  para afirmação e defesa de valores da própria comunidade indígena.          

             Os Pankará também prestigiam bastante seus recursos hidrícos permanentes (Olho 

d´águas, Grotas, Riachos e Nascentes)  utilizando esses manaciais  a favor do bem estar das 

comunidades.   

          A fauna da região é extremanente diversificada. Muitas espécies ainda podem ser 

localizadas em estado natural. Pela variedade de abelhas encontradas (brado, cupira, tataira, 

italiana, breu, cupuchú no chão e mosquito), a Serra ganhou a denominação de Arapuá. Na 

região também se encontra aves como o jacu, asa branca, lambu, cordonis, galo de campina, 

azulão, golinhas, papagaios, rolinhas, carcarás além de outras aves de rapina. Há também 

animais de pequemo e médio porte: mocó, caititu, tatu, tamanduá, cambambá, teiú, preá, peba, 

veados, onça vermelha, raposa, guará, macaco, sagui, furão, caçaco, diferentes tipos de reptéis 

peçonhetos (largatas de fogo, escorpiões, araquinídeas, cobras) e largatos. Sob todas essas  

influências de vidas os Pankará tentam estabelecer uma necessária ligação, procurando ao 

máximo manter equilíbrio, numa aproximação razoavelmente respeitosa. Nesse sentido, a Serra 

e seus moradores se destacam diante da possibilidade de convivência, apesar das 

transformações já realizadas, com as outras espécimes de vida, sem as excluir complemtamente 

ou eliminar seus espaços de reprodução.  

             Porquanto, esses descritores culturais ajudam entender como os sujeitos da educação 

escolar indígena local auto-compreendem ou mesmo defimem seus processos de educação 

formal e informal, por isso, se faz necessário analisar de que modo os cenários discursivos e 

interdiscursos a favor da educação escolar estão organizados, e de que forma são produzidas as 

“mensagens” pedagógicas. Seguindo essa prerrogativa, a interpretação que  segue, procurará se 

aproximar dessa perspectiva analítica.  

 

 
5.2. Ressignificação de papéis da educação escolar Pankará 
 

 

          Na conformação das lutas indígenas o papel das lideranças tradicionais (caciques258, 

pajés, conselheiros) sempre foi muito relevante. Como representantes legítimos de seus 

respectivos povos, ajudaram a desencadear positivamente muitas mudanças, conferindo 

tratamento diferenciado à política de assistência indigenista oficial. No Nordeste esse processo 

                                                 
258 Entre os Pankará esse poder de liderança polítca é exercido por uma mulher, internamente escolhida pela 
comunidade indígena. 
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se estabelece desde os anos de 1940. Em períodos de maior recrudescimento político, ameaças 

de mortes, execuções encomendadas, perseguições deliberadas etc., esses atores estavam à 

frente das organizações internas de seus respectivos povos, ainda que sob risco de vida.  No 

decurso de várias décadas, os povos indígenas tiveram então de encontrar na força de suas 

mobilizações, parcerias e alianças, formas diversas de resistir às pressões antagonistas. Boa 

parte daquilo que se tornou realidade quanto à qualidade de vida dos índios no momento autal, 

se deve ao que foi realizado na materialidade dessas lutas coletivas, de um passado não tão 

distante.  Todavia, sob as lideranças também se conformou inúmeros equívocos. A cooptação 

política, ideológica e financeira sempre foi utilizada com sucesso por segmentos anti-indígenas, 

como um recurso poderoso e eficaz. Retardou processos que já pareciam ganhos; provocou 

rupturas internas; instituiu separações irreversíveis entre famílias dentro de um mesmo 

território; acirrou disputas por prestígios, concentração de poder, controle de informação, 

distribuição de recursos e até postos de trabalhos.  

         O povo Pankará, ainda que ausentes no que tange ao plano da participação das primeiras 

lutas, principalmente devido ao seu processo “recente” de afirmação identitária oficial, 

começam a vivenciar internamente efeitos negativos quanto à partilha e delegação do poder 

local. Nos últimos cinco anos têm surgido situações dessa natureza, embora num grau muito 

menor comparado a outros povos.  Entretanto, um fator peculiar se superpõe ao caso Pankará: a 

organização das lutas pela gestão da educação diferenciada. Embora coparticipem desse 

movimento o conjunto das lideranças do povo, em todo caso, os professores/as, evidentemente, 

desempenham um papel de maior destaque nesses espaços.  Inversamente daquilo que 

aconteceu na maioria dos outros grupos indígenas (Pankararu, PE; Kapinawá, PE; Xukuru, PE; 

Truká, PE; Atikum, PE; Pankararé, BA; Kiriri, BA; Pataxó Hã-Hã-Hãe, BA; Wassu, AL; 

Xukuru-Kariri, AL; Karapotó, AL; Tingui-Botó, AL; Xokó, SE; Potiguara, PB; Tremembé, 

CE) não foi à discussão em torno das questões sobre a posse da terra, puxada pelas lideranças 

tradicionais, o elo de fortalecimento da identidade étnica Pankará. Foi justamente a partir das 

necessidades de aprimorar um sistema de educação escolar condizente com seus interesses mais 

específicos, que se tornou possível, nessa comunidade, ampliar os outros focos de luta (saúde, 

segurança, terra, transporte, estradas, etc.). 

         Por sua vez, os professores/as, em sua grande maioria do sexo feminino, compelidos 

pelos processos de capacitação e formação, se defrontam com situações em afirmar simbólico e 

discursivamente sua identidade étnica, no campo da práxis pedagógica. Isso remete a um 

esforço ainda em construção, sobre os muitos sentidos da afirmação de valores inatos a cultura 
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indígena, particularmente aqueles descritores reservados ao domínio do campo do sagrado, 

onde grande parte desses mesmos sujeitos ainda não transitam de modo natural.  

         Como os elementos da identidade profissional encontram-se desafiados pelos significados 

expressos da identidade cultural, saber quais seriam esses apelos mais essenciais é uma 

empreitada de longo alcance. No entanto, o estreitamento desses dois pólos passa justamente 

pela continua atualização do discurso étnico Pankará.  

         Na situação aqui analisada, os professores/as têm procurado destacar o “jogo” dessas 

amarrações recíprocas, modificando e ressiginificando perspectivas pedagógicas, através de 

práticas sobre o saber escolar, pela simbolização e operacionalização em formas de discursos, 

ou mesmo dando maior ênfase às demandas próprias da práxis docente, averiguando suas 

limitações a fim de modificá-las. Considerar essas situações se faz necessário, para tentarmos 

identificar, a partir do trabalho pedagógico, como os professores/as Pankará amálgama todos 

esses “cenários” discursivos. Visão que supõe poder compreender de que maneira se realiza os 

saberes da reflexão-na-ação, considerando os arranjos identitários e os papéis que os sujeitos 

são levados a desempenhar, em seu cotidiano.  Nesse caso, ao assumir a dianteira de seus 

próprios sistemas de educação, mediados por processos de aprendizagens  resvalados  pelas 

lutas coletivas, os Pankará procuram esboçar sob dois ângulos suas estratégicos de ação: a) Em 

primeiro lugar oferecer organicidade àquelas posições sobre o lugar político e social dos 

sujeitos da educação; b) em seguida, estabelecer sob um horizonte de possibilidades à função 

social reservada a escola. Porém, como não se trata de binarismos opostos, a formulação dos 

saberes político-pedagógicos constituidos por processos sociais de aprendizagens conexas, 

considera imprescindível, a escola poder fundar discursos alternativos, na mesma proporção 

que deve atualizar ou transformar outras práticas e saberes sistematizados específicos do 

sistema escolar. Uma situação não alija a outra. Vejamos, particularmente, como se define a 

segunda situação nessa comunidade. 

 

5.3. A Função social da Escola Pankará: lugar de enunciação259 

 

         Um dos primeiros apelos para quem deseja instituir transformação no modo de conceber e 

fazer atividades pedagógicas é identificar, objetivamente, as condições de realizar essas 

transformações. Trata-se de apreender dinamicamente o próprio exercício do trabalho docente 

no tocante a confluência de valores, princípios, regras e finalidades da instituição escolar. No 

                                                 
259 Sobre a função enunciativa, vide anexos II. 
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caso particular da escola Pankará, a prática docente ainda que esteja afiliada a relação ensino/ 

aprendizagem, diz respeito, sobretudo, as representções das condições culturais da identidade 

social do grupo. Assim, é inevitável dispor de clareza sobre o projeto de sociedade que se tem, 

para implementar a educação as mudanças que se quer. Coletivamente os professores/as 

Pankará realizaram essa discussão quando construíram o Projeto Político Pedagógico (2008) de 

suas escolas. Durante esse processo participaram os/as educadores/as, alunos/as, lideranças, 

pais e mães (Cf. organograma abaixo) que desenharam variados sentidos sobre a função social 

da escola para a comunidade indígena local.  

 

 
 

         Aquilo que se espera dos sujeitos da educação escolar, extraídas a partir das discussões 

desenvolvidas durante o diagnóstico, revela certa confluência de interesses, desde aquelas 

situações mais recorrentes, dos procedimentos e processos de fazer com que alunos/as se 

apropriem de uma série de conhecimentos, habilitando-os em determinadas competências, até 

as questões mais específicas sobre a necessidade de fortalecimento das tradições, rituais e 

expressões simbólicas da cultura material e não material. Nesse caso, reconhecem os 

professores/as, que saber lidar com os conhecimentos produzidos pela sociedade envolvente ou 

global, não é para subtrair aqueles próprios da comunidade indígena local, mas, para mantê-los 

vigilantes sobre seus sentidos e efeitos. Dinamicamente, cada segmento (pais, lideranças, 

professores/as), dispõe de opinião própria acerca desses descritores pedagógicos, embora 

semanticamente a maneira de conceber demonstre significados variados, tanto do ponto de 

vista na explicitação argumentativa, quanto ao decurso projetivo de cada intencionalidade 

específica, conforme revela os quadros a seguir. 

 

Quadro 5: Pais 

     Lugar de ler e se educar 

Ter futuro melhor para os filhos 

Função social da 
escola 

Pais Lideranças Professores/as 
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       Visão dos pais  

        sobre a escola 

             

 

Estudar, merendar, brincar, rezar, cantar, dispor de material  

Didático 

Se formar e ter emprego 

Escola que fortalece a diferenciação 

Ensinar melhor a cultura indígena 

Educação que fale sobre os índios 

Estudo que valorize o respeito e as diferenças 

Escola com professores preparados 
Dispor de conhecimentos para atuar na sociedade 

Professores responsáveis e bons com os alunos 

 

Quadro 6: Lideranças 

 

         
 
      O que esperam as  
              lideranças  
                   da  
              educação 
                escolar 
 

Formar valores e assegurar a cultura 

Fortalecer o ensino, a tradição e os rituais 

Uma educação específica na realidade indígena 

Educação realizada nos costume de cada aldeia 

Escola que ensine as tradições 

Professores comprometidos com as lutas da comunidade 

Educação que ensine a respeitar os mais velhos 

Formar pessoas críticas e que lutem pelos direitos do povo 

Ter professores capacitados, seguros na profissão de ensinar 

Educação que prepare bem os alunos para enfrentar os problemas  
fora das aldeias 

 

Quadro 7: Professores/as 

 
 
 
 
            
 
 
              
 
             Visão dos  
          professores/as 
          sobre a escola 

Formar cidadãos participativos de seus direitos 
 
Um escola com estrutura adequada, com amplo espaço físico 
 
Escola que disponha de recursos didáticos para o desenvolvimento 
da aprendizagem 
 
Educação intercultural, que ensine aspectos da cultura indígena e 
não-indígena 
 
Educação que resgate a cultura 
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Escolas que tenham espaços  
 
Ter professores/as comprometidos/as como sucesso do trabalho  
pedagógico  
Escola onde os pais estejam envolvidos com os problemas de 
aprendizagem dos filhos 
 
Dispor de material adequado à realidade cultural do povo indígena 
 
Ter conhecimento dos direitos e deveres, para saber atuar dentro e 
fora da aldeia 
 
Educação preferencialmente nas aldeias 
 
Dispor de amplos conhecimentos para atuar na sociedade 
 
Escolas bem organizadas para atender as necessidades dos alunos  

 

         No primeiro e segundo quadro, os descritores sinalizam intenções sobre a escola ajudar a 

valorar as tradições da cultura indígena; o respeito aos mais velhos; atuação do professor/a com 

as lutas do povo; preparar o aluno/a para enfrentar os problemas na sociedade envolvente e a 

educação escolar deva assegurar, num futuro próximo, condições de vida melhor, para os 

alunos/as. São orientações radicadas numa percepção de “ajustamento” cultural, moral e 

profissional. Encontram-se lastreadas pelo plano instrumental-prático-pedagógico. O terceiro 

quadro, também com descritores semelhantes, acorda intenções mais diretivas acerca da 

estrutura, espaço, recursos didático, aprendizagem intercultural, identificação com os 

marcadores da cultura local, envolvimento da comunidade e engajamento profissional. Trata-se 

de acepções de caráter instrumental, procedimentais e pedagógicas.  Todavia, esses descritores 

não anulam, no plano discursivo, a possibilidade de haver uma espécie de acordo de 

responsabilidades recíprocas, entre os segmentos, ainda que pese a produção do trabalho 

docente, maior cobrança face às expectativas e resultados de suas atividades político-

pedagógicas, matizadas pelas experiências do cotidiano escolar.  

         Outra situação extraída da leitura dos quadros mostra que no campo das representações, 

as intencionalidades estão imbricadas mutuamente nas formas de explicitar necessidades, sob o 

fluxo de práticas em construção. É interessante, porquanto, observar, como proposições 

aproximadas vão se constituindo em necessidades de produção de sentidos, particularmente 

quando se reconhece que os sujeitos em questão são portadores de expressão de um pensar/agir 

dinâmico e heterogêneo.  Em verdade são processos de reelaboração cultural que se desdobram 

a partir dos conteúdos que evocam, ganhando nova configuração, quando confrontados ou 

questionados nos espaços de circulação comuns aos três seguementos. Nesse caso, exercer 
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vigilância sobre situações que desafiam o cotidiano escolar é fundamental e necessário. 

Obviamente não se estar argumentado a favor da existência de um controle inescapável sobre 

as ações do corpo docente. Cabe lembrar que os professores/as são portadores de narrativas 

conquistadas de um espaço institucional carregado de formas e valores muito bem definidos 

(epistemologias sob efeito de regulação). Porém, pesa ao corpo docente a consumação de uma 

nova autoridade profissional que juntamente com identidade cultural precisa confirmar outra 

autoridade pedagógica, para de fato instaurar, no seio do grupo social, verdadeira autonomia 

semântica, para si mesmos, mas também, junto à sociedade que coparticipam biculturalmente. 

         Faz jus falar em função social da escola se dimensões mais amplas do sistema 

educacional também forem acionadas a discussão. Nesse caso, o ponto de partida pode ser 

localizado por meio da organização curricular, identificando quais facetas prevalecem dessa 

tradição. A ideia de educação escolar indígena, levando em conta essa perspectiva, encontra-se 

imbricada a várias interfaces (históricas, políticas, econômicas, sociológicas, linguísticas, 

culturais etc.); entretanto, o mais importante é saber distinguir aqueles pressupostos que dão 

forma e vida as regras de discursos pedagógicos, para que os mesmos não eliminem a 

capacidade de criação e reação de outros. Todavia, como se sabe, os ambientes escolares, estão 

articulados a regras de controle, permanentes ou transitórias, e estas regras, geralmente, são 

formas institucionalizadas de poder. Então, se os procedimentos escolhidos e administrados no 

espaço escolar respondem tão somente a uma tradição enraizada pela perspectiva de controle 

cultural de pessoas, logo, os sujeitos sociais reagirão sob essa conformação. Não é nossa 

pretensão aqui, querer reduzir essa visão a uma percepção mecanicista; no entanto, mesmo se 

tratando da educação escolar indígena, não dá para esquecer que o campo da prática 

pedagógica ainda encontra-se inclinado à compreensão de que a educação deve levar o 

indivíduo a se inserir no mundo do trabalho, do consumo e da competição.  

          Os professores/as Pankará sabem que ao lidar com recursos didático-metodológicos, 

estão exercendo escolhas; que elas correspondem de algum modo a formas institucionais; e que 

os meios, quase sempre, representam um fim a ser atingido, ou seja, uma meta a se realizar. O 

problema com essa tradição, de caráter seletivo, está na sua natureza emblemática e dualista. 

Daí a necessidade de vigilância epistemológica (no sentido freireano) passa tanto pela crítica 

do conhecimento oriundo da tradição escolar (regulação/reprodução), quanto pela maneira de 

se estabelecer sua distribuição e “consumo” (no sentido bourdieusiano). Uma das saídas dessa 

encruzilhada seria tentar considerar que tanto a distribuição cultural como o poder econômico 

se entrecruzam, para além das condições cognitivas dos processos de ensino e aprendizagem, 

repercutindo sobre o que Aplle (2006) chama de corpus formal do próprio conhecimento 
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escolar. Nesse sentido saber que interesses a escola defende, facilita com a compreensão da 

prática e do trabalho docente.  

           Porquanto, o compromisso político-social da escola, conseqüentemente, sua função 

social junto à comunidade educativa, mistura-se, sem se homogeneizar, com problemas de 

ordem social, político e cultural, ainda que os mesmos sejam resultados de processos instituídos 

historicamente nas contradições e dinâmicas das sociedades hegemônicas.  

          Assim, à medida que no interior das escolas indígenas se fortalece a perspectiva de 

gestão participativa (discussão, deliberação e tomadas de decisões comuns), torna-se possível 

ampliar ensaios de autonomia, nos projetos político-pedagógicos, imprimindo-se outros 

horizontes a favor da descentralização/desconcentração de poder. Sob esse ângulo, os 

educadores/as Pankará tem buscado consolidar formas plurais de gestão ampliada, 

desenvolvendo um tratamento pedagógico diferenciado, investidos de princípios, valores, 

conceitos e conteúdos, de modo transversal e contingente, abrangendo, simultaneamente, 

capacidades interdisciplinares e formas interpessoais de inserção no espaço comunitário. 

Todavia, a apreensão de um conceito está condicionada a sua aplicação, ou seja, se não se usa 

não há como saber se o coletivo entendeu seu significado. A capacidade de definir  - inclusive a 

compreensão de uma proposta pedagógica - supõe incluir aos fatos, as situações concretas que 

lhes originaram inicialmente. Sob essa rubrica, outorgar significados aos novos valores e 

conceitos da educação escolar Pankará, requer de seus consecutores, planejamento ajustado às 

possibilidades reais. De um lado, o entendimento dos conceitos, do outro, sua utilização, para 

que a interpretação de situações, “construção de outras ideias” (ZABALA, 1998), concepções e 

objetivos, possam  ser incorporados e realizados, conscientemente, junto a um número maior de 

pessoas.   

          Na medida em que a proposta educacional fica mais explícita e melhor desenhada, os 

diversos níveis de compromissos solicitados aos educadores/as tende a se ressituar. 

Dinamicamente, a função social da escola, nessa direção, revelar-se-á através de seu perfil de 

intervenção e transformação, de modo a saber identificar os desafios que a cercam e, a partir 

deles, fazer-se avançar sob o(s) ponto(s) em que se encontrava inicialmente estacionado. Em 

todo caso, é pertinente não esquecer que a prática escolar, tem atrás de si, conforme Libâneo 

(1986, p. 19) “condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem 

e de sociedade e, conseqüentemente diferentes pressupostos sobre o papel da escola, 

aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas, etc.”, portanto, suas práticas não 

se reduzem ao “estritamente pedagógico”, já que a escola vinculada ao aparelho do Estado 
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cumpre funções advindas de uma “sociedade concreta”, constituída “por classes sociais com 

interesses antagônicos” (Idem, ibidem). 

          Se cabe a escola assegurar uma série de habilidades, construir e desconstruir  uma 

quantidade inesgotável de conhecimentos, “inserir” e/ou predispor  a pessoa na sociedade a que 

pertence, deve, de igual forma, oferecer aos educandos, condições para agir nas mais diferentes 

situações, e que assim fazendo, capacite-os de tal modo a ponto de sentirem-se realmente 

sujeitos de transformação social. No entanto, encetar mudanças no sistema educacional 

pressupõe combinação de estratégias com vontade radical de transformação da própria 

sociedade (FREITAS, 2001), a fim de instituir novas configurações sociais. Essa perspectiva 

sob a rubrica da autonomia e da emancipação humana (MARX) deverá estabelecer ampla e 

profunda mudança, sobretudo no que tange de apropriação de riquezas; irrestita igualdade de 

oportunidades, justiça social e de direitos, de maneira que as esferas menos favorecidas, 

exluídas ou historicamente relegadas pelos procecesos de exploração do sistema capitalista, 

passem realmente a usufruir de condições dignas de vida, no plano do trabalho, da saúde, 

moradia, transporte, lazer, esporte, meio ambiente, cultura e educação.  

          Não se trata de atribuir à escola a função redentora da sociedade, onde o educador/a teria 

como tarefa reordenar positivamente o desenvolvimento, a ordem estabelecida ou o progresso 

social; tal otimismo não é somente ingênuo, como também se constitui um equívoco político. 

De igual maneira, a compreensão de que a escola possa ser um ambiente supra-social, não se 

vinculando a classes sociais ou servindo indiscriminadamente a todas elas; e que o papel do 

educador/a seria tão somente desenvolver uma atividade caracterizada pela neutralidade 

política partidária (CORTELA, 2004), é um imenso reducionismo e não se compatibiliza com a 

proposta de educação pleiteada pelos Pankará.  Por conseguinte, embora a escola disponha de 

poderes limitados e numa luta contra-hegemônica tenha bastante dificuldade em radicar males 

que originalmente sozinha não criou, os sujeitos dessa pesquisa defendem a escola como 

espaço cultural e de luta comunitária, e isso implica assumir com ela, o caráter estratégico de 

uma gestão pautada para o exercício desta função política e social (VIEIRA, 2001). Ou seja: 

  

No âmbito da escola propriamente dita, passa-se de uma concepção de 
administração do cotidiano das relações de ensino-aprendizagem para a 
noção de um todo mais amplo, multifacetado, relacionado não apenas a 
uma comunidade interna, constituída por professores, alunos e 
funcionários, mas que se articula com as famílias e a comunidade externa 
(VIEIRA, op. cit., p. 141).  
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          Além disso, existe a necessidade de materializar o discurso e papel dos educadores/as 

como intelectuais transformadores/as, a fim de se lutar, concretamente, por escolas mais 

democráticas nas várias esferas do sistema educacional. Nessa prerrogativa é imperativo que os 

professores/as indígenas “(...) se unam para o envolvimento em um diálogo crítico com outros 

professores nas escolas e para trabalhar com aqueles grupos que desejam lutar por uma vida 

qualitativamente melhor para todos” (GIROUX, 1988, p, 48), com abertura política para 

mundos e problemas cada vez mais amplos.  Por conseguinte, alocar tais possibilidades na 

tentativa de compreendê-los e transformá-los em práxis pedagógica, supõe uso de linguagens 

compatíveis com sua formulação. Nesse caso a educação escolar pode bem ser um instrumento 

importante de luta contra a dominação cultural260 a ponto de se constituir num meio de 

conquistas coletivas, de luta pela autonomia, aproximando pessoas para uma convivência 

realmente possível nas diferenças.  

          De modo geral, a função social da escola indígena e o questionamento sobre 

conhecimento objetivado no âmbito escolar, durante o processo de sua transmissão, devam ser 

tomados a sério, por apresentar articulações multifacetadas.  Dentre tantas outras, algumas 

questões caberiam ser explicitadas ao conjunto dessa discussão, tais como: 

 

a) Quais são os interesses subjacentes que estruturam a forma e conteúdo do conhecimento 

escolar? 

b) Quais os valores e formações culturais legitimadas pelas formas dominantes de saber 

escolar? 

c) Quais formações culturais são desorganizadas e tornadas ilegítimas pelas formas 

dominantes do saber escolar? (GIROUX, 1988, p. 42). 

 

          Esse tipo de argumentação procura desvelar, conforme Giroux (op. cit.), o papel que a 

linguagem e o poder desempenham sobre os diversos níveis da escolarização. 

Sociologicamente é preciso “apanhar os acontecimentos em suas manifestações e 

significações, em seus aspectos visíveis e subjacentes, a fim de que possamos adquirir uma 

adequada referência estrutural” (IANNI, 1972, p. 38) sobre os mesmos.   Mas, como se sabe, 

                                                 
260 Foucault desconfia dessa possibilidade. Para ele a educação seria o “(...) o instrumento pelo qual um indivíduo, 
em uma sociedade como a nossa, pode ganhar acesso a qualquer espécie de discurso. No entanto, todos sabemos 
que, por sua atuação, através do que permite e do que evita, a educação segue as bem demarcadas linhas de batalha 
do conflito social. Cada sistema de educação é um meio político para manter ou para modificar a apropriação do 
discurso (...). O que é um sistema educacional, afinal, senão a ritualização da palavra, a qualificação de alguns 
papéis fixos para interlocutores e a distribuição e a apropriação do discurso, com todas as suas aprendizagens e 
poderes? (Foucault, citado em Giroux, 1988, p. 43). 
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clareza e compreensão sobre como funcionam ou se estabelecem  articulações sociais dentro de 

discursos educacionais crivados por espaços e sujeitos com diferentes acepções e práticas, não 

é algo simples e tranqüilo (incluindo o ambiente educacional indígena). Práticas e discursos 

podem ocultar, da mesma forma como explicitar, determinadas situações. Por isso os autores 

pós-críticos261 (SILVA e MOREIRA, 2001; FREIRE, 1985, 1993; GIROUX, 1988, 1997, 

2003; MCLAREN, 1999; LOPES e MACEDO, 2002) têm insistido no emprego de uma 

linguagem caracterizada pelo diálogo, mas também: fundada no respeito à diferença; instituída 

na interseção dialética da análise crítica da ação transformadora; ancorada pela compreensão 

das experiências humanas no campo da diversidade cultural; aprofundada dentro das muitas 

dinâmicas vividas em sala de aula; forjada nas especificidades de tempos e espaços; articulada 

por uma epistemologia de fronteira que busca revelar o “entendimento monotópico do 

eurocentrismo” (MCLAREN) e suas tradições culturais; referendada numa pedagogia de 

resistência e transformação, e delineada sob condições sócio-históricas bem concretas. Esses  

objetivos e tantas outras epistemologias possíveis têm caracterizado os projetos de educação 

política e diferenciada Pankará (evidentemente sob vários limites e muitas possibilidades). Um 

dos desafios dessa orientação pedagógica tem sido a necessidade de transcender  resquícios de 

dominação do discurso e da prática de seus principais consecutores. Isso de longe significa uma 

linguagem reificadora acerca da autonomia política ou própria da prática pedagógica; mas, 

partindo de sucessivas articulações, outros significados poderão perfeitamente vir a se juntar ao 

processo, desaguando numa “virada esperançosa dos fatos” (ESCOLBAR, 2005, p. 163) na 

história social do povo Pankará.  

          No plano estratégico, a educação escolar Pankará tem oferecido elementos positivos à 

força de sua organização social, mediando-se pela análise de conjuntura, combinando outros 

repertórios discursivos as ações instituídas pelo coletivo de sujeitos. As informações obtidas 

                                                 
261 Ao invés de elogiar um tempo que ainda se curva sob os engodos da velha Europa, os críticos pós-coloniais 
tem realizado duros questionamentos ao globocentrismo mostrando quão nefasta continua sendo a distribuição de 
riqueza no mundo dominado pelo poder do capital ou denunciado a arrogância dos discursos a favor da 
globalização. Também esses estudos mostram como tem crescido nas economias capitalistas a defesa da ganância 
privada e sob quais condições a destruição da natureza encontra-se imbricada a degradação das vidas humanas 
(CORONIL, 2005, p. 129). Outras tensões, vinculadas a globalização, podem expor como funciona a perniciosa 
violência atual do capital. Para Coronil (op. cit.) que analisa as contradições desse problema, é preciso entender 
que o processo de globalização está desestabilizando não só as fronteiras geográficas e políticas, mas também os 
protocolos disciplinares e seus paradigmas teoréticos. A globalização, conforme o autor, evidencia os limites da 
divisão entre a modernidade e a pós-modernidade, bem como as oposições entre o material e o discursivo, o 
econômico e o cultural, a determinação e a contingência, o todo e os fragmentos que continuam influenciado 
nossas práticas disciplinares. Mais que nunca, assim como os fenômenos locais não podem ser compreendidos fora 
das condições globais em que se desenvolvem, os fenômenos globais não podem ser compreendidos sem explicar 
as forças locais que os sustentam (Idem, ibidem, p. 127).   
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pela rede de internet, os diversos recursos e sistemas de multimeios, os processos de auto-

formação etc., tem sido incorporados às experiências em sala de aula, nos projetos pedagógicos 

e reuniões comunitárias. Em diversas situações, esses instrumentos e mediações acabam 

ampliando olhares, aprimorando análises e favorecendo novas interpretações.  

          Longe de ser algo determinista, a educação como função social nessa comunidade, 

procura responder aos seus interesses, com propósito de renovar ou modificar determinadas 

situações; mas também, busca entender o conjunto de valores reais que sobre ela tem 

influenciado, assim, como os efeitos gerais que dela resultam, nos demais aspectos da realidade 

social (PINTO, 1986).  

 

5.4. Discursos pela educação intercultural entre Professores/as Pankará 
  
 
          Entre os professores/as Pankará, a apropriação do discurso pela educação intercultural 

segue um movimento pendular de ressiginificação de papéis e práticas pedagógicas, 

demonstrando a possibilidade de atuação com os saberes oriundos de suas experiências 

culturais e interculturais sob o fluxo de informações evocadas das expressões da sociedade 

contemporânea, em suas mais diversas manifestações e interfaces. Trata-se, todavia, de 

percepções em construção, exigindo desses educadores/as um diálogo e diagnóstico contínuo 

acerca dos elementos que consideram necessário aos seus processos educativos mais 

específicos. Os depoimentos262 que seguem, oferecem a possibilidade de entender sob quais 

arranjos comunicativos o discurso a favor da educação intercultural se desenvolve junto aos 

sujeitos da educação escolar Pankará. 

 

                                               A educação intercultural dentro da nossa cultura depende também de como 
ela é encarada por cada um de nós e de como ela é confrontada com a 
educação em geral não indígena. A educação intercultural tem que trazer 
pra discussão problemas como raça, religião, desigualdades sociais; 
problemas sobre drogas, ricos e pobres, formas de governo (CPG, 
out/2010). 

 

                                                 
262 Os autores dos depoimentos são identificados a partir das seguintes abreviações: PI (Professor Indígena; CPG 
(Coordenador Pedagógico Geral; LI (Liderança Indígena). Quando as siglas PI ou LI vierem acompanhadas de um 
respectivo número (Ex.; PI 1, PI 2, LI 1, LI 2 etc.) trata-se de depoimentos diferentes emitidos por um determinado 
professor/a ou  liderança. Quando estiverem ligados por uma letra (Ex.: PIa),   subentende ser de uma mesma 
pessoa, numa outra situação.  Os depoimentos colhidos pelo autor, se realizaram  em intervalos de tempos 
diferentes (2009, 2010, 2011), campatibilizados  durante alguns momentos  de planejamento junto aos 
professores/as e lideranças: reuniões comunitárias,  Encontrão da COPIPE na área indígena, entrevistas semi-
estruturadas (ES/E) e de assessoria pedagógica a comunidade escolar.  
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          No âmbito curricular, a prática docente foi sendo orientada para melhorar as condições 

de aprendizagens dos alunos, a partir de um programa que pudesse dar maior sustentação aos 

aspectos sócio-culturais do próprio povo Pankará.  

 
Começamos a fazer transformação curricular quando por conta própria 
incorporamos realmente nossa cultura como prioridade dentro do 
currículo. Assim é que entendemos uma educação intercultural, aquela que 
valoriza nossos costumes, respeitando também o dos outros, mas sem 
desprezar os nossos. Sabendo valorizar nossa cultura, os alunos vão 
desenvolvendo saberes da nossa tradição. Mas não significa ficar só no 
nosso, precisa ser articulado com as outras experiências fora do universo da 
aldeia. De um lado, nossos conhecimentos são garantidos como 
conhecimento curricular, fortalecendo assim nossa cultura, do outro lado 
aqueles conhecimentos que a gente chama de globais. Esse é nosso modo 
de aplicar a educação diferenciada (PI 1, semt/2010, ES/E). 

 
          Desse modo,  
 
                                          um currículo é intercultural  quando ele se deixa levar pela necessidade do 

povo, garantido sua especificidade, garantindo que aquilo que outros 
chamam de diferença não seja indiferença na hora do ensino escolar (Idem, 
ibidem). 

 
 
          Na conformação e confecção de propostas curriculares da educação escolar Pankará, 

compreender suficientemente as condições de cada segmento social envolvido nas discussões 

pela educação pública indígena, assim como as possibilidades de alteração dessas situações ou 

recorrências, é fundamental no plano discursivo e interdiscursivo. Nesse sentido, conforme 

argumenta a professora indígena  

 
Não temos grandes problemas com as diretrizes do currículo da Secretaria 
de Educação, porque sabemos como fazer que ele não altere nossa 
educação escolar. O ruim era quando só ele era a base que determinava 
nossos conteúdos. Então com nossa organização de professores rompemos 
com a centralização, com o cerco ao nosso sistema de ensino. Acho que 
somente conhecendo e sabendo aplicar o que é nosso, poderemos exigir 
respeito pelo trabalho realizado, pela educação que estamos fazendo. Já 
conhecemos e passamos pela experiência do currículo que vem de outros 
lugares. Essa época não queremos mais não (PI 2, semt/2010, ES/E). 

 
 
         Entre os professores/as Pankará a formulação de um tratamento discursivo em torno da 

produção e projeção de uma educação diferenciada, específica e intercultural263, dispõe de 

                                                 
263 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, afirma que “o direito assegurado às 
sociedades indígenas, no Brasil, a uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, a partir 
da Constituição de 1988, vem sendo regulamentado por meio de vários textos legais, a começar pelo Decreto nº 
26/91, que retirou a incumbência exclusiva do órgão indigenista (FUNAI) de conduzir processos de educação 
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formas que podem oferecer aos seus consecutores  bases para um trabalho didático-pedagógico 

pautado no sentido de fortalecimento da identidade cultural do grupo, apesar das influências 

externas, demandadas por “setores” contrários aos seus interesses. Particulatmente se pode 

observar, através da análise dos depoimentos, como profesores/as procuram estabelecer um 

discurso que busca ressituar à história social e política Pankará com a educação requisitada, 

sem se divorciar de outras realidades. Nesse caso, afirma a CPG: 

   

O modelo de educação Pankará é a cara do povo Pankará. Por isso quando 
falamos de educação escolar, tudo deveria começar pela história da nossa 
origem. Organizamos a educação de aldeia em aldeia e fomos perguntando 
ao povo o que se queria. Descobrimos então o jeito de organização social 
do povo. A escola foi sendo entendida como espaço de história; os terreiros 
foram descobertos. Então a escola passou a ser local de cultura. Depois 
fomos nomeando as escolas a partir das reivindicações do povo, junto com 
as lideranças (CPG, out/2010). 
Repensamos a escola, desde os espaços, os móveis, pesquisando e 
construindo cartilhas. O foco era a garantia de nossa história, nossas 
histórias, nosso território (CPG, Idem). 

 
 

          Nos depoimentos a seguir, podemos perceber que a partir do movimento discursivo em 

torno da educação escolar foi possível melhorar a organização interna do próprio povo; o 

modelo de gestão das escolas; aprimorar um sistema de alianças com parceiros afins e, 

conseqüentemente, qualificar um sistema de auto-avaliação dos processos de ensino e 

aprendizagens. Vejamos, então, o que dizem os professores/as e lideranças indígenas: 

 

                                               A educação escolar Pankará veio para fortalecer a base social da 
organização do povo. Nos organizamos por núcleos, considerando as 
relações de trabalho, familiares. No princípio não era por núcleo era por 
anexo. A formação de núcleos não foi para dividir, mas para fortalecer 
nosso povo. Por núcleo porque as coisas foram sendo organizadas por 
famílias. Até 2004 tudo existia com relação aos municípios.  Fomos 
criando princípios, aqueles mais antigos, relação de vida. Conseguimos 
avançar com ajuda da COPIPE. Fomos ver como os outros povos agiam. 

                                                                                                                                               
escolar nas sociedades indígenas, atribuindo ao MEC a coordenação das ações, e sua execução aos estados e 
municípios. A Portaria Ministerial nº 559/91 aponta a mudança de paradigmas na concepção da educação escolar 
destinada às comunidades indígenas, quando a educação deixa de ter o caráter integracionista preconizado pelo 
Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73) e assume o princípio do reconhecimento da diversidade sociocultural e 
linguística do país e do direito a sua manutenção” (BRASIL/MEC, 2007, p. 98). As bases legais para a formação 
intercultural de professores indígenas estão prescritas na Constituição Federal, artigos 210 e 231, na LDB – Lei nº 
9.394/96, no Plano Nacional de Educação e na normatização do Conselho Nacional de Educação – Parecer 14 e 
Resolução 03/CEB-CNE, de 1999. Estes textos oficiais normativos asseguram a formação de professores, em 
programas específicos e, a docência, por professores oriundos de sua própria comunidade. Vide, BRASIL/ MEC, 
idem. 
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Começamos o movimento com a COPIPE, ela foi fundamental pra nossa 
organização (CPG, mar/2009). 

 
                                        Não tínhamos algum direito porque não temos terra demarcada. Tudo que 

aprendemos em nossa educação foi colonizadora, precisávamos definir 
como seria nossa escola. Trabalho junto com os anciãos, junto como o 
Centro de Cultura Luiz Freire, com a COPIPE (LI 3, mar/2009). 

 
                                          Meus alunos eram indiferentes a sua própria realidade. Eles estudavam uma 

outra realidade. Com a nossa coordenadora tudo parecia novo. Nosso 
currículo começamos a mexer o que tinha nos livros. O planejamento se 
tornou uma coisa fantástica. Os eixos são maravilhosos: terra, identidade, 
história. Fala da nossa religião, fala do nosso contexto. Amo trabalhar aqui, 
mesmo que surja outras perspectivas não saio. Foram muitos conquistas e 
dificuldades a serem superadas. Educação diferenciada, como fazer isso? 
Ensinar na escola as crianças o Toré. Organizar feiras culturais. De 2005 
pra cá nossas ousadias, não tinha nada de recursos, mesmos sem os 
recursos realizamos. A partir de 2006 começaram a chegar recursos. 
Começamos a fazer do nosso jeito. Mas como conseguir manter merenda 
sem ter recursos, o material do professor, os prédios. Tudo só veio porque 
nos organizamos (PI 4, mar/2009). 

 
                                          O planejamento. Trabalhamos essas coisas dentro dos eixos. Antes ficava a 

desejar. Hoje em pouco tempo os professores fazem os planejamentos 
dentro dos eixos (CPG, mar/2009). 

 
Ser professor Pankará é ser ousado, estudar, ser pesquisador. Ser unido é 
fazer as coisas pensando sempre no conjunto. Aqui decidimos junto dos 
alunos o que é bom para o aluno e não só o que é conveniente pra o 
professor. Por isso em nossos encontros todos participam, pais, alunos e 
professores (PI 5, out/2010). 

 
Outro avanço é fazer nossas próprias produções. Fazer uma coletiva de 
textos. Todos os aspectos culturais dos textos. Isso é um ponto muito 
positivo. Mas existem sempre alguns problemas. Quando se busca fazer o 
diferente em relação à qualidade tem sempre alguém que não aceita. Por 
isso o professor Pankará é um lutador (PI 3ª, out/2010). 

 
Aprendemos nesses longos anos de contato com a secretaria de educação 
que não é o institucional que garante nossa diferença. Nossa vivencia sim, 
garante o que é ser diferente, o que é essencial pra gente (CPG, out/2010).  

 
 
          Firmar compromissos a partir da visão que se está construindo em torno da organização 

social e interesse do povo indígena é uma das condições que se cobra atualmente ao professor/a 

Pankará.  Nessa direção, a visão do/a educador /a deva estar de comum acordo com os 

objetivos do grupo, propiciando, assim, a formulação de uma perspectiva pedagógica misturada 

a de luta cultural, ou seja, são campos comuns que se interagem. Trata-se, em outras palavras, 

de favorecer a produção de um discurso pedagógico acordado com a natureza do trabalho 

docente, articulado ao cotidiano da sala de aula e aos variados propósitos da escolarização 
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(GIROUX e MCLAREN, 2001). Sobre essa situação, se expressa à coordenadora pedagógica 

geral das escolas Pankará: 

 
                                          Quanto mais pensamos na educação que realizamos mais nos damos conta 

do tamanho das responsabilidades que nós os professores temos. Então, o 
nosso fazer, a nossa ação tem que ser cada vez mais consciente, para 
criticar o que não é bom e reconstruir o que é necessário. Não podemos ter 
uma educadora que vá estudar lá em Caruaru264 e só volte pra aldeia com as 
malas cheias de coisas que por lá se pode compar. Precisamos de 
educadores com a cabeça cheia de conhecimentos pra poder ajudar a 
modificar as coisas que temos que realizar por aqui. É preciso ter clareza 
que todas as nossas ações têm ligação com um resultado, o importante é 
que esse resultado seja para o benefício do povo, e não da pessoa sozinha 
(CPG, abr/2011). 

 

          Podemos também identificar no discurso a seguir, a construção de uma reflexão mais 

refinada, próximo ao que defende Giroux e Mclaren (Idem): enfatizar a importância de tomar o 

social, o cultural e o político aos principais aspectos da escolarização.  Trata-se de um ponto de 

vista progressista da educação escolar intercultural, pois invoca a linguagem crítica a favor de 

um empenho contextualizador, conseguindo unir ação docente sob o fluxo político-pedagógico 

mais amplo, isto é, de luta social, tanto no âmbito da teoria como da prática. 

 
Uma educação diferenciada deve favorecer o bom julgamento sobre as 
coisas, sobre aquilo que se realiza, logo sobre as pessoas, levando assim a 
que cada um possa ter boa reflexão a partir daquilo que faz. Não pode 
haver educação Pankará pensada por meia dúzia de gente. Ou tem a 
participação e integração dos professores, alunos, lideranças e pais, ou não 
existe educação diferenciada. Não podemos separar conteúdos, como se 
fosse possível colocar só de um lado conteúdos do mundo do trabalho, da 
cultura ou da vida. Ou se mistura tudo em direção ao fortalecimento da 
organização social do povo ou não se faz mudança de nada (CPG, Idem). 
 

          É relevante poder identificar que nos discursos pela educação específica, diferenciada e 

intercultural – termos atuais e bastante ressignificados no âmbito das discussões a favor da 

educação escolar indígena pelo país afora – a questão do discurso a favor da qualidade  

igualmente se apresente. Nesse caso, pode vir associada com as pressões realizadas pela ordem 

de discurso da mídia. O diferente, no entanto, encontra-se na possibilidade de separar, com 

máxima objetividade, aquilo que é geral do essencial, sem anular a luta política.  

 

                                               Claro que somos influenciados pelas situações da mídia, ela leva as 
pessoas a tomar atitude de consumo, a se envolver com problemas ou a 

                                                 
264 Referindo-se ao Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, promovido pela UFPE, onde algums professores 
e professoras Pankará participam na condição de alunos/as. 
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esquecer problemas. A mídia é como um filme, como uma novela, faz você 
tomar partido, seja do lado positivo ou negativo das coisas. A mídia 
influencia muito na nossa educação. Pra nós pensar em uma educação de 
qualidade significa trabalhar uma educação em primeiro lugar humana, ou 
seja, uma educação que respeito o direito de sermos diferentes, de nos 
organizar com autonomia, que não aceite injustiças, que não aceita a 
desigualdade. Uma educação de qualidade é uma educação acima de tudo 
aberta para o diferente e o diverso (PI 7, jul/2011).  

 

          Num contexto de fortalecimento identitário e de luta social, a organização de atividades 

didático-pedagógicas pelos professores/as Pankará, dispõem de dinamismo próprio. A 

realização de Feiras Culturais265 é uma dessas disposições. Elas estão propiciando que a 

comunidade indígena, de modo mais coletivo, participe, junto com professores/as, alunos/as, na 

recuperação da memória político-cultural do grupo. Em certo sentido, as Feiras Culturais unem 

teoria e prática na consecução de objetivos comuns. É a possibilidade de combinar descoberta 

de conhecimento, partilhando-se diferentes formas de aprendizagem. Podemos, portanto, dizer 

que hoje as feiras culturais configuram-se como um dos momentos de ápice da práxis 

pedagógica Pankará em termos de produção de um discurso crítico, e constituem-se, 

juntamente com as reuniões de planejamento anual, num dos mais importantes foros de 

avaliação da prática discente/docente desse grupo étnico.  

 
Os nossos conteúdos foram sendo construídos a partir das nossas tradições. 
As nossas feiras culturais foram importantes para instrumentalização da 
história do nosso povo. O específico e o diferenciado estavam nas raízes do 
nosso povo. Percebemos que tava lá nossa diferença (CPP, jul/2011). 

 

          Os temas das feiras culturais, objetos de pesquisa docente/discente dos últimos anos, 

estão carregados de certa centralidade na conformação identitária do grupo, seja no sentido 

sócio-antropológico, seja pela conformação dos aspectos pedagógicos que o próprio evento 

evoca.  

 

 2005: Mitos e Lendas do Povo Pankará (Local: Aldeia Enjeitado) 

 2006: Agricultura Pankará: tudo que se planta dá (Local: Aldeia Lagoa) 

 2007: Crenças do Povo Pankará (Local: Aldeia Enjeitado) 

 2008: História das Aldeias (Local: Aldeia Cacaria) 

 2009: Cantigas, Brincadeiras e Jogos de Antigamente (Local: Aldeia Mingú). 

                                                 
265 As Feiras Culturais acontecem uma vez por ano, e duram, em geral, de três a quatro dias. Elas representam a 
culminância de trabalhos pedagógicos em termos de apresentação temática por escolas, ou seja, um tema comum, 
objeto de pesquisa coletiva junto aos diferentes segmentos da educação escolar Pankará. 
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          Dever-se-á compreender que os discursos a favor da educação escolar indígena Pankará 

são ideológicos, desde que se perceba a ideologia como uma forma de problematizar práticas 

discursivas e não discursivas entrelaçadas, direita/indiretamente, pelos sujeitos em suas 

diferentes manifestações de linguagem. Se, de um lado, existe situações institucionais que se 

instalam como procedimentos ou controle de interpretação, há também o lugar da memória 

social do povo, locus de formulação e luta de significados pela identidade cultural. Nesse 

sentido “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia” (ORLANDI, 1999, p. 17, 

comentando Pêcheux), logo sujeito e ideologia estão em mútua interpelação.  

          Assim, o discurso intercultural da educação escolar indígena Pankará é um trabalho em 

torno de práticas discursivas sobre o movimento constitutivo da linguagem e de fricções 

interétnicas. Porquanto, aquilo que faz sentido no percurso do discurso entre professores/as, 

transforma-se pelo campo semântico da própria materialidade do trabalho pedagógico. 

          Se o discurso é uma forma de transmissão de sentidos, sobre práticas interdiscursivas 

congruentes ou incongruentes, a análise de discurso, conforme Orlandi (Idem, p. 15) 

 
                                       concebe a linguagem como mediação e a comunicação entre o homem e a 

realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível 
tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 
transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho 
simbólico do discurso está na base da produção da existência humana. 

 
 
          No campo do interdiscurso da educação escolar indígena importa saber como o discurso 

intercultural produz sentidos simbólicos  junto à prática, e como esse processo “está investido 

de significância” (ORLANDI, op. cit.) para os sujeitos da educação. Isso é fundamental porque 

nesse caso o modo como se age tem relação direta como o contexto onde se manifesta a ação. 

Um se imbrica sob as condições do outro.  

          A formação do discurso intercultural da educação escolar Pankará, dentro de “seu” 

escopo ideológico, se define a partir de uma conjuntura sócio-histórica266 específica em 

movimento, determinando, em algumas situações, elementos de preleção discursiva. Tratando-

se de práticas pedagógicas, equivale dizer, que são possibilidades de intervenção na ordem 

educacional, tendo como propósito entender, interrogar e modificar os sentidos e significados 

dos discursos e práticas entre sujeitos envolvidos com porcessos de educação escolar. É 

importante dizer, no plano da argumentação teórica, conforme faz saber Silva (1999, p. 18), 

significado e sentido não 

                                                 
266 Expressão utilizada por Orlandi (op. cit., p. 43). 



 263

 

existem como ideia pura, como pensamento puro, fora do ato de uma 
enunciação, de seu desdobramento em enunciados, independentemente da 
matéria significante, de sua marca material como linguagem. Os 
significados organizam-se em sistemas, em estruturas, em relações. Esses 
sistemas, essas estruturas, essas relações, por sua vez, apresentam-se, 
organizam-se como marcas linguísticas materiais, como tramas, como 
redes de significantes, como tecidos de signos, como textos, enfim. 
(SILVA, 1999, p. 18). 
 

 
            Delineando-se dessa forma, o ensino-aprendizagem, apreendido como processo de 

construção de conhecimento, enquanto atividade cultural, política, ideológica e pedagógica, 

considera necessário, que a abordagem dos problemas transformados em objetos de ação 

possibilite aos sujeitos de aprendizagens a reelaboração e desenvolvimento do próprio 

conhecimento, além de favorecer diversas articulações de sentidos entre os mesmos e nas  

interfaces que os acercam. 

            Trata-se, de um “recurso” valioso a atividade pedagógica, sobretudo, o que de fato é 

pertinente no plano individual e coletivo, face às mediações na produção de conhecimento 

(áreas de atuação, locais de realização, intercâmbios de pares, concepções e práticas 

discursivas).   

             Ensinar e aprender, nesse caso, se constitui uma fronteira de possibilidades, fazendo com 

que cada indivíduo contribua com a requalificação das informações, sendo capaz de provocar 

modos de pensamento crítico e transformador, no interior de sua comunidade educativa. Então, 

na dimensão da educação diferenciada267, os objetos da aprendizagem escolar, encontram-se 

                                                 
267 Segundo Silva & Ferreira (2001, p. 10) “a escolha do termo refere-se ao fato de que membros das etnias 
indígenas são reconhecidos como cidadãos brasileiros, mas, assim como outros segmentos étnica, identitária e 
culturalmente diferenciados da população do país, têm reconhecido seu direito a ser eles mesmos em suas 
especificidades. A discussão em torno do que seja educação diferenciada é recente no Brasil, mas é intensa e 
acirrada. Baseia-se em grande número de experiências escolares, nos mais diversos pontos do país, envolvendo 
não só a definição de currículos e práticas pedagógicas locais destinadas a crianças e jovens índios, mas também 
toda uma ampla soma de projetos e cursos de formação de professores indígenas. Um vivo processo de 
realimentação entre as experiências educacionais específicas e a reflexão conceitual e crítica sobre a educação 
escolar indígena está em curso. (...) Nessa discussão, o que já está claro é exatamente que não pode haver um 
modelo único de educação diferenciada, o que seria um contra-senso. A própria noção de “diferenciação” implica 
a existência de tantos modelos de educação escolar indígena quantas realidades socioculturais locais forem 
vivenciadas por comunidades indígenas específicas. Os denominadores comuns a todas elas são, certamente, a 
noção da escola como lugar de reflexão crítica e espaço de exercício e a construção da autonomia indígena. Em 
termos didático-pedagógicos, no entanto, muito há a definir. O desafio é como traduzir reivindicações indígenas 
em  garantias legais já disponíveis em práticas pedagógicas efetivamente adequadas aos objetivos e 
especificidades de cada população indígena”. Desconfiando do discurso oficial acerca do que se tem adjetivado 
por educação diferenciada, Ladeira (2004, pp. 143,144,147) questiona a intencionalidade desse movimento 
discursivo. Para pesquisadora “o debate sobre a questão da educação indígena tem sido enviesado: o cerne da 
discussão oscila entre a escolarização em si do estudante indígena enquanto indivíduo/cidadão, e aquela educação 
escolar voltada para o projeto politico de um povo, diferente daquele da sociedade nacional. A Educação indígena 
diferenciada passa a ser o discurso orientador das políticas públicas. Mas esse diferenciado é compreendido por 
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respaldados nos saberes comuns entre pares afins e através dos arranjos interculturais 

disponíveis nas redes de troca (elementos da cultura material e simbólica), com outras 

sociedades. Desse modo, as atividades político-pedagógicas e culturais passam a conferir 

significado à práxis docente/discente quando se deixam imprimir por novas formas de 

representação curricular268. Equivale aceitar que a qualidade das mensagens apresentadas e do 

que é o conteúdo269 do conhecimento escolar (disciplinar270) e não escolar, desempenha 

substancial função de mudança junto aos significados da vida na sua mais ampla materalidade.  

                                                                                                                                               
muitos povos indígenas como uma discriminação, uma restrinção de que tenham acesso aos mesmos 
conhecimentos e informações das escolas da sociedade nacional, aliada como justificativa da má  qualidade de 
ensino oferecido. Longe se ser neutra, a cultura dominante na escola é caracterizada por um ordenamento e 
legitimação seletivos de formas privilegiadas de linguagem, modos de raciocínios, relações sociais e experiências 
vividas. Ao transferir uma cultura escolar voltada para um ordenamento urbano, com todos os seus dilemas, 
exclusão e contradições, para um modelo de escola indígena, estamos duplamente invalidando, através de uma 
desvalorização implícita ou explícita, outras formas e modos de vivência e saberes e a possibilidade de uma 
relação simétrica entre os “diversos” que tensamente compõe o eixo da relação Estado brasileiro e povos 
indígenas” (pp. 143, 144, 147). A autora também identifica a escola como agência de reprodução social, 
econômica e cultural, isto é, “local onde se oferece aos grupos socialmente exluidos apenas uma falsa mobilidade 
social e individual. Significa, conforme a autora, o “apelo da política educacional atual para a “inclusão” social 
destes segmentos “excluídos” como aceno ao acesso à educação, garantindo através do sistema de cotas ou de 
medidas compensatórias. Desse modo tenta-se diminuir a enorme pressão social sem mudar de fato os níveis de 
desigualdade econômica e social do país  (Op. cit., p. 142). Analisando o Plano Nacional de Educação e a 
Educação indígena, Silva (2001, p. 7), citando D´Angelis, diz que “é uma falácia apontar as pequenas experiências 
verdadeiramente inovadoras como uma mudança no modo como a sociedade brasileira (e, sobretudo, o Estado 
brasileiro) encara a educação escolar para comunidades indígenas. Pior ainda é arrolar as experiências de ensino 
bilíngüe, onde práticas efetivamente inovadoras são ainda mais raras. Na prática, provavelmente mais de 80% das 
escolas em comunidades indígenas no Brasil hoje ainda pratica um ensino que “nega a diferença” e busca 
“brasileirar’ o índio, levando-o a assumir lealdades patrióticas para o Brasil, transformando-os “em algo que não 
eram”. A esmagadora maioria das escolas em comunidades indígenas hoje serve de “instrumento de imposição de 
valores” (Idem, p. 7). Outro dilema fundante dessa relação conflituiva diz repeito ao reconhecimento (= 
oficialização) das escolas indígenas, isto é, sua incorporação no sistema nacional de educação em detrimento das 
garantias de direito a modelos e formas próprias de fazer escolas como partes intergrantes dos sistemas  indígenas 
de educação.  
268 Entre os Pareci, segundo Paes (2002), a escola diferenciada, passa a ser aquela que utiliza-se de um currículo 
específico e valoriza tanto os elementos da cultura indígena como os aspectos gerais de novas metodologias 
aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem.  
269 Zabala (1998, p, 30), alerta para o fato do uso equivocado do termo conteúdo. Esse conceito, segundo o autor, 
“foi utilizado para expressar aquilo que deve se aprender, mas em relação quase exclusiva aos conhecimentos das 
matérias ou disciplinas clássicas e, habitualmente, para aludir àqueles que se expressam no conhecimento de 
nomes, conceitos, princípios, enunciados e teoremas. Assim, pois, se diz que uma matéria está muito carregada de 
conteúdos ou que um livro não tem muitos conteúdos, fazendo alusão a este tipo de conhecimentos. Este sentido, 
estritamente  disciplinar e de caráter cognitivo, geralmente também tem sido utilizado na avaliação do papel que os 
conteúdos devem ter no ensino, de forma que nas concepções que entendem a educação como formação integral se 
tem criticado o uso dos conteúdos como única forma de definir as intenções educacionais. Devemos nos 
desprender desta leitura restrita do termo “conteúdo” e entendê-lo como tudo quanto se tem que aprender para 
alcançar determinados objetivos que não apenas abrangem as capacidades cognitivas, como também incluem as 
demais capacidades. Deste modo, os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às contribuições das 
disciplinas ou matérias tradicionais. Portanto, também serão contéudos de aprendizagem todos aqueles que 
possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social”. 
270 A especificidade “disciplinar”, ou transdisciplinar (a fim de conferir uma perspectiva mais dinâmica a 
determinados conteúdos), foi gradativamente sendo incorparada ao discuso pedagógico indígena. D´Ambrosio 
(1994, pp. 94-99) estuda a etnomatemática no processo de construção da escola indígena; Resende (1994, pp. 100-
104) delineia o que podeira vir a ser o estudo da geografia nas escolas indígenas; Gruber (1994, pp. 122-136), por 
sua vez, fala sobre a arte na formação de professor indígena, e Bittencourt (1994, pp. 105-116) aprofunda alguns 
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            Responder de modo adequado qual o papel dos professores/as como agentes político-

culturais, de identificar quais seriam os saberes necessários da nova prática pedagógica, ou de 

onde e como adquiri-los (CAVALCANTE, 2003), são veredas que tem atravessado o discurso 

entre educadores indígenas e indigenistas nos últimos anos. Nesse quadrante, os problemas 

educacionais carecem, de acordo com  Cavalcante (Idem) acentuar o reconhecimento dos 

direitos fundamentais de cada etnia, de modo diferenciado. Nesse caso, os professores/as 

indígenas deveriam desenvolver ainda mais a capacidade de serem pesquisadores/as de suas 

próprias culturas, alfabetizadores/as em suas línguas maternas, autores/as e redatores/as de seus 

escritos, baseados na transmissão do saber coletivo e na construção, também coletiva, de novos 

saberes e novas práticas. Entretanto, se faz necessário que esse processo de formação coletiva 

seja  permanentemente fecundado por saberes/dizeres da experiência, do conhecimento e da 

abordagem pedagógica, numa convivência de trocas e de mútuas articulações (Idem, pp. 19, 

23). 

             Nessa direção a educação escolar indígena poderá ser compreendida  sob uma certa 

totalidade, ou seja, aquilo que se ensina na escola articula-se na forma de rede ao sistema 

educacional específico do grupo, confluindo diferentes formas de aprendizagens, disponíveis a 

partir das estruturas de socialização da própria comunidade. Desse modo, concordando com 

D´Angelis (2001, p. 38), a questão da educação faz parte das políticas que cada sociedade ou 

comunidade adota, buscando nesse esforço de confluência a sobrevivência ou continuidade dos 

elementos culturais que mais valoriza e acredita (língua,  arte, religião, sistema de parentesco). 

Também Gersem Luciano dos Santos (2001) diz que a Educação escolar indígena deve 

 

   basear-se nos princípios educativos e métodos próprios de aprendizagem 
dos povos indígenas (conforme garante a Constituição), para só então 
acrescentar outros conhecimentos hoje necessários. Um segundo 
pressuposto é de que a escola não é o único lugar de aprendizado. Também 
a comunidade possui sua sabedoria, a ser comunicada, transmitida e 
distribuída. 

 

                                                                                                                                               
dos aspectos mais pertinentes  no que se refere ao ensino de história para populações indígenas. Para essa autora é 
fundamental que se indague melhor sobre a possibilidade de apresentar ritmos temporais de uma sociedade 
baseada no tempo cronológico, na lógica do tempo/tempo da fábrica, para grupos sociais, que vivem sob outra 
estrutura temporal e espacial, embora tendo ao longo dos últimos séculos,  situações constantes com essas formas 
de enquadramentos.  
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            O autor destaca alguns desafios políticos dentro do conceito de escola indígena que 

precisam ser melhor enfrentados: a) Universalização do ensino fundamental; b) Manutenção 

das escolas; c) Carreira e qualificação; d) Desafio econômico (Idem, pp. 126-129)271.  

          Assim, a partir do diálogo pedagógico instituido nos últimos anos entre professores/as e 

lideranças indígenas Pankará, dos encontros de professores/as272, isto é, a  reflexão sobre 

posições e proposições da prática escolar, desenvolveu-se uma formação discursiva  

empenhada por realizar uma educação intercultural273.  

          Com a possibilidade de controle sobre as condições do trabalho pedagógico também se 

tornou possivel identificar níveis de discursos associados a diferentes significados  quanto ao 

papel do professor/a em exercício. Uma das peculiaridades dessa situação diz respeito ao fato 

de pensar  e entender as alternativas da prática docente/discente mediadas constantemente pela 

criticidade de variados discursos pedagógicos. Por conseguinte, isso requer que se examine, 

detidamente, o conjunto de formas e práticas comunicativas em torno de suas possibilidades e 

limitações. Nesse caso, compreender as causas ajuda na fundamentação das perguntas. Nessa 

perspectiva a distinção entre o ato de fazer e refletir ações pedagógicas interculturais, inclui a 

necessidade de uma vigilância maior sobre o uso das linguagens pedagógicas no lastro da 

                                                 
271 Alguns impasses ainda perduram  quanto ao entendimento e respeito dos sistemas de ensino e a Educação 
escolar indígena. De acordo com o MEC (2007, p. 32) são quatro os principais impasses: i) a falta de 
regulamentação sobre o regime de colaboração que rege a relação entre as três esferas de governo; ii) a 
descontinuidade da ação dos sistemas de ensino, a dificuldade de estabelecer um diálogo intercultural, ouvindo  e 
compreendendo as perspectivas indígenas; iii) problemas de gestão que mantêm as escolas indígenas sem receber 
insumos básicos para seu funcionamento, como merenda escolar e material didático; iv) falta de transparência na 
aplicação dos recursos públicos.  
272 Segundo Ferreira (2001, p. 102) “os Encontros de Professores Indígenas são um indicador claro de que 
professores e comunidades, apoiados por diferentes organizações não-governamentais, têm procurado criar 
alternativas de ação para o processo escolar. Diferentes temas vêm sendo discutidos durante esses eventos. Em 
geral, inicia-se pela crítica à inadequação das escolas implantadas em áreas indígenas, justificando a reunião dos 
professores para encontrar soluções para as necessidades e expectativas das comunidades. Desse debate emergem 
novas concepções de educação, baseadas nos processos tradicionais de socialização das sociedades indígenas e na 
reinterpretação e criação de novas alternativas de ação”. Para Silva (1994, p. 49) “a diferença principal entre 
“encontro de” professores indígenas e “cursos para” professores indígenas é que nos segundos, eles são sempre 
alunos, enquanto que, nos primeiros, são finalmente professores. São mestres e não mais eternos aprendizes”. 
273 A perspectiva intercultural na educação considera a diversidade cultural no processo de ensino e aprendizagem, 
de modo que para os profissionais do MEC (207, p. 21) a escola indígena precisa “trabalhar com os valores, 
saberes tradicionais e práticas de cada comunidade e garantir o acesso a conhecimentos e tecnologias da sociedade 
nacional relevantes para o processo de interação e participação cidadã na sociedade nacional. Com isso, as 
atividades curriculares devem ser significativas e contextualizadas às experiências dos educandos e de suas 
comunidades. As escolas indígenas se propõem a ser espaços interculturais, onde debatem e se constroem 
conhecimentos e estratégias sociais sobre a situação de contato interétnico, podem ser conceituadas como escolas 
de fronteiras, espaços públicos em que situações de ensino e aprendizagem estão relacionadas às políticas 
identitárias e culturais de cada povo indígena. Portanto, a educação escolar indígena problematiza enfaticamente a 
relação entre sociedade, cultura e escola, reassociando a escola a todas as dimensões da vida social e estabelecendo 
novos sentidos e funções a partir de interesses e necessidades particulares a cada sociedade indígena. Assim, a 
escola indígena será específica a cada projeto societário e diferenciada em relação a outras escolas, sejam de 
outras comunidades indígenas, sejam das escolas não-indígenas” (grifos do texto). 
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práxis. Procura-se, então,  ultrapassar os  impasses aplicados a vida cotidiana escolar, 

considerando as relações interculturais e comunitárias de modo mais significativo e abrangente, 

como uma autocompreensão do movimento social da própria prática docente.  

         Existe, entretanto,  discordâncias de entendimento sobretudo quando aspectos de ordem 

institucionais se instalam no limbo dos discursos e práticas educativas. Guimarães (2001) argüi 

que  desde o momento em que a discussão sobre formação de professor passou a ser entendida 

e assumida como política pública, que o caráter mais amplo e  dilemático dessa mesma 

discussão  foi gradativamente aduterada nos últimos anos. Para autora o governo age de modo 

sutil,  ainda atuando sob a égide da homogeneização cultural. Isso pode ser verificado, de 

acordo com a pesquisadora, desde as secretarias municipais, estaduais, o MEC e a própria 

FUNAI, pois,  segundo seu entendimento, todas essas esferas partem do princípio da 

homogeneidade. Para Guimarães (op. cit.), os cursos de formação de professores (tratando-se 

de discursos a favor da perspectiva multicultural e intercultural)  abordam a problemática da 

educação  de maneira simplificada, como algo que por natureza já fizesse parte dos nossos 

processos de transmissão de ensino. Isso por que,  

  

                                       Parece que a educação num contexto de multiculturalismo e diversidade 
sociocultural é uma coisa em que somos especialistas (...). O técnico da 
FUNAI ou da secretaria de educação fala nisto como se fosse uma coisa 
muito fácil de se fazer, e tivéssemos tradição nisso. Não temos. A nossa 
história de educação tem uma história homogeneizadora, é uma história de 
apagamento de diversidade cultural. Então está havendo uma falta de 
formação de técnicos e de formadores nesses contextos. Educação em 
contexto multicultural não é nossa tradição. Nós não sabemos fazer isso. 
Estamos muito mais aprendendo, agora que temos a injunção de uma 
política indigenista de favorecer a manutenção da diversidade, estamos 
aprendendo a fazer isto, mas não é nossa tradição. Então está faltando 
formação, as faculdades de educação têm que abrir disciplinas de 
multiculturalismo na educação, porque nós não temos pessoas formadas 
nesse campo. A questão da interculturalidade está sendo muito simplificada 
e reduzida. No curso de formação, se dançou um toré já  é intercultural o 
curso; se fez um desenho ou há um texto feito pelos professores, já se está 
dando voz. A coisa é muito mais complexa; tem que haver um programa 
grande, as universidades têm que entrar, as faculdades de pedagogia têm 
que criar disciplinas de multiculturalismo, pois nós não temos técnicos e 
pessoas trabalhando com isso (Idem, p. 107). 

 
 

          Desse modo, segundo a autora, discursos pela interculturalidade e multiculturalismo, em 

muitos casos, estão pautados pelo arremedo político, essencialismo circunstancial  e reificação 

cultural de larga escala. Entretanto, como é conhecido, a formulação de políticas públicas 

relativas à Educação indígena, perspectivada a partir do processo pós-Constituição de 1988 
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começam a incorporar no seu lastro discursivo, o reconhecimento  e respeito pelas diferenças, 

valorando as tradições das comunidades indígenas, provomendo, concomitatemente, o 

fortalecimento das identidades étnicas. Assumindo esses desafios coube ao Ministério da 

Educação, desde 1991, a responsabilidade pela condução, execução, coordenação e 

regulamentação dessas posições em forma de políticas sociais. Assim, a partir de 2003, 

acumulando-se e amadurecendo o debate, se tem início no Ministério da Educação  

 
um movimento para a inserção e enraizamento do reconhecimento da 
diversidade sociocultural da sociedade brasileira nas políticas e ações 
educacionais, que se consolida com a criação da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), à qual está vinculada a 
Coordenação-Geral de Educação Escolar Indígena (CGEEI) 
(BRASIL/MEC, 2007, p. 17). 
 

          O foco central, conforme dispõe o documento (Idem, p. 19) seria a democratização das 

instituições públicas. Desse modo, a Secad/MEC 

 

                                          inseriu com forte ênfase a institucionalização da participação e do controle 
social indígena. Assim, as Secretarias de Educação foram instadas a criar 
espaços institucionalizados de comunicação e participação indígena para 
possibilitar condições de estabelecimento do diálogo intercultural entre 
representantes indígenas e gestores públicos, dando consistência e 
resultado à ação e financiamento públicos (grifos nosso).  

 
 
          Sem subtrair a base prescritiva dessa orientação do governo, ocorreram múltiplas 

iniciativas geradas desses processos. Em diversos casos, algumas ações foram tomadas pelos 

povos indígenas de modo a prevalecer partes de suas necessidades, interesses e concepções. O 

fluxo constante de discussão acerca da prática em educação escolar, proporcionaria um 

contexto mais aberto a diversidade cultural, assim, categorias como interculturalidade, 

bilinguísmo, multilinguísmo, especificidade, diferenciação e participação comunitária 

(BRASIL/MEC, op. cit., p. 20)  tornar-se-iam comuns aos discursos pedagógicos da educação 

indígena brasileira. Outros conceitos que têm se destacado são os de equidade e qualidade; aos 

poucos estão fazendo parte da agenda política oficial. Soratto & Nascimento (2009) dizem que 

a equidade ocorre quando respeitamos profundamente os direitos, as atitudes, os costumes e os 

valores de cada povo, possibilitando oportunidades para que possam viver a sua identidade. E a 

qualidade na Educação Escolar Indígena significa atender às suas expectativas de vida, sem 

sobredeterminação de projetos políticos e pedagógicos.  

          De modo geral, o discurso  pela perspectiva da educação intercultural na comunidade 

Pankará,  emerge da apropriação de novas formações discursivas no plano de práticas 
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pedagógicas, instituídas nos últimos dez anos. São expressões emergidas por experiências vivas 

e dinâmicas realizadas pelo fluxo intercorrente de projetos pedagógicos locais e 

intercomunitários. Trazem em comum o desejo de aprimorar novas práticas sociais, de 

implementar alternativas didáticas, superar arranjos curriculares,  encontrar outras formas de 

reflexão-na-ação e avançar  na ascenção de direitos  com os sujeitos da educação escolar. 

Todavia, o que há de comum, também no plano das diversas acepções téóricas, se assemelha a 

uma  explosão de tensões em curso, concordando, discordando, ampliando, limitando, os 

discursos pela educação intercultural, tanto do ponto de vista conceitual como operacional. A 

proposta, então, seria não estabelecer ou tentar fixar prescrições axiomáticas junto ao campo 

interdiscursivo, mas sobre essas regiões discursivas, manter uma compreensão  dialógica e 

plural, garantindo, sobretudo, constante aproximação em torno de suas conexões. Por isso, 

permanecer abertos ao debate metodológico, assumir posição sociologicamente reflexiva e 

conectar-se pedagogicamente com os interesses dos sujeitos da pesquisa, favorece, pelo menos 

de modo mais honesto, à compreensão sobre a natureza dos dados, com todas as suas 

potencialidades, incertezas, fragilidades e elasticidade. 

 

5.5. Relação teoria e prática: discurso e interdiscurso na práxis pedagógica Pankará 

 

          Foi talvez o pernambucano Paulo Freire (1921-1997) quem mais inspirou educadores/as 

praticamente de todo o mundo a colocar em evidência a articulação teoria e prática. Sua visão 

sobre educação tem o mérito de confrontar discursos pedagógicos à base de um pensar 

interligado, crítico, engajado, apaixonado, alternativo e esperançoso. Sob a força de suas 

perspectivas a educação popular latino-americana ganha novas performances, multiplicando-se, 

não obstante, excepcionais experiências no interior dos movimentos populares. Como processo 

educativo, a educação popular (EP), é vista semelhante a um sistema aberto de trabalho que 

proporciona maneiras de compreender a realidade focando seu olhar sobre as ações a serem 

realizadas. Nesse sentido, a EP, argumenta Souza (1999, p. 55), 

 

é depositária de uma filosofia – expressão da atividade da razão humana 
sobre as práticas educativas em desenvolvimento – defrontando-se com a 
totalidade do real. É detentora de um processo de investigação sobre os 
princípios norteadores dessas práticas, sobre a sua fundamentação e 
justificativa das ações humanas recorrentes para o exercício dessas 
práticas. Educação crítica que se volta à investigação dos pressupostos da 
educação e da própria educação popular, à consciência dos limites tanto 
dos pressupostos quanto do trabalho educativo, aos entes gerados dessas 
práticas, sobretudo, ao conhecimento e à cultura. 
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          Uma educação crítica, porquanto, permite-se  envolver pelo movimento contraditório da 

realidade deixando-se atingir pelos imponderáveis da vida e da prática social, sem abdicar de 

ser portadora de uma mensagem que se manifesta sob o crivo de escolhas políticas, filosóficas, 

éticas, artísticas, culturais, étnicas, de gênero e classe em  oposição a toda forma de opressão 

humana. Mutatis mutandis diferentes autores têm conferido ao tema outras possibilidades de 

compreensão, todavia, com certa freqüência, fala-se da necessidade de melhor retomar o 

potencial formativo dessas práticas educativas, no seio das lutas entre grupos sociais. 

Justamente através da dinâmica dos Movimentos Sociais Populares,  

 

                                               as práticas de EP assumem feições as mais variadas. Direta ou 
indiretamente articuladas aos momentos mais densos de experiência de 
formação (cursos, seminários, encontros, etc.), cumpre observar igualmente 
aquelas práticas pouco visibilizadas, inclusive dado seu caráter de maior 
espontaneidade, que, no entanto, se mostram de uma eficácia impactante 
no processo de formação dos sujeitos neles envolvidos (CALADO, 1999, 
p. 143). 

 
 
          Educação como prática de liberdade, pautada nos pressupostos freireano, confere, 

porquanto, a correlação teoria e prática, dinâmica própria. De um lado, saber lidar com a 

humanização do ser humano (SOUZA, 2007) é primordial e sumanente importante; do outro, 

tentar consolidar alianças a favor de projetos radicados pelo horizonte da justiça social e contra 

as forças que se beneficiam com a manutenção das tiranias, status quo (SANTOS, 2005) e 

exploração, tem o mesmo mérito e total relevância. Todavia, nem o educador/a nem a sua teoria 

per se dão conta sozinhos de promover mudanças estruturais. Existem, não obstante, maneiras 

de conceber a relação teoria e prática, que podem, nesse caso, ajudar a redefinir, permutar ou 

facultar essa problemática. Candau (2008), numa linha pós-critica, destaca duas dessas 

possibilidades: a visão dicotômica e a visão de unidade. Na primeira situação, argumenta a 

pesquisadora, “está visão encontra-se centrada na separação entre teoria e prática, ou seja, 

ambas são competências isoladas, opostos. Frases como: “na prática a teoria é outra coisa”, 

“uma coisa é a teoria, outra, a prática”, expressam esta postura. No segundo caso, a visão de 

unidade está centrada na vinculação, na “união entre teoria e prática”. A mesma autora 

esclarece “que unidade não significa identidade entre estes dois pólos. Há uma distinção entre 

teoria e prática no seio de uma unidade indissolúvel. Esta unidade é assegurada pela relação 

simultânea e recíproca, de autonomia e dependência de uma em relação com a outra” 

(CANDAU, op. cit., pp. 60-62). Vázquez  (2007, p. 260) também argumentava algo 
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semelhante, ele  diz que “a prática mantém sua primazia com respeito à teoria, sem que essa 

primazia dissolva a teoria na prática nem a prática na teoria”. Assim, “por manterem relações 

de unidade e não de identidade, a teoria pode gozar de certa autonomia em relação às 

necessidades práticas”, todavia, trata-se “de uma autonomia relativa”. De modo geral, tanto 

Candau (Idem)  quanto Vázquez (Idem) mostram que a unidade entre teoria e prática pressupõe 

mútua dependência, sendo, portanto, uma tributária da outra.  

          Sob olhar filosófico-teológico, Clodovis Boff (1982), num estudo clássico, não divorcia 

teoria e práxis. Segundo o autor, 

 
No que se refere à Teoria (...) ela possui uma homologia estrutural ou um 
homomorfismo com as outras práticas. O cérebro trabalha tanto quanto as 
mãos. (...) há também o fato de que a atividade teórica só pode se efetuar 
tomando, como sua matéria própria, o mundo enquanto sensibilidade, 
história, prática. (...) Além disso, toda e qualquer atividade mental vem in 
concreto envolvida por todo um conjunto de fatores externos que a 
acompanham e a possibilitam. Tais fatores se prendem à prática de 
pesquisa, de escritura, de ensino, de aprendizado, etc.; (...) a todo esse 
complexo aparelho material e até técnico que é necessário para a produção 
de um pensamento, porquanto metafísico, poético ou místico se queira, e 
isso sem falarmos ainda das condições econômicas e sociais em geral de 
toda elaboração cultural. (...) A práxis, por seu lado, compreendida no 
sentido largo de toda atividade humana transformadora do mundo, inclui 
sempre sua teoria, a saber, suas razões, suas motivações, suas finalidades, 
etc. Porque humana, a Práxis compreende os sentidos que o homem 
individual ou trans-individual, conscientemente ou não, investe nela sob a 
forma de teoria latente ou de teoria patente. O simples fato de que a Práxis 
humana é inteligível mostra que ela abriga suas razões próprias (BOFF, op. 
cit., pp. 361-362). 

 

            Nesse sentido paradigmático – conscientes ou não disso – o discurso construído entre os 

professores/as Pankará são mensagens axiológicas qualificadas por teorias e práticas, guiadas 

sob princípios de conduta – expressão emotiva de um coletivo – pois não que procuram ignorar 

a natureza política de suas ações. Tais práticas e discursos estão afetados por visões sócio-

culturais subjacentes ao conhecimento produzido, por isso não são puras nem neutras 

          De modo geral, nos discursos dos educadores/as Pankará aparecem elementos de 

diferentes matizes: pedagógico, político, filosófico, sociológico, cultural, intercultural etc., 

oferecendo aos argumentos, o que Fairclough (2001) denomina de “Consciência Linguística 

Crítica” (CLC), ou seja, é possível identificar, nos mesmos, habilidades de um conhecimento 

específico que está promovendo mudanças na própria prática discursiva, dos principais sujeitos 

da educação escolar, e, de modo extensivo, também nas práticas discursivas dos demais 
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membros da comunidade educativa. Político-pedagogicamente, conforme Fairclough (Idem), a 

CLC 

 
objetiva recorrer à linguagem e à experiência discursiva dos próprios 
aprendizes, para ajudá-los a tornarem-se mais conscientes da prática em 
que estão envolvidos como produtores e consumidores de textos: das forças 
sociais  e interesses que a moldam, as relações de poder e ideologias que a 
investem; seus efeitos sobre as identidades sociais, relações sociais, 
conhecimentos e crenças; e o papel do discurso nos processos de mudança 
cultural e social (incluindo a tecnologização do discurso). Mediante a 
conscientização, os aprendizes podem tornar-se mais conscientes das 
coerções sobre sua própria prática, e das possibilidades, dos riscos e dos 
custos do desafio individual ou coletivo dessas coerções, para se engajarem 
em uma prática linguística emancipatória (FAIRCLOUGH, 2001, p. 292). 

 

          Assim como Fairclough (Idem) defendemos que a análise de discurso deve ser um 

empreendimento interdisciplinar, porquanto se interessa com as propriedades, produção, 

circulação e consumo dos textos, mas também contradisciplinar, ou seja, indo da prática social 

presente nas instituições – desdobrando-se no relacionamento de práticas socais que se 

manifestam nos intertícios de poder –, aos “projetos hegemônicos no nível social”. Essas 

facetas do discurso, de acordo com Fairclough (Op. cit., p. 276) “coincidem com os interesses 

de várias ciências sociais e humanistas, incluindo a linguística, a psicologia e a psicologia 

social, a sociologia, a história e a ciência política”. De modo, “o que é específico acerca de uma 

prática discursiva particular depende da prática social da qual é uma faceta”. Sob essa 

perspectiva, teoria e prática não são atividades distintas da práxis pedagógica, ao contrário, 

dever-se-ia pensá-las como incrementos indispensáveis às necessidades dos professores/as em 

seu dia-a-dia. Nesse caso, consideremos relevante que os educadores/as reflitam a partir do 

fazer de suas práticas no ambiente escolar. Donald Schön (1995) propõe para esse tipo de 

interpretação a incorporação do conceito de “reflexão-na-ação”, ou seja, que os professores/as 

aprendem com a análise e interpretação de suas atividades. O autor destaca a importância que a 

prática produz quanto à concreção de um determinado conhecimento vindo da própria ação. 

Todavia, o processo delineado por Schön (1995, p. 83), reflexão-na-ação, pode ser concebido 

numa série de momentos. De acordo com o autor, seriam quatro esses momentos: 1º) “um 

professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo o que o aluno faz; 2º) reflete sobre esse 

fato, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez; 3º) reformula o problema suscitado 

pela situação; e 4º) efetua uma experiência para testar a sua própria hipótese”. Evidente que tal 

esquema depende de algumas situações, contextos e significados, revelando certa 

complexidade; porém, quer ser uma estratégia para melhorar a “reflexão-na-ação”. Não 
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obstante, o professor/a que pensa sobre o ensino e, conseqüentemente analisa sua maneira de 

ensinar, permite-se rever sua teoria, pondo-a a prova a partir de sua prática. Em um depoimento 

colhido durante a pesquisa, uma professora levantou as seguintes questões:  

 

Foram muitas conquistas, mas as dificuldades permanecem. Educação 
diferenciada, como fazer isso? Ensinar os meninos a dançar o Toré, fazer 
as feiras culturais e juntar com os conteúdos das disciplinas é ou não 
educação intercultural? Ser professor Pankará é ser ousado, estudar, 
pesquisar, participar das lutas. Mas nem todo mundo entende que luta 
também é educação (PIP, outubro de 2010). 

 

          A análise desse discurso denota haver clara articulação entre o fazer e o pensar, 

revelando preocupação com as conseqüências do trabalho docente; explicitando suspeição, de 

um lado, e crença sobre o processo vivenciado, do outro, pois considera a articulação ensino e 

aprendizagem um empreendimento político e cultural retroalimentados. Educadores/as 

críticos/as, porquanto, permitem-se cruzar por uma visão dialética e dilemática, suspendendo o 

modelo tradicional de instrução ou da aprendizagem como dado e neutro; tanto quanto uma 

educação “anti-septicamente removida dos conceitos de poder, política, história e contexto” 

(MCLAREN, 1997, p. 192), para, em fim, assumir uma perspectiva, marcada pela utopia, 

mística, comprometimento, diálogo e criticidade. Explícita ou implicitamente esse discurso 

também demonstra certa corporificação de narrativas, correspondente a outros posicionamentos 

e acepções particulares,  no que se refere à função social da educação e o papel político-

pedagógico dos sujeitos nela envolvidos.  De modo geral, a COPIPE e os professores/as 

Pankará têm lutado contra a generalização do ensino, o desrespeito as diferenças e o 

rebaixamento didático-pedagógico de suas práticas. Destarte, um dos papéis da teoria crítica da 

educação é justamente ajudar a construir ferramentas que dêem condições aos indivíduos de 

compreenderem os significados, representações, sentidos e contradições da sociedade a sua 

volta, para aturem politicamente sobre eles. Para tanto, uma prática educativa política se faz 

necessário. Nesse caso, é imprescindível dizer, seguindo a maneira de interpretar de Saviani 

(2001), que toda prática educativa possui uma dimensão política assim como toda prática 

política possui nela mesma uma dimensão educativa. Dialeticamente, essas duas dimensões 

podem ser compreendidas a partir dos seguintes termos: 

 

A dimensão política da educação consiste em que, dirigindo-se aos não-
antagônicos a educação os fortalece (ou enfraquece) por referência aos 
antagônicos e desse modo potencializa (ou despontencializa) a sua prática 
política. E a dimensão educativa da política consiste em que, tendo como 
alvo os antagônicos, a prática política se fortalece (ou enfraquece) na 
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mediada em que, pela sua capacidade de luta, ela convence os não-
antagônicos de sua validade (ou não-validade) levando-os a se engajarem 
(ou não) na mesma luta. 
A dimensão pedagógica da política envolve, pois, a articulação, a aliança 
entre os não-antagônicos visando à derrota dos antagônicos. E a dimensão 
política da educação envolve, por sua vez, a apropriação dos instrumentos 
culturais que serão acionados na luta contra os antagônicos (SAVIANI, op. 
cit., pp. 84-5). 

 

          Reciprocamente uma dimensão mistura-se a outra, embora possam existir determinadas 

condições e situações para que o estrutural/instrumental, objetivo/subjetivo possam de fato se 

realizar.  

        Os professores/as e lideranças indígenas do Estado de Pernambuco, lastreados numa pauta 

específica de reivindicações e guiados por um esforço coletivo têm realizado críticas ao modelo 

de educação institucional, entre outras possibilidades de luta (ampliando parcerias e articulando 

esforços) rumo à construção de uma sociedade mais justa e democrática. Tal particularidade se 

estende a compreensão do papel político das escolas, da educação e das práticas pedagógicas – 

escolar e não-escolar –, valendo-se para tanto de discursos e práticas que se auto-relacionam 

dinamicamente: mobilizações, assembléias, plenárias, atos públicos, alianças etc. Nesse 

sentido, semelhante a Silva, Ferreira (2001), D´Angelis, Veiga (1997), Veiga, Salanova (2001) 

compreendemos que a escola indígena, mas não só ela, tem se constituído num espaço 

privilegiado de  crescimento intercultural, lugar de afirmação identitária, de resistência 

interétnica, aglutinadora de experiências, contestação, mobilização e de luta política cultural. 

Tal possibilidade reflete a compreensão das lideranças do movimento indígena no Estado, 

quanto ao entendimento de que discursos e práticas dispõem de implicações sobre a educação, 

à vida em comunidade e a sociedade mais ampla. No depoimento a baixo aparece essa 

dimensão: 

 

Movimento social indígena deve apoiar quem está na comissão de frente e 
quem está na base. Estamos prá contribui, muita coisa foi conquistada, mas 
há tanto a se fazer. Não apenas a conquista da terra, mas também o 
usufruto e a preservação, a sustentabilidade. Devemos ampliar outras 
organizações, homens, mulheres, jovens, idosos. (...) A sustentabilidade 
maior dos povos indígena é o espiritual. Ela é que preserva as futuras 
gerações que irão continuar as lutas. (...) Os saberes sistematizados vêm da 
observação dos saberes dos mais velhos. (...) As lutas estão ligadas, elas 
não se encerram numa determinada temática, são mais amplas, estão dentro 
e fora das nossas comunidades (Liderança indígena, membro da COPIPE, 
depoimento, Encontrão da COPIPE, aldeia Enjeitado, povo Pankará, 
Novembro de 2010). 
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          Essa polaridade dialética, entre o pensar e o fazer,  supõe uma predisposição que 

consegue dotar de sentido a realidade na qual se procura transformar. De modo gradual, os 

sujeitos vão então adquirindo clareza sobre o que deve ser mudado no mundo em que vive, 

sabendo, no entanto, que isso não é um ato de indivíduos isolados. Destarte, esse imbricamento 

dinâmico de proposições, articula-se a diversas matizes, com atenção específica a 

interdependência das lutas políticas apresentadas pelas comunidades indígenas, com suas 

características e particularidades próprias. Todavia, são muitos os desafios na arena política, 

tratando-se da educação escolar indígena, sejam em âmbito regional ou nacional. Professores/as 

e lideranças reconhecem os avanços delineados a partir da nova legislação e comungam com a 

possibilidade de reformular pressupostos teóricos e metodológicos educacionais, garantindo-se 

diferenciação à prática. Não obstante, também identificam uma série de contradições na 

consecução objetiva dessas propostas: ausência de mecanismos administrativos, técnicos, 

pedagógicos, jurídicos e financeiros na implementação dos mesmos avanços.  

          A relação teoria e prática, discurso e interdiscurso na Educação Escolar Indígena, como 

parte de uma agenda político-pedagógica, a par dos impasses que ainda deve transpor, são 

modos de sentido sobre uma realidade em construção, representada não somente dentro do 

ambiente de sala de aula com seus programas e temáticas, mas também e talvez principalmente, 

pela confluência e apelos de outros espaços e vozes em movimento. Implícito e explicitamente, 

está em jogo aprimorar estratégias de oposição e resistência a toda forma de discriminação, 

dualidade, opressão cultural, política, ideológica ou financeira. O ambiente escolar como local 

de interseção teoria/prática é um dos  lugares privilegiados de formação política e ética, espaço 

este que pode preparar pessoas para atuar de maneira crítica/organizada em outras esferas 

públicas, sob a pauta de lutas democráticas. Os processos de escolarização, então, mediados 

pela reflexão-na-ação, tornam-se parte fundamental de um projeto social maior, ajudando 

alunos/as e professores/as a desenvolverem ou defenderem uma inquebrantável convicção 

sobre a necessidade de superar as injustiças sociais, mudando a si mesmo e o seu entorno 

(GIROUX, 1988).  

          Teoria e prática, discurso e interdiscurso, nesse caso, encontram-se inextricavelmente 

ligados, representando diversas facetas em torno de diferentes problemas, situações culturais ou 

contextos político-econômicos e, particularmente, pedagógicos. Em verdade, nos últimos anos, 

o povo Pankará, seus professores/as em específico, tem travado uma contínua luta no campo da 

linguagem e do significado (BAKHTIN, 2004) procurando oferecer novos subsídios e sentidos 

aos discursos que gradualmente assumem e ressignificam na prática de seu cotidiano. 
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5.6. A relevância da Escola para o Povo Pankará 
 
 

                Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo 
desde a “sede do saber”, até a “sede da ignorância” para 
“salvar”, com este saber, os que habitam nesta. Ao contrário, 
educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles 
que sabem que pouco sabem – por isto sabem que sabe em algo 
e podem assim chegar a saber mais – em diálogo com aqueles 
que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, 
transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco 
sabem, possam igualmente saber mais (FREIRE, 1975, p. 25). 

 
 

          Entre os professores/as indígenas do Estado de Pernambuco o lugar de destaque 

conferido à educação escolar é tão importante quanto à conquista dos territórios. Tanto uma 

situação como a outra passam pelo fortalecimento das organizações de bases, e ambas, 

atuando interdependetemente têm o poder de provocar mudanças sobre as ações de assistência 

ao índio274. Nas últimas duas décadas, diversas lideranças incorporaram o discurso a favor da 

educação diferenciada como ponto de partida junto à plataforma das demais lutas. Nos 

Pankará, particularmente, a educação escolar tem sido o dínamo propulsor das principais 

demandas do povo, e, a partir da capacidade de agir, refletir e propor, dos professores/as e 

lideranças, os processos de articulação local e regional têm repercutido de maneira 

positiva/proativa, num ritmo e freqüência constante. A escola Pankará é o símbolo da luta 

pela reconquista da terra. 

            Em todo caso, a relevância social da escola não aparece somente pela dimensão 

política provocada com o desenrolar dos embates institucionais.  Pais, professores/as e 

comunidade, em geral, dispõem de concepção “comum” acerca do que possa vir a representar 

a educação escolar na vida das crianças e adolescentes. Coletivamente se acredita que na 

escola, crianças e jovens podem aumentar seu cabedal intelectual e moral, aproximando-se 

dos conhecimentos sistematizados por outros povos, de maneira que sobre os mesmos se 

consiga desempenhar um julgamento reflexivo, autocrítico e aberto. O ambiente escolar 

também é compreendido como lugar de transmissão e aceitação de valores, logo, dispor de 

boa formação equivale a estar mais preparado/a para enfrentar as dificuldades com a vida.  

 
Nossos filhos na escola a gente sabe que tem um futuro melhor pra eles 
mais pra frente. Sem escola fica mais dificultoso se arranjar na vida, 
arrumar trabalho, conversar as coisas (PA, depoimento ao autor, Março 
de 2010). 

                                                 
274 Dado o esgotamento do modelo oficial de tutela ao índio. 
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Quero que meus fios e netos tenha o que eu não pude ter.  A escola é um 
reforço muito bom. Ser índio já é difícil e ser índio sem escola fica mais 
pior ainda. A gente quer nosso fios formado para continuar nossa luta, 
para ver se assim fica mais fácil. Uma mão lava outra, os meninos 
estudando, sem esquecer, né, dos nossos custumes. Acho que assim as 
coisas vão ter mais futuro por aqui, no meio de nós (PA, depoimento ao 
autor, Março de 2010). 
 
 

          Os professores/as Pankará destacam a importância da cultura na aprendizagem em sala 

de aula, sendo assim a escola 

 

tem o papel fundamental de fortalecer a identidade do aluno, o ensino 
deve estar de acordo com a realidade do mesmo, tendo como base os 
eixos (Terra, Identidade, História, Organização e Interculturalidade). A 
escola deve propor ao nosso aluno habilidades na formação de guerreiros 
autônomos, que tenham a capacidade de interagir e transformar o meio 
em que vive para buscar melhorias, tendo também uma ampla visão do 
mundo, partindo das suas raízes. Sabendo que o processo de ensino-
aprendizagem e constante cabe a escola ajudar o aluno a enfrentar as 
dificuldades do mundo em que vive (Coletivo de autores Pankará, s/d, p. 
3). 
 
 

          Sob essa perspectiva a cultura exerce 

 

Uma função insubstituível na construção do saber, ela transmite 
conhecimentos essenciais, que complementam os conteúdos aprendidos 
em sala de aula. Os alunos aprendem em diversos ambientes, em casa, na 
comunidade, nos rituais e festividades. Esses saberes são levados para 
sala de aula, tornando-se prazerosos, significativos e de qualidade (idem, 
ibidem). 
 
 

          Embora o espaço escolar não seja o único meio de assegurar a socialização das crianças 

e jovens Pankará, por sua vez, é o ambiente de referência para que determinadas habilidades 

sejam adquiridas ou reforçadas. Entre essas potencialidades encontram-se: o domínio dos 

signos linguísticos; a habilidade com o universo da escrita; a expansão do raciocínio lógico-

matemático; visão artística, compreensão dos fatos históricos e localização dos espaços 

geográficos. Esses e outros atributos tradicionais do aparelho escolar reforçam a visão de 

escola, nessa comunidade indígena. Ainda que no desenvolvimento do projeto de educação 

escolar indígena se conceba as aspirações particulares de cada povo como necessário, incluído 

seus projetos, concepções, princípios, pedagogias, currículos, calendários, experiências 

linguísticas, históricas, autonomia e funcionamento próprio, no que tange todas essas 

características, elas, direta ou indiretamente, estão submetidas às regras do sistema nacional 
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de educação. A experiência Pankará com educação diferenciada275 está baseada nos processos 

de escolarização de seus professores/as, de modo que seu projeto de educação intercultural e 

específica tende a se revelar sob uma multiplicidade de acepções, mesmo que seus principais 

consecutores mantenham-se vigilantes  face aos seus conflitos e sucessos.  

          Nesse sentido, o projeto de escola diferenciada, formatada sob os princípios político-

pedagógicos da COPIPE e aprimorada a luz das especificidades existentes nas diversas 

aldeias da comunidade, resulta de uma contínua interlocução entre diversos segmentos, para 

onde confluem muitos de seus traços de identificação e auto-identificação.  Sendo assim, a 

comunidade educativa realmente deseja uma escola com qualidade formativa, que favoreça ao 

mesmo tempo, crianças e adolescentes, condições em termos de estrutura e infra-estrutura 

com relação a outras escolas não-indígenas. Não se trata, obviamente, de um reflexo a partir 

de aspirações externas, no entanto, se a escola for incapaz de oferecer acesso aos 

conhecimentos da sociedade envolvente, torna-se difícil saber confrontar seus projetos, 

concepções e práticas, com aqueles que não são de seu real interesse.  

          O esforço coletivo por fazer acontecer uma “modalidade” de educação escolar 

diferenciada276, no caso Pankará, tem chance de êxito, já que a frente desses processos 

encontra-se lideranças, professores/as, pais e alunos/as. Todavia, as dificuldades em lidar com 

um tipo de estrutura pedagógica, administrativa ou financeira incongruente, não se inverte 

facilmente de hora para outra. Os povos indígenas de Pernambuco, enquanto atores sociais 

têm realizado alterações sob o formato da política de educação escolar a eles oferecida, 

porque continuamente estão fiscalizando e monitorando as ações desenvolvidas pela SEE. 

Nesse sentido, para os Pankará, conhecer bem os diferentes códigos do discurso pedagógico 

atual implica preparar-se coletivamente para lidar com regras discursivas, aprimorando novas 

pautas a favor da educação pleiteada pela comunidade local. Sob essa perspectiva, a escola 

Pankará é um dos locais de acesso para construção/desconstrução/reconstrução de 

conhecimento, conferindo inclusive aos estudantes, ferramentas teóricas e metodológicas 

                                                 
275 Os professores/as Pankará reconhecem a importância das quatros características da escola indígena 
conceituadas no RCNEI (1988, pp. 24-5): Comunitária (porque é conduzida pela comunidade indígena, de 
acordo com seus projetos, suas concepções e seus princípios; Intercultural (reconhece e mantém experiências  
socioculturais diferentes); Bilíngüe/multilíngüe (a língua  como símbolo poderoso para onde confluem muitos 
dos traços identificatórios dos povos); Específica e diferenciada (concebida e planejada como reflexo das 
aspirações particulares de cada povo indígena e com autonomia em determinados aspectos); todavia, pautam seu 
projeto de escola, guiados sob os princípios da COPIPE (Terra, Identidade, História, Organização e 
Interculturalidaade).  
276 Isso porque argumentos científicos, políticos e pedagógicos sobre potencialidades humanas, incluindo 
capacidades intelectuais físicas, criatividade e originalidade, precisam também de um sistema educacional 
corerente com tais pressuposições (SANTOMÉ, 1998, p. 30). 
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conexas ajustadas às expectativas do projeto social defendido por suas lideranças 

comunitárias.  

          Apoiando-nos no pensamento da COPIPE, a escola Pankará é espaço em que 

convergem diversas demandas, desdobradas sob formato de lutas, de modo que por meio das 

formas de autorepresentar-se devamos compreender a montagem dos significados que a ela se 

apregoa. Representando e compartilhando um conjunto expressivo de práticas discursivas e 

não-discursivas, logo, indivíduos e grupos podem incidir diferentemente sobre a natureza de 

sua constituição. No campo político dessa discussão, o lugar de destaque conferido à escola, 

na organização social do povo Pankará, liga-se a proeminência dos debates sobre cultura e 

sociedade e o papel que desempenham os interesses econômicos e políticos nas artirelações de 

força do poder local e regional. Sob ótica pedagógica, a preocupação com questões de 

conhecimento, identidade, cultura e poder – provenientes de uma prática contradisciplinar – 

pode vir a ser terreno fértil, por meio do qual a comunidade educativa, se manifeste em torno 

de discursos e estratégias de ação.  

          A escola Pankará enquanto desdobramento de lutas iniciadas pela COPIPE considera 

fundamental a participação ativa dos sujeitos da educação escolar na vida social e cultural 

comunitária, como forma de facultar discursos que estimulem reflexões apoiadas pela 

pluralidade e diversidade cultural.  Todavia, cabe dizer, que a comunidade local não se 

constitui homogeneamente enquanto grupo, também não dispõe de um discurso unitário a 

favor de seu projeto social de organização interna, se assim fosse, seria autocrática e não 

promoveria o respeito às diferentes acepções internas.  

 

Nem sempre chegamos a um acordo nas nossas discussões. Às vezes 
aparece opiniões contrarias, influenciadas por pessoas que são contrarias 
a gente. Daí vamo tentando quebrar essas forças, mas como você sabe, 
num é fácil (LI, depoimento ao autor, Março de 2010). 
 

 
          O ambiente escolar é também campo de conflitos, gravitando em torno de vozes, 

representações e produção de significados. Quando pais e mães de alunos vislumbram na 

instituição escola a possibilidade de melhorias na formação intelectual e moral dos filhos 

estão apostando que o sucesso educacional passa pela apropriação de habilidade e atitudes que 

os mesmos não se acham em condições de realizar sozinhos. Trata-se de concepções 

entrelaçadas, para tanto se requer a concretização de esforços mais amplos, demandando 

proximidade com outras fontes, textos e contextos, com suas diferentes possibilidades de 

significação. Ainda que no formato geral a educação oferecida institucionalmente aos povos 
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indígenas se reproduza o modelo de educação para os não-índios277, os professores/as 

Pankará, insistentemente têm lutado contra essa perspectiva, contrapondo-se as proposições e 

acepções pedagógicas instituídas para as escolas, sem o aval de suas discussões coletivas.  

          Por conseguinte, as experiências em educação escolar na comunidade estudada, reflete 

a possibilidade de realização de práticas contra-disciplinares baseadas na afirmação da 

identidade cultural, evidenciando que as mesmas estão acompanhadas por longos, e talvez 

permanentes, desafios.  Em todo caso, a confluências de experiências político-pedagógicas, 

nesse grupo, embora possa favorecer pontos de partida, quanto ao revigoramento de questões 

que gravitam em torno da identidade étnica e das proposições mediadas pela educação 

diferenciada, pode provocar reducionismos no âmbito discursivo, em ambas as dimensões. 

Responder, não obstante, aos imperativos de uma educação intercultural, ancorada sob uma 

visão de escola plural, requer dos envolvidos nos processos de escolarização, aceitar, por um 

lado, correr riscos  quanto às responsabilidades assumidas (a vanguarda necessita saber o 

momento da retaguarda); e, do outro, corroborar na formulação de estratégias que 

consubstanciem na formação de sujeitos reflexivos e politicamente comprometidos/as com a 

razão de ser de seus discursos e práticas. Nessa polivocalidade, renovação de abordagens vem 

acompanhada de mudanças pedagógicas e vice e versa.  

          Professores/as e lideranças Pankará tendo por base a necessidade de otimizar seus  

padrões culturais suplantando mecanismos discriminatórios que procuram inferiorizá-los, 

incorporam ao currículo escolar, características de seus ritos, danças, costumes, festas, 

culinária, atividades produtivas e artísticas, de maneira aprofundada, abrangente e relacionada 

(inter-retro-relacionamento de muitas partes), de modo que sob essa pluralidade cultural e 

pedagógica, ocorra maior sensibilidade da comunidade local,  em vista da aceitação das 

questões que envolve o discurso a favor da diversidade e pelo reconhecimento das 

implicações. Trabalhar nesse sentido epistemológico, obviamente é procurar se afastar de 

modelos, discursos e ações monoculturais – para além dos utilitarismos estáticos – tentando 

                                                 
277 A discussão das escolas indígenas dentro dos sistemas oficiais de ensino em todo o país é, conforme o RCNEI 
(1998, p.39), muito recente, “encontrando-se ainda num difícil e lento processo de construção, enfrentando, 
conseqüentemente diversos problemas, porém, buscando soluções condizentes com o direito constitucional a 
uma educação com qualidade, específica e diferenciada”. D´Angelis (2006, p. 160) não acredita na possibilidade 
de realização de uma escola indígena,  sob o formato atual, diz ser necessário reconhecer que a escola “sendo 
uma instituição não-indígena, criar hoje a escola indígena é ainda um desafio. Em toda caso, esse desafio, 
argumenta o autor, “vem sendo assumido por muita gente em muitos lugares, o que tem gerado muitas 
experiências importantíssimas que, aos poucos, vão permitindo um certo acúmulo de conhecimento nessa área 
bastante nova, mas em nenhum caso, alguém pode afirmar com segurança que se construiu já uma escola 
indígena. Em todos os casos conhecidos, o que temos conseguido são escolas mais, ou menos, indianizadas (em 
alguns casos, mais indigenizadas do que indianizadas). Na esmagadora maioria dos casos são tentativas de 
“tradução” da escola para contexto indígena (grifos do texto).	
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diversificar experiências e práticas com programas forjados a base de reflexão, avaliação e 

crítica esperançosa. Por conseguinte, dispor de coerência entre linguagens e práticas, 

formações discursivas e pluralidade de sentidos, exige saber reconhecer que os fenômenos de 

natureza cultural são difusos, dinâmicos e também resistentes, porquanto, bastante difícil de 

definí-los numa única perspectiva. Assim, a escola Pankará, ao evidenciar pelo trabalho 

compartilhado a dimensão intercultural de seus projetos pedagógicos, tenta assegurar àquelas 

prioridades requeridas pela comunidade educativa278, oportunidade de êxito na vida escolar 

dos alunos/as, potenciando diferentes habilidades – intelectuais e morais – necessárias para o 

fortalecimento individual e coletivo da própria comunidade aprendente279. Isso requer, por um 

lado, aglutinação de forças, reelaboração de estratégias e objetivos claros; do outro, ampla 

compreensão acerca das condições adversas e estruturais antagônicas. Nesse e noutros casos, 

significa ajudar os alunos/as a serem “bem sucedidos” dentro e fora do ambiente escolar 

(CANEN e MOREIRA, 2001), sem abdicar de suas especificidades. De modo geral, para que 

essas expectativas sejam realmente possíveis, os professores/as necessitam acreditar que todos 

os alunos/as podem ser bem-sucedidos, comunicando esta convicção aos mesmos. Para tanto, 

também se faz necessário articular “a cultura da escola e a de casa”. Trata-se de facultar a 

entrada na sala de aula, de elementos culturais que são significativos para os alunos/as. O 

ensino culturalmente relevante é aquele que não somente utiliza a cultura do aluno/a para 

mantê-lo/a, mas também como forma de apreender os efeitos negativos da cultura dominante 

(ZEICHNER, 1993). Por isso os professores Pankará dão muita importância às estratégias 

pedagógicas, e aos conteúdos, na construção de significados durante o processo ensino-

aprendizagem. Em todo caso, carece não esquecer – tomando aqui os exemplos de Paul Willis 

(1991) – que é justamente no aparelho escolar que aquelas atitudes para o sucesso 

individual280 são apresentadas como necessárias e aceitas como naturais. De acordo com esse 

autor (Op. cit. p. 163) 

 

                                                 
278 O RCNEI (1988, p. 23) explicita que todas as sociedades indígenas dispõem de seus próprios processos de 
socialização e, conseqüentemente, de formação de pessoas. Desse modo, os diferentes processos e atividades de 
ensino-aprendizagem combinam-se espaços e momentos tanto formais como informais, incluindo concepções 
acerca do que deve ser aprendido, como, quando e por quem. Nesse caso, a comunidade, possui uma sabedoria a 
ser comunicada aos seus membros que é, por conseguinte, transmitida através dos valores advindos das tradições 
culturais.  
279 Aprendente, de acordo Assmann (1998, p. 129), seria agente cognitivo (indivíduo, grupo, organização, 
instituição, sistema) que se encontra em processo ativo de estar aprendendo. Que/quem realiza experiências de 
aprendizagem (learning experiences). 
280 De igual forma não podemos esquecer, conforme Mclaren (1999, p. 148) que vivemos em um regime de 
repressão no qual as pessoas são teleologicamente inscritas em direção a uma finalidade padrão – o de serem 
cidadãos e cidadãs consumidores/as, informados e empregados. 
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A contradição de que nem todos podem ser bem-sucedidos não é nunca 
admitida, assim como não se diz que não adianta os fracassados seguirem 
receitas para o sucesso – trabalhar duro, diligência, conformismo, aceitar 
o conhecimento como equivalente de valor real. Há uma generalização na 
escola, que parte de uma lógica individualista para uma de grupo, sem 
reconhecimento da natureza e do nível de abstração muito diferentes da 
última. 
 
 

          No plano dos argumentos até aqui utilizados, a natureza dos discursos a favor da escola 

diferenciada e da educação intercultural, assume que essas mesmas mediações são pontos 

entrelaçados, embora dependam da maneira de quem as produz, sob quais condições, em que 

contexto, e como realizam281. Supõe ter de aceitar, assim, como possibilidade epistemológica, 

o aprofundamento dos problemas educacionais, com toda sua profusão, contradição e força, 

articulando-os com a capacidade de compreensão, superação e transformação das situações 

onde os mesmos encontram-se reincidentemente instados. Não obstante, alterações no campo 

das formações discursivas, dentro de uma ordem social hegemônica rigidamente estruturada e 

diametralmente oposta, não é uma situação apenas de mobilização de recursos humanos, em 

todo caso, é possível fazê-la, desde que no interior dos grupos contestatórios a definição de 

estratégias estejam acordadas com outras lógicas282, e se acerquem de novas  projeções de 

sentidos com significados políticos e sociais mais amplos. Nesse caso, o trabalho de 

resistência pedagógica ente professores/as Pankará deverá engajar-se numa compreensão 

profunda acerca dos relacionamentos estratégicos e táticos entre o “papel da hegemonia” na 

formação de seus consecutores, no contexto de “formações políticas e sociais mais amplas” 

(MCLAREN, 2000, p. 63). A escola indígena, nessa dimensão,  inscreve-se sob uma 

quantidade expressivamente emblemática de práticas, posicionando e reposicionando os 

sujeitos que dela participam, muito embora todos estejam, direta e indiretamente, submetidos 

à indeterminação dos processos que tomam parte. Argumenta Vieira (2001, p. 141) que a 

escola, enquanto instituição, é “caracterizada por uma cultura própria”, encontra-se 

“atravessada por relações de consenso e conflitos”, sendo “marcada por resistências e 

contradições”. Em todo caso, a EEI, embora ultrapasse e se exerça em outros espaços que não 

o escolar, “é uma tarefa coletiva da sociedade e, portanto, de cada comunidade” (Nogueira, 

1999: 19).283 

                                                 
281 Projetos desconexos e sem sentido, personalidades idiossincráticas, não cambem nessa perspectiva. 
282 Um entendimento melhor se poderemos viver entre lógicas diferentes (Said, 2007; Foucault, 2004; Touraine, 
1998a, 1998b; Canclini, 2004; Bosi, 1992) poderá abrir novas pistas para se compreender o lugar das diferenças, 
removendo enclaves históricos e ideológicos, a partir da irrupção de diálogos interculturais verdadeiros. 
283 Diz Fairclough (2001, p. 77), citando Foucault, que “qualquer sistema de educação é uma forma política de 
manutenção ou modificação da apropriação de discursos e dos conhecimentos e poderes que eles carregam”. 
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          As experiências com educação escolar têm demonstrado quão diversificada são as 

mesmas, pois é partir dos significados que os sujeitos oferecem aos eventos discursivos284, 

que essas experiências tornam-se dinamicamente representativas. Podemos observar na escola 

Pankará, pela pauta de atuação dos professores/as e lideranças, um conjunto de práticas 

específicas, em sintonia com suas condições e contextos, fornecendo-lhes substancial apoio 

aos seus projetos pedagógicos mais específicos. Ainda que o discurso educacional no interior 

dessa comunidade não se reduz a um diálogo entre parceiros em posições equivalentes 

(DUSSEL, 2001), consideramos relevante destacar a defesa por parte dos professores/as 

indígenas de Pernambuco, quanto ao redirecionamento de práticas e discursos constituirem-se 

numa via alternativa de agitação institucional, sobretudo no que tange a um novo formato de 

educação escolar. Tais ações têm sido forjadas em meio às diversas lutas, atuando como 

marcadores de interesses. Em verdade, destacando a favor das diferenças, acabam valorando 

particularidades e realizando suas necessidades. Reciprocamente uma dimensão liga-se a 

outra. 

          A partir desses pontos podemos compreender melhor as expectativas que fundamentam 

a práxis do educadores/as Pankará  face à importância atribuída à escola, e sob quais situações 

estão ocorrendo mudanças na ordem de discursos no plano institucional da educação. Esses 

professores/as agem como implementadores de conhecimentos (advogando em muitas 

causas), de modo a se tornarem credenciados naquilo que fazem dentro e fora da sala de aula. 

De um lado, sob o escrutínio de uma escola aberta à crítica, também se faz necessário 

reconhecer a natureza e implicações das formas subjetivas que conferem significado à vida 

das pessoas (estudantes, professores/as, comunidade), compreendendo, analisando e 

questionando como se produz os mecanismos com os quais essas mesmas pessoas forjam suas 

histórias, memórias e narrativas; e, do outro, desvelando quais seriam os sentidos contidos no 

conjunto das ações (GIROUX, 1988) que realizam. Tanto no primeiro com no segundo caso, 

o discurso amparado pela prática de transformação social (FREIRE, SOUZA, 

FAIRCLOUGH), tem se desenvolvido através do uso de linguagens polifônicas, mediadas por 

diferentes leituras, ritos e posicionamentos entre os sujeitos. Porquanto, a educação escolar 

Pankará tem sido organizada com e no conjunto de vozes disposta ao seu redor, oferecendo 

significados pedagógicos as relações comunitárias e sociais, como uma forma específica de 
                                                 
284 De acordo com Fairclough (2001, p. 128) os eventos discursivos “têm efeitos cumulativos sobre as 
contradições sociais e sobre as lutas ao seu redor”. Assim, à medida que os sujeitos (produtores e intérpretes) 
“combinam convenções discursivas, códigos e elementos de maneira nova em eventos discursivos inovadores 
estão (...), produzindo cumulativamente mudanças estruturais nas ordens de discurso: estão desarticulando 
ordens de discurso existentes e rearticulando novas ordens de discurso, novas hegemonias discursivas”. 
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discurso educacional. Para tanto, tais educadores/as procuram reconfigurar os sentidos de suas 

ações diárias, analisando e ponderando “as diretrizes, os imperativos e as regras que 

modelam” o tempo, espaço e contexto institucional do próprio sistema escolar, além do 

conjunto de práticas e ideologias que dão forma e estruturam essas representações sociais 

(GIROUX, op. cit., p. 99), de maneira que novas configurações possam aparecer, 

dinamicamente, junto a demandas do processo em curso.  

          Dado o caráter prático e político da educação no contexto da comunidade Pankará, a 

atuação dos professores/as vai além da necessidade de conhecer o fracasso ou o sucesso dos 

alunos/as, e/ou estabelecer com a pedagogia e a didática, uma relação fria e pragmática.  Daí o 

conceito de educação como prática de transformação social faz sentido porque exige dos 

sujeitos, engajamento e compromissos com a causa, também no sentido de reelaborar a 

cultura escolar em cultura necessária para o bem viver285 da própria comunidade. Significa 

elevar expectativas ao máximo, sobretudo, encorpando diferentes possibilidades no jogo 

contínuo das relações sociais.  

          Muito próximos do pensar freireano, os educadores/as Pankará tentam realizar uma 

educação corajosa, accessível e provocadora, propiciando a comunidade um tipo específico de 

reflexão, explicitando suas potencialidades e capacidade de opção, a partir das 

responsabilidades políticas e sociais que têm assumido; educação que “reflete sobre o próprio 

poder de refletir” (FREIRE, 1983c) tendo consciência de ser partícipe desse novo clima 

cultural. Um fazer e pensar capaz de enfrentar a “complexidade do real”286 (MORIN, 2008), 

conseqüentemente, permitindo-se avaliar sobre os problemas e desafios suscitados, torna-se 

condição sine qua non de renovação pedagógica. A esse tipo particular de ação, as pessoas, os 

ambientes culturais ou institucionais podem, segundo Fairclough (2001. P. 94) “vir a ser 

“investidos” política e ideologicamente de formas particulares” de discurso. Todavia, nesse 

entrelaçamento os projetos e conteúdos pedagógicos, se faz necessário “identificar as relações 

que os educadores/as mantêm com o conhecimento e as relações que desejam ajudar os 

alunos/as a construir” (SOUZA, 2006).  

          De maneira geral, a escola indígena como arena política e cultural não deve ser 

caracterizada como um sistema monolítico de regras e preleções, mais antes como um espaço, 
                                                 
285 Na perspectiva da “Bem Viver”, projetos atualmente demandados pelos governos da Bolívia e Equador, 
procura-se contenplar a originalidade entre os poderes, a diginidade das culturas, religiões, sexualidade, da terra, 
do paradigma planetário (bioética), entre outros. Bem Viver é diferente de Viver Melhor. O primeiro é 
complexo, o segundo determinista. 
286 Segundo Edgar Morin (op. cit., p. 176) o problema da “complexidade não e o da completude, mas o da 
incompletude do conhecimento”. Sendo assim, o pensamento complexo “tenta dar conta daquilo que os tipos de 
pensamento mutilante se desfaz (...) por isso ele luta, não contra a incompletude, mas contra a mutilação” do 
próprio conhecimento. 
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em que “sobejam contestações, luta e resistência” (MCLAREN e GIROUX, 2001, p. 139), de 

modo dinâmico, relacional e dialético287. Nessa perspectiva a concepção de escola aqui 

forjada considera fundamental apostar na transformação das condições em que se perdura 

opressão (do ambiente, da sociedade, e dos sujeitos), consolidando horizontes pedagógicos e 

culturais a favor da ampliação do discurso como prática de mudança social. Para tanto a 

manutenção ou transformação de uma dada situação educacional depende da correlação de 

forças instaurada no interior dos grupos que pleiteiam construir um modelo alternativo de 

sociedade.  A rubrica de uma nova cultura política – “democrática, redistributiva e 

descolonizadora” (CASANOVA, 2008, p. 101) – tem sido uma bandeira comum entre 

organizações populares. Particularmente, as mudanças no lastro da política de educação 

escolar indígena e as alterações no âmbito dos processos educativos, implicou o abandono da 

visão que invertia o significado do pluralismo cultural e dos múltiplos sentidos da identidade 

étnica, postulando, concomitantemente, a reconquista social da escola, a partir da defesa dos 

projetos de sociedade requerido por esses grupos.  

          Professores/as e lideranças Pankará, com orientações organicamente ligadas a outras 

forças políticas e socais e no intuito de promover reformulação na esfera institucional, tem 

assumido a dianteira das lutas pela educação diferenciada no Estado de Pernambuco, 

apostando na consolidação e ampliação de suas experiências pedagógicas. Do ponto de vista 

local, as escolas Pankará são espaços abertos para muitas formas de conhecimento, ambiente 

plural de práticas de discursos, linguagens verbais e não-verbais, visão e cosmovisão, relações 

sócio-culturais, acepções éticas e políticas.   

          Num sentido mais amplo, esses educadores/as estão estruturando a natureza da práxis 

pedagógica, desde o interior da sala de aula, aos valores que perfazem a relação ensino-

aprendizagem. Também significa desenvolver – de maneira crítica e abrangente – uma sólida 

formação discursiva atenta as diversas situações do cotidiano, em particular, aquelas 

experiências ligadas aos desafios dos ambientes educacionais. Nesse caso, advogamos aqui, 

semelhante às orientações de Henry A. Giroux (1997), que esses educadores/as, sob o mote de 

“intelectuais transformadores/as”, dispõem (sem tentar aqui estabelecer homogeneidade) de 

um discurso articulado a uma “linguagem de possibilidade”, de modo que se auto-

reconhecem como sujeitos sociais e capazes de realizar mudanças objetivas a ordem existente 

das coisas. Por reiteradas vezes têm se manifestado contrários as injustiças que afetam 

                                                 
287 Em todo caso não se pode esquecer que o modelo de escolas ocidentais, historicamente incorporaram aos seus 
discursos,  interesses políticos, econômicos e ideológicos. Sobre essas implicações, vide, Althusser (1985), 
Bourdieu (1975), Mészáros (2007). 
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pessoas, patrimônios naturais, perseguições, ciladas e mortes, de maneira que, 

dinamicamente, no interior das escolas, os estudantes possam ter a oportunidade de sentirem-

se sujeitos também dessas difíceis expressões políticas. Compreendendo, refletindo e 

socializando os diferentes sentidos que dão forma e estrutura o sistema educacional, os 

professores/as Pankará, ampliam, assim, seu entendimento sobre os problemas que subjazem, 

de modo geral, a educação escolar indígena.  

 

5.7. Transformações sobre o campo enunciativo: cenários discursivos e não-discursivos da  

Educação Escolar Pankará 

 

          Considerando a relação professor/aluno, número de turmas, os turnos de funcionamento, 

a formação de professor/a, sexo, níveis e modalidades de ensino, passemos agora a analisar 

cada uma destas particularidades da educação escolar Pankará 

 

QUADRO 8: DEMONSTRATIVO DAS ESCOLAS E NÚMEROS DE PROFESSORES/AS (2010) 

Escola  nº de alunos  nº de professores  alunos/professor nº de turmas  Turnos de funcionamento 

1  121  8  15  6  3 

2  51  4  13  4  3 

3  15  1  15  1  1 

4  31  3  10  3  2 

5  35  2  18  2  2 

6  79  6  13  6  3 

7  33  3  11  3  2 

8  82  5  16  5  3 

9  17  2  9  2  2 

10  96  8  12  7  3 

11  16  2  8  2  2 

12  22  2  11  2  2 

13  21  2  11  2  2 

14  169  16  11  13  3 

15  32  3  11  3  2 

16  8  1  8  1  1 

17  12  1  12  1  1 

18  14  1  14  1  1 

Médias  47  4  12  4  Moda288        2 
(Informações tabuladas a partir do quadro demonstrativo número de escolas e professores/as Pankará, 

2010).  

                                                 
288 Moda é a medida de maior freqüência num conjunto. 
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          De acordo com a tabela acima, a média de aluno por escola, na comunidade Pankará, é 

de 47; o quantitativo médio de professores/as para cada escola é na ordem de 4; o número  

percentual de alunos por professor/a é 12, e cada escola tem em média 4 turmas em 

funcionamento. Nesse sentido, os professores/as podem, levando em consideração 

determinadas situações, dispor de maior tempo quanto ao acompanhamento dos alunos, quiçá 

observar mais de perto o desempenho de cada um em sala de aula.  Trata-se de uma situação de 

algum modo diferenciada, comparando-se ao quantitativo de alunos matriculados nas outras 

escolas públicas da rede Estadual de Educação ou dos municípios circunvizinhos. Todavia, esse 

quantitativo, professor/aluno, não é pré-requisito para que um acompanhamento mais de perto e 

revelante possa acontecer. Depende também da maneira como cada docente coloca ao seu 

alcance (ou não) os desafios pedagógicos em sua esfera de trabalho. A assunção de atitudes tem 

a ver com responsabilidades de quem educa, pressupondo planejamento das ações, auto-

avaliação e controle social, no sentido mais amplo. Os Pankará estão lutando pelo direito à 

escola diferenciada, logo, a conquista do espaço escolar passa também pela capacidade de lidar 

com questões de natureza administrativa, ideológica e política, a fim de tornar possíveis as 

alterações desejadas.  

 

 

      5.7.1. Lugar social do gênero na educação escolar 

 

                 Gráfico 2 

 
 
 
 
 

 

          Substancialmente o corpo docente das escolas do povo Pankará, no âmbito da ocupação 

específica de um posto de trabalho, tem com a presença majoritária das mulheres (75,7%) uma 

expressão muito significativa. Esse dado inclusive traz mudanças nas relações de gênero e 

subjetividades, desfocando a centralidade masculina, ou seja, em alguns casos, podendo 
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incluive vir a alterar a ordem tradicional da economia doméstica, determinada pela condição do 

homem como provedor principal do lar. Todavia, mesmo exercendo uma atividade remunerada, 

seguindo uma carga horária fixada pelo calendário escolar, além das reuniões de planejamento, 

formação continuada, correções de provas, atividades pedagógicas extras sala de aula, feiras 

culturais, reuniões com a SEE, encontros da COPIPE etc., essas profissionais também 

colaboram cotidianamente com a organização e manutenção de suas casas, limpeza de móveis, 

lavagem de roupas, compra de alimentos, cozinha, proteção de animais de pequeno porte; 

quando casadas, além das tarefas corriqueiras, cuidam dos filhos/as (proteção, orientação, 

saúde), e, consequentemente, dos esposos. Nesse sentido, as professoras Pankará exercem 

várias funções, concomitante ao exercício da docência, realizando uma pedagogia do trabalho 

baseada pelo intercâmbio dos muitos papéis que são levadas a realizar. Aqui não defendemos 

que essa seja uma situação necessária (atividades do lar e docência caminhando lado a lado); 

tão pouco é provável que as professoras sintam-se confortadas nessa “estrutura”. 

Provavelmente chegará o dia onde o problema da força de trabalho feminina local será 

modificada por novas circunstâncias, mediante a consciência do lugar social da mulher nas 

relações de produção da economia doméstica ou da própria comunidade indígena. A 

alterabilidade ou não das condições dominadas pelo ethos masculino pressupõe, inclusive, 

mudanças sobre os significados das escolhas que cada grupo elege para si. A questão não é “se 

as mudanças são introduzidas repentinamente ou ao longo de um período maior, mas a 

conformação estratégia geral da transformação (...) consistentemente perseguida, independente 

do tempo que a sua realização bem-sucedida possa levar” (MÉSZÁROS, 2008, p. 91), é o que 

de fato importa. 

 

   5.7.2. Características da Formação de Professor/a 

 

A formação do educador não se concretiza de uma só vez. É um 
processo. Não se produz apenas no interior de um grupo, nem se faz 
através de um curso. É o resultado de condições históricas e 
intrínseca de uma realidade concreta determinada. Realidade esta 
que não pode ser tomada como alguma coisa pronta, acabada ou que 
se repete indefinidamente. É uma realidade que se faz no cotidiano. 
É um processo e, como tal, precisa ser pensado (FÁVERO, 1981, p 
19). 
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                      Gráfico 3 

 

 

           A formação do educador/a tem sido refletida e requerida reiteradamente entre os 

professores Pankará, não apenas como uma necessidade de resposta as demandas da 

qualificação em si (50,0% dos professores, conforme o gráfico, não tem ensino superior ou 

ainda não concluíram, frente aos 15,7% que já dispõe de uma graduação; concomitante aos 

34,3% cuja formação é o Normal Médio), mas, sobretudo, como uma necessidade de caráter 

social mais amplo. Isso supõe ir além dos pressupostos e processos formativos tradicionais da 

cultura escolar, de modo geral. Se a titulação não é sinônimo de eficácia pedagógico-

metodológica, ainda que possa ser um instrumento de status e legitimidade a profissão docente, 

também não garante todas as habilidades necessárias a práxis educativa. Não obstante, embora 

o coletivo de sujeitos da educação escolar Pankará saibam muito bem disso, de longe subtraem 

de suas pautas discursivas a importância de qualificar largamente seus quadros. Hoje a 

comunidade tem oito professores/as realizando a Licenciatura Intercultural indígena no campus 

Agreste (Pólo Caruaru) da UFPE, e outros realizando curso de pedagogia semipresencial na 

cidade de Floresta, como uma forma de responder a uma parte dessa demanda.  

          Professores/as politicamente comprometidos com as lutas dos povos indígenas tem sido a 

meta dos discursos a favor da formação docente. Essa parece ser uma decisão consensual, 

amadurecida nos últimos anos pela COPIPE (também encampada pelas comunidades 

indígenas) e que se materializa nos discursos expressos entre lideranças e professores/as 

Pankará. Nessa perspectiva, a formação é, simultaneamente, ponto de partida e ponto de 

chegada,  no que tange às experiências de aprendizagem escolar e não escolar. De modo geral, 

os índios não fazem dicotomia entre espaços da comunidade e os da escola. Os vínculos entre 

 

                   
 Normal Médio 3º Grau Completo 3º Grau Incompleto 

Número de Professores 24 11 35 

Porcentagem 34, 3% 15,7% 50,0% 
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ambos estão bastante imbricados.  Transcender aqueles obstáculos que enquadram ou 

rigidamente agrupam os problemas acerca dos enunciados entre ensino e aprendizagem, 

estabelecendo como condição, o agir consciente do professor/a que é levado a refletir sobre as 

conseqüências de sua própria ação, dentro e fora do ambiente escolar, eis o que se propõe, 

como desafio, a educação escolar indígena em Pernambuco.  

          No âmbito dos discursos veiculados pela COPIPE, o lugar da formação é político e, ao 

mesmo tempo, estratégico, priorizando mais a qualidade do que a quantidade dos processos. 

Sendo assim, furtam-se no direito de julgar as ações pedagógicas entre os professores/as 

indígenas do Estado, de modo dialético e ético, através de proposições coletivamente 

discutidas, ainda que seus desdobramentos sejam bastante diferenciados no campo da 

materialidade interdiscursiva. Factível seria dizer a respeito do conhecimento produzido entre 

esses atores que ele se apóia sobre a compreensão de uma dada realidade racionalmente aceita, 

logo, essa mesma compreensão vai se configurando também numa concepção de realidade 

tornando-se ela mesma parte de outras acepções e métodos, para além da causalidade dos 

fenômenos sociais. Faz sentido, então, localizar o lugar dos discursos, pela diferenciação e 

especificidade, desde que seus pressupostos (correlações de similaridades) ocupem 

determinado movimento de conexão com outros fatos e contextos da realidade, assim, a partir 

deles, se pode desvelar sob quais situações explicam-se as opções e escolhas político-

ideológicas assumidas entre docentes e lideranças indígenas no plano da formação. Destarte, 

entender a realidade e, ao mesmo tempo, definir qual tipo de sujeito a comunidade quer dispor, 

consiste na possibilidade de projetar e transformar a ação e o discurso menos engajado numa 

autodireção política a favor da  mudança social.  

         A proposta político-pedagógica veiculada pelos professores/as indígenas do Estado de 

Pernambuco, no âmbito da formação docente/discente, pode indicar, de modo prescritivo, uma 

perspectiva libertadora, todavia, como se sabe, a liberdade para pensá-la, transformá-la em 

objeto de um diálogo profundo, e livre para aceitar diferentes maneiras de colocá-la em prática, 

não é algo que se possa prescrever (BRANDÃO, 2003). Conforme Brandão (Idem, p. 141) 

“isto se constrói através do debate entre posições e vocações convergentes, diferentes e 

divergentes. E é por este caminho que educadores/as se educam e educam aos que, por algum 

momento, assumem postos de poder na gestão da própria educação”. Tacitamente, não é, 

conforme Fávero (1981, p. 13) 

 

simplesmente freqüentando um Curso de Pedagogia, fazendo um Mestrado 
ou Doutorado em Educação que alguém se torna educador. É sobretudo 
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num comprometer-se profundo, como construtor, organizador e pensador 
permanente do trabalho educativo que o educador se educa. Em particular, 
a partir de sua prática, cabe-lhe construir uma teoria, a qual, coincidindo e 
identificando-se com elementos decisivos da própria prática, acelera o 
processo em ato, tornando a prática mais homogênea e coerente em todos 
os seus elementos (FÁVERO, 1981, p 13) 

 

          Os professores/as Pankará têm concentrado boa parte de suas energias procurando dar 

respostas reais (a nosso ver) “a problemas práticos reais” (APPLE, 2003) de seus processos de 

educação e formação. Desse modo, a imaginação criativa e o sentimento de esperança do que 

pode vir a ser uma educação calcada pelos interesses do povo indígena tem, no mínimo, o 

mérito de tornar viva à consciência coletiva, quanto ao fato das transformações políticas e 

culturais tornarem-se fatos possíveis. Não menos importante é necessário que se busque, na 

multiplicidade das linguagens e representações realizadas por cada sujeito, formas de 

comunicação e reflexão compartilhada, a fim de poder alterar algumas distorções que 

eventualmente se fazem presentes no plano da prática. Escolhas sobre modelos de 

representação e significados resultam em construções de identidades, interrelações sociais, 

conhecimentos e crenças (FAIRCLOUGH, 2003), de modo que estes instrumentos atingem, 

estruturalmente, diversos aspectos do discurso, provocando diferentes desdobramentos nos 

processos educativos. Tacitamente, os educadores/as Pankará, tentam oferecer o máximo de 

coerência aos seus argumentos político-pedagógicos, relacionando-os a dimensão macro das 

lutas capitaneadas pela COPIPE, extraindo dessas expressões de sentido, maior coesão externa 

e viabilidade interna. Como o foco dos argumentos dessa tese gira em torno de mudança 

discursiva, articulando-se à mudança político, social e cultural (FAIRCLOUGH, 2001) 

acercando-se de eventos discursivos pedagógicos do povo Pankará, cabe destacar de que modo 

processos de “rearticulação” de sentidos atingem a ordem de discursos (FOUCAULT, 2000) a 

favor práticas educacionais mais democráticas. Nesse sentido explanatório, a natureza das 

práticas sociais fazem parte da natureza da prática discursiva, incluindo os aspectos, de acordo 

com Fairclough (Idem, p. 127) “sociocognitivos de sua produção e interpretação”; é o que 

revela a análise do gráfico sobre os níveis da formação escolar dos professores/as indígenas 

Pankará. O discurso pela formação é um construto, porquanto, deriva e depende de várias 

situações ou condições para que se possa realizar. 
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   5.7.3. Níveis e Modalidade de Ensino 
 
                     Gráfico 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          A fim de garantir especificidade aos níveis e modalidades da educação, as escolas 

Pankará dispõem de organização, estrutura e funcionamento próprio, embora mantenham com a 

SEE/PE, vínculos de dependência administrativa. Das dezoitos listadas no gráfico, todas tem 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, e oito oferecem Educação de jovens e Adultos – EJA. 

Estudam prioritariamente nessas escolas estudantes indígenas, sendo que a maioria encontra-se 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental. A procura pela EJA praticamente obedece ao 

critério de outras escolas não-indígenas: o fluxo de matriculados e permanência é baixo e oscila 

constantemente. Os professores/as sabem da necessidade de envidar maiores esforços sobre 

essa situação, por compreenderem que jovens e adultos com faixa etária, sob um mesmo ângulo 

de ensino, são afetados por motivações diferenciadas. Quanto ao Ensino Médio, os estudantes 

indígenas freqüentam escolas dos municípios de Carnaubeira da Penha e Floresta. Internamente 

prevalece a discussão sobre a possibilidade de efetuar essa modalidade, em médio prazo, 

também na área indígena, atendendo, desse modo, uma antiga reivindicação dos pais e alunos, 

já que o trajeto (realizado em caminhões e caminhonetes particulares) é longo, dispendioso e 

perigoso; além do fato de se poder assegurar maior unidade ao projeto de educação 

diferenciada e intercultural, em execução nas outras modalidades. Sobre a relevância da 

 Educação Infantil Ensino Fundamental Educação de Jovens e Adultos 

Número de Escolas 18 18 8 

Porcentagem 100% 100% 44% 
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educação na aldeia, uma professora indígena, aferiu o seguinte argumento: “Meus alunos eram 

indiferentes a sua própria realidade (...) então acredito que estamos fazendo uma diferença na 

educação das crianças e adolescentes” (PI, depoimento ao autor, outubro de 2010). 

Subentende ter que lidar com outros significados epistemológicos e metodológicos para tentar 

garantir êxito à realização dos projetos pedagógicos contemplados pelas metas da educação 

escolar local. 

 

   5.7.4. Impasses, condições e possibilidades na educação escolar 

 

Gráfico 5 – Número Médio de Alunos por Escola 
 

 
 

 
 
 

Gráfico 6 – Taxa Média de Aprovação 
 

 
 

 
Gráfico 7 – Taxa Média de Evasão 
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Gráfico 8 – Taxa Média de Reprovação 
 

 
 
 

Gráfico 9 – Taxa Média de Transferência 
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                             Gráfico 10 – Comparação das Taxas em 2007 
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                   Gráfico 11 – Comparação das Taxas em 2008 
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                    Gráfico 12 – Comparação das Taxas em 2009 
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          De acordo com o gráfico 6, o número de evadidos no decurso do ano letivo de 2007, foi 

bastante expressivo, média de 20,0%; contando com 4,0% de transferidos, 14,5% de 

reprovados; já o percentual de aprovados foi de 61,9%. Em 2008, gráfico 7, ocorre um 

pequeno decréscimo na taxa de evasão, 17,1%, com acréscimo sob o total de transferidos, 

4,9%; em todo caso, permaneceu o mesmo índice de reprovados, 16,7%, e aprovados, 62,3%. 

Por conseguinte, no período letivo de 2009, gráfico 8, semelhante 2008, a taxa de evadidos 

continua quase igual ao ano anterior, índice de 15,1%; 4,1% de transferidos; todavia, ocorre 

uma diminuição quanto ao número de reprovados, 9,7% e acréscimo sobre índice de 

aprovados, 71,1%. 

          Uma das explicações dos professore/as sobre a negatividade dos números prescritos 

nesses percentuais é de que havia uma quantidade de pessoas contratadas descomprometidas 

com o projeto de educação requerido pela organização interna da comunidade, de modo que a 

postura desses sujeitos passa a impactar diretamente sobre índices de permanência, 

transferências e reprovações dos alunos/as. De posse dos indicadores, professores/as e 

lideranças decidem afastar os professores/as contratados que não se identificassem com a 

educação indígena local, numa tentativa de reordenar qualitativamente, em tempo médio, o 

projeto político pedagógico defendido pelas instâncias consultivas e deliberativas do povo 

Pankará. Em todo caso, não se trata somente de ausência ou realmente falta de compromisso 

das pessoas convocadas a desempenhar o trabalho pedagógico, de maneira satisfatória. Essa 

questão tem a ver também com as lacunas da formação docente, sendo central para que se 

repense uma prática pedagógica focada pela crítica a fim de superar as armadilhas de uma 

perspectiva  desconexa e romântica de educação escolar. De modo geral, ao se apropriarem 

desse problema, os professores/as estão, gradativamente, redimensionando os impasses e 
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tensões da prática existente em suas escolas, demonstrando ser necessário, proporcionar aos 

atores envolvidos, o disseminar de um pensar crítico e agir responsável, enquanto 

possibilidade de mudança estrutural, sobre uma determinada demanda, que se acha 

entrecruzada por outras.  

 

5.8. A produção discursiva da educação Pankará e o discurso dos Movimentos Sociais 

(COPIPE)  

 

A idade de participar dos encontros é desde os dentes 
nascer até os dentes cair (Liderança Indígena, COPIPE). 
 
Antes da COPIPE a escola era apenas um lugar onde 
formava profissionais e não guerreiros críticos, conhecedor 
de seus direitos e identidade. Hoje, a escola indígena é livre 
e dá direito a trabalhar conteúdos específicos, melhorando a 
qualidade de ensino dos povos indígenas (Professora 
Pankará, depoimento ao autor, Julho de 2009). 
 

 

          No capítulo dois analisamos o lugar da educação escolar reservado aos índios do Brasil  

no que se refere à produção do discurso colonial enquanto projeto de instrumentação 

ideológica e cultural, destacando, a organização política dos povos indígenas do Nordeste 

(cenários e lutas estratégias); no terceiro capítulo, recuperamos o debate instituído nas últimas 

décadas, em torno do tema educação escolar indígena, a partir de uma profusão 

pluri/interdisciplinar (trajetórias e fronteiras), configuradas no âmbito acadêmico nacional. 

Nos dois capítulos os argumentos deixaram implícitos que a organização e, concomitante 

articulação desses povos, em torno da plataforma de suas lutas (reconhecimento da identidade 

étnica, demarcação de territórios, garantias de direitos constitucionais: educação, saúde, auto-

sustentação, meio ambiente etc.) fazem parte de um movimento constante de interfluxo, que, 

portanto, se caracteriza através de resistências, avanços, recuos, proposições e deliberações. 

Sobre o tratamento oferecido a identidade étnica, problemática que historicamente vem à tona 

nas discussões oficiais de natureza política e administrativa, prevaleceu, de modo geral, uma 

tendência anacronicamente funcional, ancorada numa visão jurídica e ideologicamente 

contrária aos interesses indígenas. Os argumentos contra e a favor da educação escolar, por 

sua vez, também sofreram de inferências semelhantes. Todavia, a tese aqui esboçada, parte da 

seguinte premissa: em torno das sucessivas pressões (local, regional, nacional) sob as quais os 

povos indígenas tiveram que se submeter, foi possível reimprimir novo tratamento a 
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problemática indígena no Nordeste, graças, principalmente, a capacidade de organização e 

mobilização política desses grupos.  

          A plasticidade, mas também especificidade dos problemas afins (tendo a luta pela 

demarcação dos territórios, como elemento catalisador comum), nesse caso, favoreceu para 

que, gradualmente, se “amadurecesse” uma concepção de organização étnica e interétnica 

radicada pela unidade das demandas indígenas da região. Tal particularidade se tornou 

realmente possível graças à reciprocidade e conexão entre dois pólos simultâneos: 

aprimoramento nos processos de articulação política (étnica e interétnicas) e vigilância 

epistêmica acerca dos discursos instituídos. Nesse sentido estratégico, ancorados pelas novas 

regras do discurso jurídico indigenista oficial, foi se perfilando, no seio do movimento 

indígena regional, um conjunto de atores mais comprometidos com determinadas orientações: 

as organizações entre os professores/as indígenas irão, porquanto, responder proativamente 

pelas suas próprias demandas, ainda que os problemas da educação escolar não seja pauta 

exclusiva desses profissionais.  

           A COPIPE e as organizações correlatas (COPIXO, COSIXO, OIEEIP etc.) nascem 

justamente dessa perspectiva. No caso particular Pankará, a educação escolar tem sido 

reconstruída com a constante colaboração da COPIPE, portanto, em grande parte, essa 

educação reflete os apelos, metodologias e princípios gerais ou específicos dessa organização 

de base social. Desse modo, podemos afirmar que em torno dos discursos e práticas da 

COPIPE, os sujeitos sociais da educação escolar Pankará, têm construído suas ações 

pedagógicas, mobilizando concepções políticas e renovando, por conseguinte, suas escolhas 

teóricas validadas por suas práticas. Todavia não se trata de um modo particular de reimprimir 

níveis comuns de um discurso “politicamente orientado”, nem tão somente adequar “normas” 

gerais a condições mais positivas das ações pedagógicas. Aprimorar um campo discursivo 

pode inclusive favorecer que sobre o mesmo surjam outras possibilidades e cenários à 

mudança discursiva. Como temos argumentado a educação escolar Pankará dispõe-se sob 

diversos ritmos: ora articula-se ao modelo projetado pela organização geral dos professores/as 

indígenas no Estado; ora volta-se para solução de demandas locais de natureza pontual ou 

administrativas. Esse movimento constante tensiona asseguar aos educadores/as Pankará 

melhor controle quanto à educação que realmente desejam disseminar nas escolas. Como 

sujeitos de uma memória social em construção, problematizam suas escolhas, organizando-as 

a partir de interesses comums com o fim de tornar possivel nova alternativa à política estadual 

de educação escolar indígena. 
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          Conforme analisamos no início desse estudo, o processo de transição democrática 

(1985) do Estado brasileiro não subtraiu completamente a mentalidade gerencista do 

indigenismo oficial, esse, grosso modo, prestou um anti-serviço aos povos indígenas 

(limitado, mínimo, tendencioso e insuficiente), embora politicamente firmado sob bases bem 

definidas. Escusado seria dizer que os povos indígenas não contavam nem em qualidade nem 

em quantidade, não se adequavam “organicamente” dentro da estrutura da sociedade 

transitória ou em gestação, afastando-os de uma possível integração sócio-político-econômica 

e cultural produtiva. No máximo, deveriam ser gradualmente incorporados como “objeto” 

passivo da ação instrumentalizadora do Estado; porém, nunca enquanto sujeitos sociais e 

portadores autônomos de seus próprios destinos (BARBALHO, 2007).  

          Não obstante, a multiplicidade de discussões que o ambiente de elaboração da CF/88 

fez vir à tona, materializa-se com a profusão crescente de organizações indígenas espalhadas 

nas diversas partes do território nacional289. Juntamente sob a pauta de antigas lutas 

(demarcação de terra, remoção de comunidades, grilagem, violência física, desmatamento 

florestal, exploração mineral, construção de barragens, perseguição política, assassinatos de 

lideranças etc.) outras  problemáticas irão com mesmo peso sendo incorporadas as discussões. 

A COPIPE290 irá brotar desse contexto, oferecendo ao discurso a favor da educação 

diferenciada, um lugar inadiável de destaque e proposição política necessária.  

          Os professores/as vinculados a COPIPE, de igual forma as principais lideranças do 

povo Pankará, reconhecem que o Estado brasileiro dispõe de uma importante legislação 

constitucional e infraconstitucional, que essa base jurídica trouxe saldos positivos para novas 

                                                 
289 No Brasil verifica-se a explosão de uma variedade de organizações indígenas espalhadas nas diversas partes 
do país, subdivididas em conselhos tribais, regiões culturais, rios, territórios e fronteiras, caracterizadas pelo 
direito de auto-representarem-se juridicamente perante o Estado constituido. Assim, diferentes organizações 
passam a lidar, além dos problemas da luta pela terra, com impasses na assitência técnica, qualificação, projetos 
de subsistência, trabalho e renda, identidade étnica, saúde, educação escolar etc. 
290 A aldeia Pé de Serra do povo Xukuru do Ororuba, interior do Estado de Pernambuco, município de Pesqueira, 
sediou o I Encontro de Professores/as Indígenas do Estado, precisamente em Novembro de 1999. Nesse evento 
foi constituída a COPIPE. Sua composição fora assim definida: três representantes (na época apenas nove etnias 
eram reconhecidas no Estado) por povo, sendo dois professores/as e, respectivamente, uma liderança escolhida, 
consensualmente, pelas comunidades. Movidos pela necessidade de regulamentar dentro do Estado de 
Pernambuco a oferta de educação escolar diferenciada, específica e intercultural, os professores/as realizam, 
nesse primeiro encontro, um diagnóstico dos problemas comuns e analisam detidamente os entraves gerais 
quanto à falta de uma política pública de educação escolar própria, assim como o descumprimento e violação de 
seus direitos constitucionais por parte do Estado de Pernambuco. A COPIPE surge, então, de uma necessidade 
imperiosa de oferecer melhor conotação política à organização entre professores/as, mas também, de “articular, 
mobilizar as comunidades e os/as professores/as indígenas, propondo e monitorando as políticas públicas para o 
setor” institucional de educação escolar. Sob esse ângulo, assumem como princípios básicos a defesa de uma 
educação escolar que incorpore o projeto de sociedade de cada povo; valorize os processos próprios de ensino e 
aprendizagem na relação pedagógica escolar e não-escolar; respeite as diferenças étnicas e priorizem os saberes e 
tradições culturais em suas diferentes manifestações (BARBALHO, 2007).  
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lutas deflagradas pelos povos; porém, percebem com significativa clareza, que sozinha a 

legislação não se materializa na prática, carecendo que as articulações de base, aprimorem 

formas de ação pública/política mais eficaz para fazer valer, objetivamente, seus interesses. 

Os avanços da carta magna e legislação posterior haviam sido resultado de um árduo processo 

de luta travada principalmente no campo discursivo através da mobilização permanente das 

mais importantes lideranças indígenas do país. O diagnóstico acerca dos principais e comuns 

problemas enfrentados pelos povos indígenas do Estado disseminou junto a diferentes 

audiências interdiscursivas, a necessidade de aprimorar processos de articulação e parcerias 

(ONGs, Universidades, Ministério Público) como tentativa de solucionar demandas 

reincidentes. No campo da educação escolar, destacavam-se as seguintes questões: 

insuficiência do número de escolas nas aldeias; precariedade quanto às instalações dos 

espaços físicos da rede escolar: iluminação, instalações hidráulicas, renovação mobiliária, 

ausência de recursos paradidáticos; carência de professores/as com habilitação compatível ao 

nível escolar; profusão de salas multiseriadas; alunos/as fora de faixa; desconhecimento da 

própria legislação indigenista (comunidade indígena, município, Estado) etc.  

          Com a perspectiva de avançar a partir das bases a COPIPE definiu e passou a realizar 

momentos de articulação entre os professores/as indígenas, apostando na troca de 

experiências, informações atualizadas, estreitamento de parcerias e acompanhamento de 

políticas sociais. Surgem, porquanto, os chamados Encontrões291. Neles professores/as, 

estudantes, lideranças e comunidade indígena partilham momentos  afins de reflexão e 

avaliação pedagógica. Nesses espaços, de caráter consultivo e deliberativo são discutidas 

diferentes problemáticas, seja de natureza educacional propriamente dito (organização 

escolar, calendário diferenciado, projetos pedagógicos, impasses com SEE/PE), ou em relação 

a outras articulações e lutas (apóio a lideranças, retomadas de terra, violência, moções etc.).  

          Em vista de ser um espaço aglutinador de discursos, a COPIPE tem o peso de unificar 

todo um sistema de práticas discursivas e interdiscursivas, de modo que nelas é possível 

reunir diferentes aspectos da vida material, política, econômica, cultural e social dos povos 

indígenas de Pernambuco; esses fatores estão intimamente relacionados aos aspectos 

metodológicos, didáticos e pedagógicos contidos no locus da práxis escolar, sendo, portanto, 
                                                 
291 Os Encontrões aglutinam em torno de 350 a 650 participantes, entre professores/as (na sua grande maioria), 
estudantes, lideranças e membros das comunidades. A duração do evento é de dois a três dias. Dado a dimensão 
do quantitativo de participantes, a plenária é subdividida em grupos mistos e os temas são aprofundados e 
discutidos proporcionalmente. As questões específicas de infra-estrutura ficam a cargo da comunidade que 
acolhe os participantes (alojamentos e alimentação básica), porém, os professores/as livremente também 
colaboram nas despesas com compra de alimentos.  O CCLF e o CIMI, por sua vez, contribuem com aquisição 
de material didático, prestam assessoria político-pedagógica (quando solicitados) durante o decurso do evento.    
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subjacentes a outras práticas discursivas e também institucionais. O discurso instituído a partir 

da COPIPE não é réplica do discurso da aldeia, mas há uma nítida relação entre ambos, sendo 

assim, são atos de discurso que se utiliza de uma série de eventos, fatores e força como forma 

de unificar outras formações discursivas. Argüindo de outra forma: o discurso da COPIPE 

tende a “proporcionar” todo um sistema de práticas, em termos pedagógicos, ideológicos, 

linguísticos e políticos. O limite desse tipo de inferência é poder vir a se configurar numa 

maneira particularizada de práticas discursivas operando em torno de si mesmo ou 

instaurando um sistema de relações segundo seus próprios termos292. Todavia, a polissemia 

das vozes entre educadores/as Pankará encontra na COPIPE lugar de construções possíveis 

por trazer significados diferentes ao modelo de discurso que produz, criando condições e 

possibilidades para o surgimento de novos acontecimentos discursivos no âmbito de suas lutas 

sociais. Se o trabalho pedagógico está organizado em torno daquilo que se deseja instituir ou 

suprimir, dialeticamente, aceitar-se-á que as regras em jogo possam vir ou não a ser superadas 

e/ou atingidas. Poder-se-á compreender, desse modo, o quanto necessário tem sido os níveis 

de interlocução da COPIPE, quanto ao grau de politicidade dos professores/as e lideranças 

Pankará, através de processos de luta coletiva, mas também de escolhas individuais. Assim, 

na confluência desses eventos, os Pankará não optaram nem por um isolamento étnico focal, 

nem por soluções limitadas as suas próprias demandas. A educação enquanto direito e o papel 

requerido dos atores envolvidos, caminham lado a lado. Professores/as e lideranças do povo 

Pankará têm, portanto, avançado pelos intinerários pedagógicas (tornando o pedagógico mais 

político e o político potencialmente constitutivo de crítica contra-hegemônica) apostando na 

confiança de seus membros enquanto sujeitos protagônicos, quando, entre outras, refletem e 

teorizam sobre suas práticas dentro e fora do ambiente escolar, ou facultam mecanismos de 

articulação com parcerias afins.  Primordialmente, nessa perspectiva revigoradora, 

defendemos que os professores/as Pankará são atores de mudança e transformação social.  

          Dizer, por conseguinte, que a educação escolar Pankará se caracteriza numa visão 

crítico social da realidade, ancorada pela pauta de luta instituída flexivelmente com a 

COPIPE, é também uma maneira de oferecer à prática docente local a mesma relevância 

política que hoje dispõe a própria Comissão de Professores do Estado de Pernambuco.  

                                                 
292 Sobre o discurso enquanto sistema de práticas, vide Dreyfus & Rabinow (1995, especialmente o Capítulo III).  
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          Os três quadros abaixo oferecem uma visão sucinta  face aos argumentos discutidos 

acima. Vejamos, então, como os professores/as e lideranças Pankará dão destaque e 

compreendem o papel da COPIPE293.   

 

 Quadro 9: Educação Escolar antes da COPIPE 

        1. Educação Escolar antes da COPIPE 

“Para nós, enquanto professoras, não tínhamos noção, pois quando fomos reconhecidos como povo 

indígena, a COPIPE já era formada. Foi através da COPIPE que veio a fortalecer mais a educação 

escolar indígena, melhorando a qualidade do ensino”. 

“Era uma educação comum, iguais a todos os municípios onde tinha povos indígenas, havia até 

povos que era por associação. Havia muita perseguição dos gestores municipais, pois em alguns 

povos, eles eram os posseiros das terras”. 

“A escola indígena antes da COPIPE não tinha objetivos nem conteúdos específicos. Os mesmos 

era comum, dependendo de ser índio ou não. Os planejamentos eram construídos pela Secretaria de 

Educação, onde o professor deveria cumprir sem direito a especificá-lo. Os professores indígenas 

não tinham conhecimento de sua cultura e nem procuravam a comunidade para articular sobre 

problemas da educação do seu povo”. 

“Era comum, onde os conteúdos eram para todos. Não tinha especificidade. Onde nossas escolas 

eram manobradas pelos não-índios; onde nós professores não tinha a oportunidade, chance e a 

autonomia para manter a nossa cultura na sala de aula. Só mantinha a cultura nos terreiros e em 

casa.” 

“Era diferente, os programas era para todos e não havia um conteúdo diferenciado para os povos 

indígenas”. 

“Quando fomos reconhecidos a COPIPE já existia, mas depois fomos trocando experiência com 

outros povos. Antes da COPIPE era muito difícil por aqui, porque não tinha as organizações 

internas; não era como nós índios queríamos. Depois da COPIPE mudou muito, criamos nossas 

organizações internas, com nosso dilema: “a educação é um direito, mas tem que ser do nosso 

jeito”. 

 

 

 

 
                                                 
293 Os depoimentos tabulados são respostas a três perguntas sobre a relevância da COPIPE para a comunidade 
indígena: 1ª) De que maneira era a educação escolar indígena na comunidade, antes da COPIPE; 2ª) Qual a papel 
da COPIPE na organização dos professores/as indígenas; 3ª) Que contribuições os encontros da COPIPE trazem 
a organização da educação escolar? As respostas foram escritas coletivamente e entregues ao autor, por 
professores/as e lideranças, durante uma de suas estadias de campo, na aldeia Enjeitado, em Julho de 2009.  
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Quadro 10: Papel da COPIPE 

                                                       2.  Sobre o papel da COPIPE

“O papel é mobilizar e articular os professores/as, comunidades e lideranças indígenas, visando 

autonomia nos processos educacionais, na busca de uma educação específica e de qualidade”. 

“Levantou a discussão sobre a estadualização da educação escolar indígena; foi a responsável por 

todos os avanços e conquistas; organiza as estratégias de luta; promove a comunicação entre os 

povos; luta pela formação específica; também tem um papel de controle social: acompanha as ações 

dos governos”. 

“Resolver problemas educacionais e colabora junto ao pedagógico na elaboração de objetivos e 

conteúdos específicos, na busca de uma educação diferenciada de qualidade para o nosso povo”. 

“Luta pelos interesses dos povos indígenas, fortalecendo cada vez mais a cultura, as tradições, os 

laços de amizade entre os nossos parentes e busca uma educação diferenciada e de qualidade”. 

“Defende nossos direitos com relação à educação e nossa cultura”. 

 

Quadro 11: COPIPE como espaço de Formação 

                                  3.  Os encontros da COPIPE como espaço de Formação 

“Une os povos; passa informação política; fortalece as culturas, as tradições; promove o 

conhecimento entre os povos”. 

 “Os encontrões da COPIPE ele nos incentiva na autonomia de termos uma educação específica e 

diferenciada, nos mantém informados, ajudando a nos organizar”. 

“Os encontros da COPIPE ajuda no sentido de conscientizar sobre o papel da escola indígena, da 

autonomia de ser específica e diferenciada, buscando metas educacionais para o melhor 

desenvolvimento, motivando capacitações dos educandos indígenas, na busca de um futuro livre 

dos povos, conscientes de sua identidade e sabedorias”. 

“Buscam metas que melhoram os conhecimentos na educação indígena; contribui na socialização 

de propostas e elaboração de projetos; nos fortalece enquanto povo, na organização e no 

fortalecimento da luta pela terra e por nossos direitos”. 

“Ajuda a nos manter informado sobre as leis, à organização das escolas e organizações indígenas; 

nos mantém informados sobre os povos, estudando temas, para melhor nos organizar”. 

 

           De modo geral, os argumentos esquematizados nos quadros acima, denotam haver 

ocorrido entre os sujeitos da educação escolar Pankará, uma ascendente apropriação política no 

plano pedagógico, sobretudo quanto ao lugar social da educação que desejam promover, 

combinado várias ferramentas e estratégias à trajetória sob a qual realizam alterações. Nesse 

caso, a produção de uma ordem de discurso aliada pelo engajamento solidário das lutas, tem 

favorecido resultados positivos as ações empreendidas coletivamente. Tal capacidade de 
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mobilização instituída sob o fluxo de uma matriz intercultural “comum” traz o mérito de 

fortalecer o aprendizado em direitos294, reconfigurando situações e interesses numa mesma 

ordem discursiva, embora em educação escolar não haja lugar para automatismos 

metodológicos.  

          Assim, a força da vanguarda da COPIPE deve ser entendida numa dupla posicionalidade: 

dialética e polissêmica, ou seja, sob um leque de possibilidade e acertos existem situações em 

aberto e elementos em desconcertos. A verve e o entusiasmo dos educadores/as Pankará tem 

sido importante para unir suas energias a favor de um projeto de educação sensível e 

esteticamente orientado sob o calor da sublevação teórica e renovação pedagógica. 

Professores/as sem espírito de luta, sem comprometimento e paixão por aquilo que realizam – 

homens e mulheres “ocos” – na expressão de Weber (1986), ou enclausurados em modelos 

“tecnopastorias”, conforme Berman (2007), não estão na ordem de discurso Pankará.  

         A COPIPE vem se dedicando a pauta da educação indígena escolar em Pernambuco, 

procurando construir práticas anti-hegemônicas fundadas em atividades geradoras de novas 

práticas e novas teorias da educação diferenciada. Tal característica tem a possibilidade de 

fortalecer-se pelas bases, permitindo abrir canais para circulação de outras demandas sociais 

(SOUZA, 2007), nesse caso, fortalecendo e sendo fortalecida, conservando ou alterando a 

plataforma institucional, ou inovando e modificando o ambiente escolar e não escolar. Nas 

últimas duas décadas, as lutas capitaneadas entre professores/as e lideranças indígenas no 

Estado, denotam prevalecer no seu interior, certa tendência por uma racionalidade 

emamcipadora baseada pela eticidade295 da crítica e movida através da ação. Necessário dizer, 

que esse modo de racionalidade se interpreta, conforme Giroux (2004, p. 241),      

 

(...) como la capacidad del pensamiento crítico para reflexionar acerca y 
reconstruir su propia génesis histórica; es decir, pensar acerca del proceso 
del pensamiento mismo. Más específicamente, la capacidad de pensar 

                                                 
 
294 Sobre a relevância das lutas se transformarem em práticas de aprendizagem em direitos, vide Arroyo (2003). 
295 Afirma Agnes Heller (1998, p. 111) que “todo movimento social importante, mais cedo ou mais tarde, deve 
enfrentar os problemas éticos. Pode não tomar posição espontaneamente, pode não propor aos seus seguidores uma 
teoria, uma ideologia, ou perspectivas ligadas a semelhante teoria ou ideologia, porém, se exige uma militância 
consciente não pode deixar de assumir uma determinada, positiva ou negativa, em face da tradição moral”. 
Quando um movimento assume conscientemente características de resistência proporcional as escolhas que vai 
reunindo no embate das lutas que trava; quando dinamicamente autodescentra-se transformando a consciência de 
si em necessidade de consciência do outro, esse movimento já dispõe de posições éticas e morais significativas 
(Barbalho, 2007). Por sua vez, para uma re-fundação de uma base moral, ética, político-pedagógica, precisamos 
nos deter, conforme Mclaren (1999, p, 83) em “economias de relações de diferença dentro de totalidades 
historicamente específicas que estão sempre abertas à contestações e à transformação. (...) as relações de totalidade 
opressoras (social, econômica, políticas, legal, cultural, ideológica) podem sempre ser desafiadas dentro de uma 
pedagogia de libertação”. 
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acerca de los puntos del pensamiento para un modo de razonamiento que 
tiene la finalidad de irrumpir dentro de la ideología "congelada" que evita 
la crítica de la vida y del mundo y en los cuales están basadas las 
racionalizaciones de la sociedad dominante. (...) la racionalidad 
emancipatoria plantea su interés en la autorreflexión con acción social 
diseñadas para crear las condiciones materiales e ideológicas en las que 
existen relaciones no alienantes y no explotadoras. Esto sugiere una 
perspectiva de educación ciudadana basada en una visión diferente de 
sociabilidad y relaciones sociales que las que existen actualmente. 

 

          Uma dimensão a destacar sobre essa perspectiva diz respeito aos embates gerados no 

processo de gestão da política institucional de educação escolar, quando setores 

governamentais apropriam-se de discursos e práticas advogadas pelas organizações de base a 

fim de conferir qualidade e inovação à política pública (CARVALHO, 2004). Acerca desse 

tratamento fronteiriço a COPIPE procura, criativamente, manter-se aberta ao diálogo, de modo 

a tornar possível máxima combinação de interesses pela pluralidade de intenções. Entretanto, 

isso de longe significa afirmar a inexistência de situações de controle por parte dos aparelhos 

institucionais. Os professores/as indígenas movem-se sob a rubrica da sociedade do capital e os 

embates enfrentados giram em torno dessa problemática. Todavia, um dos aspectos que tem 

feito substancial diferença, embora cada caso deva ser analisado cuidadosamente, provêm dos 

sentidos e significados – extraídos das lutas – no processo de renovação e auto-renovação dos 

espaços sociais, ou seja, escolas ou outras áreas culturais, quando reconfigurados 

dinamicamente pelos atores em ação.  

          Mutatis mutandis a racionalidade emancipadora Pankará baseia-se numa visão 

combinada entre identidade, igualdade, diferença e justiça social, conferindo ao discurso e 

prática dos sujeitos da educação escolar, maior consciência sobre como os problemas são 

definidos e as formas de superá-los.  

          Atualmente a COPIPE é o agente pedagógico mais importante dos professores/as 

Pankará, principalmente por favorece condições sistemáticas de formação coletiva, 

mobilizações pontuais, em torno da política setorial, e reflexões sobre processos de ensino e 

aprendizagem no campo da diversidade e especificidade étnico-cultural. Constituindo-se a base 

de um pensamento alternativo e crítico, que invoca princípios da investigação na ação, a 

Comissão de Professores/as têm aprimorado uma teoria política da educação indígena, 

possibilitando definir novos projetos pedagógicos no contexto pernambucano. Essa direção de 

foco propiciou que os sujeitos da educação escolar revigorassem seus conceitos sobre 

desenvolvimento cognitivo, psicologia social da criança e do adolescente, contradições de 

classe, estrutura social, ideologias e vínculos escolares.  Todavia, as demandas que 



 306

caracterizam o enfoque sobre investigação reflexiva trazem alguns problemas, pois não 

examinam, segundo Giroux, (2004, p. 240), 

 

(...) la naturaleza de su propia ideología y consecuentemente no ha sido 
capaz de plantear preguntas fundamentales acerca de la naturaleza de la 
relación entre el Estado y la escuela, los mecanismos de dominación 
ideológica y estructural en las escuelas, y cómo la relación entre la 
ideología, la clase y la cultura de las escuelas sirve para reproducir las 
disposiciones institucionales del statu quo.  
 

 
         Nesse sentido, o autor considera necessário, no campo educativo, uma relação dialética 

com a dinâmica do Estado, da economia e da ideologia, cruzada pelo conceito de educação 

cidadã, e que essa se torne hermeneuticamente possível, estabelecendo-se num novo marco 

teórico e epistemológico, isto é, uma racionalidade que desafie as formas ideológicas existentes 

no mundo, mas também, anuncie a chegada de um conhecimento renovado pela concreção de 

um mundo muito melhor, harmonioso e justo. O intercâmbio entre professores/as Pankará e 

COPIPE, no lastro da troca de experiências, faz desses sujeitos, educadores/as sociais mais 

engajados e militantes comprometidos com a qualidade da educação em suas múltiplas 

singularidades.  Estando a frente de suas escolas, fortalecendo projetos próprios de educação 

intercultural, prestando atenção aos apelos da comunidade local, possibilitando respostas 

alternativas diante de problemas concretos, indignando-se diante de formas de violência, 

racismo e exploração, compartilhando alegrias comuns em torno das tradições, valorando a 

identidade étnica, tornando exeqüível a luta e defesa de direitos296, ou mesmo enfrentando 

limitações e impasses internos, a escola Pankará vem se transformado positivamente nos 

últimos anos. O conjunto dessas interposições e outras ainda possíveis dispõem de força 

própria, resultando numa extraordinária arena de significados, com possibilidade de abertura 

para outras vias de comunicação com o social. Sob essas interseções de valores e 

aprendizagens, os professores/as Pankará caminham com a COPIPE.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
296 Lembra-nos Durham (2004, p. 287) que a passagem do reconhecimento da carência para a formulação da 
reivindicação é medida pela afirmação de um direito. 



 307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         CAPÍTULO VI 

 

   A PRÁTICA DISCURSIVA DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

                                            PANKARÁ 
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                                                         CAPÍTULO VI 
 
 
6. Os cinco Eixos Pedagógicos297 da Educação Escolar Pankará: a gramática discursiva 
                    
 
 

 

         Por eixos pedagógicos os Pankará procuram precisar aqueles descritores mais específicos 

que devem influenciar a prática gestora e pedagógica de suas escolas. Embora no coletivo 

exista real clareza em conceber a escola como um local privilegiado de troca de ideias, 

encontros, legitimação de práticas sociais, lugar de interação intergrupos, retroação entre 

gerações de diferentes níveis, articuladora de múltiplos padrões culturais e modelos cognitivos 

variados (TURA, 2002, p. 156), prevalece, no bojo da formatação dos eixos, um entendimento 

tangível de que o mais importante seria promover, pedagogicamente, a multiplicidade dos 

significados e mensagens que circulam nos diferentes espaços do cotidiano, fortalecendo, 

                                                 
297 Conforme Ferreira (1986, p. 622), eixo pode significar uma série de coisas: reta que passa pelo centro de um 
corpo e em volta da qual esse corpo executa movimento de rotação; linha principal que divide um corpo em partes 
aproximadamente simétricas ou equilibradas, exemplo: o eixo do corpo humano; o eixo de uma planta; o eixo de 
um edifício; o eixo de um quadro. Ainda existe também eixo cartesiano; coordenado; cristalográfico; de eclíptica; 
de esfera celeste; de germinação; do equador; do mundo; geomagnético; de horário; instantâneo; óptico; polar; 
radical; transverso etc. Pode-se de igual forma utilizar-se do termo para normalizar situações, entrar nos eixos; 
configurar desarranjos, fora dos eixos; regular o andamento de um assunto, pôr nos eixos; perder o domínio de si 
mesmo, sair dos eixos. Entretanto, no domínio da educação escolar Pankará, eixo pedagógico significa 
expectativas e perspectivas de práticas de ação político-pedagógica.  
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assim, um projeto “próprio” de educação escolar. Isso se deve ao fato do movimento de 

educação Pankará demarcar, a partir da escola, o papel dos professores/as, instituindo 

proposições e sentidos, as articulações das redes de comunicação que se sobressaem nos 

diversos ambientes pedagógicos.  

         Essa perspectiva de redes simbólicas de trocas entre discursos e experiências, não anula a 

possibilidade de haver situações onde aconteça maior controle sobre os sujeitos da educação 

indígena local.  Os eixos também podem ser lidos como formas ritualizadas de organização do 

espaço escolar e de marcação do tempo pedagógico, acionados no intuito de conferir 

legitimidade as ações e projetos, desenvolvidas entre os diferentes atores sociais, justificando, 

dessa forma, algumas crenças, assimilando valores e determinando posições (TURA, op. cit., 

159). 

         Politicamente a confluência dos eixos pedagógicos, na educação escolar Pankará, se 

estabelece em comum acordo com o discurso da COPIPE, que em 2002, durante um Seminário 

sobre Projeto Político Pedagógico realizado na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, assume 

cinco eixos temáticos (Terra, Identidade, História, Organização e Interculturalidade298) como 

marcadores prioritários dos projetos de educação que desejavam instituir nas escolas indígenas. 

Eixo, conforme dissemos noutro lugar (BARBALHO, 2007) não é tema nem tão somente 

conteúdo, são perspectivas políticas e pedagógicas. Configuram-se sob o formato de matriz 

curricular intercultural buscando assegurar novo tratamento a própria política estadual de 

educação escolar indígena no Estado de Pernambuco. Porém, como não é somente como 

marcador curricular, filosófico, político ou conceitual, constitui-se na matriz central das 

expectativas do trabalho docente, ou seja, incorporam valores, atitudes, acepções e modos 

diferenciados de trabalho. Procuram inferir a dimensão do conhecimento escolar, a perspectiva 

de construção-na-ação, sendo assim, professores/as, alunos/as, lideranças e segmentos dos pais, 

são levados a participar ativamente dos processos de ensino/aprendizagem. Então o centro das 

discussões pedagógicas não se limita ao entendimento sobre a natureza disciplinar das matérias, 

                                                 
298 Os cinco eixos foram definidos da seguinte forma: 1. Terra: “A terra é nossa mãe e é dela que retiramos os 
alimentos para nossa sobrevivência. É uma fonte de subsistência na luta e assim podemos formar grandes 
guerreiros; 2. Identidade: É através dela que nos reconhecemos índios, nossa luta como professores/as indígenas é 
trabalhar fortemente a identidade étnica para que nossos alunos possam ter orgulho de serem índios perante a 
sociedade de não-índios. 3. História: Nós consideramos a história contada pelos mais velhos, pois elas são 
verdadeiras. Não as histórias que estão nos livros didáticos contadas pelos não-índios, sobre elas exercitamos a 
nossa crítica. Não aceitamos a mentira de  que o Brasil foi descoberto. Deve ser dada ênfase à história de luta e 
resistência de cada povo, nossos guerreiros/as, nossas conquistas; 4. Organização: Cada povo tem  sua própria 
forma de se organizar, nós não precisamos de diretores, supervisores pedagógicos para nos supervisionar, nós 
temos formas de organizações a critério de cada povo; 5. Interculturalidade: Devemos ensinar nossa cultura e de 
outros povos do mundo inteiro, repassando para as nossas crianças que o nosso conhecimento não é restrito. 
Porque nós devemos ter conhecimento de outras culturas para fortalecer cada vez mais a nossa” (Cf. Relatório do 
IX Encontrão, COPIPE, 2003, também em CNBB, 2003). 
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isoladamente, mas sim os sujeitos, que tomados por um fazer/querer coletivo, atuem 

conscientes e articulados sobre as situações, programas e conteúdos, transformado-os em 

objetos de aprendizagem renovada. Há, nesse sentido, sem a pretensão de padronizar as 

diferentes experiências com escolas dos povos indígenas do Estado, ou dos índios Pankará, em 

particular, um enorme esforço em prol da afirmação de valores, amparados numa concepção de 

sociedade, que ao defender os sujeitos da educação escolar, possam se considerar construtores 

ativos e proativos de seus próprios processos.Destarte, a comunidade indígena é levada a 

assumir-se como portadora legítima de mensagens em defesa da educação escolar, 

identificando ou modificando práticas discursivas e não discursivas. Caso prevalecesse a visão 

de ensino-aprendizagem sem preocupação com os interesses da comunidade ou com as 

especificidades e características dos alunos/as, em suas mais diferentes condições de 

escolaridade, seria o mesmo que amputar a própria natureza do processo de construção do 

conhecimento, desmerecendo tanto a dimensão ativa do aluno/a como a própria essência do 

saber em construção. Fica tangível, pela análise de discursos dos professores/as, que ao eleger 

determinados objetos nos processos de aprendizagem, dentro do universo escolar, aparecem 

como realmente relevantes os aspectos culturais que o povo se identifica, e esses 

conhecimentos legados pelas tradições culturais são a razão de ser de muitas sociedades 

indígenas. Em outras palavras, supõe afirmar que na formulação e organização do 

conhecimento escolar, pré-existe aqueles elementos comuns compartilhados pelo grupo, sendo, 

portanto, anteriores a seleção formal do saber disciplinar instituído nas escolas. Desse modo, os 

professores/as Pankará ao planejarem os momentos pedagógicos, diversamente de outras 

experiências com educação formal, identificam como necessário a articulação entre o conteúdo 

a ser aprendido e a dimensão sócio-política e cultural a ser trabalhada na unidade escolar de 

cada aldeia. A tentativa é estabelecer conexões de sentido sobre os processos de representação 

discursiva, junto às diferentes situações interculturais, com ênfase nos aspectos políticos, 

ideológicos, metodológicos, didáticos, pedagógicos, históricos e antropológicos inscritos na 

cultura do aluno e do próprio grupo299. 

                                                 
299 E pertinente destacar os cinco contextos cotidianos que dão forma a organização social da comunidade 
Pankará. São eles: o contexto familiar, o comunitário, o do trabalho, o interétnico/intercultural e o contexto global. 
No contexto familiar predomina as uniões por famílias extensas, em geral, são mediações instituídas pela 
reciprocidade do afeto, afirmando assim novos ou antigos laços de parentesco. O casamento oficializa a 
composição dos grupos familiares numa mesma aldeia ou não.  O núcleo familiar é responsável diretamente pela 
socialização dos filhos/as no âmbito da cultura indígena. As redes de compadrio também são bastante freqüentes. 
O contexto comunitário é o espaço de deliberação coletiva, nessa esfera predomina alianças entre os diferentes 
pares. Nele também são acordados sentimentos de identificação e auto-identificação, distintividade, direitos, 
lealdades, fortalecimento identitário, tradições e valores. Nesse plano, as ações cotidianas articulam-se com as 
demais imbricações sociais que a comunidade vivencia, estabelece ou projeta. Formas de subsistência, auto-
sustentação e produção contínua representam o contexto do trabalho. Seu valor, entretanto, não se reduz a níveis 
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           Os quadros a seguir, extraídos do diário de classe300 do ensino fundamental (2010), 

confeccionados pelos professores/as Pankará, para uso e orientação de suas práticas 

pedagógicas, favorece a compreensão dessa discussão.  

 
   6.6.1. EIXO TERRA 
 
Objetivo: Reconhecer o território como um espaço sagrado de habitação natural repleto de 
significados do nosso povo, povoados por nossos mitos e conhecimentos tradicionais e moradia 
dos nossos antepassados, fonte de inspiração para agirmos e interagirmos com a mãe natureza e 
também de resistência e expressão cultural, onde depositamos a esperança e os sonhos de 
construção dos nossos projetos de vida. 
 
 
 
 
         DISCIPLINA 

 
                OBJETIVOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

. Ler, reproduzir texto que identifique o nosso território  
como espaço sagrado e conhecimentos tradicionais e de  
expressão cultural. 

 
ARTE 
 
 

. Compreender a arte como manifestação de direito,   
valorização do nosso território, expressão e conhecimento  
da cultura do nosso povo. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

. Compreender quais as atividades corporais que são  
desenvolvidas nos diversos espaços do território Pankará. 

                                                                                                                                               
de suprimento e produtividade. O povo Pankará controla vários processos de economia doméstica, utilizando-se da 
agricultura local e da ocupação do território no intuito de dinamizar as situações de trabalho. Para a comunidade 
indígena, “o processo de criação de riqueza envolve um intercâmbio transformativo” entre os indivíduos “e o 
mundo natural do qual fazem parte” (CORONIL, 2005, p.109). Homens e mulheres, nesse contexto, são mútuos 
produtores/as, e suas ações repercutem diretamente sobre a unidade familiar. Esse contexto também pode ser 
caracterizado como espaço de profissionalização, por encontrar-se aberto a outras configurações e intercâmbios, 
como é o caso dos profissionais da saúde e da educação escolar. Relações interétnicas e experiências interculturais 
duradouras, no plano da diversidade, demarcam o perfil do contexto intercultural. A produção social da identidade 
do povo Pankará é um processo caracterizado pela dinâmica da etnogênese regional, resultado de longas 
experiências, arranjos e articulações. Em geral, essas representações de sentido têm se delineado sob vários eixos 
discursivos: ecológicos, étnicos, linguísticos, de gênero, direitos humanos, memória e tradição, luta pela terra, 
cultura e educação etc.  A compreensão da dinâmica do capitalismo; os processos de distribuição de riqueza; a 
divisão de classes ou a conquista de direitos encontram no contexto cotidiano global, sua máxima expressão.  Os 
Pankará sabem da importância de realizar leituras sobre as transformações sociais e políticas no plano mundial; 
que narrativas globais, quase sempre, atuam em defesa da lógica do sistema capitalista (gênese, natureza e 
referências), de modo que sobre essas situações dever-se-á saber quais são os seus principais mecanismos ou 
instrumentos manutedores.  
300 Na confecção de determinados instrumentos pedagógicos  deva-se compreender o diário de classe como um 
deles. Monte (2007)  destaca três aspectos importantes sobre a relevância dos diários: Primeiro a dimensão 
pedagógica, nesse caso o diário reflete o cotidiano escolar entrecortado pelas práticas discente/docente; segundo, a 
dimensão teórica, nela deve ocorrer a articulação entre o que vem sendo pensado para melhoria da qualidade do 
saber e fazer docente; o último elemento, a dimensão institucional, se refere a formatação de políticas oficiais 
dirigidas para a necessidade de currículos específicos, em relação às demandas das escolas indígenas.  
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CIÊNCIAS 
 
 

. Identificar a biodiversidade existente no território  
Pankará, valorizando as formas tradicionais de  
preservação desse ecossistema. 

 
MATEMÁTICA 
 
 

. Conhecer e compreender os sistemas de medidas  
utilizadas nas diversas situações do cotidiano. 

 
HISTÓRIA 
 
 

. Reconhecer o território Pankará como espaço  
historicamente construído e tradicionalmente ocupado  
através da resistência e luta no contexto político  
sócio-cultural da sociedade local, regional e mundial. 

 
GEOGRAFIA 
 

. Desenvolver uma visão global e local da situação  
territorial do espaço ocupado pelo povo Pankará e o  
seu valor simbólico. 

 
ENSINO RELIGIOSO 
 

. Reconhecer e respeitar a terra como um elemento  
sagrado, que é mãe e é vida para o povo Pankará. 

 
 
   6.6.2. EIXO IDENTIDADE 
 
 
Objetivo: Compreender que a identidade do nosso povo nasce e se constrói no nosso território 
e é reelaborada sempre: nas formas de convivência, no espaço e no tempo, a partir do nosso 
cotidiano e da relação com os encantados, quando lutamos pela conquista da nossa vida 
TERRA e é reencontrada e fortalecida através do patrimônio deixado pelos mais velhos. 
 
 
         DISCIPLINA 

 
                OBJETIVOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

. Identificar e compreender a linguagem verbal e não  
verbal como: forma de valorização do nosso patrimônio  
cultural e fortalecimento da identidade étnica. 

 
ARTE 
 
 

. Identificar características que singularizam a arte da nossa 
 cultura e expressar a nossa identidade cultural. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

. Reconhecer as práticas corporais que afirmam a identidade 
 étnica e cultural do povo Pankará. 

 
CIÊNCIAS 
 
 

. Refletir sobre a qualidade de vida utilizando a medicina  
tradicional, os alimentos da nossa cultura, as terapias  
espirituais de tradição cultural do povo Pankará. 

 
MATEMÁTICA 
 
 

. Resolver situações, problemas, tendo como  
referência nossa identidade coletiva expressa no contexto 
 cultural do nosso povo. 
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HISTÓRIA 
 
 

. Compreender e reconhecer o processo de  
resistência e as transformações históricas na luta pela 
preservação da nossa identidade étnica e cultural buscando 
 o que nos diferencia enquanto povo específico e  
culturalmente diferenciado, respeitando e fazendo  
respeitar o contexto intercultural. 

 
GEOGRAFIA 
 

. Compreender o território como expressão de identidade  
pessoal e coletiva do povo. 

 
ENSINO RELIGIOSO 
 

. Conhecer e identificar os espaços e suas peças como  
fonte de inspiração e de força para o nosso povo. 

 
   
     6.6.3. EIXO HISTÓRIA 
 
Objetivo: Conhecer a história do nosso povo e de outros povos como condição essencial para o 
fortalecimento das nossas identidades, tendo como referência exemplo de vida: dos nossos 
antepassados, suas histórias de sofrimento, perseguição, mas também da resistência, luta e 
conquista. 
 
 
 
 
         DISCIPLINA 

 
                OBJETIVOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

. Desenvolver a linguagem oral e escrita através de  
relatos do cotidiano da vida do nosso povo, das histórias 
 dos nossos antepassados. 

 
ARTE 
 
 

. Pesquisar as diferentes expressões artísticas do nosso  
povo em diferentes épocas e o conhecimento histórico  
de seus produtores para valorizar e construir um movimento  
cultural dentro e fora da escola. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

. Pesquisar as atividades físicas tradicionais da nossa  
cultura para fortalecer sua prática nos dias atuais e  
entender o significado histórico e cultural. 

 
CIÊNCIAS 
 
 

. Conhecer e valorizar a influência dos fenômenos naturais 
 na vida do nosso povo. 

 
MATEMÁTICA 
 
 

. Conhecer as diferentes formas de utilização pelo povo  
Pankará dos elementos matemáticos no processo histórico. 

 
HISTÓRIA 
 
 

. Pesquisar com os mais velhos a história Pankará: sua  
resistência, a origem e o modo de viver e de pensar  
e suas transformações no tempo. Compreendendo as  
relações, convivências sociais, culturais e históricas,  
percebendo-se como agentes protagonistas dessa  
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história no contexto social mais amplo. 
 
GEOGRAFIA 
 

. Conhecer e valorizar o lugar onde vive ou viveu seu povo  
ao longo da história considerando sua dispersão  
espacial, seus movimentos migratórios e  
comparando com a situação atual. 

 
ENSINO RELIGIOSO 
 

. Identificar e valorizar as tradições religiosas existentes  
no povo, para o fortalecimento da nossa história étnica e  
cultural. 

 
 
 
   6.6.4. EIXO ORGANIZAÇÃO 
 
Objetivo: Fortalecer a organização política do nosso povo como elemento base de sustentação 
de nossa tradição cultural na perspectiva da construção de nossa autonomia. 
 
 
 
         DISCIPLINA 

 
                OBJETIVOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

. Usar a tradição oral como meio para compartilhar as  
diferenças culturais e expressar melhor nossas atenções,  
nossos argumentos, nossos sentimentos como visto de  
encontrar soluções em diferentes situações sociais. 

 
ARTE 
 
 

. Identificar a matéria prima utilizada na arte, refletindo  
sobre o processo de construção dos objetivos, uso,  
funções e significados para o povo. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

. Compreender e praticar os jogos, suas regras, seus  
limites, na busca de melhorar o convívio social como  
resultado de um aprendizado social para o  
fortalecimento da organização social do povo Pankará.  

 
CIÊNCIAS 
 
 

. Analisar a estrutura organizacional das instituições que  
atuam junto ao povo Pankará. 

 
MATEMÁTICA 
 
 

. Conduzir um ensino no qual se desenvolva a autonomia  
dos alunos para que possam trocar suas idéias, contestar e  
validar suas hipóteses e chegar a conclusão de um  
conjunto de condições. 

 
HISTÓRIA 
 
 

. Estudar a história da organização política social do nosso  
povo e o processo de luta pela autonomia, como  
elemento que representa o povo para outra sociedade. 

 
GEOGRAFIA 
 

. Identificar as formas de ocupação do espaço  
percebendo as relações sociais e culturais nela organizada. 

 
ENSINO RELIGIOSO 
 

. Compreender a religiosidade do nosso povo como forma  
de crença e valorização da nossa cultura. 
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   6.6.5. EIXO INTERCULTURALIDADE 
 
Objetivo: Compreender a diversidade étnica e cultural do nosso país de forma que nosso povo 
respeite as outras formas de viver, pensar e agir, para que possam viver e conviver numa 
sociedade com diferentes culturas. 
 
 
 
         DISCIPLINA 

 
                        OBJETIVOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

. Reconhecer a diversidade lingüística existente  
no país, compreendendo que o uso da linguagem verbal é  
um meio de comunicação e da manifestação dos  
pensamentos e sentimentos das pessoas e dos povos. 

 
ARTE 
 
 

. Conhecer e apreciar as diferentes expressões artísticas 
 da nossa sociedade e de outras, respeitando a diversidade 
 cultural. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

.  Conhecer as diferentes modalidades esportivas, suas  
regras e fundamentos técnicos existentes na aldeia, no  
povo e na sociedade em geral. 

 
CIÊNCIAS 
 
 

. Conhecer os aspectos sociais do corpo: semelhanças e  
diferenças, desenvolvimento biológico, seus órgãos e  
funções para o seu pleno desenvolvimento. 

 
MATEMÁTICA 
 
 

. Conhecer o sistema monetário brasileiro para resolver  
situações e problemas quando fizer necessária a sua  
utilização. 

 
HISTÓRIA 
 
 

.  Analisar criticamente as versões da história escrita  
nos livros didáticos, confrontando com a realidade  
histórica dos povos indígenas para contribuir com a 
 formação da cidadania, do conhecimento, do respeito a  
diversidade étnica e cultural nas diferentes sociedades. 

 
GEOGRAFIA 
 

.  Identificar os diversos aspectos físicos: relevo e  
hidrografia, clima e vegetação no âmbito nacional, estadual 
 e local. 

 
ENSINO RELIGIOSO 
 

. Conhecer e compreender os diferentes tipos de  
manifestações religiosas, desenvolvendo o respeito  
para com a diversidade. 

 
        (Fonte: Diário de Classe: Ensino Fundamental. Ano 2010. Autores/as professores/as Pankará). 
 
 
         A imbricação desses cincos eixos, no âmbito discursivo de práticas pedagógicas entre os 

Pankará, encontra-se primordialmente amparada pelos vínculos políticos firmados com a rede 

de professores/as indígenas do Estado de Pernambuco, mobilizados pela COPIPE, conforme 
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dissemos anteriormente. Trata-se, sobretudo, da construção e afirmação de discursos, mantidos 

cuidadosamente sob a atenção de uma organização com forte poder de persuasão individual e 

coletiva. Isso, no entanto, não significa afirmar que predomine no interior desse movimento, 

formas autoritárias de coerção mecânica. São práticas de ação político-pedagógicas, acordadas 

pelas conquistas comuns dos povos indígenas do Estado de Pernambuco. Então, as proposições 

que emergem dos problemas enfrentados pelos professores/as, lideranças e demais membros do 

povo Pankará, tornam-se todos/as, esperando-se que cada segmento contribua ativa e 

criticamente com a estruturação dos novos rumos da educação escolar local.  

         Um rápido olhar sobre os quadros acima, pode identificar que os objetivos gerais nem 

sempre estão de comum acordo com situações tradicionalmente específicas de conteúdos 

disciplinares. Poder-se-ia de igual forma argüir pela falta de clareza acerca dos próprios 

objetivos, supondo, também, certa confusão entre disciplina curricular e as proposições dos 

eixos pedagógicos, no caso, a subordinação de um pelo outro. Assim definidos, os eixos 

estariam numa situação refém das disciplinas mesmo, que prenunciem virem primeiro no 

campo do discurso político da organização dos professores/as. Basta, entretanto, um pouco de 

aproximação com os sujeitos, participar nos seus espaços de formação, que tais “nódulos” se 

desmancham. 

 

             

    (Foto 3: Professores/as Indígenas em reunião anual da COPIPE. Aldeia Sagrada Família. Foto do autor, 

Março de 2010). 
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         Quando os professores/as Pankará afirmam que a visão de território se define como 

expressão da identidade pessoal e coletiva do povo, estão dizendo de igual maneira, que o 

território é um espaço historicamente construído, tradicionalmente ocupado, e como tal se deu 

através da resistência e luta em diferentes contextos políticos e sócio-culturais; na medida que 

falam que para entender os diferentes tipos de manifestações religiosas devem respeitar a 

diversidade de outras experiências também religiosas, estão se colocando na posição de diálogo 

intercultural; ou mesmo quando se percebem como sujeitos protagonistas, apostam na sua 

capacidade criativa e autocriadora de resolver seus próprios problemas. Em todos esses casos, 

estão oferecendo aos conteúdos curriculares respostas plurais, para além dos diversos campos 

disciplinares, isto é, alternativas a práticas rigidamente disciplinares. Tratar sob esse viés o 

campo do discurso intercultural requer saber lidar com o jogo das diferenças, sem esfriar a ideia 

de identidade; pasteurizar o diverso ou congelar o plural. Nesses casos, são os eixos 

pedagógicos que suscitam novos textos disciplinares e não o seu contrário. Por isso os eixos 

estão em constante atualização a fim de promover mudanças significativas nos processos de 

ensino aprendizagem, com o qual se misturam e estruturam diferentes forças.  

               Na busca de encontrar sentidos alternativos para o lastro da prática escolar, pautada sob 

olhar político do diálogo entre culturas diferentes, suas particularidades e formulações 

contextuais, isto é, no interior de uma mesma cultura, é possível desde que diversos traços 

culturais e interculturais dialoguem mutuamente. Em outras palavras, estamos dizendo, que as 

ideias propostas pelos eixos, originam metodologias de ensino porque estão acionadas como 

metodologias de organização social (SOUZA, 2007), política/cultural/pedagógica, numa  

direção de engajamento e mudança social (FAIRCLOUGH, 2001). Por sua vez, o percurso de 

construção pedagógica como um processo de recognificação de sentidos (SILVA, 1999; 

LOPES e MACEDO (orgs.), 2002; CANDAU (org.), 2000; PORTO, 2006), aceita que a 

formulação de novos conhecimentos é tarefa de confronto com conhecimentos existentes ou 

preexistentes (dizeres ditos e não dito); de articular dinamicamente objetivos, e instaurar modos 

plurais sobre possibilidades históricas reais, produzindo saberes e reconfigurando ações 

coletivas. Esse tipo de visão faz emergir outras compreensões acerca dos processos e 

concepções de aprendizagem, sem negar ou imiscuir a possibilidade de encontro com outras 

leituras mais amplas: na trama entre os sujeitos e na interface dos instrumentos, recursos, 

procedimentos, objetivos e razões (SOUZA, 2007) que utilizam.  

                Tomando de modo particular o tratamento oferecido pelos professores/as Pankará, no  

âmbito do discurso pedagógico, focado a partir dos eixos, ou seja, a estrutura curricular, de um 

lado, e a produção de sentidos como artefatos culturais nos processos de aprendizagens, do 
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outro, podemos afirmar, semelhante Carvalho (2008), que a formulação de políticas públicas no 

campo da educação - entendida como discurso - “(...) afirmam conhecimentos e saberes, 

projetam práticas pedagógicas docentes e discentes e, têm efeitos na produção de sujeitos 

sociais e culturais” (CARVALHO, 2008, p. 65). 

              Da mesma forma como no campo curricular da EJA, discutidos pela autora, existe também 

na educação escolar indígena, dispositivos disciplinares, operativamente acionados para gerar 

discursos pedagógicos, envolvendo diferentes atores, contextos e procedimentos de controle. 

Nesse caso, segundo Carvalho (Idem), 

 

      Importa reafirmar que a política curricular, tal como às políticas públicas 
educacionais, constitui-se em uma relação interdiscursiva que toma 
roupagens singulares em contextos não discursivos específicos. (...) 
dependendo do cenário discursivo, ou seja, do contexto de influência 
política, econômica, social e cultural, um determinado tipo de discurso, 
com determinada versão, está ou não, autorizado, pode, ou não, ser lido, 
dependendo de quem fala e do lugar que fala (CARVALHO, op. cit. p. 65).  

 
 

               O discurso pedagógico da educação escolar Pankará enuncia-se sob formas heterogêneas 

de potencializar relações de sentidos; expressa-se e também se viabiliza nos apelos mais 

imediatos das respostas de luta do próprio povo. A análise dos eixos permite vislumbrar esse 

regime de economias simbólicas de trocas discursivas, no âmbito do projeto de vida social e 

cultural que os professores/as e lideranças acordaram para si mesmos. Isso não isenta que se 

instaure no interior de seus projetos, a presença de forças desejosas em dispor do controle e 

poder sobre o conjunto das ações desenvolvidas pelo coletivo. Essas mudanças têm sido 

ativadas nos últimos anos dado a uma maior visibilidade de alguns desses atores sociais no 

cenário público local, regional e nacional, provocando tensões internas na própria 

comunidade301. Todavia, tensiona ser aspirações compartilhadas, coletivamente, de 

experiências pedagógicas sistematizadas. 

 

6.1. O Projeto Político Pedagógico Pankará: crítica à educação monocultural 

                                                 
301 Não se trata de faccionalismo interno, embora a sobrevaloração de determinadas pessoas a frente do controle 
das decisões internas e externas, o “natural” destaque que certas situações podem gerar, faça crescer sentimentos 
de rivalidades ou disputas no grupo. Há, como em outros grupos sociais, certa dificuldade (isso para alguns casos 
específicos do povo Pankará), em lidar, de modo natural e “cíclico”, com a questão do poder compartilhado. Sobre 
grupos étnicos e faccionalismo “tribal”, ver Grünewald, (1993). Essa pesquisa de mestrado não está disponível no 
banco de dados da CAPES, já que, de modo a “não” se entender bem, do ponto de vista da orientação, contém 
informações sigilosas sobre o fluxo de droga na região. Entretanto, para quem teve ou tem acesso ao material, é 
uma boa referência na linha dessa problemática. Tratamento semelhante, embora sem maiores problemas quanto à 
divulgação das informações, encontra-se em Martins (1993).  
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          O projeto político pedagógico, instituído coletivamente por professores/as, alunos/as, 

pais, assessorias e lideranças do povo Pankará, demandou profunda revisão conceitual e 

autocrítica sobre os pressupostos da prática docente. A proximidade com outras comunidades 

indígenas, a partir da socialização de experiências, no campo da gestão escolar, propiciou aos 

sujeitos da educação escolar indígena, possibilidade de explicitar, a luz de outras concepções 

pedagógicas, o papel e função social da escola, a consolidação de crenças, valores e 

compromissos interétnicos, em torno de caminhos alternativos a educação escolar. Pela 

especificidade de organizar melhor demandas do trabalho pedagógico, do ponto de vista da 

concepção e proposição, se fez necessário atribuir algumas características ao “modelo” de 

projeto delineado. Embora pautando-se pela perspectiva de pensar, refletir e agir consensual da 

COPIPE, o PPP Pankará tem suas características próprias, guardando relativa autonomia sobre 

outros PPPs. Dentre essas, destacam-se: 

 

a) prioritária participação das comunidades nas discussões e decisões do projeto; 

b) autocrítica enunciadas pelo coletivo de autores, sem subtrair antagonismos, 

desconfortos, tensões, sobre o movimento de pensar e fazer da ação pedagógica; 

c) definição de papéis dos sujeitos da educação escolar, integrando-os a outros projetos  de 

relevância comunitária; 

d) instituir formas de gestão, autonomia e controle social a educação, enquanto estratégia 

de intervenção específica; 

e) explicitação de problemas estruturais no plano qualitativo do trabalho docente; 

f) garantir formação permanente dos sujeitos da educação escolar; 

g) previsão de condições exeqüíveis para reflexão e avaliação coletiva; 

h) incorpora situações decorrentes do cotidiano escolar: planejamento e consecução de 

atividades; 

i) não é estanque, definitivo ou indeterminado; resultado de um processo, tem vários 

corpos, e não formato único. 

 

          A participação dos atores nos momentos de planejamento de ações                 

pedagógicas, em geral, garante legitimidade aos argumentos a favor de um poder/fazer 

coletivo e mais democrático, exigindo, não obstante, maior grau de comprometimento dos que 

estão diretamente envolvidos na construção/execução de práticas educacionais; isso supõe, ao 

mesmo tempo, contínuo acompanhamento e vigilância das ações instituídas. Como se trata de 

práticas reflexivamente construídas e dinamicamente abertas a elaboração do corpus do 
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projeto implica compreender, de maneira ampla, os meandros pertinentes a estrutura de poder 

dento e fora da escola. Juntos, a interação e reciprocidade desses dois aspectos tornam 

possíveis realizar alterações reconstrutivas no projeto, sem renunciar aos seus princípios 

formais. Passos (2008, pp.19-23), julga necessário incorporar ao projeto político-pedagógico, 

três pressupostos norteadores.  São eles: “filosófico-sociológico, epistemológico e didático-

metodológico”. Esses argumentos, de ordem epistemológica, lançados para diversas 

demandas educativas, também são compatíveis as bases teóricas da educação escolar 

indígena. No primeiro caso, pressupostos “filosófico-sociológicos”, consideram-se, entre 

outras situações, explicitar o papel da escola com o contexto social mais amplo, de modo que, 

sabendo realmente qual modelo de sociedade se almeja construir, correspondentemente, 

discutir-se-á a concepção de educação. Supõe, portanto, mudanças no âmbito da escola, dos 

sujeitos e da sociedade. Assim, o entendimento do contexto filosófico, sociológico, político, 

econômico ou cultural, sob o qual a escola encontra-se inserida, desvela que papéis políticos a 

escola assume, diante das aspirações da comunidade educativa.  

          Os pressupostos epistemológicos lidam dinamicamente com a questão de 

apropriação do conhecimento, partindo do princípio de que todo conhecimento construído 

pode ser transformado coletivamente. Dessa forma, a produção do saber poderá explicitar 

máxima socialização sob uma irrestrita convicção democrática. Analogamente, “a análise do 

processo de produção do conhecimento escolar, amplia a compreensão sobre as questões 

curriculares”, não obstante, o que poderia ser entendido fora de dinâmicas, sem processos, 

reduzido e simplificado deixa de ter validade nessa perspectiva. Quando em espaços 

colegiados a própria comunidade escolar constrói seu projeto político-pedagógico, com mais 

liberdade e autonomia, conseguintemente a materialização dos conteúdos curriculares tende a 

gerar mudanças no processo de produção do conhecimento instituído; caracterizando-se num 

ganho substancialmente importante. Todavia, no âmbito pedagógico, conforme Resende 

(2008, p. 43) a escola precisa ir além do discurso democrático, significando, entre outras 

situações,  

respeitar a concretude de sua comunidade, do efetivo exercício de 
democracia, por meio do qual todos – além de serem convidados a 
participar de um projeto comum vendo respeitados seus limites, 
reconhecidas suas riquezas e desenvolvidas suas potencialidades – 
tenham o seu tempo de amadurecimento epistemológico e tornem-se 
capazes de traçar seu próprio percurso reflexivo (RESENDE, Idem).  
 



 321

          Quanto aos pressupostos didático-metodológicos, nessa perspectiva, se compreende que 

o ensino-aprendizagem necessita assegurar ao aluno/a, em várias dimensões, condição de 

crítica aos conteúdos estudados, além de promover relações éticas, solidárias e mais 

democráticas no ambiente escolar. O arcabouço das práticas inscritas nos pressupostos 

didático-metodológicos parte do trabalho contínuo, na linha da interdisciplinaridade: texto, 

contexto, observação, estudo, análise, discussão, investigação, produção em equipe, 

intercâmbio entre pares etc.. Nesse caso, enfatiza-se que o trabalho interdisciplinar é “mais do 

que a compatibilização de métodos de ensino e pesquisa”.  Há, portanto, “necessidade de 

ampliar a perspectiva de pesquisa como princípio educativo”. Nessa linha o que “fundamenta o 

processo de ensino-aprendizagem tem profunda relação com os princípios da pesquisa do 

cotidiano escolar”. De acordo com Candau (1999) a prática da interdisciplinaridade, de maneira 

pedagógica e ampla, supõe uma série de condições, no plano de sua realização. Entre outras, a  

pesquisadora destaca as seguintes: 

 

a) uma nova mentalidade voltada para a promoção de um saber que visa a compreensão 
da realidade como totalidade, e que supõe que cada especialista reconheça a 
parcialidade e a relatividade do conhecimento que se obtém (...) dentro da disciplina a 
que se dedica; 

b) um tipo de trabalho (...) que estimula a intercomunicação e colaboração entre 
diferentes departamentos (...) centros e setores (...); 

c) uma organização curricular onde a estruturação dos conteúdos se faça em forma de 
núcleos temáticos ou problemas e promova o trabalho em equipe, tanto no ensino 
quanto na pesquisa (CANDAU, op.cit., p. 43).  

 

          A análise dos três pressupostos deságuam num entendimento de que a escola é um dos 

ambientes de produção do conhecimento, longe de ser o único ou mais importante. No campo 

temático da educação escolar Pankará, a partir do que podemos denominar de matriz teórica 

estrutural (os cinco eixos pedagógicos), seus conteúdos permeiam-se, implícito-explicitamente, 

com componentes de ordem político-teóricos variados, sustentados por argumentos que dão 

visibilidade ao formato geral da escola Pankará, tanto no âmbito da organização pedagógica 

(sistematização e avaliação do trabalho), quanto à acepção de educação e sociedade que se tem 

ou se deseja construir coletivamente (conforme figura abaixo) 

 

 

 

 



 322

 
                            MATRIZ TEÓRICA ESTRUTURAL 
                                   (EIXOS PEDAGÓGICOS) 
 

 

 

    CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE                             CONCEPÇÃO DE PROJETO 

 

         A articulação e interdependência dos eixos pedagógicos com a concepção filosófica do 

projeto e reorganização política de sociedade, juntas, essas três dimensões, refletem, sobre 

processos educativos, convergindo, divergindo, aproximando-se ou afastando-se do que possa 

vir a ser mais condizente com a proposta curricular das escolas Pankará. Esse tipo de ação, sob 

muitos níveis, busca potencializar qualitativamente (a seu tempo) cada indivíduo para agir no 

coletivo, fazendo-os criar, dinamicamente, resultados que julgam ser merecedores de novas 

orientações. Uma educação intercultural que não reflita demandas explicitadas no limbo do 

currículo escolar – configuração de papéis, normas, rotinas e ritos da escola enquanto 

instituição social específica (CANDAU, 2000) -, e, por conseguinte, desconsidere a  

confluência de novas pautas, tende a diluir-se em generalizações estapafúrdias.  

          Otimizar, por sua vez, sob a ótica da inovação teórico-metodológica, atividades 

educacionais em meio a um contexto social cada vez mais amplo, heterogêneo e, 

conseqüentemente complexo, mesmo tratando-se de ações localizadas, como é o caso da escola 

Pankará, pressupõe ficar atento para possibilidade de retardos no conjunto das ações, quando, 

entre outras, se procura atribuir unidade e coerência  ao desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. Nesse caso, os sujeitos da educação escolar indígena assumem a responsabilidade 

de acompanhar continuamente as propostas realizadas pela instituição educativa, a fim de 

conferir-lhes crítica, alteração ou aprovação, reunindo para isso, as diferentes vozes do 

processo. Cabe-nos lembrar que o tratamento dado a gestão participativa nas escolas Pankará, 

encontra-se em construção, por isso está permeada nos conflitos internos de seus consecutores, 

de modo que não dispõe de plena unicidade, no plano da reflexão teórica e também da prática.  

Volta-se, entre limites e acertos, com relativa freqüência, para as situações que produzem 

cisões quanto à montagem, organização, concepção e execução do trabalho intra-escolar. Nas 

diversas reuniões de planejamento, avaliação e formação continuada, os professores/as Pankará 

demonstram profundo interesse pelos resultados produzidos na escola, importando-se, não 

obstante, com as múltiplas contribuições que advém da comunidade educativa. Isso impacta, no 

âmbito da especificidade metodológica da prática docente, com o real tipo de participação que 
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é possibilitado a todos os envolvidos com a educação das crianças e adolescentes indígenas. 

Um projeto pedagógico não é apenas a organização de intenções preordenadas. Em geral, no 

trabalho de construção coletiva, prevalece o princípio da participação, cooperação e intergração 

democrática; nele recuperam-se, em sentido lato, os significados das ações consensuadas; dos 

motivos e práticas realmente pertinentes para os sujeitos do processo, e o que delas brotam, a 

ponto de se agir em função daquilo que se acredita como mais correto ou desejado. Todavia, 

não é fácil assumir, em sua amplitude, o projeto político-pedagógico Pankará (cf. figura 

abaixo), pois o mesmo requer contínuos desafios dos seus demandatários, exigindo respostas 

comprometidas diante do projeto de sociedade que se estar a consolidar, além de mútuo 

equilíbrio entre o pensar e o fazer no coletivo. Em virtude dessa trama, têm sido comum, no 

âmbito da comunidade indígena, requerer-se dos atores em ação, posições mais claras sobre as 

proposições postas pela prática pedagógica escolar e não escolar. 

 

 

                                PRESSUPOSTOS DO PPP PANKARÁ 

 

 

               Projeto de Sociedade                                                        Função Social da Escola 

      

                                                                                                                                                                             

 Gestão Participativa                                                                                        Desenho Curricular 

                                                                                                          

  Processo de Avaliação                                                                                    Eixos Pedagógicos                                 

                                                                                                                

      

                                                            

                                                             Formação Profissional     

                       

                                                

          No plano da educação e das implicações pontuais relativas à diversidade cultural, 

étnicorracial e de gênero, pela atividade crítica diante da ascensão das performances 

produtivistas na educação neoliberal, com a parceria do movimento indígena de Pernambuco, a 

articulação de professores/as Pankará, colocam na agenda de suas discussões essas e outras 

ponderações. Destarte, os debates gerados no cotidiano das aldeias, com lideranças e 

  
 
 
PROJETO POLÍTICO  
      PEDAGÓGICO  
             (PPP) 
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professores/as, sem a pretensão de unicidade, estão tomados por inúmeras tensões de ordem 

política (percepção e crítica quanto aplicação de propostas sobre reformas educativas em rede 

municipal, estadual e federal); e de natureza psicopedagógica (demandas metodológicas, 

conceituais, éticas, ideológicas, interculturais, etc.). Ou seja: tudo co-exsite e inter-existe 

dinamicamente. Essa arena temática configura-se um campo altamente dinâmico, controverso e 

problemático, sem data nem pretensão de conclusão. Nesse caso, inconcluso não significa 

fraqueza ou ausência de direção, mas, tão somente, maior ênfase sobre o universo das 

preocupações que se desdobram em torno dos desafios educacionais contemporâneos no lastro 

da diversidade cultural, no que diz respeito à especificidade da educação escolar indígena.  

          No sentido epistemológico aqui delineado, consideramos a escola indígena locus de 

fundamental importância face à formação humana do ser humano; assim, novas perspectivas 

podem convergir dessa dimensionalidade política. Entretanto, como se trata de um espaço 

permeado por reflexões e ações, supõe a existência de condições concretas, isto é, de suportes 

necessários, a fim de se alcançar os principais objetivos instituídos a partir das demandas 

suscitadas pela prática.  

          No campo pedagógico escolar relativo à diversidade cultural, transpor o espontaneismo e 

o imediatismo da prática significa atenção contínua a todo resquício mecanicista contido no 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse caso, o ato consciente da reflexão, estendida a muitos 

ângulos, tem maior possibilidade de superar envergaduras deterministas e anacrônicas, 

encontrando perspectivas filosóficas mais plausíveis aos dilemas educacionais. A escola por si 

é uma instituição de natureza polêmica302, porém pode agir como mediadora em diversas 

situações, tornado-se um espaço aberto às culturas, ao diálogo com as diferenças, a pluralidade 

de sentidos e identidades. Assim, no cruzamento entre pessoas, texto e contexto tende a 

favorecer o aprendizado político dos alunos/as. Todavia, se no âmbito específico da 

organização curricular Pankará, professores/as, lideranças, pais e alunos desconsiderassem 

outros universos culturais no plano do discurso e da prática, o currículo deixaria de ser plural, 

tornando-se monocultural, de modo a reproduzir, veladamente ou não, a lógica dominante da 

                                                 
             302 Forquin (1993, p. 167) designa a escola como um “mundo social”, que tem suas características de vida 

próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e transgressão, 
seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos. E esta “cultura da escola” (no sentido em que se pode 
também falar da “cultura da oficina” ou da “cultura da prisão” não deve ser confundida tampouco com o que 
entende por “cultura escolar”, que se pode definir como o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, 
selecionados, organizados, “normalizados”, “rotinizados”, sob o efeito dos imperativos de didatização, constituem 
habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das escolas. 
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maioria dos processos educativos.  É pertinente lembrar, como faz Gimeno Sacristám (2001, p. 

97), que a “cultura dominante nas salas de aula é a que corresponde à visão de determinados 

grupos sociais”, sendo assim, 

 

nos conteúdos escolares e nos textos aparecem poucas vezes a cultura 
popular, as subculturas dos jovens, as contribuições das mulheres à 
sociedade, as formas de vida rurais, e dos povos desfavorecidos (exceto os 
elementos de exotismo), o problema da fome, do desemprego ou dos maus 
tratos, o racismo e a xenofobia, as conseqüências do consumismo e muitos 
outros temas que parecem “incômodos”. Consciente e inconscientemente 
se produz um primeiro velamento que afeta os conflitos sociais que nos 
rodeiam cotidianamente. 
 

 

          Atentos a essas questões a maioria dos especialistas em educação escolar indígena 

procuram superar discursos monocêntricos, buscando junto dos educadores/as indígenas, outras 

referências epistemológicas no domínio da interculturalidade e do multiculturalismo crítico, 

ressignificando a estrutura das disciplinas e do currículo escolar. Configurar, por sua vez, novos 

espaços para confrontos temáticos de ordem pedagógica e interdisciplinar, traz consigo a 

vantagem de romper horizontes conceituais, admitindo rupturas a serem produzidas no campo 

da prática discursiva e interdiscursiva.  Jean-Claude Forquin (1993, p. 167) argumenta sobre a 

necessidade de compreensão dos processos e práticas pedagógicas levar em consideração as 

muitas características culturais dos próprios professores, isto é, os “saberes, os referenciais, os 

pressupostos, os valores que estão subjacentes, de maneira por vezes contraditórias, à sua 

identidade profissional e social”. Nesse sentido, encontram-se imbricados, de um lado, a 

compreensão das práticas e, do outro, as situações escolares, sem esquivar as oposições que 

essas duas situações possibilitam. 

          Transitar, por sua vez, entre níveis diferenciados de formas de pensar e agir, é possível 

quando determinados consensos são estabelecidos e assumidos pelo coletivo, expressando sob 

quais bases sustentam-se as proposições de ordem pedagógica, o modelo de compreensão 

democrática e as intencionalidades dos sujeitos, mediante à organização da escola e aquilo que 

se espera atribuir aos significados políticos das ações. Os processos organizacionais que dão 

forma a identidade escolar dos professores/as Pankará, possuem, reciprocamente, proximidades 

e distanciamentos com outros contextos sociais, portanto, estabelecem com eles, direta e 

indiretamente, relações de sentido face aos significados e projeções das ações pedagógicas 

delineadas. De modo geral, o projeto político-pedagógico pespectivado para educação escolar 
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indígena, instituído nas últimas décadas pelo movimento de professores/as com o apoio de 

outras esferas sociais e institucionais, consubstanciado por inúmeras especificidades culturais e 

tensões interculturais, tem sido arquitetado a partir do que se compreende por função social da 

escola, fazendo com que essa reflexão se estabeleça coletivamente, tanto no plano da 

configuração das teorias e seus núcleos de reflexão, quanto em relação a sua exeqüibilidade ou 

projeção social.  São quatro as condições desse fazer: a) plena participação da comunidade 

educativa; b) reflexão e apropriação dos pressupostos conceituais; c) realização das ações 

assumidas; d) avaliação permanente dos processos. Não há, todavia, primazia de uma  situação 

sobre outra; o que ocorre de maneira dinâmica são pontos de partidas que alimentam a 

consecução do projeto, fazendo aparecer, dinamicamente, a correspondência desses vínculos 

tanto na teoria quanto na prática. Compreender a construção do projeto político-pedagógico 

como uma possibilidade de auto-reflexão coletiva, entendendo esse movimento de articulação 

entre saberes como uma prática altamente educativa, e que a partir dela seja possível 

aprofundar, dialogicamente, acertos e dificuldades no cotidiano escolar, é de fundamental 

importância. Os depoimentos a seguir explicitam enunciados dessa problemática. Vejamos:  

 

                                          Prá nós índios, como professores, é de fundamental importância a 
participação da comunidade nos assuntos da escola, da educação. Se é, como a 
gente diz na COPIPE, que é na comunidade que se aprende, então como é que 
na construção de um projeto de escola podemos deixar a comunidade de fora. 
Temos aprendido muito porque acho que estamos sabendo escutar melhor a 
comunidade, e quando muitos participam de uma coisa, muita cabeça 
pensando, todos saímos ganhando. Nossa escola tem sido fortificada assim: 
discutindo todos juntos, professores, lideranças, pais, alunos, comunidade, 
aldeia. Então esse é nosso jeito de educação diferenciada (Professor Indígena 
Pankará PIP – depoimento ao autor. Out/2010). 

 
                                               Eu acho bom tá com todo mundo falando sobre tudo na escola. Antes não era 

assim. Agora sei que meus filhos, netos tão estudando coisas que acho bom e 
eu que não tive a sorte de ter de estudar. Então é bom saber conversar, uma 
ideia daqui outra de lá, um fala mais explicado, outro num sabe falar certo, 
mas tudo no final se acerta e acho que fica bom. Gosto de tá nas reunião, nem 
sempre posso tá, tenho minhas obrigação, mas quando tenho fuga eu venho, 
acho bom as coisas que se fala na escola junto como as professora e liderança 
(Pai de Aluno PA – depoimento ao autor. Out/2010). 

 
                                                 Gosto da minha escola, da professora, da disciplina, dos mais velhos vão lá 

ensinar coisa. A gente faz muita coisa na escola. Estuda planta, pinta, faz 
lição, canta música, dança toré, brinca. Tem reunião também. É bom 
participar. Tem feira de cultura que é muito bom. A gente mostra pra todo 
mundo as coisas que a gente fez e muita gente acha bonito. Eu gosto das 
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reunião, eu gosto das aulas, da minha professora, ela é boa comigo e sabe 
ensinar bem (Aluno Indígena AI – depoimento ao autor. Out/2010). 

 

          Evidentemente que o exercício do diálogo ente os sujeitos da educação escolar Pankará, 

tende a ser verdadeiro, pois resulta de um esforço de apropriação sobre os significados da 

prática, relacionados com as condições da cultura das sociedades indígenas e da “cultura da 

sociedade na qual surge o sistema escolar” (SACRISTÁN, 2001); leitura que nasce num 

contexto real e se materializa na forma de participação livre e ao mesmo tempo processual. 

Cabe, entretanto, destacar, assim como faz Cunha (1988), que o expediente dos depoimentos 

perfilados acima, no universo discursivo dessa pesquisa, embora não se disponham a vir a ser 

descrição fidedigna dos fatos analisados, no mínimo são apreensões dos sujeitos sobre “sua 

representação da realidade e, como tal, estão prenhes de significados e reinterpretações” 

(CUNHA, op. cit., p.38)303. 

          Desse modo, para o caso específico dos professores/as Pankará, pautar-se numa 

perspectiva de diálogo democrático no processo de ensinar e aprender supõe transcender 

resquícios autoritários da cultura escolar, pois muitos trazem consigo essa marca indelével; 

herança de instituições educacionais onde estiveram ou encontram-se vinculados.  Ainda que 

difícil torne-se compreender o fluxo da participação do povo Pankará assumindo integralmente 

as pautas oriundas da escola, todavia , essa mesma participação tem o mérito de fazer avançar 

na profusão de diálogos, retomados noutros espaços de discussões, contribuindo senão para 

solução dos impasses, ao menos para saber como enfrentá-los articuladamente. Os argumentos 

dos professores/as revelam que a sua identidade profissional tem sido aperfeiçada no exercício 

diário das práticas pedagógicas, oferecendo oportunidade de contraporem-se a outros projetos. 

No depoimento do aluno, anteriormente listado, há possibilidade do educador/a, a partir dos 

conteúdos inseridos no currículo intercultural trabalhá-los como elementos de um diálogo 

problematizador (SANTIAGO, 2008).  O movimento de provocação, descoberta, inquirição, 

curiosidade, inquietação e necessidade de investigação, podem, sobremaneira, levar o aluno “a 

estabelecer relações lógicas” quanto ao entendimento, compreensão e interpretação da 

realidade. “As informações (fatos, teorias, fenômenos etc.) disponibilizadas nesse processo 

                                                 
303 Numa perspectiva semelhante, também comentado por Cunha (op. cit.), Berger & Luckamnn (1983, p. 109) 
argumentam que a sociedade só existe quando os indivíduos têm consciência dela e que a consciência individual é 
socialmente determinada. Para a sociologia do conhecimento a análise dos papéis tem particular importância, 
“porque revela as mediações existentes entre os universos macroscópicos de significação, objetivados por uma 
sociedade, e os modos pelos quais estes universos são subjetivamente reais para os indivíduos”. Nesse caso a 
análise leva em consideração os modos pelos quais o indivíduo (ou os indivíduos), “em sua atividade social total, 
se relaciona com a coletividade em questão”. 
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serão mediações que possibilitam o esclarecimento racional do tema investigado” (estudado, 

discutido, dialogado), “provocando novas descobertas. Assim, o educando estará ampliando o 

seu campo conceitual pelo domínio de códigos, leis e teorias que passarão a fazer parte de seus 

instrumentos para interpretação da realidade e para seu agir no mundo” (Idem, op. cit., p. 163). 

Obviamente estamos falando de alternativas que podem ou não ser observadas na plataforma 

do currículo, “prescritas” pela reflexão da prática e do uso ou aplicação das metodologias 

utilizadas em sala de aula. De modo geral, quanto maior for à clareza entre os sujeitos da 

educação escolar acerca das tensões e possibilidades que gravitam nas várias situações intra e 

extra-escolares, mais os significados e determinações desse movimento poderão vir a ser 

enfrentados, otimizados, dinamizados e apropriados pelo coletivo, inclusive desencadeando 

mudanças objetivas no bojo dos projetos pedagógicos. Por conseguinte, seja um conjunto de 

reflexões ou questionamentos sobre a natureza defeituosa da realidade existente, seja a 

montagem de um pensar e agir em torno dessa insatisfação, servirão como referência ou base 

para o desenvolvimento de práticas políticas participativas e dialógicas. O apelo em torno da 

participação coletiva torna-se componente fundante na definição do projeto político-

pedagógico Pankará. Isso impacta diretamente sobre as questões mais complexas ou menos 

complexas da educação escolar através das incumbências originadas pela comunidade indígena. 

É preciso então considerar várias preocupações (cotidiano escolar, mecanismos de participação, 

parâmetros de avaliação etc.) no decorrer da organização do projeto, maximilizando 

potencialidades e transpondo fragmentações.  De acordo com Libâneo e equipe (2009), 

 

o projeto político-pedagógico (PPP) é proposto com o objetivo de 
descentralizar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas, jurídicas e 
organizacionais na escola, buscando maior participação dos agentes 
escolares. Previsto na nova LDB/96 como proposta pedagógica (art. 12 e 
13) ou como projeto pedagógico (art. 14, inciso I), o PPP pode significar 
uma forma de toda a equipe escolar tornar-se co-responsável pelo sucesso 
do aluno e por sua inserção na cidadania crítica. Deve-se cuidar que o PPP 
esteja em permanente avaliação, em todas as suas etapas e durante todo o 
processo, a fim de garantir o caráter dinâmico da vida escolar em todas as 
suas dimensões (LIBÂNEO, 2009, p. 178). 
 

 

          Os professores/as Pankará, nesse sentido, estão articulando novas lógicas de sentido a 

prática escolar, de modo a desvelar tanto as expectativas, como também as possíveis 

discrepâncias, no trabalho pedagógico que realizam junto à comunidade indígena, e, de maneira 

correlata, as “respostas” que devem oferecer aos seus parceiros externos e institucionais. 
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             A fim de garantir maior equidade no âmbito da participação, ou seja, na execução de 

um projeto pedagógico, se faz necessário que haja um nível teórico equilibrado entre os sujeitos 

da educação escolar e os parceiros institucionais que prestam apoio ou assessoria didático-

metodológica aos povos. Essa igualdade de condições tem sido buscada entre os professores/as 

indígenas como meta de curto e médio prazo. Noutras palavras, na confecção do currículo, na 

produção coletiva do PPP, nas oficinas temáticas etc., busca-se assegurar a participação dos 

professores/as, lideranças, alunos e os demais membros da comunidade educativa, pois sendo 

eles partícipes de seus próprios processos e dispondo de experiências múltiplas, podem com 

maior propriedade, delinear sob quais condições a organização da educação escolar deva se 

estruturar, garantindo aos alunos/as, um tipo de educação correpondente aos amseios da 

comunidade educativa. Nas discussões promovidas pela COPIPE tem sido comum deliberar-se 

a favor de proposições pedagógicas que partindo da sistematização das experiências; reflexões 

sobre ação em sala de aula; da produção dos alunos, e dos momentos de avaliação dos 

trabalhos, se construa então as propostas. Sendo esse um percurso flexível, dinâmico e 

inconcluso, a ideia de algo pronto e acabado fica evidentemente descartada, já que essa 

inclinação não mais se compatibiliza com a profusão dos conhecimentos, com velocidade das 

transformações conjunturais, ou com as mudanças culturais e interculturais que afetam todas as 

sociedades.  

          Quando uma proposta pedagógica não está em sintonia como as expectativas de quem irá 

executá-la, no caso em particular dos professores/as indígenas, pode revelar, entre outras, que 

houve pouca apropriação das ideias ou superficial participação nas discussões; nesse caso, isso 

tem implicação direta sobre a clareza e domínio do arsenal teórico utilizado ou na proposição 

dos conteúdos, resvalando, com igual força, sobre as metodologias empregadas no plano da 

práxis escolar. Não se pode simplesmente tomar o lastro das experiências como condição sine 

qua non da prática pedagógica, esquecendo-se de investigar em profundidade, quais 

significados filosóficos sustentam os argumentos de determinado discurso. O CEI/MT (1997, p. 

178), considera necessário resolver três fatores para melhor estruturar uma proposta 

pedagógico-curricular. O primeiro a responder seria: qual concepção de educação tem a 

comunidade indígena?; Segunda questão: que teoria(s) pedagógica(s) – paradigmas ou modelos 

– servirá de base, tanto para o planejamento como para e execução e avaliação da proposta?; 

Terceiro, dispor de amplo e aprofundado conhecimento acerca do contexto social, político, 

econômico e cultural do meio social (Cf. figura abaixo, op. cit. p. 178) onde o grupo indígena 

encontra-se inserido.   

 



 330

 

                      O CONCEITO                                              O PARADIGMA  

                   DE EDUCAÇÃO                                                   TEORIA 

                                                                                                 MODELO 

            

 

 

 

 

                                                           MEIO SOCIAL 

                                   Contexto social político, econômico e cultural 

 

          Esse esquema parte do pressuposto de que a organização de uma proposta curricular 

resulta das múltiplas percepções entre os atores em ação, sob a qual estão alçados conceitos e 

implicações teóricas, além das condições essenciais para execução das mesmas. No esquema, a 

compreensão dos conceitos imbrica-se aos paradigmas; estes determinam a teoria que 

deságuam no modelo de prática pedagógica, circunscrita pela contextualização.  Tem-se, então, 

uma configuaração em permanente interação, originando perspectivas e orientações teórico-

metodológicas em constante movimento. Todavia, a questão do domínio específico quanto à 

explicitação da teoria, isto é, apropriação de um modelo teórico por parte de quem elabora uma 

proposta pedagógica e curricular, pode vir a ser um componente importante e fundamental do 

trabalho, seja quanto ao dinamismo, seja no que se refere à estruturação do mesmo; todavia, 

isso não pode implicar, dado situações onde ocorrem limites dessa situação, fragilidade na 

consecução das metas objetivadas. Considerar, por sua vez, os diferentes aspectos da realidade 

sócio-econômica, política e cultural das sociedades indígenas, na confecção da análise 

pedagógica e curricular têm efeitos positivos sobre os desdobramentos da prática, garantindo-

se, nesse caso, maior êxito na condução dos processos educativos mais amplos.  

          Dinamicamente combinando-se reflexão crítica da prática a partir do pensar dialético da 

teoria, poder-se-á melhorar a própria prática, transformado discurso em prática e prática em 

reflexão de discurso. Sem querer desalojar os saberes socioculturais, estéticos ou afetivos 

dos/as aluno/as, o conhecimento situado pelo contexto na interconecção micro/macro torna-se 

necessário porque imprime à práxis pedagógica, determinadas condições, em detrimento de 

outras dimensões instituídas. Poderíamos caracterizar esse tipo de análise como parte de uma 

visão sociocrítica, pois supõe compreender dois aspectos que a priori estão interligados:  

CURRÍCULO
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                                               (...) de um lado, a organização como uma construção social envolvendo a 
experiência subjetiva e cultural das pessoas; de outro, essa construção 
(caracteriza-se) não como um processo livre e voluntário, mas mediatizado 
pela realidade sociocultural e política mais ampla, incluindo a influência de 
forças externas e internas marcadas por interesses de grupos sociais sempre 
contraditórios e, às vezes, conflituosos (LIBÂNEO, 2009, p. 323).  

 

          Esse conjunto de situações tende influenciar direta e diametralmente na maneira de 

pensar e agir dos sujeitos da educação escolar Pankará: sob o ângulo das formas de poder 

partilhado – individual/coletivo; ou em relação aos desdobramentos dos aspectos educacionais, 

em suas inúmeras dimensões e possibilidades. Embora trilhando diferentes caminhos, os 

educadores/as indígenas do Estado de Pernambuco, tem movido recursos e esforços, na 

tentativa de aprimorar novos significados a prática pedagógica escolar, dispondo de  

ferramentas diversas (epistemológicos, metodológicos), mesmo que os objetivos a serem 

alcançados não se desenvolvam sob uma mesma curvatura conceitual e política. A 

representação, porquanto, desse tipo de pedagogia situada pela crítica, reconhece que 

interpretar formas de poder e política, supõe lidar com condições adversas do conhecimento 

(dentro ou fora da arena institucional) convocando os sujeitos da educação a se posicionarem 

nas rotinas da vida escolar, compreendendo também que tais situações instituem práticas 

sociais e estão fundidas por formações discursivas cambiantes. 

           De maneira geral, tanto o projeto político-pedagógico como a proposta curricular 

encontram-se inter-relacionados, podendo contribuir substancialmente com parcerias recíprocas 

(Cf. quadro abaixo), com a qualidade do ensino e da aprendizagem no ambiente intra e extra 

sala de aula, fazendo desaparecer, gradativamente, nos processos educativos, o trabalho 

improvisado e as visões parciais de uma determinada prática. Nesse sentido particular, nos 

espaços de formação da COPIPE, as lideranças desse movimento têm argumentado a favor da 

necessidade da formação docente e, conseqüentemente, do maior comprometimento dos 

professores/as, com as demandas da educação. Supõe apostar que a consecução da prática 

esteja em sintonia como as expectativas da comunidade envolvida, não sendo, portanto, algo 

que se estabeleça fora de alcance dos projetos pedagógicos curriculares. Compatibilizar, 

portanto, discurso como possibilidade de transformação social (FAIRCLOUGH, 2001) tem 

sido um dos objetivos dos educadores/as Pankará: um modo de subverter pedagogias 

monocêntricas e ideologias inspiradas em relações sociais que medeiam e reproduzem modelos 

calcados pela cultura dominante (GIROUX e MCLAREN, 2001).  
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          A partir das especificidades de consecução dos projetos pedagógicos da escola Pankará, 

alguns vínculos estão sendos assegurados na relação docente/discente (cf. esquema cruzado do 

quadro abaixo. 
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 Quadro 12: Compromissos docente/discente 
 

 

 

 

     Compromissos do Professor/a                                                  Compromissos do aluno/a 

 

 Propõe tema e objetivos.                                                     Discutem sobre o tema, a partir do que 

                                                                                               sabem sobre o mesmo. 

 

Certifica se os conteúdos estão                                       Propõe conteúdos ao tema. 

baseados no interesse dos alunos. 

 

Leva em consideração a diversidade e                     Identificam habilidades entre pares. 

cognição e não os déficits dos alunos  

no âmbito do processo de  

ensino-aprendizagem. 

 

Envolve a comunidade educativa em                                           Buscam auxílio.  

sua construção e desenvolvimento. 

 

 

Estabelece processos contínuos de                                                   Avaliam a participação 

avaliação.                                                                                        (individual e coletiva). 

 

Acercam-se de condições materiais                                             Dividem os trabalhos  

e humanas para sua realização.                                                   (individual, grupo) e procuram  

                                                                                                            recursos. 

 

Dispõe de cronograma exeqüível.                                           Prestam atenção aos prazos. 

 

Assessora, acompanha e auxiliam os                                 Procuram fontes de informação. 

trabalhos dos alunos/as na busca de 

outras fontes de informação. 

 

Ampliam aos conteúdos outras                                            Discutem o conteúdo apreendido. 

abordagens possíveis. 
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6.2. Processos de avaliação da aprendizagem na educação escolar Pankará  

 

Avaliar pra nós é mais do que corrigir defeitos, olhar 
erros, fazer crítica. Avaliar é a parte mais importante 
da nossa aprendizagem (PI, depoimento ao autor, 
2010). 

 
 
          Coletivamente os professores/as Pankará têm demonstrado muita receptividade quanto ao 

fato de discutir formas diversas de avaliar os saberes e competências da prática 

docente/discente. Na busca por aprimorar experiências didático-metodológicas procuram trazer 

para o ambiente escolar, questões cotidianas que caracterizam a vida em sala de aula, 

analisando minucisamente o trabalho pedagógico. Postos sob escrutínio as situações didáticas 

vão sendo problematizadas, emergindo compreensões que podem ser identificadas como 

expressão pluralista da relação ensino-aprendizagem e do discurso em defesa da identidade 

cultural.  A caracterização desse tipo de discurso, ao fortalecer, de um lado, a formação e 

publicização de identidades, assegura, do outro, ainda que sob contratempos, condições 

mínimas para o fortalecimento do protagonismo304 indígena face à concreção básica de seus 

interesses educacionais.  Os Pankará têm tido clareza que assumir o papel de atores públicos, 

de intelectuais comprometidos/as com um tipo de projeto de sociedade, requer compromisso 

moral e responsabilidades políticas, como forma de expressão da prática docente/discente, 

diante das novas configurações de forças instadas na região.  

            Dispor da avaliação no sentido de torná-la um instrumento necessário à condução da 

qualidade do trabalho escolar tem o mérito de favorecer diferentes aspectos. Nesse caso, pode 

contribuir substancialmente com a compreensão adequada do trabalho (fundamentos básicos e 

operacionais), ou das implicações em termos de relacionamento entre professores e alunos. O 

foco é tentar propiciar crescimento mútuo e constante dessas interconecções.  

          Em geral, as reuniões dos/as educadores/as Pankará caracterizam-se por sua performance 

avaliativa. Nelas são discutidas condução de projetos; aplicação de pesquisas; comemorações e 

eventos; provas somativas; utilização de novas didáticas; produção de oficinas culturais; 

palestras temáticas; desempenho docente/discente; recursos metodológicos; participação 

comunitária; retenção e evasão; conteúdos programáticos; acervo bibliográfico; apoios 

                                                 
304 O protagonismo, de acordo com Giroux (2003, p. 19) comentando Grossberg, “envolve relações de participação 
e de acesso, envolve também as possibilidades de mover-se em locais específicos de atividades e de poder, e de 
pertencer a eles, de modo a ser capaz de exercer  seus poderes”. Noutras palavras, o protagonismo supõe concisa 
possibilidade de ação/intervenção sob os diferentes processos em que a realidade pode ser modificada, e o poder 
esteja sendo exercido.  
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institucionais; dotação de recursos etc. Há, então, diversas instâncias onde o uso da avaliação se 

materializa. Como são situações de natureza pública/pedagógicas, ainda que haja casos de 

discussões individuais, elas acontecem, prioritariamente, nos espaços coletivos, com 

participação aberta a todos os membros da comunidade e lideranças. É franqueado o livre uso 

da palavra, entre os que estejam participando do processo, no sentido de aprofundar os 

problemas discutidos com máxima amplitude. Com base no resgate nos problemas apontados, 

os que se encontram a frente organizando e conduzindo esses momentos, tem o encargo de 

contemporaneizar os argumentos e deliberar os encaminhamentos, situando ou ressituandos as 

demandas discutidas. Os depoimentos abaixo tencionam esse tipo de explicitação.  

 

Em nossas reuniões conversamos sobre tudo. Daí pode vir problemas mal 
resolvidos entre professor; reclamação de mães; comportamento de filhos; 
desavenças na escola; falta de professores e funcionário; atraso de 
merenda, até falta de material de limpeza. O que importa é discutir, não 
deixar juntar o problema para que ele não cresça e a gente depois tenha 
mais dificuldade pra resolver. Os pais e as lideranças podem participar, não 
tem problema, e é bom que estejam presente nas nossas conversas. A gente 
faz questão de não esconder nada. Se tem uma coisa que não gosto é 
falação. Então é melhor logo enfrentar o problema, logo de uma vez. 
Quando não dá prá resolver logo, faz outra reunião, até encontrar uma 
saída. Assim é que trabalhamos e tentamos organizar as coisas da escola 
(PI – Professor Indígena, depoimento dado ao autor, Novembro de 2010).  
 
Quando fazemos reunião com todo mundo e prá o pessoal das aldeia e as 
liderança se achegar todos. Conversar faz a gente se organizar. Muita gente 
as veis não vem participar, mas quando participa ajuda nós com opinião. 
Cada um do seu jeito vai fazendo, dando opinião, então se vem uma 
dificuldade, na conversa tem mais jeito de saber resolver, de se esclarecer. 
Isso é bom, vamo tendo mais força e ficando mais forte. Mesmo se tem 
arguem que não goste de uma opinião, pode mudar de ideia no final da 
reunião. Assim vamo levando os problemas (LI – liderança indígena, 
depoimento dado ao autor, Novembro de 2010). 
 
 

          Caracterizando esses argumentos no âmbito da avalição e na plataforma dos problemas 

educacionais ou mesmo comunitários, observamos que são situações que contribuem com o 

desempenho e otimização dos trabalhos, tanto ente professores e alunos, quanto junto às 

lideranças.  Trata-se, entre outras, de um processo de crítica e auto-acompanhamento, 

vinculados aos desdobramentos assumidos entre os envolvidos nos espaços de discussão 

coletiva. Para o caso em específico dos professores/as, colocar-se publicamente, permitindo-se 

ser avaliado no sentido de melhorar seu desempenho profissional, perante pares afins, não é 

algo que aconteça de forma natural. No entanto, mesmo que determinadas situações possam 

constranger alguém, esse não é o objetivo nem o propósito do processo.  
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          Em todo caso, na função avaliativa, não dá para esperar que a comunidade indígena 

disponha de um mesmo entendimento ou compreensão quanto aos resultados e qualidade do 

trabalho escolar; nem, de igual forma, professores/as ou lideranças julgam-se no dever de aferir 

prerrogativas conclusivas sobre a relevância de um trabalho pedagógico; porém, cabe, sim, ao 

coletivo, acompanhar de perto os objetivos e resultados, quanto ao alcance dos projetos de 

natureza educacional. A avaliação, sob essa perspectiva, torna-se um benefício comum aos que 

dela participam, direta ou indiretamente. Por isso, nos momentos em que ela se realiza, os 

argumentos comportam uma variedade de posições, interesses e implicações, revigorando 

formações discursivas concretas, mas também produzindo determinada linguagem (contingente 

e contextual), que, misturando-se a prática social, envolve a produção de múltiplos 

conhecimentos, relacionados com o poder, à capacidade dizer, aceitar crítica e assumir 

deliberações conjuntas. Esse tipo de reflexão sobre a prática pode ser tipificada, ainda que a 

imprecisão do termo seja enorme, como avaliação processual/participativa, desdobradas nas 

seguintes situações e problemas: 

 

 a comunidade educativa conduz a discussão; 

 parte de um problema localizado, articulando outros; 

 está aberta a alternativas; 

 considera fundamental o papel do professor/a, aluno/a e comunidade no processo de 

ensino-aprendizagem; 

 leva em conta os conteúdos organizados no currículo intercultural; 

 preocupa-se como o envolvimento e comprometimento político dos sujeitos da 

educação, quanto a especificidadeem  das questões internas, sobre gestão e 

planejamento escolar; 

 refuta ações e soluções particularistas ou individualizadoras do cotidiano escolar; 

 produz auto-crítica sobre níveis e resultados da aprendizagem; 

 considera que a participação do professor/a nas lutas sociais da comunidade tem 

repercussão direta na qualidade do trabalho pedagógico escolar;   

 assume o processo de avaliação com extrema relevância na organização das ações 

pedagógicas; 

 combina planejamento e estratégia de trabalho no âmbito administrativo; 

 acompanha equipes de trabalho; 

 mobiliza a comunidade na realização de propostas. 
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           O perfil dos professores/as Pankará tende, então, a mover-se sob problemas teóricos e 

práticos, procurando unificar o trabalho docente à diversas situações de aprendizagem, como 

uma das possibilidades de compreensão e transformação social. Lukesi (2003) defende a 

necessidade da avaliação educacional escolar ser um instrumento dialético de diagnóstico para 

o crescimento coletivo, desse modo, teria que estar a serviço de uma pedagogia preocupada 

com a transformação social e não, evidentemente, com sua conservação. Se o modelo social e a 

“concepção teórico-prática da educação não forem autoritários” (Idem, p. 42), logo, a avalição 

também não será.  Para o autor, 

 

Um educador, que se preocupe com que a sua prática educacional esteja 
voltada para a transformação, não poderá agir inconscientemente. Cada 
passo de sua ação deverá estar marcado por uma decisão clara e explícita 
do que está fazendo e para onde possivelmente está encaminhando os 
resultados de sua ação. A avaliação, nesse contexto, não poderá ser uma 
ação mecânica. Ao contrário, terá de ser uma atividade racionalmente 
definida, dentro de um encaminhamento político e decisório a favor da 
competência de todos para a participação democrática da vida social 
(LUCKESI, 2003, p. 46). 
 
   

           Nos processos de avalição, a participação da comunidade, professores/as e estudantes 

cria possibilidade para que o coletivo sinta-se mais afiliado com os desafios da educação 

escolar, e se construa, gradativamente, situações cada vez mais freqüentes de reflexão sobre a 

prática. Sendo assim, podemos identificar os educadores/as Pankará, como intelectuais de 

oposição, isto é, pessoas que trabalham mediadas por um projeto político em construção; falam 

para audiências diversas; discutem programas institucionais; dispõem de uma linguagem 

crítica; são capazes de abordar uma quantidade de questões sociais, culturais, políticas e 

econômicas, relacionando-as continuamente (GIROUX, 2003); engajam-se em atividades de 

educação política; desafiam posições ideológicas, relações de dominação e exploração 

(APPLE, 2002). Todavia, como em outras situações de organização docente, esse perfil é 

multifacetado, permeia-se por diversas conexões, argumentos e desconexões. Assim, o 

reconhecimento dessas polaridades tende oferecer aos professores/as indígenas, uma imagem 

ampliada sobre o conhecimento que produzem, apontando suas forças, localizando suas 

fraquezas e reafirmando suas particularidades.  

          Por conseguinte, pensar os processos de avaliação de aprendizagem da educação escolar 

Pankará tem a ver com sua inserção num sistema de política educacional e social mais amplo, 

nesse caso, deva ficar realmente claro, que pressupostos “embasam a proposta educacional da 
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que é parte”, pois, de natureza contraditória, a avaliação, mantêm uma função seletiva 

(ANASTASIOU, 2008. p. 324), incluindo a reprodução ou conservaçõa da sociedade de classe. 

Numa perspectiva semelhante, Teixeira (1997) argumenta a partir das seguintes considerações:  

 

(...) nem sempre as pessoas se dão conta de que as sociedades educam suas 
novas gerações (em escolas e/ou fora delas) para formar os adultos que 
desejam. A escola, como qualquer das ações e instituições que integram o 
cotidiano de nossas vidas, acaba sendo “naturalizada” pela ideologia, 
passando a ser vista como instituição necessária com fins precípuos 
indiscutíveis, tão óbvios que não se fala sobre eles: todo mundo sabe prá 
que existe escola. As pessoas deixam, assim, de tomar consciência de que 
escola existe para atender as necessidades de um certo tipo de ensino, e em 
cada sociedade em que existe ou é adotada, a escola é parte dos 
instrumentos empregados na consecução dos objetivos de classes 
dominantes, de cujos interesses a escola é reflexo. Por que não deveria ser 
assim com a escola indígena? (TEIXEIRA, op. cit., p. 161). 
 
 
 

           A teoria bourdieusiana insiste, entre outras coisas, que as “atitudes dos membros das 

diferentes classes sociais, pais ou crianças e, muito particularmente, as atitudes a respeito da 

escola, da cultura escolar e do futuro oferecido pelos estudos são em grande parte, a expressão 

do sistema de valores implícitos ou explícitos que eles devem à sua posição social” 

(BOURDIEU, 2005, p. 46). O autor fala de um ethos que permite compensar a aspiração de 

êxito na escola e pela escola. Nesse caso, 

 

(...) cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, 
um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e 
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas, as 
atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, 
que difere, sob os dois aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável 
pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e, 
conseqüentemente, pelas taxas de êxito (Idem, op. cit., p. 42). 

 

          Louis Althusser (1985), por sua vez, analisa que a instituição escola – assim como o 

Estado, a Igreja e o Exército – ensina tão somente o “know-how” de forma a assegurar a 

submissão à ideologia dominante e/ou o domínio de sua “prática”. Essa “funcionalidade” 

estrutural possibilita, segundo o autor, que 

 

                                       Todos os agentes da produção, da exploração e da repressão, sem falar dos 
“profissionais da ideologia” (Marx) devem de uma forma ou de outra estar 
“imbuídos” desta ideologia para desempenhar “conscienciosamente” suas 
tarefas, seja a de explorados (os operários), seja a de exploradores 
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(capitalistas), seja a de auxiliares na exploração (os quadros), seja a de 
grandes sacerdotes da ideologia dominante (seus “funcionários”) etc. 
(ALTHUSSER, op. cit., p. 59). 

 

          Há também os que compreendem a escola sob uma dupla perspectiva: pode ser, 

simultaneamente, tanto reprodução das estruturas sociais existente, “correia de transmissão da 

ideologia oficial, domesticação”, como também espaço ou instrumento de ameaça à ordem 

estabelecida sendo, portanto, possibilidade real de libertação (SNYDERES, 2005, p. 103). Em 

todo caso, estamos argumentando a favor de uma compreensão ou racionalidade instituída pela 

prática, definida como práxis histórica e como práxis coletiva; devendo então ser buscada tanto 

no nível das estruturas sociais, como a partir de suas mudanças fundamentais mais amplas 

(VÁZQUEZ, 2007).  

          Se os sujeitos da educação escolar indígena, Pankará ou de outra etnia, recusarem-se a 

“designar o espaço político de sua própria prática pedagógica” (MCLAREN, 2000) o sentido 

criativo e emancipatório, certamente será muito mais complicado promover práticas anti-

colonizadoras ou romper como formas reprodutoras de dominação. Esse tipo de tomada de 

posição permite compreender que o processo de avaliação mistura-se a perspectiva de ensino e, 

dinamicamente, com as aprendizagens. Sob esse prisma, numa sociedade indígena – é o que 

boa parte dos membros da COPIPE tem realçado nos últimos anos – o tipo de ensino deveria 

atender exatamente as expectativas daquela sociedade e não prevalecer às regras do sistema 

educacional da sociedade dominante. Em termos propositivos significa articular mais 

claramente estratégias em direção a pontos de vista sobre política, sociedade e escola, 

abarcando suas dinâmicas, especificidades e contradições, a fim de deliberar nas posições e 

anti-posições que elas se apresentam. No plano pedagógico desenvolver acordos em torno de 

pontos centrais, supõe que os atores envolvidos, disponham de condições para refletir sobre as 

conseqüências sociais e o contexto que se insere o ensino, nos quais estão situadas suas 

práticas. Essas características, em torno de estratégias de ação, sob uma perspectiva 

epistemológica, revela que os professores/as Pankará utilizam a discussão pedagógica como 

instrumento de aprofundamento da prática social e política, no sentido de crescimento coletivo. 

De acordo com Zeichener (1993, p. 26), esse tipo de compromisso tem um valor muito 

importante e estratégico para criação de condições gerais de mudança tanto institucional como 

social (ZEICHNER, Idem). A ideia é poder apropriar-se dos problemas, mostrando como 

diversas possibilidades abrigam múltiplos fatores e sentidos.  

          Nos processos de avaliação da aprendizagem escolar os professores/as Pankará têm se 

utilizado de diferentes recursos: provas aferidas pelos conhecimentos programados; 
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observações sobre aspectos atitudinais do/a aluno/a; testes, trabalhos individuais ou em grupos; 

participação em sala de aula, pesquisas temáticas, produção textual, oficinas culturais, 

freqüência, realização de tarefas diárias etc. O sistema somatório de notas acerca-se desses 

vários instrumentos, subdivididos com diferentes pesos, para fins de aprovação ou não do 

aluno/a e verificação de aprendizagem. Há também critérios subjetivos, onde o professor/a 

tende a atribuir determinado conceito, quanto ao desempenho do aluno/a, no que tange à escrita 

ou leitura, ou de modo particular, no que se refere ao plano geral dos conhecimentos 

(matemáticos, históricos, geográficos, artísticos etc). Esses critérios que também fazem parte 

do cotidiano na maioria das escolas não indígenas do país, denotam um certo tipo de 

“programa” pedagógico já inscrito por uma dada tradição educacional, embora a concepção de 

ensino e aprendizagem Pankará busque responder, ad hoc, aos apelos e esforços de suas 

próprias tradições. Assim, dimensões dos processos de avaliação podem, de modo conflitante 

ou não, atentar ideias específicas do conhecimento curricular, repercutindo com certa 

regularidade, novas orientações sobre conceitos, acepções ou propostas, submersas num 

contexto dinâmico, vindo a se configurar em diferentes possibilidades. Os quadros abaixo (I, II) 

oferecem uma visão de como os professores aplicam esses instrumentos em sala de aula.  

                                               

       Quadro 13: FICHA DAS NOTAS E MÉDIAS BIMESTRAIS 

 

 

         DISCIPLINA 

NOTA 

             MÉDIAS

 

1º BIMESTRE 

 

2º BIMESTRE 

 

3º BIMESTRE 

 

4º BIMESTRE 

LÍNGUA PORTUGUESA NOTAS              

MÉDIAS     

              ARTE NOTAS             

MÉDIAS     

  EDUCAÇÃO FÍSICA NOTAS             

MÉDIAS     

        CIÊNCIAS NOTAS             

MÉDIAS     

    MATEMÁTICA NOTAS             

MÉDIAS     

        HISTÓRIA NOTAS             

MÉDIAS     

       GEOGRAFIA NOTAS             

MÉDIAS     

ENSINO RELIGIOSO NOTAS             

MÉDIAS     

 

 Fonte: Diário de Classe – Ensino Fundamental (2010) – Povo Pankará. 
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Quadro 14: Observações Atitudinais 

                                OBSERVAÇÕES SOBRE ASPECTOS ATITUDINAIS DO(A) ALUNO(A) 

                                                 1         2       3      4      5                                                                     1         2       3      4         5 

Tem bom relacionamento com  

os colegas  

     É participativo em  diversas  

situações do cotidiano escolar 

    

Revela confiança em si  

próprio 

     Sabe porquê, quando, como utilizar  

diferentes materiais, sendo 

cuidadoso(a) ao usá-los 

     

Respeita opiniões diferentes  

da sua 

     Expressa curiosidade em relação 

 a novos conhecimentos 

     

Realiza as atividades 

propostas 

     Espera a vez diante de diferentes 

situações do cotidiano 

     

Pede ajuda quando precisa      Expressa suas opiniões      

Integra-se nos grupos      Interessa-se pelo que está sendo  

estudado 

     

Legenda: 1 (Sempre)         2 (Freqüentemente)          3 (Ocasionalmente)          4 (Nunca)            5 (Não Observado) 

                DL = Dias Letivos     P = Presenças        F = Faltas  

Obs.:____________________________________________________________________________________________ 

                                                       ____________________/______de_____________________________de20_________ 

____________________________________________              ______________________________________________ 

                                Professor (a)                                                                 Coordenador (a) Pedagógico            

 

Fonte: Diário de Classe – Ensino Fundamental (2010) – Povo Pankará.   

 

          No diário de classe da Educação Infantil, sobre observações atitudinais do(a) aluno(a), 

além dos descritores listados no quadro II acima, aparece observações elencadas a partir dos 

cinco eixos pedagógicos. A maneira como elas foram dispostas ajuda perceber como os 

professores/as Pankará mobilizam-se em função da aprendizagem, e o que esperam construir 

com os alunos/as em cada bimestre. Entretanto, nos desdobramentos do eixo interculturalidade 

não se encontra contemplado discussões mais específicas sobre identidade étnica, empréstimos 

culturais, relações étnicorracioais, racismo, etnocentrismo, sociedade e democracia, 

desigualdade racial, identidade e diferença etc., ainda que pudessem ser apresentadas as 

crianças dentro de suas capacidades de abstração e cognição. Pode então haver certa imbricação 

de sentidos quanto à apropriação desse termo no âmbito da escrita, embora no plano 

argumentativo, os professores/as expressem-se com maior segurança, a favor dessa perspectiva.  
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                                 OBSERVAÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS DO EIXO TERRA  

            BIMESTRES 1º 2º 3º  4º              BIMESTRES  1º 2º 3º 4º      

Identifica/reconhece no  

território Pankará espaços  

onde fica sua aldeia, sua  

casa 

     Conhece ervas medicinais 

que a família usa para  

fazer remédios em casos  

de algumas doenças 

    

Identifica/reconhece no  

Território Pankará espaços 

(caminhos da ciência)  

 

    Identifica na aldeia os  

espaços onde existem as 

nascentes de água para o 

sustenta da família  

    

Identifica no território  

espaços onde se encontra a 

matéria prima para fazer a 

Arte Pankará 

    Conhece/identifica na  

aldeia espaços como roça, 

pomar e as matas sagradas 

    

 

                            OBSERVAÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS DO EIXO IDENTIDADE 

         BIMESTRES 1º 2º 3º 4º              BIMESTRES 1º 2º 3º 4º

Identifica-se enquanto índio 

e membro do povo Pankará 

    Demonstra interesse e  

criatividade na execução  

das atividades da escola e 

da aldeia  

    

Dança o toré e balança o  

maracá 

    Compreende que faz parte 

de uma identidade coletiva 

e tem orgulho de ser índio 

Pankará 

    

Canta toantes do povo 

Pankará 

    Valoriza a memória e a  

história do povo e respeita 

as lideranças religiosas 

    

 

                            OBSERVAÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS DO EIXO HISTÓRIA 

         BIMESTRES 1º 2º 3º 4º           BIMESTRES 1º 2º 3º 4º

Conhece sua origem e da 

sua família 

    Identifica as lideranças  

responsáveis pelos rituais 

na sua aldeia 

    

Conhece a história de vida 

da sua família 

    Conhece as parteiras da  

sua aldeia 

    

Reconhece a história da sua  

aldeia 

    Compreender que a história 

da sua vida vem da história 

dos seus antepassados 
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                       OBSERVAÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS DO EIXO ORGANIZAÇÃO 

           BIMESTRES 1º 2º 3º 4º            BIMESTRES 1º 2º 3º 4º

Identifica os membros da 

família e os papéis que  

executam 

    Reconhece/identifica as  

lideranças da Organização  

Social do Povo como: 

Caciques e Pajés  

    

Identifica/reconhece 

lideranças da sua aldeia 

    Identifica/reconhece os 

membros da comunidade  

escolar e a função que 

executam 

    

Relata os fatos cotidianos 

da sua aldeia e escola 

    Respeita as lideranças da  

Organização Social do 

Povo 

    

 

             OBSERVAÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS DO EIXO INTERCULTURALIDADE 

          BIMESTRES 1º 2º 3º 4º           BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

Ouve com atenção, espera 

sua vez de falar e está  

sempre atento na sala de  

aula 

    Participa das festividades e 

movimentos culturais da 

Escola e da aldeia 

    

Conhece alguns animais  

que existem na aldeia e 

outros fora da aldeia, em  

outros povos e sociedades 

    Conhece os meios de  

transportes utilizados pelo 

povo, em outros povos e 

sociedades 

    

Conhece/identifica meios  

de comunicação utilizados 

no povo, em outros povos 

e sociedades 

    Conhece e nomeia algumas 

plantas nativas da sua  

aldeia 

    

Usa vocabulário adequado 

a sua idade e articula bem 

as palavras 

    Tem facilidade de  

compreender as noções 

matemáticas 

    

Identifica semelhanças  

sonoras nas palavras 

    Resolve pequenas  

situações de forma oral  

    

Avalia palavras quanto ao 

tamanho 

    Resolve pequenas  

situações de forma escrita 

    

Apresenta hipótese de  

escrita pré-silábica desenho 

    Classifica  objetos de  

acordo com sua  

características ou atributos 
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(espaço, forma, cor, 

tamanho, espessura, etc.) 

Apresenta hipótese de  

escrita pré-silábica rabisco 

    Estabelece um rótulo  

numérico para cada objeto 

    

Apresenta hipótese de  

escrita pré-silábica letra 

    Explora/identifica  

propriedades geométricas 

de objetos e figuras 

    

Apresenta hipótese de  

escrita pré-silábica  

quantitativa 

    Manipula, opera com  

dinhero, em ações de  

compra e venda  

    

Apresenta hipótese de  

escrita pré-silábica  

qualitativa 

    Explica esquema de juntar 

por meio da representação: 

na ação 

    

Apresenta hipótese de  

escrita alfabética 

    Explica esquema de retirar 

por meio da representação: 

na ação 

    

 

LEGENDA: CC (Conhecimento Construído) CNC (Conhecimento não Construído) CEC (Conhecimento em 

Construção) CNA (Conhecimento Não Avaliado) 

OSERVAÇÕES PESSAIS DO ALUNO: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Professor(a): __________________________ Coordenador Pedagógico(a): ________________________ 

  

(Fonte: diário de classe – Educação Infantil (2010) – Povo Pankará). 

 

          O papel da avaliação, porquanto, projetada para se desenvolver como  estratégia 

pedagógica, procura dar conta das dificuldades do ensino e aprendizagem, no sentido de 

capacitar os sujeitos da educação escolar, quanto à necessidade de problematizar o trabalho que 

realizam.305 

          Não é recomendável dispor de um pensar acrítico sobre os conhecimentos que os 

professores/as carregam consigo, nem tão pouco se descuidar  quanto às formas sob as quais 

são transmitidos. Ambas situações estão longe de serem inocentes. Na verdade os dois, 

                                                 
305 Articulando outras situações a esse processo Estrela (1999, p. 198) destaca que a natureza da avaliação 
apresenta algumas especificidades, ou seja, se acerca de quatro problemáticas: “de ordem política, ético-
axiológica, epistemológica e técnico-científica. A primeira diz respeito a questões sobre o exercício do poder ou de 
seus jogos de força. A problemática ético-axiológica pressupõe que os fins da avaliação não podem contradizer os 
princípios. A posição de ordem epistemológica torna-se relevante de significados e o próprio avaliador se 
transforma no principal instrumento de avaliação. Os problemas de ordem técnicos da avaliação dispõe sobre os 
modelos de avaliação cuja classificação varia de acordo com os critérios retidos (...) que delimitam a definição do 
objeto de estudo e os níveis da sua apreensão”.  
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momentos, conforme Giroux (2000, p. 72), são caracterizados por “valores que precisam ser 

reconhecidos e usados criticamente por suas implicações e efeitos”. Da mesma maneira como 

se tem cobrado do professor/a indígena maior comprometimento político com a produção e 

qualidade de seu trabalho, têm-se requerido desse sujeito a combinação de uma postura 

pedagógica que leve em consideração seu engajamento, envolvimento e criticidade, face ao 

conjunto de suas práticas, dentro e fora do ambiente escolar. Isso requer exame consciencioso 

acerca do lugar no qual as experiências se realizam ou irão definir-se.  

 

Estou disposta a lutar pelo meu povo, assim como tô lutando pela minha 
formação. Acho que uma coisa fortalece a outra. Penso que vamos 
caminhar mais prá frente, prá chegar um dia quando tudo vai estar mais 
unido, para as coisas chegarem ao que realmente queremos e temos tentado 
fazer, e aí, no final, “vamos ver quem pode mais”306 (PI, Nov/2010). 

 

          Limitado seria dizer, sobre os processos e recursos de avaliação da educação escolar 

Pankará, que operam livre e autonomamente. Conforme descrevemos, apesar de sua 

especificidade e configuração diferenciada, estão alçados num projeto maior de educação 

institucional que deságua e, conseqüentemente se reflete em muitas pautas, sendo assim, tende 

a reproduzir normas, ritos e rotinas da tradição escolar, de modo a repercutir sobre a 

necessidade de transposição dessas práticas, já que podem limitar a reconstrução curricular e a 

própria compreensão de cultura da escola.307 Quanto à particularidade da cultura escolar, ela 

dispõe sobre o que é delineado pela escola a partir das finalidades do ensino e da 

aprendizagem. Nesse sentido, é preciso destacar, de um lado,  

 

                                               a especificidade relativa da cultura escolar como cultura didatizada, objeto 
e apoio das aprendizagens sistemáticas com finalidade formadora; de outro 
lado, a inscrição desta cultura num horizonte de racionalidade e de 
universalidade que transcende os interesses momentâneos, as tradições 
específicas e as posturas arbitrárias de grupos sociais (ou nacionais) 
particulares (FORQUIM, 1993, p. 122). 

 

          De modo geral, os professores/as Pankará não limitam seus recursos didático-

metodológicos a representações monolíticas da cultura escolar (conteúdos cognitivos, 

simbólicos, pictóricos, históricos etc.), mas, a partir do cotidiano em sala de aula, buscam 

deliberar coletivamente, suas ações pedagógicas sob a perspectiva crítica e intercultural da 

educação. Conforme analisamos no capítulo anterior, o interculturalismo como um dos 

                                                 
306 Alusão à letra de um Toré que diz: “Deus no céu os índios na terra (...) e quero ver quem pode mais (...)”. 
307 Sobre o conceito de cultura da escola, ver Forquin (1993). 
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enfoques na educação, permeia outras dimensões, articulando diferentes possibilidades de “(...) 

caráter conceitual e epistemológico, metodológico e ético”, numa dinâmica “(...) crítica e 

autocrítica, valorizando a interação e a comunicação recíproca entre diferentes sujeitos e grupos 

culturais” (CANDAU, 2005, pp. 31-2). Com base nos depoimentos listados anteriormente é 

possível então dizer que os discursos desses professores/as apresentam traços característicos de 

um pensar/agir estruturado em muitas leituras/contextos, e que essas particularidades tendem a 

justificar o modelo de projeto pedagógico adotado, otimizando, não obstante, os conteúdos 

escolares, em seus processos de avalição e autoavalição. 

 
  
6.3. Lutas político-culturais pela educação intercultural: tensões no âmbito da práxis 

escolar 

 

          Conforme temos afirmado no desenvolvimento desse capítulo a EEI é uma abordagem 

diferente de outras, pois se baseia em discursos associados a estratégias curriculares e 

pedagógicas; a interconecção de intercruzamentos culturais e necessidades quanto a mudanças 

de aspectos da política educacional direcionada aos povos indígenas. Nesse caso, seguindo o 

pensar de Faircoulgh308 “onde existem estratégias, existem narrativas, discursos e outros 

elementos discursivos importantes” , temos afirmado que os professores/as Pankará mantêm-se 

vigilantes sobre fronteiras disciplinares convencionais desenvolvendo experiências para além 

do ecletismo teórico, opondo-se firmemente a interferência na consecução de seus projetos e 

práticas educativas. Mais do que uma questão de ressemantização de conceitos, pelos 

argumentos até aqui apresentados, a educação escolar em análise, é um esforço contínuo entre 

teorias e discursos, crenças e perspectivas, interpretação e ação, de modo que a partir dessa 

simbiose se tenha condições de mudar, simultânea e concretamente, práticas e discursos, 

espaços e pessoas.  

          A composição das narrativas discursivas desses professores/as revela-se, conforme temos 

demonstrado, entre práticas discursivas e não-discursivas, ademais, são as ações realizadas 

pelos sujeitos, através da atualização contínua de suas mensagens, que tornam de fato possível 

pôr a deriva, outras lógicas e narrativas. Essa capacidade de promover alterações sobre 

estruturas e práticas, resssignificando discursos e teorias, tem o mérito de motivar os sujeitos, 

                                                 
308 Cf. Fairclough (s/d, p. 4) in: Critical discurse analysis in trans-disciplinary reserch on social change: transition, 
re-scaling, poverty and social inclusion. Tradução livre do autor. Disponível em 
http://ling.lancs.ac.uk/profiles/norman-fairclough - Acessado em Agosto de 2011. 
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ideológico309 e pedagogicamente, colocando-os no centro de suas principais aspirações. Uma 

articulação somente possível porque seus consecutores se utilizam muitíssimo bem de uma 

linguagem crítica que os unem a outros modos de discursos e práticas de mudança social. Esse 

intercruzamento de acepções trava uma batalha no campo de formações discursivas: fundi-se 

por ordens de discurso ajudando a definir os sujeitos, suas pautas e práticas, de maneira 

dialética, político e contextual.  

          Mas, realmente de que modo os sujeitos da educação escolar Pankará lidam com as 

tensões da prática pedagógica? Quais discursos têm sido construídos, sendo apoiados por 

posições de coerência política e ideológica, face à defesa de seus projetos de educação escolar 

diferenciada? A análise que se segue, tomará dois documentos escritos por professores/as 

Pankará (2010)  explicitando a polissemia dessas situações. Vejamos. 

          Em 19 de abril de 2010 professores/as e lideranças elaboram um documento 

encaminhado ao Ministério Público – MP310 (sobre assédio moral) esclarecendo o papel e a 

maneira de funcionamento da educação escolar, exigindo respeito e cumprimento (interno e 

externamente) quanto às especificidades mais importantes de sua organização social.  

Amparados pela CF/88, artigo 231, os autores do texto argüem sobre sua forma de se 

organizar dizendo que a mesma tem como principal base os princípios da religião e do 

sagrado. Destacam a relevância dos anciãos como guardiões das tradições (da sabedoria e da 

ciência), e a maneira como são deliberadas, discutidas e tomadas às decisões coletivas, 

quando se trata do bem estar geral da comunidade. A particularidade de se organizar pela 

articulação entre diferentes instâncias do povo, chamam de “organização interna”, 

caracterizada com a seguinte composição: a cacique, os quatro pajés, o conselho de anciãos, 

as lideranças das várias aldeias, representantes da Organização Interna de Educação Escolar 

Indígena Pankará (OIEEIP), membros do Conselho Indígena de Saúde do Povo Pankará 

(CISPAN), além da Organização de Jovens e Associações Comunitárias.  

          As famílias estão distribuídas em 48 aldeias ocupando todos os espaços do território. Os 

Pankará valorizam bastante a nucleação familiar. Ter parentes próximos, de acordo com os 

índios, contribui com a vida comunitária, diminui o risco de conflitos e fortalece os vínculos 

culturais. Todavia, essa situação tem sido afetada drasticamente devido às constantes e 

autoritárias interferências do poder público municipal (fomentando divisões internas) e de 

                                                 
309 De acordo com Orlandi (1999) não há discurso sem sujeito tão pouco sujeito sem ideologia. 
310 Existem tensões no grupo, de ordem política e administrativa, que tem levado a divisões internas. Em geral 
essas questões giram em torno do poder de lideranças, formas de deliberação, legitimidade institucional, controle 
financeiro e prestígio, entre outras. A análise descrita advém do “Documento de Esclarecimento sobre o papel e 
funcionamento da educação escolar no Povo Pankará (2010).  
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ações direta ou indireta exercida por fazendeiros, instalados no território indígena. O 

documento cita como exemplo as denúncias envolvendo a Escola Sagrada Família, quando 

alguns membros dessa comunidade aliaram-se aos “assessores” do prefeito de Carnaubeira da 

Penha, procurando deslegitimar e fragmentar o poder das lideranças e seus representantes. A 

fim de situar melhor as causas desse conflito, os autores/as do texto, expõem, 

seqüencialmente, como compreendem o papel social da escola e suas finalidades político-

pedagógicas.   

          O primeiro ponto destacado responde a pergunta “para que serve a escola no povo 

Pankará”?  

 

                                          Para formar guerreiros e guerreiras lutadores/as por nossos direitos, 
participativo e atuante no nosso povo e preparados para a convivência 
numa sociedade intercultural. A nossa escola tem o papel de fortalecer a 
identidade étnica do aluno no respeito ao patrimônio histórico e cultural 
deixado por nossos antepassados, compreendendo o processo de 
resistência, luta e conquista do povo (Op. cit., 2010, p. 2).  

 
 

Passam então a expor como as crianças e jovens aprendem, destacando o valor das 

tradições religiosas, das expressões orais, formas escritas, artísticas e culturais, da 

proximidade com os anciãos e lideranças, em seus múltiplos processos de socialização. 

Destacam também a necessidade de compreensão da história do povo, dos gestos de 

solidariedade, da prática coletiva, do cuidado com o meio ambiente e da participação desses 

sujeitos, na luta pela regularização do território311. Educação, porquanto, construindo novos 

atores, instituindo outras possibilidades.  

Nesse sentido particular, os cinco eixos pedagógicos da Educação Escolar Pankará – 

em sintonia com os princípios da COPIPE – Terra, Identidade, Organização, História e 

Interculturalidade são essenciais a concepção de educação e fundamentais para o 

fortalecimento do projeto de sociedade que se dispõe a defender. Tal particularidade tem feito 

parte da formação de “guerreiros e guerreiras”, num processo de permanente atualização de 

práticas político-pedagógicas, sendo assim, pensadas, refletidas, acompanhadas e 

desenvolvidas no âmbito social das aldeias.  

           Um segundo ponto destacado pelo documento diz respeito ao entendimento 

comunitário dado a prática da educação escolar. Nesse caso, argumentam que não cabe 

                                                 
311 Em Setembro de 2009 foi dado início o laudo antropológico para identificação da Terra Indígena. Esse Grupo 
de Trabalho (GT) fora instituído pela presidência da FUNAI através da Portaria nº 1014 de 04/0/2009, 
concluindo-se o trabalho em Setembro de 2010.  
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somente aos professores/as a responsabilidade pela própria educação escolar. Conforme 

destacado anteriormente, a organização social interna do povo oferece condições para que 

um maior número de sujeitos da comunidade (levando em consideração o perfil, inclinação e 

habilidades de cada pessoa) co-participem desse processo, seja direta (acompanhamento de 

atividades, elaboração de projetos, planejamentos), seja indiretamente (colaborações 

espontâneas, vínculos morais, repasses de informações). Dinamicamente a comunidade 

fortalece a escola e a escola se fortalece com a comunidade. Nessa relação de 

interdependência, diversas responsabilidades foram sendo definidas e deliberadas a partir do 

PPP das escolas do povo Pankará.  O documento em análise312 discorre sobre essas esferas de 

co-participação indicando como funcionam. Vejamos:  

 

1. Organização Interna da Educação Escolar: constituída pelo coletivo de 

professores/as, articulada com as demais organizações internas do povo, é instância de 

reflexão permanente sobre os principais problemas e demandas da educação, das 

práticas e projetos pedagógicos; 

2. Coordenação Geral: canal de articulação e mediação das questões externas junto à 

GRE (Gerência Regional de Educação), SEDUC (Secretaria de Educação e Cultura), e 

internas, do povo, representando a comunidade junto a COPIPE (Comissão de 

Professores/as Indígenas em Pernambuco). Nesse âmbito, as decisões das escolas são 

assumidas pela OIEEIP (Organização Interna de Educação Escolar Indígena Pankará); 

3. Coordenação Pedagógica: responsável pela organização das escolas; planeja com 

professores/as e secretários/as quanto às questões de natureza administrativa; coordena, 

acompanha, assessora, apóia e avalia as atividades pedagógicas junto com o 

coordenador geral e professores/as.  De igual forma, colabora com os/as secretários/as, 

merendeiras e auxiliares na articulação do trabalho entre alunos/as, professores/as e 

comunidade educativa; 

4. Professores/as: além de seu papel específico de docência, assumem também a 

responsabilidade de participar das atividades fora do ambiente escolar, das lutas do 

povo, nas decisões administrativas, culturais e recreativas da comunidade; 

5. Secretário: é diretamente responsável pela documentação escolar, também contribui, de 

modo geral, com aspectos pedagógicos;  

6. Auxiliar administrativo: colabora junto aos secretários/as e coordenador/a geral; 
                                                 
312 Op. cit., 2010, pp. 3-4. Na listagem dos pontos preservamos a coesão textual dos argumentos utilizados pelos 
autores/as do documento. 
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7. Auxiliar de Limpeza: zela e cuida pela higiene e limpeza do ambiente escolar e pela 

qualidade da saúde das crianças; 

8. Lideranças de Aldeias: participa de reuniões na escola, observa as ações entre os 

membros da educação, o desempenho nas funções e ajuda nas articulações dos projetos 

pedagógicos; 

9. Conselhos de anciãos: considerado fonte viva de sabedoria. São referências de pesquisa 

sobre a memória social do povo, as lutas travadas, histórias vividas e tradições 

repassadas; também tem papel considerável na busca de soluções dos problemas que se 

apresentam;  

10.  Equipe de Saúde: os agentes comunitários de saúde, dentistas e     enfermeiros/as 

contribuem, no âmbito pedagógico, com temas relacionados à saúde e bem estar dos 

alunos/as e comunidade;  

11.  Pajés: conhecedor das tradições religiosas dos antepassados. Aqueles que zelam e 

guardam os saberes das “ciências”, dos segredos, tradições e curas; 

12.  Cacique/a: liderança interna muito importante. Tem responsabilidade  de ajudar a 

encontrar solução para algumas situações dentro e fora do território indígena. Junto à 

comunidade é animador constante da luta pela demarcação da terra, pelo direito a 

educação diferenciada e a qualidade na assistência a saúde; 

13. Pais e Mães: participam dos movimentos escolares e são responsáveis diretamente pela 

educação familiar e socialização dos filhos nas principais tradições da cultua Pankará; 

14. Estudantes: como futuro do Povo Pankará, participam ativamente das aulas, inserem-se 

nas atividades culturais da escola e são incentivados a tomarem parte das lutas 

específicas organizadas pela comunidade, sejam elas de caráter religioso ou político. 

 

          Embora não seja nossa intenção apresentar de forma rígida e hierárquica, o modelo de 

organização interna da comunidade Pankará, o organograma abaixo visualiza, de modo geral, 

os níveis de reciprocidade entre os diferentes segmentos que compõem essa proposta sócio-

política, cultural e pedagógica. O esforço é fazer com que um número cada vez maior de 

pessoas comprometam-se com problemas da educação fortalecendo, por conseguinte,  a 

organização social do povo.  
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          Os Pankará  prescrevem que grande parte das relações  instituídas no ambiente da 

escola, não se limitam a  inferências administrativas ou de natureza técnico-funcional, 

propriamente dito. Como as situações pedagógicas estão dinamicamente em movimento, elas 

refletem o jeito específico de ser do grupo: dimensão cultural, valores históricos, momentos 

de união, alianças familiares (a família, nesse grupo, é a base de sua organização social) e 

tensões internas. No documento analisado, de maneira incisiva, os Pankará deixam bem claro 

que os cargos e “funções do exercício da administração escolar não são das pessoas, mas sim, 

da comunidade”. Ou seja: 

São as lideranças religiosas e tradicionais junto com a comunidade que 
definem quem assume os papéis e as funções nas escolas e definem o 
rumo da educação escolar no povo, partindo do princípio de que: quem 
faz parte da educação escolar Pankará, deve ser comprometido com a luta 
do povo e com a formação de guerreiros e guerreiras, fortalecedores da 
nossa identidade étnica. Por isso que realizamos encontros sistemáticos 
em todas as aldeias com as lideranças, Conselho de Ancião e 
comunidade. Realizamos diagnósticos, construímos princípios próprios 
do povo que norteiam a educação escolar Pankará, específica 
diferenciada e intercultural, um direito conquistado pelos indígenas na 
CF/1988, na RESOLUÇÂO 03/99 (CNE), no PARECER 14/99 (CNE), e 
na LDB (Idem, p.6).  

 

Apesar do amparo legal, advindo da legislação constitucional e infraconstitucional, pós 

1988, a lentidão do Estado nacional em fazer valer os direitos indígenas, resvala no âmbito 
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dos Estados e municípios. De acordo com os Pankará a própria Secretaria Estadual de 

Educação (SEE) do Estado de Pernambuco não consegue atender as demandas específicas no 

que diz respeito à política educacional indígena, porque tanto gestores como equipe técnica 

têm bastante dificuldade em lidar com as diferenças étnicas dos povos. No plano pedagógico 

os problemas vão desde a compreensão dos PPPs, calendários diferenciados, formação 

continuada etc., a situações administrativas, como a contratação de professores/as, 

funcionários/as, e realização de concurso específico. Essa dificuldade vem se arrastando por 

muito tempo. Da época em que se iniciou o processo de estadualização das escolas indígenas 

(2003) até o momento, permanece o mesmo impasse, trazendo com ele, uma série de 

conseqüências sobre a vida profissional dos professores/as indígenas.  

 

Somos todos contrato temporário, e esta não é uma realidade só de 
Pankará. Apesar das inúmeras recomendações do Ministério Público 
Federal, através da Sexta Câmara em Brasília, recomendar que os Estados 
tomem providências quanto à regularização da situação dos funcionários 
das escolas indígenas, até hoje em nada se avançou (Idem, p. 7). 

 

Conforme explicitado anteriormente, no Estado de Pernambuco, cada comunidade 

indígena otimiza seu modelo de gestão e administração escolar levando em consideração as 

peculiaridades da sua organização política, econômica e sócio-cultural. Embora isso esteja 

assegurado na Resolução 03/99, determinando aos Estados fazer-se cumpri a lei, em 

Pernambuco, de acordo com o documento aqui analisado, a SEE não consegue garantir nem 

administrativo nem legalmente os modelos de gestão e formatação dos PPPs, porque, entre 

outras circunstâncias, necessita criar o Plano de Cargos e Carreira do Magistério Indígena, e, 

para que objetivamente esse plano possa vir a ser implementado, precisa realizar, 

conseqüentemente, o concurso público específico e diferenciado. Nesse caso, denuncia o 

documento, “não se faz nem uma coisa nem outra” (Idem).    

Lidar com problemas estruturais tem sido muito comum entre segmentos organizados 

politicamente. Os Pankará estão se tornando exímios nessas desventuras, apostando na 

criatividade e capacidade intelectual e moral de seus “guerreiros e guerreiras”. Desde o 

momento que tomaram a dianteira da organização de suas escolas, procuraram assegurar ao 

seu modelo de gestão, maior autonomia pedagógica. Na discussão sobre cargos de direção 

escolar, consensualmente, aboliram a figura de diretor/a, criando, em substituição, a função de 

coordenação geral e pedagógica, proposição que mais se adequava ao formato de decisões do 

povo Pankará.  Todavia, como a SEE não reconhece esse modelo, e, conforme foi dito, não 
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existe um Plano de Cargos sob o qual se possa amparar as diferentes categorias criadas pelos 

povos indígenas no Estado, somente existe um tipo de contrato para SEE, o de professores/as, 

ou seja, na prática todos recebem um mesmo teto salarial, ainda que alguns desenvolvam 

funções diferentes e respondam por outras responsabilidades.    

Os índios reconhecem quão lentos tem sido a atuação do Estado de Pernambuco quanto 

à concretização de seus direitos mais específicos, por isso não ficam de braços cruzados 

esperando que as coisas venham a acontecer sob o ritmo da ação governamental. A par dos 

problemas advindos da relação de contrato com a SEE, procuram, por sua vez, exercer suas 

funções pedagógicas em comum acordo com o que dispõe seus PPPs. Nessa curvatura 

relacional, os acordos internamente instituídos na educação escolar entre os Pankará incluem 

a discussão sobre a função que cada indivíduo deve realizar, de modo que no âmbito da 

distribuição das responsabilidades estejam todos em máxima sintonia com as proposições 

ajuizadas no PPP de suas escolas.  

 
 
   6.3.1. Entre regulação e autonomia: reconfigurando o espaço escolar 
 
 
          Um dos exemplos de como os Pankará lidam com  impasses relacionados ao abuso de 

poder encontra-se no Relatório encaminhado a Gerência Regional de Educação do Sertão 

(2010)313 – atribuídos a figura do prefeito de Carnaubeira da Penha. Nesse documento, os 

professores/as Pankará descrevem a situação em que encontram-se as escolas Sagrada 

Família, aldeia Enjeitado, e a Quintino de Menezes, da aldeia Casa Nova. De acordo com o 

documento, desde 2008, não há registro de mais nenhuma atividade pedagógica nas escolas, 

permanecendo os prédios em desuso e continuamente fechados a comunidade.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
313 Conforme Relatório da situação atual das Escolas Sagrada Família e Quintino de Menezes para a Gerência 
Regional de Educação do Sertão do Submédio São Francisco. Povo Pankará (Abril de 2010).  
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             (Foto 4: Escola Sagrada Família (prédio fechado a comunidade. Foto: arquivo Pankará)  

 

          Em torno dessa situação, lideranças e comunidade, além de encaminhar diversas 

denúncias aos órgãos responsáveis, passam a providenciar um novo espaço para 

funcionamento da referida escola. De imediato, conseguem improvisar salas de aulas numa 

pequena casa, cedida por um membro da comunidade. As condições da mesma não eram as 

melhores, porém, devido à emergência do problema, foi o que se pôde fazer naquele 

momento. O Ministério Público, acompanhado de representantes da sociedade civil 

organizada, estiveram presentes no local, constatando as denúncias divulgadas pelos índios. 

As obras de construção da escola se iniciaram em 2008, sendo concluídas em 2010314. Foram 

aproveitados períodos de férias para se fazer mutirões em torno da construção do novo prédio. 

A unidade escolar, bem maior e melhor localizada que a anterior (o acesso é fácil a todas as 

aldeias que a escola atende), oferece salas maiores, ambiente de biblioteca, banheiros, 

secretaria, cozinha, dispensa, salão para eventos, além de contar com água encanada; tem sido 

utilizada com muita freqüência por toda a comunidade, servindo agora não só como espaço de 

sala de aula, propriamente dito, mas também como lugar de reuniões comunitárias, encontros 

de formação e assembléias. Deixou de ser, portanto, local institucionalizado, sob a ingerência 

do poder público municipal, para se tornar, verdadeiramente, espaço público e democrático a 

serviço do fortalecimento e organização da comunidade indígena local. Assim como outros 

povos indígenas do país, os Pankará também compreendem o ambiente da escola como sendo 

                                                 
314 Durante o decurso de 2010 a escola atendia em média 79 alunos, dispondo de seis professores/as, uma 
merendeira e uma auxiliar de serviços de limpeza.   
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do mesmo nível que o da comunidade (TOMMASINO, 1997). Isso revela outra lógica em 

termos de percepção sobre o lugar social da escola e dos sujeitos que dela participam 

plenamente.  

          A inversão de relação de força provocada por esse evento deve ser entendida como um 

meio necessário dos educadores/as indígenas produzirem práticas que influenciam o curso e o 

resultado da mesma. Os recursos e instrumentos que dispõem, enquanto componentes 

pedagógicos constituem vias de aprimorar essa capacidade criadora e transformadora. Não se 

submeter, portanto, a situações reguladoras e autoritárias implica saber reconhecer-se nas 

relações de poder e, sobre elas, fazer aparecer à capacidade dos atores quanto à 

implementação de seus objetivos e metas (GIDDNES, 2000). Desse modo, o protagonismo 

indígena sob o mote da autogestão, materializa-se através da realização dos projetos escolares, 

expressos nas concepções, pedagogias e práticas definidas pelo povo Pankará.   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto 5: Escola Sagrada Família – nova localidade (Foto: Arquivo Pankará)  
 
           Situação semelhante à vivenciada pelas famílias da aldeia Enjeitado, a escola Quintino 

de Menezes, sob organização dos professores/as Pankará, fora também fechada por 
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determinação do poder público municipal de Carnaubeira da Penha, no ano de 2008 (Cf. foto 

abaixo).  

 
 
 

 
 
           Foto 6: Escola Quintino de Menezes fechada desde 2008 (Foto: arquivo Pankará) 
 

          O prédio escolar fora construído numa área sob ocupação de um conhecido fazendeiro. 

Esse fato por si só sinaliza muitas implicações. A comunidade indígena denuncia que o 

referido proprietário mantém uma relação autoritária, preconceituosa e patronal com os índios 

e que, desde o início do conflito com o município, tomou em defesa própria a causa em 

questão. Durante o desenrolar do problema, contratou homens armados, dispondo-os sob 

vigilância, para fazer valer via força e intimidação, a determinação do prefeito. Nessas 

circunstâncias a comunidade indígena optou por construir outra unidade escolar, numa 

localidade relativamente próxima, evitando, assim, maiores problemas com o posseiro.  

          No que diz respeito à construção, dispuseram de recursos advindos da SEE e apoio 

constante da própria comunidade. Durante o período de realização das obras, um morador 

local cedeu um pequeno espaço de sua casa, passando então a funcionar, de forma 

improvisada, como escola (Vide, foto abaixo).  
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             Foto 7: Espaço escolar provisório na aldeia Casa Nova (Foto: arquivo Pankará) 
 

           O que causa bastante incômodo aos setores dominantes da região é ter de aceitar os 

Pankará como novos atores sociais na região; sendo portadores de suas próprias mensagens, 

conhecedores de seus direitos, desempenhado com autoridade, no cenário local e regional, o 

papel de lideranças do povo, representado e participando de fóruns, assembléia e debates em 

defesa dos interesses indígenas. Incomoda também o fato de a cada dia, semana, semestre e 

ano, esse povo, antes isolado, sem muita expressão e visibilidade, disporem atualmente de 

sólida organização interna, legitimados por importantes parcerias advindas dos movimentos 

sociais organizados.   Nesse contexto, os Pankará, ao enfatizarem seus projetos sociais, estão 

pondo em xeque toda uma herança de dominação, subserviência e ausência de reação política, 

bastante comum entre famílias destituídas dos meios de sobrevivência física, marginalizadas 

face ao usufruto dos benefícios do desenvolvimento e progresso, carentes de acesso regular às 

oportunidades de emprego e renda, desprotegidas ou desassistidas por parte dos poderes 

públicos municipais e regionais, quanto ao cumprimento real dos direitos de assistência e bem 

estar social ao cidadão (JAGUARIBE, 1989). 

          No documento em análise, além das situações listadas, os Pankará destacam outros 

problemas de interferência, capitaneado novamente pela prefeitura de Carnaubeira da Penha: 

abertura de creche e uma turma do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) na 

aldeia Casa Nova. Ambas as propostas, rejeitadas pela comunidade indígena, chegaram de 

cima prá baixo, ou seja, nem se discutiu e tão pouco se escutou as lideranças acerca das 

propostas. Sobre a creche, os Pankará consideram inapropriado reproduzir para seu contexto 
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de organização social, o modelo urbano de educação infantil. Também acham um equívoco 

ter de escolarizar as crianças na fase de zero a quatro anos, subtraindo essa responsabilidade 

específica, das famílias e parentes. Segundo o documento,  

 

A oferta de educação infantil em áreas indígenas é uma discussão que o 
movimento indígena de educação tem feito a algum tempo com ajuda das 
assessorias. Temos dúvidas se a criação de creche é interessante para o 
nosso contexto sócio-cultural, pois na cultura Pankará o convívio da 
criança de 0 a 4 anos com a família e a comunidade é muito importante. As 
nossas crianças brincam nos terreiros de casa, nas matas, nos riachos, 
brincam umas com as outras nos espaços comuns da aldeia e não queremos 
escolarizar essa fase da vida delas. Não há nenhuma necessidade das mães 
terem que deixar seus filhos em creche para trabalhar como acontece com 
as mães na cidade. As mulheres Pankará, na maioria trabalham em casa ou 
na roça além de que a nossa organização espacial se dá a partir das 
famílias. Ou seja, mães, pais, avós, tios moram juntos numa mesma aldeia, 
numa mesma localidade e faz parte da nossa cultura uns ajudarem a criar 
os filhos dos outros. Então, quando os pais precisam se ausentar tem a 
família para tomar de conta e a criança pode permanecer no seu espaço 
com seus brinquedos, brincadeiras, primos e amigos.  Outra coisa que 
refletimos é que o nosso povo, graças a Tupã, tem uma boa condição 
alimentar e de água de modo que não há qualquer necessidade de as 
crianças freqüentarem creche para garantir alimentação nem cuidado. 
Entendemos que a educação não se dá só na escola e entendemos que é 
muito importante valorizar todos os espaços educativos da aldeia e as 
nossas crianças pequenas tem o direito de se socializar na comunidade e 
não no espaço escolar, porque elas terão a vida toda pela frente para 
freqüentar escola. Queremos que nossas crianças passem a ir para a escola 
só depois de os princípios familiares e culturais estarem consolidados 
porque a escola tem um outro papel. Entendemos que não podemos 
transferir para a escola uma responsabilidade que é da família e da 
comunidade. Para nós, mandar crianças tão pequenas para a escola é 
colocá-las em situação de vulnerabilidade e impedir o seu pleno 
desenvolvimento cultural (Idem, 2010, p. 8). 

 

          Assertivamente professores/as e lideranças sabem que o interesse maior, por parte da 

prefeitura, tem a ver com o faturamento nas compras de alimentos, equipamentos e 

contratação de pessoas, através de cargos, dentro das aldeias (promovendo divisões e disputas 

entre os próprios índios); e, de maneira estratégia, instituir situações de manipulação e 

controle eleitoral. A personificação do poder autoritário depende de diversas engrenagens 

(aperfeiçoamento da ordem social existente, estratificação, dominação patrimonialista 

(FERNANDES, 2004; FAORO, 1984) e o discurso a favor da assistência social – em muitos 

casos – tem servido de maneira ambígua para determinadas finalidades, principalmente 

alterando seus objetivos e solapando recursos financeiros e humanos.   
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          Sobre o PETI, a discussão exposta no documento traz argumentos semelhantes ao 

problema anterior. De acordo com o texto, os Pankará se identificam sendo um povo 

eminentemente agricultor, produtores/as de frutas, grãos e raízes. O trabalho na roça é 

compreendido e assumido como sendo espaço de aprendizagem e socialização, de maneira 

que não se configura local de exploração do trabalho infantil. As razões expostas no 

documento pelos índios são as seguintes:  

 

a) a roça não impede as crianças e adolescentes de freqüentar a escola, ou 
fazer as tarefas escolares e mesmo de freqüentar espaços de lazer; b) se 
trata de uma agricultura familiar, organizada por todos os membros da 
família e que garante a sobrevivência física do nosso povo; c) o trabalho na 
terra para nós é sagrado e por isso a roça é um importante espaço de 
aprendizagem da cultura Pankará e do respeito ao meio ambiente e ao 
sagrado. Daí que desde pequenas as crianças acompanham seus pais e mães 
na roça, onde os mais pequenos brincam, os maiores ajudam e todos 
constroem conhecimentos próprios do nosso jeito de aprender e ensinar. Na 
lei da educação escolar indígena está garantido nossos processos próprios 
de ensino e aprendizagem e as atividades da roça, do ritual, da feira, das 
retomadas de terra, do plantar, do colher, das festas fazem parte destes 
processos. E o PETI desrespeita toda essa nossa cultura, uma vez que as 
crianças que freqüentam esse programa são obrigadas a passar o dia todo 
na escola, retirando delas o direito de participar dos outros espaços 
educativos da aldeia (Idem, ibidem, pp. 9-10).  
 
 

          Por fim, o documento conclui, solicitando ajuda do MP, quanto à apuração das 

denúncias, no sentido de assegurar o que a legislação indigenista já prescreve: o direito de ser 

consultado em relação às ações de intervenção do poder público; respeito as suas tradições, 

diferença cultural e religiosa; reconhecimento e legitimação das lideranças escolhidas 

livremente pelo povo; garantia e autonomia sobre suas formas próprias de organização 

política, econômica e social. 

 

6.4. Características da Gestão Escolar 
 
 
          Conforme temos argumentado, a educação escolar Pankará não é apêndice do projeto 

de sociedade que a comunidade indígena tem definido pra si, nem tão pouco um catalizador 

estratégico para animar expectativas a favor de um dado modelo político-pedagógico; mas, 

um componente intrínseco daquele.  Podemos dizer que a razão de ser desse projeto de 

educação é tentar realizar plenamente o projeto de sociedade compartilhado pelo grupo, 

erradicando, quando possível, enclaves (políticos, ideológicos, institucionais) que se 

sobreponham ao mesmo. O modo como tem se desenvolvido essa proposta, diretamente 
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relacionada à construção de experiências com base nas expectativas instituídas coletivamente, 

incorpora múltiplas situações ao discurso educacional. De um lado, a visão que articula 

valores culturais e requisitos necessários a “manutenção” das tradições da identidade social, 

do outro, o intercâmbio das relações econômicas, políticas ou interculturais que dão forma e 

caracterizam as demais sociedades. Desde 2010, segundo os professores/as, 22 aldeias estão 

sendo  

atendidas com Educação Escolar Indígena específica e diferenciada, com 
práticas que valoriza os saberes próprios do povo, articulado com os 
conhecimentos comuns a outras sociedades, numa perspectiva de uma 
educação intercultural, com formação que garante o fortalecimento da 
nossa identidade étnica e o projeto de futuro do povo (Doc. Pankará, 
2010, s/p). 
 
 

          Apesar da especificidade, esse projeto não sendo neutro e, por estar entrecruzado com 

características de outras expressões antagônicas, luta constantemente com campos discursivos 

adversos, incorporando ou renovando novas  formações discursivas, no âmbito particular de 

sua práxis político-pedagógica. Nesse caso, professores/as e lideranças, ao aprimorar o poder 

das tradições consideram relevante conectar as diversas implicações que o projeto escolar 

dispõe, seja no sentido de fazer prevalecer às perspectivas do coletivo, seja identificando 

ideologias e práticas sociais que lhes são opostas. Em ambos os casos, sem deixar de 

reconhecer o efeito de sentidos que tem as diferentes forças sociais, tanto atingindo a escola 

quanto a própria comunidade, cabe afirmar, que a função ou dispersão desses sentidos está 

implícita a um conjunto de performances verbais e não-verbais ligadas a condições materiais e 

operacionais mais amplas.  

          Ao defender uma proposta de gestão descentralizada, iniciada no decurso do ano de 

2003, os Pankará passam a lidar com muitos desafios em torno da implementação de suas 

prioridades em educação diferenciada. Um apelo em aberto diz respeito ao processo de 

tomada e aceitação de decisões coletivas. Embora as discussões não sejam todas consensuais 

– o que não é evidentemente diferente em outros grupos –, acentuam-se àquelas acatadas pela 

maioria, ou seja, os interesses gerais vigoram em contraposição aos interesses individuais de 

personalidades idiossincráticas. No plano da gestão, um dos primeiros atos foi a escolha da 

figura de coordenador/a pedagógico/a e da coordenação geral, em lugar do diretor/a da 

unidade escolar. Assim, numa única medida, desconcentraram o papel do gestor/a, 

comumente sob responsabilidade de uma só pessoa, colocando a favor de um fórum ampliado 

a possibilidade de analisar, julgar e deliberar sobre a confluência de temas em educação, de 

maneira transparente, ampla e possivelmente mais democrática.  
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          A gestão da educação orientada pelo desejo de construir, corrigir erros e avançar com 

os desafios, faz do exercício diário em sala de aula (e fora dela), um poderoso aliado das lutas 

capitaneadas pela comunidade educativa, tencionando forjar nova visão de professores/as e 

aluno/as, quanto a mudanças de atitudes e práticas, em vista (também) de outras 

transformações. O ponto de vista a seguir revela como os representantes indígenas vinculados 

a COPIPE, lidam com a questão da autonomia pedagógica na execução de seus projetos.  

 

 
Na medida em que a gente vai implantado essa escola, vai lutando por 
nossa autonomia, as dificuldades vão aparecendo também (...). As 
dificuldades que vão aparecendo são exatamente as pressões por conta 
dos poderes municipais, por exemplo, de quem está detendo o poder, 
porque os povos indígenas não têm, necessariamente, segundo a 
resolução, e de acordo com os nossos conhecimentos, que seguir regras, 
planejamentos de secretaria, currículo de secretaria de educação, 
calendário de secretaria da educação... Os povos indígenas têm que 
estabelecer um meio para que possam viver dentro de sua escola, sua 
cultura, seus costumes e tradições. Um outro fator que é importante é a 
supervisão que em alguns povos isso acontece. A supervisão é a gente 
mesmo que faz, porque a gente é quem entende se o professor tá ou não 
dando uma educação diferenciada na sala de aula (Cf. Governo do Estado 
de Pernambuco, Secretaria de Educação e Cultura, Recife, 2004, pp. 15-
16). 
 

 

          Tensiona-se romper – ainda que não por completo – com a ideia da relativa capacidade 

intelectual do povo indígena em ser sujeito de seus próprios processos. Os Pankará acreditam 

que somente tem valor o conhecimento e a aprendizagem com a participação daqueles/as que 

lutam contra formas reificadas de educação acrítica. No plano jurídico, cada povo indígena 

necessita dispor de meios necessários para conceituar, configurar e redefinir o que 

compreende por gestão da educação; e isso supõe ir além de qualquer tentativa de 

enquadramento oficial, procurando evitar manipulações por parte de quem quer que seja 

(Estado, município, Igrejas, Universidades, ONGs).  O direito a auto-representação é 

constitucional, logo, envolve a capacidade dos sujeitos de “autocompreensão” de si e daquilo 

considerado melhor para o seu próprio fortalecimento. A fim de remover resquícios da 

educação tutelar (simulacros de participação, cooptação e imposição (OLIVEIRA, 2002), 

vigentes em algumas situações se faz necessário dar maior autonomia a educação escolar 

indígena, conferindo no plano institucional o efetivo reconhecimento das diferenças culturais. 

Para os Pankará os canais de internos de comunicação necessitam de máxima simetria com as 

partes em discussão, fazendo vir a um só tempo, perguntas e respostas em função das 
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propostas demarcadas sob a confluência de proposições amplarmente discutidas. Nesse 

sentido dinâmico as decisões tendem assegurar um crescimento exponencial favorável a 

publicidade dos atos  que se realizam a favor da comunidade escolar, oferecendo maior 

visibilidade sobre os mesmos.  

 

Quando iniciamos a discussão de como seria organizada o modelo de 
gestão das escolas indígenas, junto a COPIPE, a gente tinha muita 
dúvida, por que não se trabalhava na visão do específico e do 
diferenciado. Nosso modelo era o da escola do município. Então, no 
começo foi difícil até prá nós mesmos achar que poderíamos fazer as 
coisas conforme nossas necessidades. Então fomos conversando, vendo 
outros povos fazer, daí também fomos fazendo do nosso jeito, garantindo 
nosso modo de ser, nosso jeito de viver. Juntamos as lideranças e outros 
membros da comunidade pra discutirmos. A certeza que a gente tinha era 
fazer uma coisa de acordo com o que fosse melhor pra nós e não pra 
Secretaria. Queríamos também acabar com as hierarquias e o poder 
concentrado na mão de uns. Daí fomos avançando e construindo nossa 
proposta de gestão das escolas Pankará. Penso que muitas coisas têm 
dado certo, porque nada fazemos escondido, não temos um grupinho a 
parte discutindo as coisas pra outros fazerem. Na organização de nossas 
escolas, aqui tudo é aberto, não tem pra que esconder nada, já que tudo é 
em função da melhoria e organização do nosso povo (CP, depoimento 
coletivo, Encontrão da COPIPE, aldeia Sagrada Família, 21/11/2010). 
 

 

          O processo de gestão compartilhada supõe objetiva participação comunitária e, para o 

caso específico Pankará, essa situação tem sido possível, por que esse modelo de gestão 

escolar dispõe de considerável intersecção entre as partes afins (conforme figura abaixo). 
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                                             Estrutura da Gestão Colegiada 

 

 

 

          As discussões pedagógicas seguem uma rotina programática, distribuídas, conforme as 

demandas e necessidades, da seguinte maneira: a) encontros quinzenais (coordenaroes/as 

pedagógicos, secretários/as, professores/as e aula atividade); b) mensais (coordenador/a geral 

e núcleo); c) bimestrais (coordenadoroes/as, professores/as, conselho indígena); d) semestral 

(planejamento com a participação de todos da comunidade); e) movimento anual do Pankará, 

realizando feira de cultura. Cabe à coordenação geral mais a coordenadora pedagógica, 

promover a articulação das 18 escolas, aminar as reuniões dos núcleos, acompanhar 

solicitações e agilizar problemas adminstrativos. A fim de otimizar o entrosamento entre as 

escolas, elas foram organizadas em cinco núcleos, distribuídos com a seguinte configuração:    

 

I. Núcleo do Pé da Serra do Catolé. Escolas: Especiosa Benigna, Simão Cícero 

da Silva, José Jerônimo Barbosa, Olímpio Pereira, Odilon Nunes; 

II. Núcleo do Agreste. Escolas: Sagrada Família, Ana Nunes da Silva; 

III. Núcleo da Chapada. Escolas: Quintino de Menezes, Nossa Senhora 

Aparecida; 

IV. Núcleo da Lagoa. Escolas: Tia Amélia Caxiado, Rosilda Sabas de Souza, 

Nossa Senhora de Fátima, Milton Pereira; 

 
 
 

Coordenadores/as 
Pedagógicos, 
Secretários/as, 
Professores/as 

 
 
 

Conselho Indígena, 
Lideranças, pais e mães

 
 
 
 
 

Coordenação Geral 
Pedagógica das Escolas
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V. Núcleo do Pé da Serra da Cacaria. Escolas: Bom Jesus dos Aflitos, Vicente 

Muniz, Santo Expedito, Manoel João de Souza, Vó Olindina315. 

 

          Dinamicamente a batalha pela educação escolar tem mobilizado praticamente toda a 

comunidade indígena, revestindo-se num aspecto particular da própria identidade Pankará316, 

ou seja, a educação aparece como um sinal visível de defesa da organização social do povo. 

Desse modo, faz sentido romper com quaisquer práticas e programas assistenciais 

compatíveis com lógicas compensatórias tão comuns ao jogo político do Estado. Em todo 

caso, a gestão da educação das escolas Pankará, não deva ser entendida como um conjunto de 

ações isoladas, com programas, metas e recursos próprios. Por fazer parte do aparelho do 

Estado, a escola indígena tem responsabilidades que lhes são exigidas, logo, tem de conviver 

com essa relação de “autonomia regulada”.  

          Se para a comunidade local a educação é considerada uma prioridade, não parece ser 

esse o mesmo tratamento oferecido pelo Estado de Pernambuco. Por vezes se altera os 

orçamentos e muda-se o foco dos investimentos ao bel prazer de interesses adversos; 

programas são sinalizados mais não cumpridos ou completamente abandonados; se tem 

adiado por décadas a discussão sobre o plano de cargos e carreira, e as possibilidades de 

ampliação da qualidade da oferta da educação recai, quase por completo, para o altruísmo 

indígena. O Estado deveria garantir que as propostas político-pedagógicas das escolas 

indígenas já dispusessem autonomamente de jurisdição própria, evitando-se, assim, tantos 

retardos desnecessários aos programas educacionais aferidos por essas comunidades.  

          O compromisso da educação escolar Pankará é com os problemas que pertencem 

primordialmente a própria comunidade, daí seu caráter estratégico e papel pedagógico na 

formação dos sujeitos que se mobilizam para realizar essa função política e social. Em todo 

caso, não se trata de uma atribuição instrumentalizadora, factível a resolução de demandas 

                                                 
315 Cada núcleo possui um coordenador/a e um ou mais de um secretário/a escolar. 
316 “Se a escola diz que esse povo é Atikum, sempre foi Atikum, continuará sendo Atikum. Se esta escola é 
fortalecedora da identidade étnica do aluno, desde pequenininho ele vai bater no peito onde ele chegar com 
orgulho de ser Atikum. Ele não vai se envergonhar nunca de chegar num canto. Você é índio? Agente viveu 
muito isso. Você é índio? E o cara, a criança e até mesmo o jovem. Eu não sei dizem que sou. A gente tem muito 
isso. Mas isso é por conta de uma escola que nós não tivemos no passado. A partir do momento em que a escola 
soma esse papel de fortalecedora da identidade étnica a gente chega na frente do Papa e diz sou Atikum, sim 
senhor, por que? Ah, não porque tu tem cabelo... O cabelo é enrolado por que tu tem a pele branca... e eu digo, e 
o que é que você entende do processo histórico pela qual passaram nossos povos indígenas? Não só o povo 
Atikum, mas os povos indígenas do Nordeste especificamente. O povo Atikum tem origem na comunidade 
negra. Muitos povos, o povo Xukuru também tem origem na comunidade negra. E quem foi que disse que a 
gente não tem raízes culturais muito forte?” (Cf. Depoimento indígena, vide, Governo do Estado de Pernambuco, 
Secretaria de Educação e Cultura, Recife, 2004, p. 16). 
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internas, limitadas por problemáticas administrativas ou próprias da relação ensino-

aprendizagem. A proposta de gestão colegiada abarca um todo mais amplo, relacionando 

professores/as, alunos/as, lideranças e comunidade, materializando-se em vários ambientes.  

Sendo assim, as ações desenvolvidas nas escolas pelos professores/as indígenas, ao procurar 

refletir a partir do projeto social da comunidade, isto é, congruentes com as pautas 

demandadas pela comunidade, têm mais força, credibilidade e respaldo, logo, maior êxito em 

torno da concreção de seus objetivos. Todavia  o problema da gestão é também a presença “no 

processo e no produto da política do governo” (CURY, 2001, p. 55), nesse caso, outros 

desdobramentos são requeridos, já que os sujeitos da EEI querem mais do que “ser executores 

de políticas”; facultam, ao mesmo tempo, o direito de serem ouvidos, sendo-lhes assegurada 

presença e livre participação nos momentos de elaboração das propostas. A transcrição dos 

depoimentos abaixo, extraídos da versão preliminar sobre a construção da Política Estadual de 

Educação Escolar Indígena em Pernambuco (2004)317, expressa a preocupação dos 

professores/as sobre essa situação. 

 

O nosso papel como membros da COPIPE é poder também estar 
acompanhando as ações do estado, para que a gente estabeleça uma 
relação entre as entidades e o governo no sentido de não deixar que eles 
façam as coisas e a gente não fique sabendo ou só fique sabendo depois 
que estão com tudo elaborado, porque, não foi sempre assim? O pessoal 
sempre fez as coisas, de repente chegam com as coisas nas aldeias e o 
conteúdo disso é, na maioria das vezes, muito destruidor, não tem nada a 
ver com a realidade do povo. A educação diferenciada quer contemplar a 
todos que pertencem a comunidade e em especial as lideranças, os mais 
velhos que são portadores do conhecimento (...) (p. 16). 
Na mediada em que a gente não encontra estrutura na secretaria de 
educação para que isso seja feito, respeitando nossas diferenças, aí 
começa a complicar o diálogo e começam a haver as perseguições... 
nessas situações a COPIPE tem um papel importante que é exatamente de 
articulação entre os povos indígenas. Essa articulação se dá na medida em 
que cada povo vai identificando as dificuldades e a gente vai sentindo a 
necessidade de está ajudando na reflexão. Uma outra função importante 
da COPIPE é exatamente buscar, ver como está organizado cada povo, na 
base, poder também está enfrentando os problemas que existem dentro da 
própria comunidade, ou, mais especificamente, junto aos poderes que 
resolvem questões da educação... (idem). 
 
 

          Tendo em vista tanto a objetivação como a regularização da Política Estadual de 

Educação Escolar indígena, o documento acima destaca como necessidade prioritária a 

                                                 
317 Vide, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Educação e Cultura, Comissão de Professores/as 
Indígenas de Pernambuco – COPIPE; Comissão Interinstitucional de Educação Escola Indígena: Política 
Estadual de Educação Escolar Indígena em Pernambuco (proposta em construção), Recife, 2004. 
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criação de um Conselho específico, com poderes deliberativo, consultivo e fiscalizador, 

ouvindo, obviamente, as comunidades indígenas acerca de suas proposições. Esse Conselho, 

enquanto mecanismo de controle social, também deveria dispor de majoritária representação 

dos professores/as e lideranças, contando com a participação de entidades governamentais e 

não governamentais que atuam junto aos povos indígenas. O documento ainda destaca ser 

necessário garantir a representação indígena no Conselho Estadual do FUNDEF, respeitando 

as indicações oriundas das organizações de base dos povos indígenas (Idem, p. 30). 

Argumenta-se, por conseguinte, a favor da criação, na SEDUC, de um setor específico, com 

autonomia política/pedagógica e dotada de rubrica própria, a fim de contemplar as diversas 

modalidades de ensino. Nesse âmbito, as exigências legais e burocráticas precisam observar a 

flexibilidade e as especificidades acerca do atendimento da educação escolar indígena no 

Estado de Pernambuco. 

          Nessa simbiose micro/macro o discurso como possibilidade de pensar processos da 

gestão escolar, fomentado entre professores/as e lideranças, surge em decorrência de práticas 

sociais alternativas, mediadas por certas expressões e acepções de aprendizagens. Tenciona-se 

tornar legítimas outras linguagens a favor da transformação de antigos hábitos que muito 

estimularam a reprodução de formas particulares de vida e desigualdade social, e que ainda 

hoje não foram suficientemente superados. Nesse quadrante, o conhecimento praticado ou 

conquistado resulta de diversos contatos (das esferas do cotidiano as marcas com a sociedade 

maior), e assemelha-se à noção de conhecimento em rede. A incorporação (que não é um ato 

mecânico) das “ideias de redes de conhecimento e de tessitura de conhecimentos torna-se 

fundamental em face da multiplicidade e da complexidade de relações nas quais estamos 

permanentemente envolvidos e nas quais criamos conhecimentos e os tecemos com os 

conhecimentos de outros seres humanos” (LOPES & MACEDO, 2002, p. 36). Como um 

espiral de possibilidade o conhecimento que pertence a muitos se constitui fonte de libertação 

e crescimento mútuo, porquanto, compreende a prática como o espaço cotidiano no qual os 

saberes são criados e a teoria é tecida (Idem, op. cit., p. 37). Sob essas perspectivas, a gestão 

da educação escolar indígena é concebida como um conjunto de ações que tenciona alavancar 

mudanças políticas e pedagógicas, validadas pelo seu potencial cultural, devendo fornecer 

condições aos sujeitos que dela participam, a compreensão de que a escola é um dos espaços 

(ainda que não o único) dedicado ao fortalecimento social e político do próprio grupo318. Isso 

supõe intensa dedicação dos sujeitos em prol de objetivos que poderão ser concretizados por 

                                                 
318  Numa configuração epistemológica semelhante, Giroux (1988) defende que se compreenda a escola como 
esfera pública, fortalecedora do crescimento pessoal e social. 
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meio de práticas e experiência dinamizadoras. De modo geral, se numa mesma comunidade, 

tende a prevalecer o entrelaçamento entre práticas educativas e práticas sociais, não havendo 

subtração de partes, elas podem somar em quantidade e qualidade, expressando-se sob 

diversas formas e anseios, a favor das lutas do povo.  

          Se no jogo das relações humanas os discursos seguem regras mediadas por práticas 

discursivas de uma dada época (FOUCAULT, 2004), logo o lugar do discurso da educação 

escolar indígena, que não é solto e muito menos abstrato, se materializa num tempo e espaço 

de confrontos, desdobrando-se em outros “acontecimentos discursivos” (GREGOLIN, 2006). 

Ao realizarem determinadas escolhas ou advogarem a partir de preferências, os professores/as 

Pankará estão fazendo, simultaneamente, seleção e exclusão, sendo assim, tanto uma situação 

como a outra, pode ser entendida como “modos de fabricação de discursos” (GREGOLIN, op. 

cit., p. 135)319. A preferência por um tipo de discurso e não outro dêva aqui se compreendido 

como uma conseqüência de auto-reconhecimento entre sujeitos que lidam com afirmação de 

direitos, forjando novas representações de si em função de seus interesses. Sobretudo nos 

últimos anos foram freqüentes as tentativas desses atores sociais em maximizar diversas 

linguagens “político-pedagógicas” desaguando na opção pela educação intercultural 

diferenciada, como modo de descrever o social, mediante a legitimidade de um discurso mais 

qualificado.  Esse movimento é resultado de um processo de autoconstrução, “reemergir de 

experimentações” (COLOMBO, 2005), no qual são absorvidas e filtradas diversas linguagens 

que lhes fornecem segurança e maior confiança em torno de pontos de vistas coletivamente 

demarcados. Assim, quanto mais se ligam aos problemas, maior poderá ser sua capacidade de 

intervenção; e quanto maiores são os desafios enfrentados, mais relevância adquirem suas 

preocupações. Tem sido através desses processos que tais atores são compelidos a agir, 

embora todos estejam estruturalmente subordinados por uma dada condição social que os 

predispõem e capacita de certas ações (MELUCCI, 2005). Portanto, as linguagens evocadas 

pela confluência de discursos oriundos de diversas agências possibilita aos professores/as 

Pankará serem consumidores e produtores de novas linguagens e textos. Esse auxilio 

heurístico tem efeitos de sentido sobre sua identidade cultural e social, de maneira que, 

conscientes das possibilidades ou coerções “sobre sua própria prática”, dos riscos e custos do 

desafio individual e coletivo de engajar-se em uma prática discursiva emancipatória 

(FAIRCLOUGH, 2001),  ainda assim o fazem. 

                                                 
319 Segundo Gregolin (Idem, ibidem), princípios “de exclusão e de escolhas das práticas discursivas designam 
uma vontade de saber anônima e polimorfa, suscetível de transformações regulares e considerada num jogo de 
dependência determinável” (grifos da autora).  
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           Não obstante, a análise do campo discursivo (FOUCAULT, 2004) pressupõe que para 

compreender um enunciado devamos determinar as condições de sua produção e recorrência, 

caracterizando que outras formas de enunciados se manifestam num mesmo campo. Um 

enunciado, segundo Foucault (Idem, p. 31) “é sempre um acontecimento que nem a língua 

nem o sentido podem esgotar inteiramente”, isso revela quão dinâmico pode ser a 

interpretação dos fatos mediante as regras em que estão se dando. A unidade de um discurso – 

a partir de uma determinada arena discursiva – é feita pela interdição com outros discursos, 

podendo ou não estar localizados num mesmo espaço, onde diferentes interesses aparecem, 

são nomeados ou transformados. Nesse caso, a intercorrência de temas, objetos, conteúdos, 

opiniões e imagens definidas pela linguagem atual da educação escolar indígena, como 

permanência e confluência temática, tem que destacar, dialeticamente seus conflitos, entre 

conceitos e objetos, devendo permanecer accessíveis aos “desvios, substituições e 

transformações” (FOUCAULT, Idem, p. 42), ligados originalmanete a ordem de seu 

aparecimento. A tarefa consiste em não tratar, conforme sugere Foucault (Idem, p, 54) os 

discursos “como conjuntos de signos320 (elementos significantes que remetem a conteúdos ou 

a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos” e os 

indivíduos. Por intermédio de todos os seus sujeitos, a escola Pankará tem instituído 

diariamente, “táticas e estratégias” (CERTEAU, 1994) de ações, mediadas sob o ritmo de 

tempos e contextos diversos. Lida-se, então, com várias situações do campo pedagógico: 

transcendendo o efêmero, alternando o contingente, transformando o insólito e 

reconfigurando o que é múltiplo. Nesse sentido, o discurso pela gestão colegiada, caracteriza-

se por posições matizadas no contexto de uma ação, ou através de estruturas discursivas 

pertinentes aos processos articulatórios nos quais são gerados, procurando romper, 

diametralmente com qualquer tentativa de fixar ordens discursivas sob os limites de uma 

cadeia de equivalência. Queremos afirmar com isso que a educação escolar Pankará não é 

uma modalidade de ação fechada em si. Substantivamente tem prevalecido, em sua quase 

totalidade, necessidades em articular diferentes fios do discurso pedagógico a favor da 

educação intercultural, como esforço para dotar de significados, justamente a opção por um 

modelo de escola diferenciada, autônoma321 e comunitária.  

                                                 
320 Para o autor (Idem), certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses 
signos para designar coisas. 
321 De modo geral, grande parte das proposições defendidas pelo movimento indígena brasileiro em tono do tema 
autonomia, principalmente no campo das relações interétnicas, representou a necessidade de superar situações 
historicamente desfavoráveis ao bem viver desses povos. 
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          Se o formato da gestão tende a refletir posições factíveis a organização de um pensar e 

agir pautado em valores como liberdade, transparência, equidade, democracia, ente outros, 

possivelmente essas dimensões serão incorporadas com maior freqüência a prática diária de 

seus consecutores. Supondo que esses sujeitos não serão apenas democráticos no âmbito 

escolar, mas também em suas casas, com os vizinhos, entre amigos, ou nos demais ambientes 

sociais aos quais pertençam, poderão, de igual forma, contribuir, moral e politicamente, com a 

democratização desses espaços, e, conseqüentemente, de outros (MARQUES, 2008, p. 125).  

Semelhante a Marques (Op. cit), porém recorrendo a nossa linha de estudo, acreditamos que 

as práticas discursivas podem sim vir a ser um poderoso instrumento de mudança social e 

também estrutural, desde que deslocadas do universo restrito de escolhas individuais 

restritivas, para uma perspectiva estrutural nos níveis micro e macro. Igualmente, 

consideramos relevante compreender o campo político da educação escolar indígena 

(expressão majoritária de uma dada sociedade) como resultado de um conjunto de forças 

sociais em permanente atividade, sem desprezar as técnicas de poder e controle social, que 

sobre ela se entrelaçam.  

          O compromisso dos educadores/as Pankará tem sido o de criar uma arena contra-

disciplinar de debate público (esfera de deliberação coletiva), com pouco ou nenhum controle 

estatal, ainda que isso não seja plenamente possível num futuro bem próximo. Nesse arranjo, 

a linguagem crítica carece dispor de cautela no que se refere aos instrumentos que utiliza para 

analisar aquilo que se opõe, devendo reconhecer o quanto pode ser contingente e contextual a 

caracterização de uma política alternativa, seja ela escolar ou não escolar. Essa precaução 

qualifica melhor o discurso dos sujeitos e contribui com seus processos organizativos. Na 

medida em que os professores/as Pankará acionam novas combinações as suas formações 

discursivas, de modo inovador e relacional, estão produzindo mudanças pontuais a ordens de 

discursos existentes, deslocando práticas e reconfigurando sentidos, de uma instituição tão 

complexa como é a escola. Eles têm o compromisso de compartilhar experiências culturais 

entre si ou juntamente como os membros da COPIPE, incorporando ao discurso educacional, 

noções de poder322, identidade étnica, organização social e conjuntura política. Equivale a 

buscar possibilidades na singularidade das situações do saber escolar, sem transformar esse 

tipo de ação, numa justificação a priori das necessidades exclusivas dos própios sujeitos. 

Afirma Mclaren (1993, p. 34) que a “sobredeterminação do sujeito através do discurso torna o 

                                                 
322 “A existência humana é impensável sem um regime discursivo” - diz Shapiro (1993, p. 113), “implica um 
exercício particular de poder”. “O poder (completa o autor) não apenas reprime, ele também torna possível o 
conhecimento que constitui a cultura – qualquer cultura”. 
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agente social politicamente inócuo”, e isso é tudo que os professores/as indígenas de 

Pernambuco tentam evitar, trabalhando para produzir conhecimentos capazes de promover 

mudanças na prática social que realizam. Essa particularidade tem a ver com o papel 

ideológico do conhecimento escolar, supondo a configuração de uma nova gramática 

discursiva nos espaços onde se disseminam relações sociais entre indivíduos e grupos. 

Também esses mesmos educadores/as tencionam serem sujeitos morais desenvolvendo 

argumentos em razão de uma série de escolhas, em contraposição a outras, de cujo resultado 

poderão dispor de “profundas e duradouras conseqüências” (BEYER e LISTON, 1993)323.  

          Sendo o conhecimento pedagógico um discurso, “contingente e particular” (SHAPIRO, 

1993), uma perspectiva de educação intercultural (FLEURI, 2003; CANDAU, 2002, 2005) 

que leve em consideração a possibilidade concreta de realização de uma sociedade 

democrática e justa, aberta e solidária (FREIRE, 1983; SANTOS, 2002, 2007), deverá, 

conseqüentemente, desenvolver processos de formação nessa direção para evitar a 

apropriação de um discurso do qual não se vive. Nos espaços de articulação da COPIPE essa 

discussão tem surgido com bastante freqüência. Existe inclusive a preocupação de não reduzir  

tão pouco subtrari a problemática da formação, somente em função dos professores/as, já que 

essa maneira de agir tem sido praxe recorrente de políticas nos órgãos de governo.  

          No entendimento dos processos da gestão colegiada Pankará, professores/as e 

lideranças, sistematicamente argumentam sobre o compromisso político e social de todos os 

envolvidos com a educação escolar, lembrando-os de suas responsabilidades. Entre essas, 

destacam-se: engajamento nas principais demandas de lutas do povo; zelo pelos espaços 

histórico-culturais e bem estar coletivo; valoração da identidade étnica; atenção quanto às 

condições de ensino e aprendizagem; clareza sobre a concepção de escola e de sociedade 

indígena; luta pelo plano de carreira; relevância da prática interdisciplinar; necessidade da 

qualificação e atualização permanente; organização curricular; processos de avaliação; 

condições didático-metodológicas; pesquisa e produção; valor das parcerias institucionais; 

acompanhamento da política educacional. Sendo essas dimensões situações conexas da vida 

escolar, elas se juntam a outras necessidades.  

 

a) Que a formação de professores/as tome em consideração os diferentes sentidos da 

práxis humana, ressiginifcando contextos, ambientes, papéis e estruturas, a partir da 

totalidade cultural de cada sociedade indígena; 

                                                 
323 Esses autores (Op. cit., p. 96) não acreditam que a orientação pós-moderna esteja equipada para lidar com 
elementos deliberativos da vida educacional cotidiana. 
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b)  As demandas, necessidades e aspirações das comunidades estejam contempladas, 

radical e profundamente, nas pautas do currículo escolar; 

c) Professores/as, alunos/as e lideranças disponham de condições iguais para atuar 

ativamente nos projetos pedagógicos (como estudiosos/as, pesquisadores/as e 

conhecedores/as da educação indígena), com particular atenção ao desenvolvimento 

moral e cultural de cada criança e adolescente, elevando criativamente o nível cultural 

dos educandos;  

d)  Os sujeitos sociais da educação escolar, nos processos pedagógicos que desenvolvem, 

possam aprimorar situações concretas no campo da diversidade cultural, utilizando 

conhecimentos extraídos das tradições indígenas, articulando-os com outras áreas do 

saber; que todos esses atores disponham de status de intelectuais livres e autônomos 

de modo que suas práticas pedagógicas estejam em máxima sintonia com as 

necessidades de cada comunidade; 

e) Intervir incisivamente no âmbito da política educacional indigenista, propondo ou se 

contrapondo a determinados discursos, no sentido de aprimorar parâmetros que 

indiquem o caminho no plano da alteração das decisões a serem tomadas; 

f) Que a implementação das formas de gestão se estabeleça pelo princípio do trabalho 

coletivo, respeito mútuo, solidariedade, unidade e cooperação, conectando 

politicamente os sujeitos da educação, de maneira a tornar possível a construção de 

alternativas para alguns dos impasses de natureza educativa: evasão, repetência, 

ausência de participação, falta de compromisso; precarização das condições de 

trabalho e inadequação da infra-estrutura.  

 

          Os desdobramentos dessas e outras dimensões pedagógicas não são, conforme 

compreendem os professores/as indígenas, tarefa isolada de uma aldeia ou comunidade em 

particular. Desse modo, os Pankará, tendo consciência e maior clareza disso, através das 

escolhas e preferências que realizam, estão se acercando de novas experiências e definindo 

estratégias de ação, metodologias e epistemologias, norteadas numa proposta político-

pedagógica de gestão factível as suas aspirações e anseios mais urgentes. 
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7. Considerações Finais 
 
 
          Nas proposições suscitadas ao longo dessa tese, procuramos analisar os sentidos e 

significados dos discursos e das formações discursivas, sob a perspectiva intercultural da 

educação, nos projetos político-pedagógicos que os sujeitos da educação escolar Pankará têm 

defendido para si nos últimos anos. Buscamos reconfigurar a maneira como esses atores 

sociais organizam ações em prol de uma educação plural e aberta, identificando-se os espaços, 

contextos e cenários em que elas acontecem. No desenvolvimento da investigação demos 

destaque às expressões verbais e não-verbais dos sujeitos da pesquisa, de modo a poder 

explicitar uma melhor imersão no campo da produção social dos discursos voltados para uma 

práxis pedagógica alternativa inclinada à diversidade, diferenciação e especificidade cultural. 

Tratamos de evidenciar, no percurso do estudo, que formações discursivas diversas podem, 

em algumas situações, fazer emergir compreensões diferentes sobre um mesmo objeto 

cognoscitivo. Difuso seria dizer que o modelo epistemológico adotado – análise de discurso – 

pudesse dar conta de responder, completamente, aos amplos desdobramentos fixados pelas 

categorias conceituais da temática educação escolar indígena Pankará, sobretudo quanto a 

mudanças de papéis e posições de seus principais consecutores. Semelhante a Melucci (2005)  

compreendemos que a reflexão na e sobre a pesquisa social aceita “estabelecer conexões” 

entre a construção da teoria e o contexto de sua materialização; que a produção da cultura, dos 

processos identitários, étnicos e interétnicos são um campo fértil de análise e, sobre os 

sentidos da ação social, dever-se-á colocar interrogações como forma de probabilidades no 

lastro dos enunciados. Deste ponto de vista, descrevemos a ação social dos sujeitos da 

pesquisa como extensão de suas capacidades de criação reconstrutiva, no sentido político, 

filosófico, cultural e pedagógico.  

          Mudanças discursivas, no âmbito da educação escolar indígena, como parte de um 

processo em constante movimento, se justificam pela evidência de várias situações pontuais: 

novos cenários políticos estão presentes na plataforma da legislação indigenista oficial, 

particularmente com o advento do período pós-constituinte de 1988; crescente ascensão dos 

atores sociais como sujeitos portadores de direitos;  multiplicação de alianças e articulações 

locais/regionais/globais entre grupos que lutam contra diferentes formas de opressão; 

profusão de um pensar a partir do diverso, da pluralidade e das diferenças, reconfigurando 

concepções sobre sociedade, natureza e mundo; ampliação das lutas emancipatórias e suas 
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repercussões no plano  da justiça social, junto a minorias étnicas; revigoramento de políticas 

de identidade cultural, novas cidadanias e lutas em defesa do meio ambiente.  

           A politização e visibilidade pública da política de educação escolar indígena, 

deflagrada nas últimas décadas por coletivos de atores, encontra-se diretamente relacionada a 

formas de linguagens, práticas e discursos, constituindo-se num componente primordial do 

que poderíamos definir como campo descontínuo do pensamento educacional indianista e 

indigenista brasileiro. Por descontinuidade se compreenda a possibilidade de, no cruzamento 

entre pensamento, experiência e vivência social, coexistir vários campos epistêmicos de 

diálogos, comuns e adversos, “disponíveis” em cada contexto e época. Entretanto não são 

situações engendrando-se ou repetindo-se numa rede de necessidades afins (FOUCAULT, 

2007), por mais verossímil que se apresente os problemas da educação escolar indígena. 

Implementar programas pedagógicos sob o escrutínio da diversidade no âmbito da temática 

exposta nessa tese, supõe refletir, sobre os limites/possibilidades, problemas/dificuldades 

quanto ao papel que a escola indígena tem de cumprir.  Nesse caso, cabe a comunidade 

educativa concisamente definir quais seriam seus pontos fortes e fracos, seguranças e 

fragilidades, a fim de saber superar barreiras ou lidar com elas, tornando possível, então, se 

atingir as metas e propostas almejadas pelos objetivos do planejamento instituído (MAIA, 

2010).  

          Refutamos, nos capítulos quatro e cinco, noções totalizantes em termos de um discurso 

pedagógico frio, neutro ou desesperançoso, argumentando a partir das escolhas políticas 

realizadas pelos sujeitos sociais dessa investigação. Isso nos levou a localizar os discursos 

pela educação intercultural Pankará nos diferentes locais de sua profusão e tessitura, 

procurando compreender a natureza desse processo (tematizações, contextos, objetivos),  

analisando os paradigmas que lhes permeiam. De modo geral, entre os Pankará não existe um 

sujeito sozinho vencendo as limitações de sua práxis, mas um coletivo de atores, produzindo 

saberes e contribuindo com outras racionalidades.  Professores/as, lideranças e membros 

comunitários são mediadores/as de discurso como prática de transformação social. 

Metodologicamente, as abordagens que realizamos implicaram trabalhar com discursos 

interdisciplinares, ou seja, dialogando com várias teorias, particularmente aquelas que lidam 

com processos contemporâneos de transformação social. Como pressuposto, buscamos 

através da caracterização dos textos/contextos, localizar maneiras em que mudanças de 

discurso são produzidas, e se essas mesmas mudanças correspondem a transformações no 

plano de vida social (ou seja, situações de sentido e formas sob os quais o discurso “reconstrói 

a vida nos processos de mudança social” [FAIRCLOUGH, s/d b]). Mudança social, na 
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perspectiva de Fairclouhg (Idem), inclui rupturas nas práticas sociais e nas redes de práticas 

(instituições, organizações) expondo como elas são articuladas em seus campos sociais. Esse 

tratamento abarca alterações na ordem do discurso e nas relações de ordens de discurso. Para 

o autor, mudanças na ordem do discurso é condição fundamental perante processos mais 

amplos de mudança social. Em todo caso, como os discursos educativos são produzidos nos 

interstícios de outros discursos, tornou-se necessário apreender os obstáculos e metáforas 

colocadas pelo processo de institucionalização da educação escolar indígena no Estado de 

Pernambuco, para, de posse desses significados, tentar desvelar sob quais estratégias se tem 

realizado as ações pedagógicas, facultadas pelos sujeitos da comunidade indígena Pankará. 

          Um saber que se faz construindo é um saber aberto à crítica, logo, ao tentar responder 

àquilo que se passa ao seu alcance julga-se incapaz de atribuir resposta única junto aos 

problemas que se depara. Tacitamente, um discurso pode ser a configuração de significados 

quando realizado por diferentes formas linguísticas, incluindo eventos discursivos, estivos e 

valores – fazendo resvalar vozes dominantes ou marginais – através da maneira que se 

posicionam. Embora a linguagem possa ser a um meio do pensamento para representar a 

realidade (GARCIA, 2004), todavia, isso não significa estabelecer uma condição redutora e 

contraproducente em face da análise linguística de discurso sob o crivo de outras análises, 

tanto macro como microsociológicas. O fundamental será fazer vir à tona modos de 

enunciação, correspondentes às posições que os sujeitos vão assumindo, deliberadamente ou 

não, no âmbito de suas práticas. O que tem, por conseguinte, assegurado coesão aos discursos 

dos professores/as indígenas em Pernambuco imprimindo-lhes significados a vida social, 

passa, então, pela compreensão de como esses atores identificam ou se auto-representam “no 

e com” os discursos que praticam. Sendo assim, foi possível explicitar, nessa investigação, 

que tipos de mudanças foram acontecendo nas formações discursivas da educação escolar 

Pankará interpretando as respostas e necessidades facultadas pelos educadores/as indígenas, à 

luz dos seus principais argumentos. Nesse caso, valer-se da análise sobre práticas discursivas 

e não-discursivas, tomando por base a fluidez de ações em movimento de ressignificação, tem 

a possibilidade de provocar novas demandas pedagógicas. 

          A análise de discurso (AD) busca justamente articular diferentes interlocuções – 

históricas, linguísticas, ideológicas – de modo a não separar linguagem e produção social da 

realidade, do campo da materialidade discursiva. Essa batalha pelo significado do 

interdiscurso é uma relação tensa e dialética, ora se situa na estrutura dos discursos, ora se 

encontra na posição que os sujeitos conscientemente advogam. A AD como é um tipo de 

análise que abarca uma heterogeneidade de recursos conceituais e teóricos, obviamente, seria 
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um contra-senso que viesse a dispor de uniformidade própria. Em lugar disso busca na 

polissemia e ambigüidade das vozes “capturar” suas repercussões de sentidos, expressos nas 

“estruturas” dos enunciados e nos processos inferenciais do pensamento.  Se a linguagem é 

um importante instrumento para representar a própria realidade, logo, sua análise pode 

contribuir com a explicitação da natureza dessa mesma realidade; sendo, por sua vez, 

“constitutiva” e não meramente “descritiva” das coisas, deixa de ser, portanto, “palavra acerca 

do mundo para passar a ser ação sobre o mundo” (GARCIA, 2004, pp. 26,39). Nessa acepção 

performativa, a linguagem, na medida em que reflete, também atua, então, não somente diz 

como são as coisas, mas passa a instituí-las, participando plenamente de “sua constituição” 

(Idem, ibidem). Em todo caso, nosso interesse se inclinou por tentar entender discursos e seus 

efeitos, usados por professores/as e lideranças Pankará,  no que tange à maneira como têm 

sido configurada suas formações discursivas, destacando o âmbito político-pedagógico de 

suas práticas com educação escolar, obviamente enquanto recorte metodológico, para analisar 

processos sociais através de práticas discursivas. O discurso como processo social tem papel 

importante na AD e, como tal, é um instrumento necessário à compreensão de contextos 

linguísticos, extralinguísticos, políticos, ideológicos e culturais, sendo esses geradores de 

efeitos sobre as ações desenvolvidas pelas pessoas, em seus espaços de interação cotidiana. 

Todavia, como o discurso advém de uma prática contingente, logo, algo contínuo e inacabado, 

passamos a lidar com estruturas narrativas nas quais os sujeitos da investigação realizam 

práticas sociais. Com efeito, se não há discurso sem contexto nem contexto sem discurso, o 

contexto do discurso deverá ser entendido tanto como práticas discursivas quanto formações 

discursivas; e sendo ambas caracterizações constituídas por “regras anônimas” no decurso do 

processo histórico de suas formações, poderão gerar alterações nas práticas que dela se 

aproximam ou trazem entre si algo em comum (FOUCAULT, 2004). No desenvolvimento do 

primeiro capítulo sublinhamos a necessidade de se compreender o discurso pedagógico a 

favor da educação intercultural indígena como uma categoria intrínseca e extrinsecamente 

marcada por condições ideológicas de um fazer e pensar intencional – embora esteja sendo 

advogado por atores em contextos diferenciados de produção de sentido –, trazem no bojo das 

discussões temáticas, interesses e visões sobre proposições de ordem pedagógica de diferentes 

matizes conceitual e teórica. Para tanto, essa perspectiva procura se aproximar, ainda que em 

fase de transição e construção, das muitas transformações hoje advindas da esfera social, 

política, cultural e econômica, conseqüência de constantes confrontos, a fim de situar  

processos sociais excludentes, estruturas opressivas, produção e reprodução de desigualdades, 

ainda em vigor no plano das relações étnicas, no interior do Estado nacional.  
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          Sendo a educação escolar indígena de Pernambuco um projeto político-pedagógico com 

caráter estratégico, a COPIPE deve compreender que a proposta de educação para os referidos 

povos, veiculada pelo governo do Estado, emerge de uma concepção e estrutura maior, que 

reproduz o modelo de educação propugnado pelas agências internacionais de financiamento, 

assim, as mudanças que se tem conseguido instituir necessitam ser percebidas como 

conquistas ou rupturas no âmbito de estruturas macrosociais. Tal clareza traz um ganho 

substancial, principalmente para que a educação pleiteada pelos índios, não venha se 

transformar em mais um conceito discursivo de moda, e que através de um processo sutil de 

institucionalização possa vir a esvaziar-se politicamente. Nesse caso, a busca por práxis cada 

vez mais pluralizadas, o desenvolvimento de atividades a partir de acordos consensuados; a 

luta pela consolidação de uma sociedade com equidade, justiça social, livre da exclusão, 

modos de exploração e ações egocêntricas; a defesa da identidade e o respeito às diferenças 

são pressupostos da educação requerida entre professores/as Pankará. Todos esses 

imperativos, concebidos como crescimento coletivo certamente apontam para o 

desencadeamento de um novo formato pedagógico de práticas discursivas entre os sujeitos em 

questão. Prática/práxis que subentende a construção de um horizonte alternativo ao atual 

modelo de educação escolar presente na perspectiva neoliberal capitalista, sinalizando a 

possibilidade de descolonizar o poder e o saber, desmercantilizar a vida e instituir outros 

paradigmas a serviço de um bem comum maior; sobretudo, que estes não se prestem a 

ganância ou ao lucro, porém possam servir para ajudar a definir uma sociedade cada vez mais 

justa, pluriétnica, multilíngüe, intercultural e diversa. Nesse caso, a partir dos argumentos 

utilizados ao longo dessa investigação, uma das conclusões sobre os discursos proferidos por 

professores/as Pankará, aponta que suas práticas e formações discursivas como retomada de 

um horizonte político-pedagógico maior, indicando uma via para abertura de novos caminhos 

e alternativas a ordens de discursos educacionais em andamento. Ainda que reincidente, é 

importante dizer que os sujeitos da educação escolar indígena, dispondo de força de vontade 

própria, garra e amadurecimento coletivo lutam por outro ordenamento social pautado numa 

melhor qualidade de vida comunitária. Educação resultado de conquistas participativas é um 

componente que se manifesta na e pela rede de entendimento comunitário. Supõe desenvolver 

perspectivas que levem os professores/as a fortalecer e dinamizar tanto quanto possível 

programas pedagógicos voltados para o interesse coletivo, para que não se separe as lutas 

comunais das ações desenvolvidas no âmbito das escolas; isso requer compromisso, 

envolvimento, engajamento e constante presença dos sujeitos nas discussões e realização dos 

projetos durante o processo de sua definição e consecução. Se não houvesse envolvimento a 
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participação seria truncada, tutelada, logo, as propostas poderiam com maior facilidade 

sucumbir com as primeiras dificuldades.  

          Outra dimensão a destacar sobre a práxis dos educadores/as Pankará é dizer que ela 

sendo processo em construção, um constante vir-a-ser, está sempre se fazendo, renovando e 

avaliando de modo que as ações realizadas possam dispor de status político-pedagógico 

particular. No momento talvez seja esse o seu mais relevante aspecto. Nesse caso, conforme 

analisados nos capítulos I, II e V, ao se apropriarem de discursos favoráveis a um pensar e 

agir crítico e emancipatório, a luta dos professores/as indígenas de Pernambuco, não se 

prendeu ao projeto de demarcação dos territórios324 nem se reclusou a realização de atividades 

determinadas exclusivamente pela prática de ensino; volta-se hoje, com mais plasticidade e 

vigor, para novas situações: apelos ambientais, de gênero, relações de produção, meio 

ambiente, padrões de consumo, identidade étnica, solidariedade, convivência social e projeto 

de sociedade. Analisamos na introdução desta tese e no capítulo dois, que a lógica do sistema 

capitalista sustenta-se pelo contínuo movimento do lucro, da apropriação individual de 

riquezas, pelo esgotamento dos recursos naturais, consumo em larga escola e expansão 

destrutiva e sempre constante de novos territórios, recusando-se em aceitar, veementemente, 

os diversos sistemas sociais de vida dos grupos étnicos, incluindo suas lógicas próprias de 

pensar, agir, produzir e conviver. Por isso que a educação escolar indígena não é tanto um 

sinal de mudança profunda em torno de situações historicamente postas, mas a possibilidade 

de afirmação de um novo horizonte, que pode se configurar num reordenamento efetivo no 

que se refere a essas mesmas mudanças. Argumentamos também sobre a necessidade de 

aprofundar a discussão sobre educação intercultural, capítulo IV, destacando a importância do 

posicionamento individual e coletivo do educador/a quanto aos compromissos a ele/a 

requeridos/as face à construção de uma comunidade escolar auto-identificada com seus 

principais projetos sociais. Nesse caso, defendemos que a perspectiva intercultural é um 

componente teórico relevante, constituindo-se numa maneira particular de intervenção na 

realidade (SILVA, 2003), portanto, seu debate tem favorecido a renovação de algumas pautas 

educativas, implementadas nos últimos anos, pelos professores/as indígenas do Estado de 

Pernambuco; e que a escola pode ser espaço de intervenção que se traduz como necessidade 

criadora e criativa de reinvenção social, radicada num desejo de busca concreta por uma 

educação potencialmente transformadora, e inspirada nos projetos coletivos abertos à 

                                                 
324 O modelo de ocupação de terra representado pelo agronegócio, tão comum no sistema capitalista, tenta a todo 
custo transformar os territórios tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas, em latifúndios e monoculturas, 
para servir, primordialmente, a agroindústria.  
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pluralidade e diversidade cultural; mas também locais que refletem a possibilidade de 

“construção cotidiana de uma cidadania plural” (FLEURI, 2003). Destarte, o papel político-

pedagógico da escola indígena, encontra-se cercado por inúmeras implicações, competindo 

aos sujeitos envolvidos mobilizarem-se em diferentes audiências, estreitando laços como 

outros grupos sociais, e tencionando entender melhor seus principais desafios. Isso implica dá 

conta de uma série de situações que vai além de prescrições de natureza curricular, para não 

correr-se o risco de reduzir a realidade a um jogo factual de explicação e ação.  

          A interpretação dos discursos proferidos por lideranças e professores/as Pankará, 

descritas nessa investigação, procurou identificar criticamente as vias que levam a concreção 

do projeto de educação escolar indígena, acercando-se no seu todo de uma ferramenta 

metodológica particular: análise de discurso, entrecruzada por uma releitura sócio-histórica 

(capítulo II), contextualizadora (capítulo III), temática (capítulo IV), discursiva e 

interdiscursiva (capítulo V), de modo a compreender essas diferentes audiências como 

conexões de sentido, isto é, inseridas num contexto analítico social bem mais amplo sob o 

mote de uma educação crítica e comprometida com lutas por justiça social.  

          Um dos desafios instados à prática escolar com o qual educadores/as indígenas tem 

lidado cotidianamente refere-se aos elementos curriculares oriundos da chamada cultura 

dominante. Sobre eles se tem tentado realizar algumas rupturas, procurando-se rechaçar 

acepções e práticas calcadas numa visão assimilacionista, integracionista ou compensatória. A 

despeito das limitações apresentadas por cada um desses modelos, a realização de propostas 

educativas pautadas numa visão alternativa, propositiva e condizente com as aspirações dos 

sujeitos sociais, busca na confluência das experiências pedagógicas, “diretrizes” referentes ao 

fortalecimento da escola indígena, no campo da especificidade, diferenciação, 

interculturalidade e pluralidade linguística. Esse tratamento, de acordo com nosso estudo, tem 

proporcionado novas condições, inclusive para o redirecionamento da identidade cultural do 

povo Pankará, seja a partir de seu contexto interno (vitalização de práticas culturais e 

interculturais), seja através do reconhecimento externo (parcerias institucionais e políticas). 

Sendo a perspectiva de educação escolar Pankará um processo em construção, assemelha-se a 

uma proposta etnopedagógica, pois encontra na cultura local, seu mais importante fundamento 

e razão de ser; de maneira que suas necessidades (cosmovisão, aspirações, desejos e 

interesses) estejam asseguradas, concomitantemente, com os da comunidade local.  
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          Uma educação que procura transcender o modelo monocultural prescrita pela visão 

dominante, também busca romper como a monoculturalidade325 mental sob a qual se prestam 

diversas acepções pedagógicas; em outras palavras, argumentamos que os povos indígenas em 

Pernambuco estão desenvolvendo práticas não somente para si, mas para o conjunto geral da 

sociedade envolvente, numa perspectiva voltada a descolonizar o pensamento educacional 

homogeneizante, a partir de uma constante politização e visibilidade pública das ações que 

realizam. Em todo caso, apesar do esforço, empenho e avanço, até mesmo no campo legal, 

demandas sobre diversidade, multiculturalismo crítico, autonomia e propostas com relação à 

interculturalidade na educação escolar indígena, são bastante limitadas no Estado de 

Pernambuco, principalmente se tratando de situações operacionais. Grande parte as escolas 

indígenas não dispõem de material didático específico para todas as matérias; a formulação do 

currículo diferenciado encontra muita resistência diante da matriz curricular oficial; várias 

escolas funcionam precariamente carecendo de espaços, mobiliário adequado, laboratórios, 

recursos multimeios, pátios ou dispensas; perduram as dificuldades quanto a condições de 

deslocamento e acesso às escolas, tanto do professor/a quanto do aluno/a. Por sua vez, a 

equipe gestora da SEE tem bastante limitação em reconhecer e aceitar as propostas 

pedagógicas deferidas pelas comunidades. Assim, algumas dessas situações ou mesmo o 

conjunto delas podem ser responsáveis pelos índices de evasão ou retenção de alunos nas 

escolas (vide quadro demonstrativo das escolas Pankará, cap. V). Por conseguinte, cabe 

destacar que as atividades organizadas e desenvolvidas pelo coletivo de professores/as 

indígenas no Estado, embora se entrecruzem com esses dilemas, estão, paulatinamente, 

garantindo destaque a construção de propostas pedagógicas curriculares – avançando sobre 

dificuldades, definindo proposições e afirmando novas pautas –, de modo a conferir status de 

qualidade aos processos de ensino-aprendizagem, sobretudo proporcionando as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos uma educação focada na realidade “ecossociocultural” 

específica de cada povo.  

          Defendemos, ao longo dessa investigação, que essas demandas, mesmo tendo de 

enfrentar uma série de adversidades, têm o mérito de se caracterizar como práticas político-

pedagógicas democráticas, realistas e mais condizentes com as necessidades das comunidades 

indígenas, assegurado, não obstante, um processo coletivo de reafirmação cultural e 

intercultural, bem como a “reconstrução da auto-estima e auto-imagem” (SILVA, 2003) de 

                                                 
325 De acordo com Limeira (2010, p. 186) a monoetnicidade ou mononacionalidade do Estado, numa sociedade 
multiétnica ou multinacional, é o primeiro desajuste de uma relação eficiente e democrática entre sociedades.   
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cada educador/a indígena. Dessa forma é possível dizer, a partir da análise de discurso sobre 

educação escolar Pankará, que seus resultados sinalizam avanços significativos quanto à 

realização de propostas utilizando-se a perspectiva intercultural. Esse processo sugere 

apreensão de ferramentas heurísticas diversas – instrumentalidade de conceitos, corpo 

teórico, argumentos, análises – constituem-se recursos necessários para planejamento e 

execução de políticas focadas na diversidade cultural (conforme capítulo III).  

           As preocupações dos professores/as Pankará inclinam-se sob esse viés, procurando 

reestruturar um sistema de práticas (individuais e coletivas), ainda responsáveis pelo retardo 

de atividades pedagógicas e outras proposições requeridas, particularmente aquelas 

capitaneadas pela comunidade educativa.  A par desse horizonte dever-se-á compreender os 

discursos instituídos por professores/as e lideranças – práticas de mudança e intervenção 

social – como uma trajetória em andamento, ou seja, inseridos em contextos estão sendo 

reconfigurados pela ação dos sujeitos. De maneira geral eles indicam alternativas para pensar 

e realizar projetos em educação diferenciada, valorando as diversas expressões identitárias 

dos povos indígenas espalhados pelo interior do Estado de Pernambuco. O desafio reside em 

fazer prevalecer, no escopo da escola indígena, um novo status para a proposta curricular 

evidenciada pelos índios, sobretudo pela falta de flexibilidade da matriz curricular 

institucional. Tal dicotomia traz instabilidade e insegurança aos projetos defendidos pelas 

comunidades326. Nesse caso denota haver duas vias de impasse: de um lado aquela pleiteada 

no coletivo de professores/as e lideranças indígenas, argumentando-se em torno de 

etnoconhecimentos, cosmovisões, identidade social e cultural, ações pedagógicas 

interdisciplinares e contra-disciplinares; do outro, um sistema formal/prescritivo presente na 

estrutura da SEE, baseado em números, gráficos, tabelas, resultados estatísticos, 

planejamentos estratégicos, desenvolvimento curricular, normas e rotinas. Trata-se de 

perspectivas diferentes e, em alguns casos, até mesmo antagônicas. Todavia, a primeira 

proposta tem consubstanciado o desenho curricular das escolas indígenas em Pernambuco, 

potencializando amplas discussões junto a SEE, revelando ser exeqüível o diálogo 

intercultural e o pensar em torno da pluralidade, também ideológica, sem querer esgotar os 

diferentes pontos de vistas merecedores de outras reflexões. Tem-se, assim, acumulado 

condições para profusão de um debate que se compromete com a transformação da educação 

                                                 
326 Um dos méritos da educação intercultural indígena tem sido o de ajudar professores/as e lideranças, através 
da análise de suas práticas cotidianas, em saber como desconstruir dicotomias e binarismos tão comuns no 
discurso educacional hegemônico. 



 381

escolar, levando os sujeitos a assumirem e se engajarem com pautas que indicam aberturas de 

caminhos e avanço sobre novas fronteiras.  

          Uma visão mais abrangente acerca do lugar social e político da educação escolar busca 

não subtrair os freqüentes argumentos ligados a relações sociais, de poder, estruturas 

antagônicas, percepções ideológicas, conflitos culturais e interculturais, de modo a considerar 

a conexão de todos esses elementos, fundamental e necessário, já que eles não se caracterizam 

como reflexo ou subproduto de interposições macrosociais, econômico e política da sociedade 

dominante (SOUZA, 2007; FLEURI, 2003). Conforme defendido no capítulo IV, o papel da 

educação intercultural seja no campo pessoal ou coletivo é sempre exercido sob múltiplos 

desdobramentos – entre limites e limiares – de maneira que processos de ensino-

aprendizagem, sob essa vértice, possam servir como referência conceitual na configuração de 

propostas pedagógicas para as escolas indígenas ou não-indígenas. Esse tipo de abordagem 

permite entender sob quais sentidos são elaboradas práticas discursivas327, no campo da 

diversidade cultural, podendo vir a se transformar num contraponto indispensável  quanto à 

avaliação de experiências e reelaboração teórica, mas, sobretudo permitindo orientar ainda 

mais o trabalho de intervenção dos atores sociais.   

          Como um dos focos da investigação foi procurar desvelar “transformações nas práticas 

discursivas e suas interrelações com processos mais amplos de mudança social e cultural” 

(FOUCAULT, 2004; FAIRCLOUGH, 2001) no âmbito de práticas pedagógicas e curriculares 

desenvolvidas por professores/as Pankará, diversas análises foram necessárias para que 

pudéssemos abarcar alguns de seus diferentes significados328. Assim, pela complexidade e 

abrangência do tema, optamos por oferecer ao entendimento sobre a função social e política da 

escola indígena a categoria escola diferenciada (BRASIL,1988), local onde circulam, 

interagem, conflitam e compõem-se (SOUZA e FLEURI) reciprocamente as identidades dos 

integrantes da comunidade educativa. Nesse caso, no escopo teórico das formações discursivas 

dos educadores/as Pankará (o projeto de educação escolar como lugar axial da práxis 

pedagógica) co-existe sinais bastante expressivos que questionam modelos monoculturais e 

etnocêntricos de práticas pedagógicas focadas nessas perspectivas. Isso tem feito realmente 

diferença, diante da visão atual de educação intercultural que esses sujeitos estão 

desenvolvendo. Podemos dizer que a escola pankará possui caráter político, uma vez que 

                                                 
327 Constitutivas de conhecimento e com condições de transformação do conhecimento, conforme Fairclough 
(2001, p. 62), associadas a uma determinada formação discursiva. 
328 De acordo Hall (2005, p. 41) é preciso não esquecer que existem sempre significados suplementares com os 
quais não temos qualquer controle, que surgirão e subverterão nossas tentativas para criar mundos fixos e estáveis.  
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responde a várias posições político-pedagógicas em andamento; e que o plano das lutas 

ideológicas travadas com a sociedade envolvente tem repercutindo na própria prática educativa 

de seus principais consecutores/as, permitindo inclusive que os membros da comunidade, 

participem dinamicamente dos projetos da escola. Essa dimensão possibilita conferir maior 

status ao papel requerido dos sujeitos, materializando-se pelo êxito no desenvolvimento dos 

projetos pedagógicos e curriculares. A priori são posições de resistência produzidas e definidas 

no campo da práxis, tencionando e envolvendo cada vez mais os indivíduos, para que de posse 

de suas escolhas, paulatinamente, tentem reestruturar formas de dominação discursivas e não-

discursivas, mediante o amadurecimento de proposições instituídas na prática. Por isso que na 

análise de discurso não existe apenas a preocupação com o jogo das relações de poder, mas, 

sobretudo com a maneira como determinadas situações de poder “moldam ou transformam as 

práticas discursivas de uma sociedade ou instituição” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 58). 

Dialeticamente se os sujeitos sociais são afetados ou modulados pelas práticas discursivas 

(práticas discursivas afetando ou moldando a identidade social) também serão capazes de 

remodelar e reestruturar essas mesmas práticas (Idem, p. 70), empregando estratégias para 

ampliar novas regras de formações discursivas. Dependendo do estado das relações na qual 

formações discursivas são produzidas ou reproduzidas, elas podem sim serem alteradas – no 

caso particular da educação escolar Pankará isso fica patente –, desde que se compreendam 

essas imbricações como processos mais amplos de mudança social, intercultural, político e 

pedagógica. Podemos dizer com isso, que foramações discursivas têm centralidade nas escolhas 

políticas que as pessoas assumem, de modo a poder mudar regras de dominação e conflitos 

preexistentes nas formações discursivas e não-discursivas.  

          A configuração das ações do movimento de professores/as Pankará, foram nessa 

investigação percebidas como fenômenos “simultaneamente discursivos e políticos” (GOHN, 

2007, p. 160) relevando a coexistência de experiências subjetivas, afetivas e cognoscitivas – 

num processo intenso e ao mesmo tempo interativo – abarcadas sob um enorme lastro de 

possibilidades, produzindo, não obstante, seus próprios significados e representações.  Esse 

horizonte envolve a assunção de uma nova ética inserida à prática de educação escolar e não 

escolar, como também outra(s) postura política, diante dos imperativos da vida em sociedade. 

Porquanto, a escola indígena passa, efetivamente, a assumir o papel social de articuladora e/ou 

mobilizadora,  resistindo contra modelos monoculturais de educação formal. O processo de 

ensino-aprendizagem vai então incorporar outras potencialidades, seja conceituais ou 
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atidudinais329, incidindo nas diversas capacidades das pessoas, a fim de reorientar a natureza da 

intervenção pedagógica, sobretudo destacando o protagonismo ativo, tanto do aluno como do 

professor/a (ZABALA, 1998). Nesse sentido, transformação no ambiente escolar implica saber 

lidar com um determinado tipo de discurso que organiza a maneira de “pensar em maneira de 

fazer” de modo a produzir um discurso que oriente um “saber-fazer” (CERTEAU, 1994, 

p.136) articulador de práticas. Esses desdobramentos labirínticos, designamos como estratégias 

ou táticas330 discursivas, já que a práxis pedagógica331 não se revela de forma retilínea, porém, 

se manifesta sob traços em descontinuidades. Delimitar, portanto, um conjunto de práticas de 

discursos supõe instituir um ou diversos campos discursivos, sobre essas práticas (CERTEAU, 

op. cit.). Significa dizer que essa circularidade do discurso/prática, tem conseqüência direta 

sobre a práxis, podendo contribuir, de sobremaneira, com os processos de regularidade e 

transformação da realidade que se tem; fazendo com que os sujeitos percebam seus saberes-

dizeres-fazeres como eventos dispersivos, mas também entendendo, como os eventos 

discursivos e não-discursivos, podem moldar aquilo que os mesmos sujeitos percebem ou 

percebiam (POPKEWITZ, 2002) à própria práxis.  

          A caracterização da educação escolar Pankará, passa fundamentalmente pelo processo de 

assunção cultural realizado em razão das condições que os discursos a favor da escola 

diferenciada se organiza, reflete e se estabelece como pauta. Sendo assim, os educadores/as 

indígenas locais são confrontados a tomarem parte de diferentes universos culturais, inseridos 

na e com a elasticidade das implicações que se dão dentro da escola ou no âmbito mais amplo 

das relações interculturais. Isso porque a práxis pedagógica não está subtraída nem isolada das 

situações relacionadas com a natureza, intercurso e dinâmica da sociedade, muito menos com 

as “políticas educacionais ou com a própria organização das instituições escolares” (BATISTA-

NETO e SANTIAGO, 2006, p. 12), embora sendo, a escola Pankará, um espaço de resistência, 

contestação e afirmação cultural, bastante forte. Por isso os professores/as indígenas se 

reconhecem como atores sociais capazes de construir conhecimentos, buscando no intercurso 

                                                 
329 Segundo Zabala (op. cit., p. 46) “as atitudes são tendência ou predisposições relativamente estáveis das 
pessoas para atuar de certa maneira. São a forma como cada pessoa realiza sua conduta de acordo com valores 
determinados. Assim, são exemplo de atitudes: cooperar com o grupo, ajudar os colegas, respeitar o meio 
ambiente, participar das tarefas escolares, etc.” 
330 Lembra-nos Michel Certeau (op. cit., p. 105) que o estudo “de algumas táticas cotidianas presentes não deve 
(...) esquecer o horizonte de onde vêm (...) nem o horizonte para onde poderiam ir”.  
331 Para Neto & Santiago (2006, p. 13), “a prática pedagógica é uma forma específica de práxis. Enquanto práxis, 
ela é uma prática social que envolve atividade teórico-prática. Formalmente ela compreende uma dimensão 
ideal, teórica, idealizada que envolve a subjetividade humana, e uma dimensão material, propriamente prática e 
objetiva. É nesse sentido que a práxis exige relação teoria-prática na medida em que o homem, ao transformar o 
objeto, também se constrói, transformado a si mesmo”. 
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ensino-aprendizagem, a superação de práticas compensatórias, transferidoras ou etnocêntricas. 

Discurso que se caracteriza não tanto como maneira de se conceber, mas antes pelo modo em 

que é possível se realizar (CERTEAU, 1994; GREGOLIN, 2006; CAMINI, 2009).   

          Objetivar propostas das escolas Pankará, ou seja, correlacionar intenções com aquilo que 

se vivencia/evidencia na prática cotidiana, corresponde a fazer articulação teoria e prática 

pedagógica uma maneira permanente de ação político-dialética. Tais arranjos epistemológicos 

trazem a baila os aportes indispensáveis às demais lutas instituídas no coletivo da comunidade 

indígena, transformando os sujeitos em atores sociais preocupados com a realização de um 

projeto educacional pedagogicamente diferenciado. Todavia, isso não quer dizer que a 

perspectiva de organização social e política do povo Pankará, molde ou instrumentalize os 

consecutores da educação escolar e, sob o mote de ações pragmáticas, consiga “ajustá-los as 

suas necessidades” (PORTO, 2008, p. 60). Ao contrário, trata-se, no lastro da discussão 

levantada, de conceber práticas discursivas e não-discursivas enquanto acontecimentos 

matizados por enunciados – no âmbito do espaço escolar – e pela confluência das relações 

interpessoais que produzem efeitos de sentido a materialidade do discurso pedagógico. Noutras 

palavras, priorizamos nessa pesquisa, investigar a função social do discurso entre 

professores/as332, através do projeto de educação intercultural Pankará (função social da 

escola).  

          Concordando com Gregolin (2006) assumimos que um conjunto de enunciados constitui 

um discurso e, como tal, precisam estar relacionados num determinado domínio de objetos ou 

originados por uma mesma modalidade de enunciação, “colocando em jogo um conjunto 

análogo de conceitos e distinções”. Assim, “um discurso será individualizado pelas escolhas e 

estratégias de argumentação que mobiliza” de modo a definir “funções, estatuto ou posições” 

(Idem, p. 101) que o sujeito poderá vir a ocupar. Em todo caso, é sempre necessário não 

subtrair das estratégias do discurso, demandas institucionais mais amplas que, num dado 

período, dão forma e corpo a um sistema de regras e comportamentos, a ponto de decidir qual 

discurso sobre educação, incluindo seus locutores, pode ou não ser considerado (DREYFUS e 

RABINOW, 1995, p. 74). Isso por que a análise de discurso não somente se preocupa com as 

nuances de poder no discurso, mas também se volta para aquilo que moldam e modificam as 

práticas discursivas de uma determinada “sociedade ou instituição” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

58); já que “(...) qualquer tipo de prática discursiva é gerado de combinações de outras e é 

                                                 
332 A função social dos professores/as Pankará é lutar por uma educação comprometida com as principais 
demandas da comunidade indígena, explicitando os valores que representem à dinâmica e construção do projeto de 
sociedade com a qual se identificam. 



 385

definido pelas suas relações com outras práticas discursivas” (idem, p. 64). No panorama da 

educação indígena, estruturas são reproduzidas ou transformadas, sobretudo “(...) dependendo 

do estado das relações, do equilíbrio de poder, entre os que estão em luta num domínio (...) 

particular de prática, tal como a escola (...)” (pp. 84-5). Embora Fairclough (op. cit.) aceite a 

tese Foucaultiana de que tanto os objetos quanto os sujeitos sociais sejam moldados pelas 

práticas discursivas, ele insiste que essas práticas 

 

são constrangidas pelo fato de que são inevitavelmente localizadas dentro 
de uma realidade material, constituída, com objetos e sujeitos sociais pré-
constituídos. Os processos constitutivos do discurso devem ser vistos, 
portanto, em termos de uma dialética, na qual o impacto da prática 
discursiva depende de como ela interage com a realidade pré-constituída 
(Idem, p. 87). 
 

Isso sugere, não obstante, 
 

que os sujeitos sociais constituídos não são meramente posicionados de 
modo passivo, mas capazes de agir como agentes e, entre outras coisas, de 
negociar seu relacionamento com os tipos variados de discurso a que eles 
recorrem (Idem, Ibidem).  
 
 

          A contundência desses argumentos encontra força no plano interdiscursivo da educação 

escolar Pankará, quando seus principais consecutores/as buscam aprimorar alternativas visando 

modificar o modelo curricular de suas escolas, no meio de outros contra apelos pedagógicos e 

curriculares. Mudanças, amiúde, não no sentido puramente sistêmico, gravitadas em torno de 

estruturas escolares, mas relacionadas a condições necessárias para uma solução substancial e 

factível, face aos impasses do formato de educação instituída e instituinte nas comunidades 

indígenas do Estado de Pernambuco. Em geral, o processo de intervenção, mobilização e 

formação política/militante, entre professores/as vinculados a COPIPE, busca explicitar maior 

autonomia face às regras institucionais e administrativas que sobre esses mesmos processos 

atuam.  No sorvedouro dessas determinações co-existem situações contraditórias333, em parte 

devido à natureza do próprio formato de escola, tornando assim necessário saber lidar com 

diferentes interesses, conexões e sentidos, para que se consiga estabelecer outras práticas no 

nível da correlação de forças na qual se encontra. A escola Pankará, nessa perspectiva, se 

                                                 
333 Faz-se necessário não esquecer que atualmente vivenciamos uma crise estrutural das “instituições capitalistas 
de controle social na sua totalidade”, fundada numa contradição básica do próprio sistema capitalista, ou seja, não 
se pode separar “avanço” de “destruição”, nem “progresso” de desperdício – ainda que as resultantes sejam 
catastróficas (MÉSZÁROS, pp. 65,73). 
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define como um importante processo de reorganização e fortalecimento da identidade étnica334 

e social do povo, proporcionando, substancialmente, uma melhor qualidade de vida de seus 

principais atores, além de abrir horizontes políticos esperançosos, diante do projeto de 

sociedade requerido pelos membros da comunidade educativa. Desse modo, demos destaque 

aos sujeitos envolvidos na educação escolar, e de igual forma, conferimos ao discurso 

pedagógico, lugar central diante da análise empírica, delineada no âmbito de nossa 

investigação. Para fins de articulações, buscamos entrecruzar alguns “cenários” 

epistemológicos que melhor corroborasse com os objetivos previstos na pesquisa, como uma 

das formas possíveis de tentar aglutinar as informações e poder interpretar, com menos erros, 

práticas “desencadeadoras de eventos discursivos” (FERREIRA, 2008, p. 248) e 

interdiscursivos da educação escolar indígena Pankará. Sob o ponto de vista educacional esse 

discurso pedagógico configura-se como uma prática de leitura e intervenção no mundo 

(FREIRE), podendo também ser considerado uma maneira particular na qual se expressa uma 

linguagem crítica, enraizada numa visão intercultural de sociedade; matizada entre formas 

dialógicas de identidades culturais, e radicada pela pluralidade das relações étnicas e 

interétnicas, no campo da diversidade cultural.  

           O debate aprimorado nos últimos anos sobre educação escolar indígena (SILVA & 

GRUPIONI, 1995; SILVA e FERREIRA, 2001; URQUIZA, 2006) traz como imperativo a 

necessidade de ressignificar os sistemas institucionais de educação formal, configurando outros 

espaços mais favoráveis ao diálogo na perspectiva intercultural.  Por isso, no contexto Pankará, 

a organização de suas escolas está intimamente ligada às demais formas de lutas demandadas 

pelo povo, alinhadas, sobretudo, aos apelos recorrentes da organização estadual de 

professores/as indígenas. Portanto, o projeto de educação diferenciada, específica e 

intercultural (BRASIL, 1998) é um direito legitimamente conquistado, que vem se 

materializando no plano das propostas curriculares construídas pelo movimento indígena 

nacional, ONGs e outras parcerias. Esse movimento tem ensejando, sobretudo, edificar novo 

limiar de discursos e práticas em educação, sob a plêiade de projetos político-pedagógicos 

                                                 
334 De acordo com Monteiro (2005, p. 364), a identidade étnica “consiste en el sentimiento de pertenencia a cierto 
grupo social, sustentando en la creencia de un origem común y em la construcción de un repertorio diacrítico que 
pérmita a cada comunidad étnica definirse, organizarse y diferenciarse de las demás. Las comunidades étnicas 
integradas exitosamente en la sociedad están politicamente organizadas en una forma más amplia y han 
conseguido volverse más capaces de imponer ideales que beneficien sus necesidades. Tambien han redescubierto o 
revelado su propia historia étinica y han sido capaces de redefinir su cultura. Eso no debería ser considerado como 
la modificación de la esencia de la cultura, sino como una cultura redefiniendo sus condiciones sociales y políticas 
e proveyéndose a si mesmo de las armas para ser más competitiva en um mundo plural”. Sobre o tema ver 
também: Barth (1969); Oliveira (1976, 1981, 1988), Oliveira (1999). 
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congruentes, que realmente venham defender ou ancorar-se nos principais interesses e 

demandas historicamente reivindicadas pelos povos indígenas do país.  

          Não obstante, são muitos os fatores335 e dilemas persistentes no âmbito da assistência 

regular na área de educação escolar indígena no Brasil. Praticamente em todas as escolas existe 

algum tipo de problema. Embora os casos tenham menor ou maior proporcionalidade, na sua 

totalidade, muitos deles já poderiam ter sido solucionados, desde que os órgãos diretamente 

responsáveis, realmente se dispusessem a fazê-lo. Os exemplos se multiplicam e estão 

espalhados por todos os estados da federação, onde há escola indígena. Listamos aqui, tão 

somente alguns336: falta de escolas no povo Kulina, município de Feijo, situação que atinge um 

número expressivo de crianças em idade escolar; ausência de infraestrutura nas escolas do povo 

Pataxó Hã-Hã-Hãe, em Pau Brasil; falta de transporte, alimentação e prédio escolar, povo 

Guajajara, Barra do Corda; também não há escola na aldeia do povo Myky, município de 

Brasnorte;  inexistência de projeto de educação diferenciada, conforme preconiza a legislação 

nacional, entre os Kadiwéu, município de Porto Murtinho; precariedade de material escolar e 

infraestrutura nos Guató de Corumba; o povo Gavião de Bom Jesus do Tocantins também sofre 

com a falta de unidade escolar; os Asurini, do município de Tucurui, reivindicam construção da 

escola e do posto de saúde; uma quantidade enorme de povos reivindicam o ensino médio nas 

aldeias; os Yanomami reclamam pela não inclusão de suas escolas no Censo Escolar 2009, 

                                                 
335 No final de seu segundo mandato o presidente Luis Inácio Lula da Silva obteve um índice extraordinário de 
aprovação junto à população brasileira. Redistribuição de renda, emprego, educação, moradia e alimentação mais 
barata, foram políticas sociais positivas, favorecendo, principalmente, as classes menos prestigiadas do país. 
Destaque para o programa fome zero e bolsa família; esses programas, junto a outras ações estratégicas, ajudaram 
a retirar milhões de brasileiros da linha de extrema pobreza, exclusão e marginalidade, um legado que será 
dificilmente superado. Todavia, em relação à aplicação da política indigenista desenvolvida por seu governo, foi 
certamente um dos piores períodos vivenciado pelos índios do Brasil. Como sabemos, o presidente Lula insistiu na 
realização de um modelo desenvolvimentista econômico a fim de implementar programas de inclusão social de 
curto e médio prazo. A criação do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento – financiado pelo BNDS com 
recursos advindos do Tesouro Nacional –, sintonizado com o IIRSA, iniciativa para a Integração da Infra-estrutura 
Regional Sul-Americana) repercutiu negativamente no seio das organizações sociais que lutam em defesa do meio 
ambiente e da ampla participação democrática nas decisões e definições de políticas sociais. Diretamente afetados, 
os povos indígenas viram emperrar ainda mais os processos demarcatórios de suas terras. Sobre essa 
particularidade, fazendo uma comparação com períodos anteriores, nos governos de Fernando Collor de Mello e 
Itamar Franco (1990-1994), 130 terras indígenas foram homologadas, num total de 31.913.228 hectares; no 
governo subseqüente, o presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), homologou 145 áreas, num total de 
36.061.504 ha; por sua vez, nos dois mandados do presidente Lula (2003-2010), apenas 79 áreas tiveram seus 
registros de homologação concluídos. Desdobrando-se sobre essa situação, o número de assassinatos escalonou 
substancial e vertiginosamente no país. Nesse período 452 índios tiveram suas vidas ceifadas, dezenas de 
lideranças foram criminalizadas, seja por esbulho possessório, seja por formação de quadrilha. A omissão do 
governo também permitiu que muitos fazendeiros, principalmente do Mato Grosso do Sul, destruíssem 
acampamentos indígenas; também o governo desconsiderou a opinião dos afetados pelas obras da transposição das 
águas do Rio São Francisco e construção de hidrelétricas, dando, por sua vez, sinal verde para o agronegócio, a 
monocultura da cana-de-açúcar e a disseminação da soja transgênica nas terras indígenas (cf. CIMI, 2010, pp. 9-
10). A par da reincidência dessa situação, podemos perguntar: de quantos mil cadáveres se faz a reputação de um 
governo? 
336 Segundo dados do CIMI (2010, pp. 115-118). 
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significando perda de recursos para aquisição de material didático, merenda e funcionamento 

da unidade escolar;  a comunidade Xokó, Porto da Folha, Sergipe, exige contratação de 

professor/a; e os povos indígenas de Pernambuco, denunciam o não cumprimento da Lei 

10173/2001 que trata da instituição e regulamentação da educação escolar nos sistemas 

estaduais de ensino, além da situação irregular de contratação e ausência da categoria professor 

indígena;  contestam também: o desrespeito pelos projetos pedagógicos elaborados e 

executados nas escolas; desvirtuamento dos recursos específicos; precariedade das instalações 

físicas; retardo na entrega da merenda e interferência de prefeitura na organização social da 

comunidade Pankará. Evidente que os povos indígenas do país, a partir de suas organizações de 

base, têm buscado encontrar soluções para a maior parte desses impasses, a fim de transpor 

suas principais reincidências, como o caso aqui analisado, da educação escolar, de um 

determinado grupo. 

         Destarte, o indianismo combativo das lideranças indígenas de Pernambuco necessita 

prestar atenção as suas principais propostas e ações, para não se transformar num indigenismo 

burocrático, submisso a gabinetes, pastas e escritório, defensor de um discurso etnicista míope, 

sem fôlego de engendrar um movimento social radicado na “inquebrantabilidade da ação 

direta” de seus membros; também ficar alerta quanto ao jogo semântico dos esquemas retóricos 

fundado pela “racializações das diferenças sociais”; devendo entender, como diz Linera (2010, 

p. 169) que a “exclusão étnica”, político-cultural, se converteu no principal “eixo articulador da 

coesão estatal”. Em sentido geral, a educação escolar indígena, caberá buscar, a base da 

renovação de perspectivas, nova ética de ação política, conferindo sentidos mais amplos a 

própria práxis pedagógica, de modo a não restringir-se a reprodução social emanada pelos 

vínculos da sociedade do capital. Outra situação a destacar diz respeito à questão da “tolerância 

cultural” incorporada ao atual discurso neoliberal da educação, pois ela, de acordo com Linera 

(Idem, p. 156), (...) “é simplesmente a legitimação discursiva do neototalitarismo do capital, 

que se nutre do fingimento suspenso de racionalidades comunais fragmentadas, parcialmente 

reconstruídas e para as quais as diferenciações culturais e políticas deliberadamente fomentadas 

pelo Estado se prestam a dar coesão aos ritmos escalonados e intermitentemente congelados da 

subsunção produtiva ao capital”. Não se trata, todavia, a nosso ver, de um movimento radicado 

na irreconciabilidade com as desventuras do Estado, o problema e ir além dos “ritmos da 

coesão” estatal, conferindo-lhes, sobretudo em torno do problema, variações, aberturas e outras 

rupturas necessárias. Por isso, a rearticulação política e cultural do povo Pankará, fruto de sua 

recente etnogênese (incluindo o movimento de des-etnificação e re-etnificação), tem 

potencializado processos de educação escolar local, com a incorporação de discursos 
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pedagogicamente orientados, no qual o coletivo de sujeitos passam a lidar com argumentos 

favoráveis a um tipo de sistema complexo de interrelações dinamicamente aglutinador.  

          Portanto, nesse estudo, explicitamos, que o conjunto de ações delineadas pelos 

educadores/as Pankará tem se caracterizado como discurso e prática de transformação social, 

conferindo aos processos de educação, uma dimensão político-pedagógica excepcional, factível 

ao projeto de sociedade requerido pela comunidade indígena; que o projeto de educação escolar 

em andamento, mostra ser possível instituir um sistema educacional alternativo – enquanto 

modo de controle social – em confrontação ao sistema geral da política estadual de educação, 

implementada pelo governo do Estado de Pernambuco; por fim, há entre esses atores, profunda 

consciência política, associada a um intenso compromisso com os valores democráticos, 

prefigurados no espírito do projeto de uma sociedade justa. Porém, a imagem fugidia dessa 

perspectiva educacional é feita em trânsito, ora dirigem ora alteram seu itinerário, e às vezes 

necessita cruzar caminhos nem sempre previsíveis. Assim, nossa análise quis ser uma leitura da 

escrita e interpretação da palavra praticada (ou de suas direções de sentido), implicando uma 

“re-leitura mais crítica” (FREIRE, 1983, 1993) do projeto de educação escolar Pankará, a fim 

de poder nos aproximar das formas simbolizadoras sob as quais se esboçam. Esperamos, por 

fim, que esse estudo, possa motivar a profusão de outras pesquisas, ampliando 

substancialmente a temática aqui desenvolvida, de modo a superar suas lacunas e 

redimensionar seus limites. 
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Anexo 1 

 

             Quadro Geral dos Povos Indígenas do Estado de Pernambuco 

 

 Nomes Outros nomes
ou grafias 

Família/    
Língua 

UF (Brasil) 
Países limítrofes

População 
censo/estimativa 

01 Atikum Aticum  BA, PE 5.852 (Funasa, 2006) 
02 Fulni-ô  Ia-tê PE 3.659 (Funasa - 2006) 
03 Kambiwá Cambiua  PE 2.820 (Funasa - 2006) 

04 Kapinawa Capinawa  PE 3.294 (Funasa - 2006) 
05 Pankará   PE 2.702 (Funasa - 2006) 
06 Pankararu   MG, PE 6.515 (Funasa - 2006) 
07 Pipipã   PE 1.640 (Funasa - 2006) 
08 Truká   BA, PE 4.169 (Funasa - 2006) 
09 Tuxá   AL, BA, PE 3.927 (Funasa - 2006) 
10 Xukuru Xucuru  PE 10.536 (Funasa/Siasi, 

2007) 
11 Pankaiuká   PE  

Informações sobre os Pankaiuká, vide http:/www2.oul.com.br/JC/sites/índios/historia1/html (não há 
dados sobre a população). 

Os números desta listagem são aproximados, devido aos muitos problemas do censo, 
principalmente nos casos das etnias que se encontram espalhadas em várias terras, cujo 
levantamento dos dados foram feitos em épocas e por instituições diferentes. 

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA). http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-
atual/linguas/troncos-e-familias  -  Acessado em 06/12/2009. 

 
O Nordeste destaca-se como a segunda região do país em termos de população indígena 
representando 2,78% do total geral; Permanbuco aparece como a quinta região do páis, com 
cerca de 40 mil indivíduos. Os 11 povos do Estado estão distribuídos em vinte municípios, 
concentrados principalmente no Sertão do São Francisco (semiárido nordestino). Junto com as 
áreas demarcadas, as Terras Indígenas (TIs) representam 3,01% dos imóveis cadastrados em 
todo Estado. 
 
Fonte: http:/www2.oul.com.br/JC/sites/índios/historia1/html – Acessado em 20/03/2012. 
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Anexo 2 

 
Quadro: Função Enunciativa I 
 
     QUADRO I FUNÇÃO ENUNCIATIVA NO CAMPO DA DIVERSIDADE 
CULTURAL 
Região 
discursiva 
 
 

Política Pública de Educação Pesquisa 
Educacional 

Movimento 
Indígena 

MEC CNE ANPED OIEEIP/COPIPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
Discursiva 

Paradigmas 
emergentes; 
Novas 
configurações 
estruturais; 
Dilemas 
contemporâneos; 
Recomposição 
de forças nas 
relações de 
trabalho;  
Assunção das 
novas demandas 
tecnológicas: 
sociedade de  
consumo e 
informação; 
Relação entre o 
local e o global 
 

Impasses e 
prescrições na 
Educação 
Nacional; 
Educação e 
exclusão social; 
Planos e Metas; 
Educação, 
integração e 
desenvolvimento 
entre minorias 
étnicas 

Formação de 
professor: 
limites e 
proposições; 
Educação e 
arremedo 
interétnico; 
Possibilidades 
e 
compromissos 
com a 
educação no 
âmbito da 
diversidade; 
Educação e 
regulação 
social; 
Ausência de 
autonomia 
nos projetos 
pedagógicos 
das escolas 
indígenas; 
Divórcio 
entre a base 
legal e sua 
aplicação 
prática 

Projeto de 
sociedade dos 
povos indígenas; 
Alianças 
interétnicas; 
Dívida social do 
Estado brasileiro 
para com os 
excluídos; 
Formatação de 
política pública; 
Crítica ao modelo 
de sociedade 
excludente 
capitalismo e 
liberalismo 
econômico; 
Política de 
identidade e 
afirmação étnica; 
Relação de gênero 
e classe 
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 Quadro: Função Enunciativa II 
 
    QUADRO II FUNÇÃO ENUNCIATIVA NO CAMPO DA DIVERSIDADE  
                                                         CULTURAL 
 
 
 
 
 
Materialidade 
Discursiva: 
condição/ 
produção e 
efeito de  
sentido 
 
 
 
 
 
 
 

Política Pública de Educação Pesquisa 
Educacional 

Movimento 
Indígena 

MEC CNE ANPED OIEEIP/COPIPE 
Mass mídia: 
TV, Rádio, 
Jornais, 
ambientes 
virtuais; 
Livros 
temáticos; 
PCNs; 
Sistemas de 
avaliação 
institucional; 
Treinamento 
e 
qualificação 
profissional 

Legislação 
constitucional e 
infraconstitucional:
CF/88, LDBN/99, 
Pareceres, 
Resoluções; 
Conferências, 
Estudos, 
Seminários 

Articulação 
entre 
universidades 
(do país e 
estrangeiras); 
Produção 
acadêmica; 
Agência de 
financiamento, 
avaliação e 
legitimação de 
pesquisa 
(CNPq, 
CAPES); 
Editoração 

Movimentos 
Sociais 
organizados: 
deliberações e 
proposições; 
Assembléias 
interétnicas; 
Alianças e 
parcerias: 
Igrejas, 
Universidades, 
Movimento 
Negro, ONGs, 
MST; 
Fundamentação 
de critérios 
reivindicatórios 
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Quadro: Política de Identidade I 
 
    QUADRO I POLÍTICA DE IDENTIDADE, CURRÍCULO, EDUCAÇÃO,  
                                 CULTURA E INTERCULTURALIDADE 
Região 
discursiva 
 
 

Política Educacional Lócus 
Acadêmico 

Organização 
Indígena 

MEC CNE ANPED OIEEIP/COPIPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Política de 
Identidade 
 
 
 
 

A educação 
enquanto 
demanda 
subseqüente à 
constituição 
de 1988; 
A pluralidade 
e o jogo da 
diferença no 
interior da 
sociedade 
brasileira; 
Busca por uma 
sociedade 
aberta à 
diferença, 
respeitosa e 
menos 
discriminadora 
 

Busca por um 
ordenamento 
político/ético/ 
pedagógico no 
âmbito dos 
espaços 
educacionais; 
Assegurar 
tratamento 
equilibrado 
com base na 
igualdade de 
direitos em 
relação às 
diferenças 
étnicas 

Profusão de GTs 
de Pesquisa: 
Movimentos 
Sociais e 
Educação (GT 
03); Estado e 
Política 
Educacional 
(GT 05); 
Currículo (GT 
12); Relações 
Raciais/Étnicas 
e Educação (GT 
21); Educação 
Ambiental (GT 
22); 
Aprofundamento 
temático; 
Projetos 
pedagógicos 
diferenciados; 
Diálogos 
interculturais; 
Protagonismo 
dos movimentos 
sociais; 
Crítica as 
ideologias 
tecnocráticas e 
corporativistas 
presentes na 
educação liberal 

Experiências de 
autoria e co-autoria 
na educação escolar 
indígena; 
Educação, 
emancipação e 
protagonismo; 
Identidade étnica e 
luta cultural; 
Ação cultural do 
professor-a 
indígena; 
A escola indígena e 
o desenvolvimento 
de relações 
interculturais; 
Articulação entre 
novas linguagens e 
crítica social; 
Política de 
afirmação de 
direitos   
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Quadro: Política de Identidade II 
  
 
    QUADRO II POLÍTICA DE IDENTIDADE, CURRÍCULO, EDUCAÇÃO,  
                                CULTURA E INTERCULTURALIDADE 
Região 
discursiva 
 
 

Política Educacional Lócus 
Acadêmico 

Organização 
Indígena 

MEC CNE ANPED OIEEIP/COPIPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Currículo 
 
 
 
 
 
 
 

A 
interconexão 
dos saberes 
que advém da 
prática 
sediada na 
vida 
cotidiana; 
Compreender 
o universo das 
sociedades 
indígenas: 
sistemas 
gráficos, 
organização 
social, 
produção e 
organização 
econômica, 
trocas e 
simbolismos 
culturais; 
Configuração 
de conceitos 
no campo da 
diversidade, 
cultura e da 
diferença 
 

Perceber as 
diferentes 
possibilidades 
nos processos 
de ensino e 
aprendizagem 
escolar; 
Respeito pela 
diversidade e a 
busca pela 
especificidade 
intercultural  

Diálogo 
Étnico/Racial 
abrindo novas 
práticas 
político-
pedagógicas; 
Formação do 
educador/a 
mediada pela 
perspectiva 
intercultural; 
Repensar a 
unidade 
humana a 
partir de sua 
diversidade 
cultural; 
Discurso 
cultural versus 
discurso sobre 
carência 
cultural; 
Educação 
Compensatória 
versus 
Educação 
Protagonista 

Oralidade, tradição, 
história e memória 
social no projeto de 
educação escolar; 
Eixos dos projetos 
pedagógicos das 
Escolas Indígenas 
em Pernambuco 
(Terra, Identidade, 
História, 
Organização e 
Interculturalidade): a 
educação assumida 
como projeto de 
sociedade; 
Aprendizagem a 
partir do chão da 
comunidade 
assegurando-se 
outros processos de 
intercâmbio intra e 
extra-escola; 
Estreitamento entre 
saberes endógenos e 
exógenos nos 
processos de ensino 
e aprendizagem 
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Quadro: Política de Identidade III 
 
 
    QUADRO III POLÍTICA DE IDENTIDADE, CURRÍCULO, EDUCAÇÃO,  
                                 CULTURA E INTERCULTURALIDADE 
Região 
discursiva 
 
 

Política Educacional Locus Acadêmico Organização 
Indígena 

MEC CNE ANPED OIEEIP/ COPIPE 

 
 
 
Educação, 
Cultura e 
Interculturalidad
e 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Novos 
sujeitos  
da Educação; 
Educação e  
equalização  
social; 
Acesso, 
permanência 
e 
continuidade 
nos processos 
de 
escolaralizaçã
o 

 Os povos 
indígenas 
inseridos 
no 
sistema 
de ensino 
nacional; 
Educação 
e 
estratégia
s de 
inclusão 

O lugar dos atores 
sociais na 
produção do 
conhecimento; 
Educação na 
fronteira entre o 
local, nacional e 
global; 
 A formação das 
identidades na Pós-
modernidade/mund
o 

 Educação: direito 
à diferença; 
A centralidade da 
cultura; 
Conflitos de 
classes e relações 
interétnicas; 
Projeto Político 
Pedagógico/Projet
o Étnico 
Pedagógico; 
Planejamento 
lingüístico; 
Formação do 
Professor/a 
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Quadro: Discurso pela Interculturalidade 
 
 
    QUADRO DISCURSO PELA INTERCULTURALIDADE E CONSTRUÇÃO  
                   CURRICULAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA (EEI) 
 
Regras 
discursivas 

  Política Educacional      Perspectiva 
    Acadêmica 

Organização 
Indígena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuração 
Política 

Redes informais de 
trabalho semi-
assalariado; 
Forças antagônicas, 
produção de mais valia, 
mão-de-obra de reserva; 
Produção de arruinados, 
desqualificados e 
desempregados; 
Fortalecimentos de 
grupos financeiros e 
estruturas de exclusões 

Inferências de 
modelos 
autocráticos na 
gestão da educação; 
Tendência 
produtivista nos 
processos de 
escolarização; 
Desescolarização e 
fracasso escolar 

Liberalismo 
econômico como via 
“única” do 
desenvolvimento; 
Ampliação de 
guerras étnicas, 
tensões religiosas, 
guetização com 
respaldo de coalizão 
internacional; 
Explosão de 
violência contra 
mulheres, negros e 
homossexuais;  
Desequilíbrio 
ambiental e 
mudanças nos 
ecossistemas; 
Concentração de 
renda, exploração 
nas relações de 
trabalho, desemprego 
em massa; 
Mundo virtual e 
descompassos das 
novas tecnologias; 
Fortalecimento de 
monopólios e 
oligopólios 
financeiros 
multinacionais; 
Multiplicação de 
lutas interculturais; 
Profusão de 
injustiças sociais nos 
espaços urbanos e 
rurais 
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Marcador 
Demográfico 

Formatação de política 
setorial; 
Mobilização em torno 
dos interesses do Estado; 
Discurso a favor da 
inclusão social 

Pluralidade de 
sentidos no plano 
da diferença, 
desigualdade e 
diversidade cultural 

Reconfiguração de 
forças no lastro das 
relações 
étnico/raciais, classe 
e gênero; 
Políticas afirmativas 
 

Pedagógico 
Cultural 

Relação entre o público e 
o privado; 
Cultura e privação social 

Tecnologias da 
informação; 
Conectividade entre 
saberes da prática; 
Educação, 
cidadania e 
globalização 

Unidade na 
diversidade; 
Informação,  
contra-cultura e 
afirmação de 
direitos; 
Socialização 
experiências; 
Intercâmbios 
culturais; Cidadania 
plena 
 
 

 
 
Plataforma 
Curricular 

Competências necessárias 
à educação intercultural 
Conviver na diversidade 
e na diferença; 
Diálogos étnico-raciais 

Ressignificação de 
saberes: confluência 
e ambivalências de 
posições; 
Crítica a 
colonialidade do 
saber eurocêntrico 
 

Novos sujeitos 
sociais; 
A construção de 
memórias dispersas; 
Estrutura e 
funcionamento das 
sociedades 
hegemônicas; 
Formas alternativas 
de trabalho, lazer, 
esporte e cultura para 
além do capital 
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    Quadro: Eixos da Formação Discursiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   QUADRO EIXOS DA FORMAÇÃO DISCURSIVA E SUA  
                                                     MATERALIDADE 
Região 
discursiva 

Escola e Movimento 
Indígena 

Política 
Educaciona 

Perspectiva 
Acadêmica 

 
 
 
 
 
 
   Político 
Cultural 

Autonomia política, 
econômica e cultural; 
Gestão participativa; 
Educação e diálogo entre 
as diferenças; 
Pluralidade de sentidos: a 
totalidade complexa das 
culturas 

Participação, 
igualdade e direitos 
sociais 

Democracia 
participativa e 
cidadania  

 
 
 
 
 
 
 
    
Epistemológi
co 

A consciência 
transformada do ser 
humano; 
Novas possibilidades de 
uso das técnicas a serviço 
do bem; 
A construção de um novo 
mundo; 
Formação humana do 
sujeito humano 
(SOUZA); 
“Globalização” 
alternativa 

Discurso pós-
colonial; 
Gênero e minorias 
étnicas; 
Hibridismo cultural 

Novas formas de 
raciocínio contra 
argumentos 
hegemônicos; 
Críticas as assimetrias 
de poder – na 
perspectiva de 
SANTOS; 
Profusão do 
conhecimento 
fronteiriço, refutação 
as concepções 
eurocêntricas e 
universalistas 

 
 
 
         
Histórico 
      
Pedagógico 

Educação Popular: 
diagnóstica, judicativa e 
teleológica (SOUZA, 
FREIRE);  
“Histórias entrelaçadas” 
(SANTOS) 

Pedagogia Radical 
Crítica (GIROUX, 
MCLAREN) 

Pedagogia 
Intercultural Crítica 
Pedagogia do Conflito 
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Quadro: Regularidades Enunciativas 
 
                                   QUADRO  REGULARIDADES ENUNCIATIVAS  
SIMETRIAS ENUNCIATIVAS            OPOSICIONALIDADES INSTITUINTES 
      Enunciados 
        Reitores 

    Derivação  
  Enunciativa 

Divergência  
        nas 
 modalidades 

Incompatibilida 
          de 
    de conceitos 

   Exclusões 
    Teóricas 

Enunciados 
advindos do 
pensamento 
crítico 
alternativo: 
. Educação na 
diversidade 
. Educação em 
direitos humanos 
. Educação 
popular 
Compreensão, 
intervenção e 
mudança na 
ordem social; 
Centralidade da 
cultura; 
Educação na 
perspectiva de 
humanização do 
ser humano; 
Diálogo 
intercultural 
colide questões 
sobre 
desigualdade 
humana e 
incompletude das 
culturas; 
Reconhecer que 
na sociedade 
brasileira 
processos de 
hibridação e 
mestiçagem 
propiciaram 
práticas 
enancipatórias 
singulares; 
Publicização ou 
materalidade 
repetível (textos, 
imagens e som) 

Pedagogia 
Critica 
Multiculturalis
mo e Pós-
modernidade 
Educação 
Intercultural 
Epistemologia 
pluralista 
Pluralidade de 
discursos: 
étnico, 
feminista, 
ecológico, gay, 
lésbica, 
bi/transexual 
Sujeitos 
interrogados: 
atores sociais 
 
 

 Educação X 
Escolarização 
Afirmação de 
direitos X 
Negação de 
direitos 
Diálogos 
abertos X 
Discursos 
fechados 
Lutas 
alternativas X 
Reação 
conservadora 
Crescimento 
solidário X 
darwinismo 
social 
Alteridade X 
Miopia 
cultural 
Conheciment
o qualificado 
X 
Conheciment
o 
desqualificad
o 
Políticas de 
ações 
afirmativas X 
Exclusões 
sociais 
Direito a 
inclusão X 
Lógica de 
exclusões 
Conflito 
capital X 
Trabalho  
  
 

Identidade 
Nacional X 
Identidade 
Étnica 
Pedagogia da 
opressão X 
Pedagogia do 
Oprimido 
Ciência 
convencional X 
Senso comum 
Emancipação X 
Regulação 
Crítica sobre à 
prática X 
Indiferença a 
crítica 

 Ciência normal X 
Ciência 
revolucionária 
Dogmatismo 
científico X 
desdogmatização 
científica 
Paradigma liberal 
X Paradigma 
Marxista 
Concepção 
instrumentalista X 
Teoria da 
Complexidade 
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Quadro: Campos da Formação Discursiva 
 
                       QUADRO CAMPOS DA FORMAÇÃO DISCURSIVA 
                               Cenários      Focalidade do 

      discurso pela 
  Interculturalidade 

Conexões do 
discurso pela 
Interculturalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         Globalização  
         beligerante  

Divisão das 
sociedades e a 
profusão de 
conflitos culturais e 
identitários; 
Política global: 
afirmação do 
liberalismo 
econômico, 
intensificação de 
conflitos 
territoriais; 
Sociedade 
enviesada pela 
competitividade: 
busca por soluções 
particularistas; 
Esgotamento dos 
recursos naturais: 
catástrofes 
ambientais; 
Pluralidade de 
centros de poder: 
fortalecimento das 
novas hegemonias 
mundiais; 
Neoliberalismo e os 
processos de 
corrosão da 
democracia; 
Persecução 
extremista das 
elites políticas; 
Revolução 
permanente das 
novas tecnologias; 
Terrorismo político 
e vinganças 
extremadas; 
Explosão 
demográfica e luta 
pela sobrevivência. 

Colapso das antigas 
narrativas e 
certezas; 
Fracionamento 
identitário; 
A contra-
hegemonia e as 
linguagens dos 
discursos étnicos; 
Cidadania e 
pluralidade; 
Desenvolvimento, 
inclusão e 
participação social; 
Solidariedade 
transclassista; 
Monopólio e 
violência de 
mercado. 
 
 

A indústria cultural; 
Aparato legal e 
afirmação de 
direito; 
Confluência de 
culturas no mundo; 
Mercado 
transnacional. 
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          Reação 
          contra- 
       hegemônica 
     a globalização 

A batalha das ideias 
e o fortalecimento 
de alternativas entre 
movimentos sociais 
organizados; 
Intensificação de 
lutas políticas 
radicais em escala 
mundial contra a 
globalização 
excludente; 
Ampliação das 
alianças entre os 
excluídos; 
Fortalecimento de 
espaços de  
solidariedade e 
auto-sustentação 
em redes; 
Conectividade das 
lutas sociais através 
dos meios 
tecnológicos de 
informação; 
Publicização das 
propostas, objetivos 
e metas entre 
segmentos menos 
favorecidos. 
 

Lutas  
contra-hegenônicas; 
Políticas da 
igualdade e respeito 
à diferença; 
Experiência de 
afirmação 
identitária 
(gênero e etnias) 
 
 

Espaços de 
consecução de 
direitos coletivos; 
Alianças e acordos 
multiculturais; 
Canais permanentes 
de solidariedade; 
Fóruns sociais 
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Anexo III 
Qaudros da Legislação 
 
 
QUADRO LEGISLAÇÃO NACIOAL QUE TRATA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
                                       INDÍGENA BRASILEIRA (1988-2005) 
    ANO     ENUNCIADOS           MATERIALDADE DISCURSIVA 
 
 
 
 
     1988 

 
 
Assegura o direito à 
diferença cultural: 
identidade, línguas 
maternas e processos de 
aprendizagem 

CF: Constituição da República Federativa do Brasil. A 
Carta Magna é a maior lei do país. Foi promulgada em 
outubro de 1988. Nela se rompeu com a tradição de uma 
legislação de postura integracionista em que se procurava 
assimilar os índios à comunhão nacional. No Artigo 210 
determina-se que serão fixados conteúdos mínimos para o 
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais 
e regionais. Que o ensino fundamental regular será 
ministrado em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

  
 
       
 
    1988 

 
 
 
Igualdade    de         acesso 
Unidade e qualidade da 
ação pedagógica na 
diversidade 
 

Resolução CNE/CEB nº. 002, de 07 de Abril. Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. No Art. 3º inciso IV destaca-se que em todas 
as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para 
alunos a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a 
unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. A base comum nacional e sua parte diversificada 
deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que 
vise a estabelecer a relação entre a educação fundamental e a 
vida cidadã através da articulação entre vários dos seus 
aspectos. Na área de conhecimento, assegura-se o uso da 
língua materna para população indígenas e migrantes em 
seus processos de aprendizagem. 

    
      
     1991 

 
Competências, ações, 
modalidades de ensino 

Decreto nº. 26 de 04 de Fevereiro. Dispõe sobre a 
Educação Indígena no Brasil. No Art. 1º fica atribuída ao 
Ministério da Educação a competência para coordenar as 
ações referentes à Educação Indígena, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, ouvida a FUNAI. 

     
      
      1991 

 
 
Avaliar ações pedagógicas 
na EEI 

Portaria interministerial MJ/MEC nº. 559, de 16 de 
Abril. Cria, no Ministério da Educação, uma Coordenação 
Nacional de Educação Indígena, constituída por técnicos do 
Ministério e especialistas governamentais afetas à educação 
indígena e universidades, com a finalidade de coordenar, 
acompanhar e avaliar as ações pedagógicas da Educação 
Indígena no País.

 
       
 
 
 
 
      1996 

 
 
 
 
 
 
Programas integrados de 
educação escolar indígena: 
memórias históricas, 
línguas, currículo 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei nº. 9.394, de 20 de Dezembro. Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional. No Artigo 78 dispõe que 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 bilíngüe e 
intercultural aos povos indígenas, proporcionando as 
comunidades e povos indígenas, a recuperação de suas 
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades 
étnicas; a valorização de suas línguas e ciências. No Artigo 
79, diz que a União apoiará técnica e financeiramente os 
sistemas de ensino no provimento da Educação intercultural 
às comunidades indígenas, desenvolvendo programas 
integrados de ensino e pesquisa. Destaca-se o 
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desenvolvimento de currículos e programas específicos, 
neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 
respectivas comunidades. 

           
 
       
 
 
      1999 

 
 
 
 
Formação de professores 
no âmbito da Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental 

Diretrizes curriculares nacionais para a Formação de 
Docentes. Resolução CEB nº. 2, de 19 de Abril.  Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino  
Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal. No 
Art. 1º fala-se que o Curso normal em nível Médio, previsto 
no artigo 62 da Lei 9394/96, aberto aos concluintes do 
Ensino fundamental, deve prover, em atendimento ao 
disposto na Carta Magna e na Lei de diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, LDBEN, a formação de professores 
para atuar como docentes na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino fundamental, acrescendo-se às 
especificidades de cada um desses grupos as exigências que 
são próprias das comunidades  indígenas e dos portadores 
de necessidades educativas especiais. 

 
 
     1999 

 
Estrutura e funcionamento 
da escola indígena, 
currículo e flexibilização 
 
 

Parecer 14/09/99 do Conselho Nacional de Educação. 
Apresenta a fundamentação da Educação Indígena 
determina a estrutura e funcionamento escolar, propõe 
ações concretas em prol da educação, define a categoria 
escola indígena, as competências para a oferta da educação; 
discute sobre a formação do  professor, o currículo e sua 
flexibilidade. 

     
      
 
    
      1999 

 
 
 
 
Diretrizes curriculares do 
ensino intercultural e 
bilíngue 

Resolução CNE nº. 3, de 14 de Dezembro. Fixa Diretrizes 
Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá 
outras providências. No Art. 1º estabelece, no âmbito da 
educação básica, a estrutura e o funcionamento das Escolas 
Indígenas, reconhecendo-lhes a condição de escolas com 
normas e ordenamento jurídico próprios, e fixando as 
diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngüe, 
visando à valorização e manutenção de sua diversidade 
étnica. No que diz respeito ao planejamento da educação 
escolar indígena, o Art. 10, assegura que em cada sistema de 
ensino, deve contar com a participação de representantes de 
professores indígenas, de organizações indígenas e de apoio 
aos índios, de universidades e órgãos governamentais. 

 
 
       2001 

 
 
Responsabilidade legal dos 
Estados pela educação 
indígena 
Criação da categoria 
professor indígena 

Plano Nacional de Educação. Lei nº. 10.172, de 9 de 
Janeiro. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências. Dentre os objetivos e metas destacam-se: a) 
Atribuir aos Estados a responsabilidade legal pela educação 
indígena, quer diretamente, quer através de  delegação de 
responsabilidades aos  Municípios, sob a coordenação geral 
e  com o apoio financeiro do Ministério da  Educação; b) 
Instituir e  regulamentar, nos sistemas de  ensino, a 
profissionalização e reconhecimento público do magistério 
indígena, com a criação da categoria de professores 
indígenas como carreira específica do magistério, com 
concurso de provas e títulos adequados às particularidades  
linguísticas e culturais das sociedades indígenas, garantindo 
a esses professores os mesmos direitos aos demais do 
mesmo sistema de ensino, com níveis de remuneração 
correspondentes ao seu  nível de qualificação profissional. 

 
 
     
     2002 

 
 
Diversidade na 
Universidade. Promoção 
de acesso ao ensino 
superior 

Programa Diversidade na Universidade Lei nº. 10.558, 
de 13 de Novembro. Cria o Programa Diversidade na 
Universidade, e dá outras providências. O Art. 1º fica 
criado o Programa diversidade na Universidade, no âmbito  
do Ministério da Educação, com afinalidade de 
implementar e avaliar estratégias pra a promoção do acesso 
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ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos dos 
afrodescentes e dos indígenas brasileiros. 

 
 
     2003 

 
 
Critérios de repasse de 
recursos financeiros 

Critérios para o repasse de recursos financeiros à conta 
do PNAE Resolução/FNDE/CD/ nº. 045 de 31 de 
Outubro. Estabelece critérios para o repasse de recursos 
financeiros, à conta do PNAE, previstos na Medida 
Provisória nº. 2.178-36, de 24 de Agosto de 2001, para o 
atendimento dos alunos da educação infantil e ensino 
fundamental matriculados em escolas de educação indígena. 

 
 
     2003 
 

 
 
Seleção e aprovação de 
projetos inovadores 

Regulamentação do Programa Diversidade na 
Universidade Decreto nº. 4.876, de 12 de Novembro 
Dispõe sobre a análise, seleção e aprovação dos Projetos 
Inovadores de Cursos, financiamento e transferência de 
recursos, e concessão de bolsas de manutenção e de 
prêmios de que trata a Lei nº. 10.558, de 13 de novembro 
de 2002, que instituiu o Programa Diversidade na 
Universidade. 

 
       
     2003 

 
Regulamentação de bolsas 
Integral/parcial 

Resolução/FNDE/CD/ nº. 045 de 31 de Outubro de 2003. 
Estabelece critérios para o repasse de recursos financeiros, 
à conta do PNAE, previstos na Medida Provisória nº. 2.178-
36, de 24 de Agosto de 2001, para o atendimento dos 
alunos da educação infantil e ensino fundamental 
matriculados em escolas de educação indígena. 

 
 
 
 
     2005 

 
 
 
Implementação de 
políticas afirmativas.  
Acesso ao ensino superior: 
portadores de deficiência; 
indígenas, negros 

Programa Universidade para Todos -PROUNI. Lei nº. 
11.096, de 13 de Janeiro de 2005. Institui o Programa 
Universidade para Todos – PROUNI. Regula a atuação de 
entidades beneficentes de assistência social no ensino 
superior; altera a Lei nº. 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá 
outras providências. No Art. 7º, inciso II, fala que o 
percentual de bolsas de estudo destinado à implementação 
de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de 
portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e 
negros, deverá ser igual ao percentual de cidadãos 
autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, na respectiva 
unidade da Federação, segundo o último censo da fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 
                                                                                                        

Fontes: Informações condensadas a partir das seguintes fontes: Coletânea da Legislação indigenista 
brasileira – DF CGDTI/FUNAI, 2008 (Org. Luiz Fernando Villares Silva); As Leis e a Educação 
Escolar Indígena: Programa Parâmetros em Ação de Educação Escolar Indígena. Brasil/Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Fundamental, 2002 ([Org.] Luis Benzi Grupioni). 
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