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                                                         RESUMO 
 
 
          Nosso estudo procurou analisar a organização dos professores/as do Estado 
de Pernambuo, COPIPE, a partir de suas ações em práticas de direitos sociais. 
Compreendemos que o conjunto de atividades desenvolvidas pela COPIPE lhes 
oferece legitimidade considerável, com relação à íntima articulação que fazem entre 
escola e projeto de sociedade entre os povos.  Os Saberes da Prática: Tempo, 
Espaço e Sujeitos da educação escolar (redes sociais de saberes), se caracterizam 
como fundamentais no âmbito das lutas coletivas que nos últimos anos vêm 
travando. Os diferentes sujeitos da educação escolar indígena têm oferecido aos 
órgãos de governo a oportunidade de pôr em prática o diálogo intercultural. 
Realizamos, assim, uma análise dos eixos pedagógicos definidos pela COPIPE que 
caracterizam o perfil de suas escolas e seus projetos sociais. O trabalho procurou 
compreender também: o lugar dos povos indígenas no nordeste, focando o 
colonialismo aqui desenvolvido (limites históricos e condicionamentos sociais); as 
relações interétnicas, analisando diferentes discursos sobre identidade étnica e as 
questões específicas sobre territorialidade. Para o tratamento sobre a compreensão 
da formação no campo da diversidade, optamos por um aprofundamento pautado 
nos Estudos Culturais. O estudo da COPIPE procurou compreender o lugar dos 
sujeitos da educação escolar indígena, os diferentes espaços da formação e as 
proposições desenvolvidas. Com relação à legislação pertinente, procuramos 
dialogar com os documentos a partir das aproximações que a própria COPIPE já 
realiza. A maneira como vêm tratando e delineando seus espaços educativos, os 
projetos que desenvolvem e a forma como lidam com a eleboração de políticas 
públicas oferece ao movimento o perfil de vanguarda entre os povos indígenas de 
Pernambuco, com relação à educação específica e difrenciada. Utilizamos como 
critério teórico-metodológico a análise documental e de discurso (observação 
participante), através de uma leitura atenciosa ao texto e ao contexto onde os 
sujeitos de nossa investigação evidenciam seus saberes. A partir das interpretações 
e análises que realizamos dos eixos pedagógicos definidos pela Comissão de 
Professores/as Indígenas do Estado de Pernambuco – através de um conjunto 
articulado de ações e estratégias de resistência contradisciplinar no campo da 
organização, formação e educação escolar – localizamos essa organização como 
um movimento de vanguarda na defesa, luta e consecução por direitos coletivos. 
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Terra, História Identidade, Diversidade Cultural, Organização, Educação Escolar 
Indígena. 



 

 
 
 
                                                       ABSTRACT 

 

           Our study sought to analyze the organization of teachers / the rule of 

Pernambuo, COPIPE, from their actions in practices of social rights. We understand 

that the range of activities undertaken by COPIPE offers considerable legitimacy with 

respect to the intimate link between school and forming project of society between 

peoples. The Skills of Practice: Time, Space and Subjects of school education (social 

networks of knowledge), are characterized as fundamental in the context of collective 

struggle that in recent years have locking. Different subject of indigenous school 

education have given organs of government the opportunity to implement 

intercultural dialogue. We, therefore, an analysis of educational priorities defined by 

COPIPE that characterize the profile of their schools and their social projects. The 

work also sought understand: the place of indigenous peoples in the northeast, 

focusing on the here developed colonialism (limits historical and social constraints), 

the inter relations, analyzing different speeches about ethnic identity and the specific 

issues on territoriality. For treatment on the understanding of training in the field of 

diversity, we opt for a deepening pautado in Cultural Studies. The study of COPIPE 

sought to understand the place of indigenous subject of school education, the 

different areas of training and proposals developed. With regard to legislation, seek 

dialogue with the documents from the approximations that the COPIPE already held. 

How we are addressing and outlining their educational spaces, the projects that 

develop and how deal with eleboração public policies offers the movement's profile 

leader among indigenous peoples of Pernambuco, with respect to education 

especíca and difrenciada. Used as a criterion theoretical and methodological the 

document analysis and speech (note participant), through a reading atenciosa the 

text and the context in which the subject of our investigation show their knowledge. 

From interpretations and analysis that we do teaching axis defined by the 

Commission of Professors / the Indigenous of the state of Pernambuco-articulated 

through a series of actions and strategies of resistance contradisciplinar in the field of 

organization, training and education school-locate this organization as a movement in 

the forefront of defense, struggle and achievement of collective rights.   
 



 

Keywords: Country, Story, Identity, Organization, Cultural diversity, Indigenous 
School Education.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

          Terra, Identidade, Interculturalidade, História e Organização, foram eixos 

definidos pelos povos indígenas de Pernambuco, durante Seminário sobre Projeto 

Político Pedagógico realizado na cidade de Jaboatão dos Guararapes em (2002), 

norteando um novo marco da educação escolar e redefinindo outro tratamento 

epistemológico e político sobre a questão. Eixo não é tema, são perspectivas, 

pressupostos segundo qual a Política Pública Estadual de Educação Escolar 

indígena devendo nortear-se e garantir à plena consecução das necessidades vitais 

definidas pelos povos indígenas de Pernambuco. Projetados a partir desse 

entendimento, foram assim, brilhantemente, caracterizados pelos professores/as e 

lideranças indígenas: 

 
Terra 
A terra é a nossa mãe e é dela que retiramos os alimentos para 

nossa sobrevivência.  É uma fonte de subsistência na luta e assim 

podermos forma grandes guerreiros. 

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-indios. 

Interculturalidade 

Devemos ensinar nossa cultura e de outros povos do mundo inteiro, 

repassando para as nossas crianças que o nosso conhecimento não 
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é restrito. Porque nós devemos ter conhecimento de outras culturas 

para fortalecer cada vez mais a nossa.  

História 

Nós consideramos a história contada pelos mais velhos, pois elas 

são verdadeiras. Não as histórias que estão nos livros didáticos 

contadas pelos não-indios, sobre eles 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. 

Organização 

Cada povo tem sua própria forma de se organizar, nós não 

precisamos de diretores, supervisores pedagógicos para nos 

supervisionar, nos temos formas de organizações a critério de cada 

povo (Cf. Relatório do IX Encontrão, COPIPE, 2003). 

 

          Os eixos, nesse caso, se constituem na razão de ser (na matriz ética) do 

projeto de escola indígena diferenciada, específica e intercultural que os povos 

indígenas de Pernambuco pleiteam. Dada à natureza político-histórico-pedagógica 

que sob eles pesam, devemos dizer, inicialmente, que os interesses dos povos têm 

deterninado os fins da educação escolar, pois, para o caso específico, a consciência 

social dos sujeitos possibilita alterar as condições materiais de sua existência, 

tornando possível continuar ou transfomar qual o tipo social de educação que se 

quer realmente. Se uma educação pragmaticamente dirigida, ou como forma 

particular de assumir responsabilidades coletivas, dentro e fora do ambiente escolar. 

Caminhado com, e entre os eixos, compreendemos que há uma sociedade da 
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educação indígena, logo, é uma sociedade que se importa com todos/as e incorpora 

mudanças com ascendente sucesso nas condições materiais e cognitivas do 

trabalho escolar e não escolar.  Podemos, para fins de aproximação, aferir um 

conteúdo à formulação dos eixos e dizer que eles significam, de sobremaneira, mais 

que a simples coexistência ou justaposição de fatores político-pedagógicos. 

Representam uma “unidade real” (PINTO, 1986), ou seja, reciprocamente um se 

prende ao outro. A terra se liga à identidade, essa a interculturalidade; a história à 

organização.  Cada um se volta para cada qual e cada qual se voltam para cada um. 

Entretanto, não haveria uma totalidade maior entre eles? Por muito tempo, entre os 

povos indígenas, foi dito que a terra era o bem mais precioso, que a partir dela as 

outras questões adivinham. Atribui-se, assim, a terra, totalidade maior. Porém, aqui, 

para tornar realmente possível à coexistência de uma unidade, atribuímos aos eixos 

o mesmo peso comum, favorecendo uma só totalidade, quanto à influência e 

siginificados (sociais/simbólicos) evocados por todos. Então, a totalidade são os 

eixos, estritamente articulados, e as questões que para eles convergem. 

          Nossa pesquisa guiar-se-á sob a regência dos cinco eixos (assumindo seus 

limites e posibilidades). Capítulo 1 (Terra/História); Capítulo 2 (Identidade); Capítulo 

3 (Interculturalidade: Os Estudos Culturais e a formação para diversidade); e 

Capítulo 4 (Organização). Aqui os eixos se transformam em matrizes centrais desse 

trabalho. O diálogo com eles procurou não ser dogmático nem relativo, optamos por 

ser empírico e aberto a outras posicionalidades. 

          Nesse sentido, consideramos importante usar nesta investigação a idéia das 

necessidades materiais e culturais dos Povos Indígenas de Pernambuco, como 

matéria-prima particular para análise dos eixos pedagógicos definidos pela COPIPE, 

a fim de dialogar melhor em torno de suas práticas em direitos coletivos. Será um 



 20

diálogo sobre os espaços e as ações entre os sujeitos da educação escolar indígena 

no referido Estado. 

          Compreendemos que as situações abertas pela organização dos 

professores/as indígenas, respondem ao movimento dialético do agir a partir da 

realidade, recompondo a substantivação dela (TORRES, 2003) no plano do 

pensamento e por meio da atividade reflexiva, isto é, uma vez formulada ou 

reformulada uma série de proposições relativas à mesma, tal reflexão oriente o(s) 

sujeito(s) na transformação dela pela práxis; de modo que o conhecimento se 

converte em uma etapa no processo de estruturação da realidade objetiva e 

objetivada. Supõe dizer, que os propósitos e interesses entre professores/as 

indígenas de Pernambuco não se restringe a uma ação pública voltada 

exclusivamente para o campo da pedagogia do tipo escolar, mas é, acima de tudo, 

um tipo de prática, também pedagógica, sobre a realidade existente. 

          Defendemos como premissa que a consciência dos problemas tem favorecido 

professores/as e lideranças a trafegar intencionalmente com mais clareza sobre eles, 

porque se pauta pela autoconsciência de transformar estruturas. 

          Por conseguinte, o ato de tornar o pensamento crítico enquanto consciência 

de si (Hegel), enquanto consciência de classe (Marx) é, no nosso modo de ver, um 

trabalho político pedagógico e uma ação cultural (Freire) que pode, dialeticamente, 

explicar certas condições sobre os limites e possibilidades de um novo apelo 

pedagógico com relação à afirmação de direitos entre minorias étnicas. 

             Aproximando-nos de um julgamento crítico (FANON, TORRES, SILVA, 

FREIRE), aceitamos que as aprendizagens da experiência advindas das lutas, 

devam-se crivar com as estruturas sociais, políticas, culturais, religiosas, filosóficas e 

científicas mais amplas. Assim, não só experiências específicas de indivíduos ou 
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grupos devem ser problematizadas numa educação (como a educação escolar 

indígena em Pernambuco) que propõe o questionamento, mas também e, sobretudo, 

as experiências coletivas representativas de lutas históricas. Por sua vez, estas 

lutas, aqui não foram vistas sob o aspecto de uma pedagogia de heróis, ou de uma 

pedagogia de ações sociais isentas de limites estruturais (TORRES, 2003). 

Educação escolar indígena é um ato político da razão teórica e prática, embora não 

esteja livre de regulações sócio-culturais.  

          Dessa forma, não nos interessa, cremos também não seja possível, 

“confeccionar” o estudo do todo da COPIPE, nem, por conseguinte, realizar uma 

investigação parcial sobre a mesma. Por isso, os temas pesquisados, têm uma 

íntima correlação com a multiplicidade de opções abertas pelo movimento indígena 

de Pernambuco e no Nordeste, nos últimos vinte anos. É uma investigação que 

procura articular a relevância da presença dos povos indígenas, auxiliando-nos por 

uma análise teórico-prática com relação às necessidades dos sujeitos da educação 

escolar indígena em Pernambuco. 

           A escolha dessa temática, objeto/sujeito de nossa investigação foi sendo 

constituída como conseqüência de uma prática política (HALL, 2006) e social, 

concomitantemente, ao longo dos últimos anos, num cenário - início da década de 

1980 - nada favorável para os povos indígenas do Nordeste. Cabe, aqui, um breve 

esboço dessa tragetória.  

          No início dos anos 80 em Pernambuco, Alagoas e parte da Bahia, éramos 

menos de meia dúzia de indigenistas vinculados (ainda que em algumas situações 

não plenamente acolhidos) ao CIMI/NE (Conselho Indigenista Missionário do 

Nordeste). Na época, o CIMI começava a fazer um mapeamento histórico-

etnográfico dos povos da região. Como não havia uma infra-estrutura de apoio auto-
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suficiente, o deslocamento às áreas se realizava com bastante precariedade e 

esporadiciade, devido às longas distâncias e parcos recursos que se dispunha. Os 

primeiros contatos concentraram-se junto aos povos do norte da Bahia; sertão de 

Pernambuco; litoral, agreste e sertão de Alagoas, Sergipe e Paraíba.  

          Aproximar os povos nos parecia à única maneira de construir melhor uma 

aliança entre eles, de compreender como viviam e de estabelecer estratégias de 

ação. Da aliança aos problemas comuns foi um passo só. Os povos tinham tantos 

problemas correlatos, tantas violações aos seus direitos que somente mundando 

radicalmente a forma como era concebida e aplicada a política indigenista oficial, se 

consegueria uma outra qualidade de sobrevivência física e cultural. Pankararé (BA); 

Tuxá (BA); Kiriri (BA); Pataxó Hã-Hã-Hã (BA); Fulni-ô (PE); Xukuru (PE); Kapinawá 

(PE); Pankararú (PE); Wasu (AL); Xukuru-Kariri (AL); Karapotó (AL); Tingui-Botó 

(AL); Xokó (SE) e Potiguara (PB), entre outros, sofriam pela invasão constante de 

seus territórios. Quando se iniciou no nordeste as Primeiras Assembléias dos Povos 

Indígenas (1983), à luta pela terra e o fortalecimento da identidade étnica eram 

objetivos transversais e bem articulados, para fazer valer os direitos indígenas. 

Paradoxalmente era também uma batalha contra a própria Lei de proteção aos 

índios (Lei 6.001), com todo seu escopo positivista e ambiguidades, que prescrevia, 

entre outras coisas, a integração gradual e harmoniosa dos povos indígenas a 

sociedade nacional; dava-se continuidade, assim, os acirrados embates no campo 

jurídico. Para nós, os índios sempre tiveram expressiva clareza que não queriam 

deixar de serem índios. Não havia muita dúvida, o Estatuto do Índio (Lei 6.001 de 19 

de Abril de 1973) era um instrumento do regime tutelar militar que não assegurava 

às necessidades nem culturais nem territoriais dos povos indígenas; abria-se, sim, 

um leque de possibilidades para que um novo processo civilizatório fosse posto em 
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movimento dentro da perspectiva geral de desenvolvimento do Estado Nacional, com 

seu caráter predatório de progresso e centralização.  

           De fato, o problema fundiário era muito delicado. Enquanto equipes do CIMI 

não tínhamos toda precisão necessária em face da dimensão dos problemas que 

estavámos enfrentando. As ameaças que os índios recebiam também eram nossas. 

Por reinteradas vezes, o órgão indigenista oficial (a FUNAI), obstaculizou nosso 

acesso, entrada ou permaneência nas áreas. Dividiu e aliciou durante muito tempo 

várias lideranças, favorecendo uns em detrimento de outros, mantendo-as cooptadas 

através de subempregos. Apoiou, em diferentes ocasiões, forças contrárias aos 

interesses indígenas, instigando, sistematicamente, à desmobilização política dos 

índios e negociando abertamente com forças anti-indígenas. Éramos ostracisados 

permanentemente. A situação democrática do país também não ajudava. A FUNAI 

nasceu durante o regime militar (1967) e vários de seus funcionários munciavam-se 

juridicamente pela Ideologia de Segurança Nacional. Alguns pontos ajudam a 

comprender o papel oscilante, na época, da agência indigenista. Senão vejamos: a 

ascenção dos militares ao poder, pelo golpe de Estado de 1964, reacende, 

transversalmente, no interior dos quartéis, a polêmica indefinição da proteção 

indígena nacional. O SPI (Serviço de Proteção ao Índio), criado pelo Decreto nº 

8.072, em 20 de julho de 1910, falhara na sua missão integracionista. Graves 

denúncias pesavam contra o órgão, repercutindo desfavoravelmente tanto dentro 

como fora o país. A FUNAI é criada para, de alguma forma, responder a contento à 

insuficiência do SPI: “moralizar” o quadro de funcionários e, efetivamente, integrar os 

índios à comunhão nacional. O projeto assimilacionaista apostava numa transição 

natural, particularmente dentre aqueles grupos considerados em “estágios 

avançados de aculturação”. O próprio SPI preconizava a mesma intenção; a 
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diferença, com relação à FUNAI, estava na maneira que o novo órgão definiria esse 

percurso através da intersecção do binônimo ”desenvolvimento com segurança”.  Os 

problemas relacionados à demarcação das terras; assistência à saúde; os povos 

isolados; à educação escolar; os projetos econômicos etc., deveriam se articular aos 

interesses do estado nacional.  

            No domínio jurídico, o Ato Institucional nº 1 que outorgou a Constituição de 

1969, apresenta uma mudança substancial acerca das terras indígenas e a 

inalienabiliadade. Isso, conforme Gomes (1988, p. 89), representou um passo atrás 

na história da Constituição brasileira sobre terras indígenas, ou seja, foi um 

gravíssimo retrocesso jurídico e político. Outras incongruências tambérm alinhavam-

se: eleição do novo Presidente da República no prazo de 24 horas; concessão de 

poderes ao Presidente para decretar o estado de sítio por 30 dias; suspensão por 

seis meses das garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade, 

além da auto-atribuição aos chefes militares editores, evidentemente, do Ato 

Institucional, para suspender direitos políticos pelo prazo de dez anos e cassar 

mandatos, nesse caso, excluída a apreciação judiciária (SOBRÉ, 1984, p. 113). 

           O “Estatuto do Índio”, transformado em Lei nº 6.001, (19/12/1973) é criado 

dentro desse clima de ausência e liberdade jurídica constitucional. Tentou formatar 

uma legislação indigenista nacional em seus aspectos normativos e prescritivéis, 

estabelecendo as bases de uma política de Estado para atendimento aos índios, 

presos a um assitencialismo caduco. Define o índio como um ser relativamente 

capaz, por isso necessitando da tutela1 do Estado e da proteção e amparo da 

FUNAI. Em primeiro de dezembro de 1973, em mensagem ao Congresso Nacional, 

o então presidente Médici vetou, incondicionamente, às missões religiosas ou 

                                                 
1 Na tutela indígena, o tutor é o próprio Estado. Ver sobre o tema, Comissão Pró-Índio/SP, 1983. 
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científicas o direito de prestar serviços assistenciais aos índios, pois essa presença 

obstaculizava os objetivos do próprio Estatuto do Índio, qual seja, a salutar 

integração do silvícola à civilização. A integração 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. Essa, por sua vez, somente acabaria à medida que os povos fossem se 

adaptando ao precesso “civilizatório. Suess (1985) lembra que a ”incorporação dos 

silvícolas”, prevista na Constiuição, visava, através de legislação específica, dois 

objetivos: a “integração no processo de desenvolvimento” (art. 2/VIII, da Lei 6.001) 

com a “emancipação econômica das tribos (Lei n. 5371/67, Estatuto da FUNAI); e a 

adaptação e rápida integração na civilização (Código Civil).  

          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, 

certamente, uma contradição estúpida: querer assegurar a terra como posse para os 

índios, tentar integrá-los numa sociedade que estruturalmente favorece o latifúndio e 

que, por conseguinte, não respeira essa posse (SUESS, 1985, 243-4); ao contrário, 

destrói ou modifica-os, lançando o índio na contramão da sociedade de mercado 

(MARTINS, 1986, p. 16). 

          Fato emblemático, relatado em Gomes (1988), ocorreu em maio de 1980. 

Cerca de 50 indigenistas foram demitidos da FUNAI, oficialmente, porque tinham 

criado uma associação que desafiava a política do órgão, ou seja, ousam enfrentar 

sua presidência, naquela ocasião nas mãos de coronéis com estrita ligação com o 
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Conselho de Segurança Nacional (CSN). A partir daí essa ligação vira ação de 

controle, sobretudo depois do Decreto nº 88.118, de 23 de Feveiro de 1983, que 

retira da FUNAI a sua prerrogativa de definir áreas indígenas e demarcá-las através 

de um processo adminstrativo. A definição passa, assim, a ser feita por um grupo de 

trabalho que inclui divervos 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 legitimuidade ou não dos direitos indígenas 

sobre as terras postuladas.  

          Os processos de demarcação passam, então, a demorar e emperrar, na 

medida em que os interesses anti-indígenas são concretizados em interesses 

fundiários, políticos ou militares (GOMES, 1988, p, 91). Paralelamente a ação 

mitigadora do Estado e a deslegitimidade da FUNAI, com relação a sua perda de 

autonomia para demarcar áreas indígenas, a opinião pública (dentro e fora do Brasil) 

apoiará diversos trabalhos que já por muito tempo vinham questionando à política 

indigenista oficial e denunciando à situação de penúria que diferentes povos 

estavam submetidos. Para frustação de alguns setores do governo e até memos 

agentes da FUNAI, o regime militar e sua concomitante ideoloigia 

desenvolvimentista, não conseguiu celebrar a integração harmoniosa de nenhum 

grupo indígena brasileiro, nem mesmo no nordeste, onde os critérios de avalição 

étnica estavam submetidos a uma espécie de eugenia social. Os índios, 

considerados enclaves étnico-políticos (micro nações convivendo num mesmo 

espaço nacional) eram algo estupefato. Porém, para surpresa de alguns e 

desagrado de outros, contradizendo às estatísticas demográficas, os índios 
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ascenderam e, com muita estratégia, voltam ao cenário nacional, contribuindo para 

um novo alvorar político nas lutas sociais e democráticas do movimento popular. 

          Dessa forma, desomogeneizando o binarismo “cultura e civilização”, os índios 

do Nordeste atravessam toda a década de 1980 como movimento étnico 

politicamente organizados. Foi um passo seminal dessa tragetória política. Cabe 

dizer, também, que esse movimento provocou diferentes momentos teóricos, 

desvelados a partir da situação conjuntural, conseqüentemente, decorrentes dos 

embates e possibilidades estruturais. Desenvolve-se, por conseguinte, uma 

perspectiva de luta social intimamente relacionada à compreensão da conjuntura 

nacional e das especificidades regionais. Era preciso, entretanto, apriomorar o 

entendimento das diferenças para além do discurso etnicista, provocando uma outra 

modalidade de pensar a unidade de uma formação étnica sem ser reducionista2. A 

tarefa foi ficando cada vez mais complexa. Devíamos propor, de modo claro, 

dialógico e consciente uma maneira de ordenamento social que não fosse somente 

uma reimpressão daquela existente3. Oferecer aos não-índios a “oportunidade” de 

pensar o lugar dos povos indígenas na sociedade nacional era, paradoxalmente, 

“civilizar” a civilização que tanto infortúnio trouxe para os índios. Caminhava-se em 

direção de um projeto político que atribui como finalidade da política “não mais a 

divisão restringida (retrógrada) da defesa dos direitos individuais”, senão a execução 

de uma “politicidade básica” entre mulheres e homens na “forma de participação 

ativa”, enquanto cidadãos/ãs, “na esfera pública”  (AMADORES & MORRESI, 2006, 

106-107).  

                                                 
2 O reducionismo é um lapso na lógica histórica pelo qual acontecimentos políticos e culturais são “explicados” 
em termos das afiliações de classe dos seus autores (cf. Stuart Hall,  2006,   p. 132). 
3 Uma compreensão próxima aquela ensinada por E.P. Thompson (In Hall, 2006, p. 130), segundo a qual 
“nenhum modo de vida global existe sem sua dimensão de luta e confronto com modos de vidas opostas”. 
Entretanto para estudar adequadamente as relações estruturais, precisávamos compreender o conjunto das ações 
políticas dentro da gama de riquezas e tensões disponíveis e constituídas. 
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          Ponderadamente, o movimento indígena e as organizações indigenistas (CIMI, 

ANAI, CCLF), vão aprimorando-se a lidar com o modelo jurídico liberal; a tematizar 

as questões relevantes da prática; a problematizar a defesa dos direitos coletivos, 

participando ativamente de ações no campo da luta social, pois o Estado brasileiro 

quase sempre tão-só ofereceu uma relação genérica4 e mitigadora aos povos 

indígenas de participação pública, revelada por diferentes mecanismos - imposição 

autoriária de consenso - conforme Eunice Durham (2004), devendo ser obtido a 

qualquer custo. 

           O oficialismo cívico reza que nosso legado cultural, advém de um 

congraçamento étnico racial (FREYRE, 1975; 1983); que estimulados por um 

espíritio orquestrador por excelência, superamos condições mesológicas e 

climatéricas adversas (HOLANDA, 1956); que à ação cultural perdeu seu sabor de 

atrito e se transfomou numa legalidade de papéis etc., uma maneira sultil e versátil 

de fazer do excluído partícipe daquilo que é conveniente: corroborador da 

manutenção dos valores do status quo. Teria dado certo se os valores perseguidos 

pelos índios e demais excluidos fossem àqueles mesmos compartilhados pelo 

Estado Nacional5. Ledo engano. A cristalização de um modelo monocultural não 

aconteceu. A luta dos povos indígenas se transformou profundamente em luta 

política-pública. Toda vez que essa consciência emergiu foi por que ficou face-to-

face com a raiz de suas contradições. O processo de emancipação social tem a ver 

com a forma que se outorga à atuação política/pública – de cada indivíduo – quanto 

ao acesso a seu “desitno de ser social”.  

                                                 
4 Genérica no sentido de inapropriada. 
5 Num sentido lato diz Amadeo (2006, p. 116-117): o crescimento da verdadeira democracia implica o 
desaparecimento do Estado. Quanto mais a democracia se aproxima de sua verdade, isto é, da constituição de 
comunidade política, mais o Estado decresce,  deixa de exercer sua função primordial, sua função de dominação. 
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          Com relação à visibilidade de nossa atuação indigenista, frente à 

posicionalidade e proposicionalidade do autoritarismo da FUNAI, adotamos 

diferentes atitudes. Sabíamos que estávamos sendo monitorados, por isso, 

desenvolvemos algumas estratégias de burlar a situação, realizando rotas de acesso 

diferenciadas, reuniões fora das aldeias ou encontros pontuais. Dessa maneira 

fomos, gradativamente, construindo com os índios, o mapa dos problemas gerais. 

Tanto para os indigenistas do CIMI como para as próprias lideranças que estavam 

surgindo, esse diagnóstico foi sumamente importante. Fez-nos perceber a dimensão 

regional agrária das terras indígenas; identificar os invasores (fazendeiros, usineiros, 

políticos, CHESF) - ao mesmo tempo nos precaver contra a pistolagem armada - e 

articular inúmeras denúncias públicas contra a inoperância e/ou coniviência da 

FUNAI com relação aos fatos.  

          Se durante algum tempo os movimentos sociais de constestação eram vistos 

como disruptores ou rotulados de agitadores que tão somente abriam espaços para 

desestabilizar a ordem, pondo em perigo a manutenção da tradição política e do 

status quo - necessitando, portanto, serem controlados e combatidos - décadas a fio 

de embates, revelou que várias das mudanças na sociedade dominante só foram 

possíveis por que delas participaram ativamente movimentos sociais organizados. 

          Evidentemente que as lutas sociais foram crivadas pelas vicissitudes dos 

conflitos. A consecução de projetos alternativos (saúde, educação, habitação, 

identidade étnica, demarcação de terra, qualidade de vida) sempre soferam revezes, 

tanto pelos limites das ações desenvolvidas, como pela forma de oferecer unidade a 

execução dos projetos específicos. Assassinatos de lideranças, invasão de terras, 

construção de Barragem (Itaparica), descaso com a saúde; frentes de trabalho em 

períodos de seca; índices de óbitos entre mulheres e crianças; completa 
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desasistência no campo da educação escolar etc. eram situações comuns e foram 

sendo discutidas progressivamente nos encontros entre os povos indígenas. Essa 

dimensão político-pública dos problemas assinalava para um aspecto em particular: 

a não de marcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios6 .  

          Desde então esses povos nos ajudaram a repensar sobre o que era terra 

tradicional, ou seja, a pensar sobre a terra como patrimônio sócio-cultural7. Os 

representantes indígenas estavam nos ensinado a olhar os problemas tanto a partir 

das estruturas sociais como das raízes étnicas locais. Aos poucos fomos 

aprendendo que a opressão que produz a miséria mutilava estruturalmente a todos. 

O grau de subparticipação da maioria da população brasileira nos processos de 

decisão política, econômica, cultural e social, confirmava a condição de 

marginalização e exclusão que o país concrentrava. Identificávamos que os níveis 

proibitivos de extremo empobrecimento adivinham do efeito colateral que os rumos 

da política econômica nacional desenvolvia: estagnação financiera; fluxo ascendente 

de desemprego; recessão praticamente generalizada; tímidas taxas de crescimento, 

concentradas em poucos setores; parca resistência das empresas; redução de 

produtividade e venda; reservas cambiais em baixa etc.  

          A relação de dependência dos recursos financeiros captados de fora, somente 

aumentava nossa dívida externa e vulnerabilizava ainda mais os setores essenciais 

                                                 
6 Diz Ribeiro (1982, p. 198): “o índio sempre teve reconhecida seu dierito à terra. Esta prerrogativa data de um 
alvará de 1680, que os define como “naturais senhores dela”. Este direito é confirmado e ampliado pela Lei nº 6 
de 1755 e por toda legislação posterior. Entretanto, o índio, reduzido à escravidão, esbulho de suas terras, 
praticamente nunca desfrutou desses diritos. A constituição de 1891 transfere aos Estados o domínio em termos 
legalmente definidos nos regimes anteriores, inclusive, e principalmemnte, as dos índios. (...) muitos Estados 
incorporaram ao seu patrimônio, como terras devolutas, as de legítima propriedade dos índios, em virtude da 
indiscriminação com que as receberam da União, em consequência de toda a desorganização e incúria que vinha 
da Colônia, no que respeita ao registro de terras, particularmente as indígenas, já então sob tutela orfanológica do 
Estado”. Por mais de quatro séculos e meio o que realmente se estabeleceu foi uma fadada “proteção 
possessória”. Repetidas vezes os índios eram desalojados de um lugar para outro, confinados, quase sempre, para 
áreas de pouco valor comercial. 
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de assistência à população. A retração da cidadania gerou um clima contínuo de 

pessinismo, apatia e descrédito da maioria, quanto aos rumos que às políticas do 

estado brasilero assumia.  Setores mais carentes sempre esperaram resultados, 

embora tão-só tenham se amargurado em desejos. Os povos indígenas foram 

afetados pelo jogo crônico desse contexto, era preciso, então, observar atentamente 

as particularidades e singularidades que o cenário oferecia, e desenpenhar uma forte 

resistência àquilo que mais lhes afetavam.   

          Assim, convencer os não-índios, tornar pública a denúncia a partir dos 

próprios sujeitos, não obstante, foi se constituindo problematicamente em vários 

espaços: escolas, universidades, igrejas, sindicatos, grupos de jovens, organizações 

feministas, associações de bairros etc. Dentro da Igreja (das Dioceses, 

particularmente) o CIMI sempre foi acolhido, embora em alguns casos com muita 

ressalva. A pequena ala da Teologia da Libertação não agradava muito aos bispos. 

Escutáva-nos e acolhiam as denúncias, às vezes se promunciavam ou não 

interferiam, porém, alguns insistiam sobre o início da evangelização, das obras 

catecúmenas, da multiplicação de católicos. O tempo, o perfil e a prática política dos 

atores do CIMI, expiariam outros tipos de conversão. 

          O fato de não operacionalizar com toda ênfase merecida temas como saúde e 

educação, naquela época, não significava que considerávamos de menor categoria. 

É fundamental dizer que até hoje os povos indígenas ofecerem a discussão da terra8 

uma dimensão total, isto é, que  a  terra é  sua  educação, sua saúde;   ela  vem  em  

                                                                                                                                                         
7 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. 
8 Segundo os próprios índios, o eixo das lutas do movimento indígena, para além das suas aldeias, passou a ser a 
terra. Esse eixo mobilizador funcionou como elo de unidade do movimento, que, de acordo com as distintas 
realidades, foi estimulando a criação de variados instrumentos de luta e níveis de organização. Ver Documento 
final da Pós-Conferência. 
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primeiro; é o pressuposto básico de um todo geral. A terra indígena desintrusada, 

demarcada, livre da presença de invasores é a categoria unívoca da própria 

identidade indígena. A partir dela que a idéia “índio” torna-se condição sublimar do 

indigenismo/indianismo no nordeste. Porém, nosso esforço profundo, embora 

arrolado por limites do próprio sistema de dominação, por fazer justiça e contribuir 

humanamente com uma outra opção de sociedade, já  estavam postos diante de nós 

a cada embate que travávamos, particularmente, centrados sob dois eixos: à luta 

pela demarcação das terras indígenas e o reconhecimento oficial dos grupos étnicos. 

A politicidade das lutas ia, assim, aparecendo como possibilidades “inéditas”, nos 

auxiliando na prática, na noção de fazer e aprender juntos.  

            Por muito tempo - e a missão civilizatória da Igreja teve uma 

responsabilidade muito grande nesse conteúdo (por isso ainda hoje podemos cobrar 

a reparação de uma injustiça, ainda que não possa ser desfeita, conforme 

HABERMAS, 2000) - os povos indígenas foram considerados hordas de gentes 

errantes, sem futuro e nem destino, uma espécie de contraforça do progresso. A 

pressão dos setores dominantes, reacionários, antidemocráticos e doutrinários, fez 

impor seus valores e antivalores sociais, culturais ou econômicos. 

        Diz Chomsky (2005) que a passividade, a submisão 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. Sabíamos que a aceleração mesmo 

tardia da industrialização capitalista no nordeste estava pautada sob um falso ponto 

de vista da produtividade; que na verdade, desde 1964, havia, de fato, se acelerado 

o empobrecimento de milhares de trabalhodores/as no campo e nas cidades; que 

essa direção atendia aos interesses restritivos de alguns setores da elite regional e 
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que a destituição ou desproteção dos meios de sobrevivência física; marginalização 

no usufruto dos benefícios do progresso com relação ao acesso e permanência às 

oportunidades de emprego e renda; as questões de desproteção por falta de amparo 

público adequado e também inoperância dos direitos básicos de cidadania, incluíam-

se garantias à subsistência e ao bem-estar (JAGUARIBE, 1989), eram situações 

reincidentes de desigualdade e violência estruturais. Na verdade sabíamos o que 

realmente pretendiam aqueles que oprimiam o povo brasileiro: transformar (para 

pior) a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprimia, e isto para os 

dominar melhor (FREIRE, 1983). Trabalhávamos, então, com noções de poder local, 

classes sociais, capital, trabalho, exploração capitalista, estrutura econômica, direito 

constitucional, luta de classes, deveres do estado, pluralismo cultural, igualdade, 

diferença, identidade étnica etc., a fim de irmos consolidando, tanto quanto fossem 

possíveis, novos significados à luta política. Focalizáva-mos como a ação política 

conservadora se movimentava e quais os variados mecanismos repressivos de 

manter o poder utulizavam-se.  

          Segundo Dreifuss (1989, p. 21) a ação política dominante é um esforço de 

intervenção abrangente, preparada e calculada, não é algo solto ou asistemático. Ela 

se desdobra em cinco tipos de operação, amparada por divervos 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 aprarelhagem legal e burocrática). Não obstante, 

reestruturar, ao longo de muitos percursos, ideologias retrógradas, incluía estarmos 

atentos aos nossos própios limites frente às tentativas de superar o que mantinha 
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conservada a situação conjuntural. Era, naquele momento, no cenário da década de 

80, o que credenciava as condições de fazer e produzir nosso saber/fazer 

indigenista. Significava abordar de frente, com peculiar propositividade, aquilo que a 

situação exigia: todo ranço conservador, todo racismo xenófobo e toda ganância 

empresarial presisavam de enfrentamentos frontais, sob o peso de trair nossas 

próprias convicções se não o fizéssemos. Certamente o modo de enfrentar o que 

mantém as sociedades submetidas à exploração é criar alternativas de um mundo 

diferente, que não esteja baseado no ostracismo, na impunidade, na ganância, 

violência ou no medo.  

          Contra a restauração conservadora, o movimento social indígena9 apostou na 

via democrática e fez da luta pela demarcação dos territórios um poder político 

unificador, que é hoje entendida positivamente como uma forma de mobilizar 

relações entre homens e mulheres, de mover lógicas distintas de viver.    A primazia 

sobre a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos diferentes 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: reapropriação das terras num plano regional 

e provocar outros desdobramentos nos rumos da política agrária, de maneira geral. 

A emergência dos movimentos sociais ligados à luta pela terra, sustentará ações 

específicas nessa direção, nos demais estados da federação, política e 

ideologicamente organizados10. 

                                                 
9 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.  
10 Concordo com Hall (2006, p. 189) quando afirma que o campo do ideológico possui seus próprios 
mecanismos; é um campo “relativamente autônomo” de constituição, controle e luta social.  
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          Evidentemente que o CIMI nunca pretendeu, e nem pôde ser, a única 

instituição parceira dos índios. Aliados em potencial foram surgindo. Nas 

universidades, muitos núcleos de estudantes começaram a existir. Pesquisas serão 

desenvolvidas nos departamentos de História, Antropologia, Sociologia, Educação, 

Lingüística (SAMPAIO, 1986; MARTINS, 1993; SOUZA, 1998; SILVA, 1995; 

ALMEIDA; 2001; ARCANJO, 2003; MENDONÇA, 2003; SANTOS, 2004; 

CALVACANTE, 2004) entre outras. Muitos desses/as pesquisadores/as ofereceram 

uma contribuição incomensurável aos processos de identificação e reconhecimento 

étnico. Os núcleos de estudos, aos poucos, promovem seminários, plenárias e 

inúmeros debates, favorecendo a presença de índios nas universidades, estações de 

TV e rádios. Popularizar e politizar a temática, oferecer a outrens à oportunidade de 

conhecer detidamente sobre a problemática e dialogar face a face com 

representantes indígenas, se constituíam objetivos centrais. O próprio CIMI, durante 

alguns anos, contou com a assessoria da ANAI/BA (Antropologia) e a CEHILA 

popular (em História) na formação de seus quadros.  O professor pesquisador João 

Pacheco de Oliveira veio por reinteradas vezes ao Nordesrte, tornando-se orientador 

e co-orientador das muitas pesquisas em Antropologia sobre povos indígenas dessa 

região. Muito do que aprimoramos e aprendemos sobre etnicidade, identidade 

étnica, fricção interétnica, sistemas simbólicos etc., deve-se ao resultado, em parte, 

a essas pesquisas.     Elas não somente afetaram os indigenistas e aos índios, mas 

também auxiliavam na formação dos profissionais nas secretarias de educação; os 

funcionários mais politizados da FUNAI, assessores jurídicos e procuradores. 

Esperamos que ainda possam alcançar alguns juízes/as e delegados federais, seria 

exigir demais? Fomos, dessa forma, construindo nosso entendimento de que para 

uma profunda transformação do regime autoritário, dos mecanismos que 
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reproduzem o desenvolvimento excludente, deverá ancorar-se na capacidade de unir 

forças no campo popular, e isto, cremos, os índios do Nordeste têm ajudado a definir 

de modo excepcional. 

 

 
1. 2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

          Nossa investigação é de caráter qualitativa, enquanto opção metodológica, e 

inscreve-se no lastro das pesquisas em educação, que primam pela combinação de 

um tratamento teórico acerca dos problemas da prática. Um diálogo que procura se 

desenvolver articulado ao terreno teórico e epistemológico de práticas sociais 

reconhecidas. É uma pesquisa sobre a natureza das ações dos sujeitos coletivos da 

Educação Escolar Indígena (EEI) em Pernambuco. Dada a relevância dos atores em 

ação, a dimensão da experiência assume, aqui, uma posição fundamental. 

Compreendemos que há um valor tributado nessas experiências em termos de uma 

prática pedagógica, politicamente situada. Porém, não me refiro a caracterização 

puramente empírica sobre a análise da experiência. Nosso “promunciamento” 

resvala-se com e na experiência vivida dos sujeitos da educação escolar indígena, a 

partir do pensar, do sentir, do agir e também do reconceber impressões (MELUCCI, 

2005) de modo relacional. 

           As experiências emitem, certamente, um teor de qualidade quando os sujeitos 

que às realizam ou nelas se realizam, procuram responder questões que redefinem, 

de modo particular, as relações do coletivo. Essa dimensão também se esforça por 

incorporar o valor da vida cotidiana, nos diferentes espaços em que se potencializa a 

atuação dos atores da COPIPE, enquanto locais excepcionalmente importantes, no 
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sentido que passam a revelar diversos sentidos do fazer/agir sob a forma de ações/ 

realizações construídas. Significa dizer, entre outras coisas: que as experiências 

coletivas podem desempenhar vínculos identitários na mesma ordem que as 

atividades revelam significados às ações dos sujeitos.  

          Reconhecemos que não é nada fácil penetrar no tempo/mundo dos sujeitos da 

pesquisa, de apoderar-se empiricamente de competências lingüísticas, assumindo 

uma lúcida interpretação acerca das formas de comunicação ou de representações 

simbólicas. O campo social do observador está sempre em movimento, por isso ele 

e a pesquisa, de certa medida, estão em relação contínua. 

          Assim, nosso tratamento gnoseológico dado ao corpo do texto é, desde o 

início, relacional.  Foram temas e categorias que, submetidos à crítica teórica, 

propusemos neles identificar como interdependentemente aparecem, entre os 

sujeitos da investigação. Cremos, dessa forma, não termos construído nossa 

investigação, fazendo uma separação entre natureza/cultura/sociedade. Assim, 

como Mellucci (2005, p. 30), aceitamos que no “mundo comtenporâneo, a natureza 

não é mais separável de modo claro da cultura porque a sociedade intervém de 

modo massivo sobre as bases mesmas da realidade natural seja no sentido 

ecológico seja no sentido biológico”, político, econômico, ético, pedagógico, estético. 

Posicionamo-nos a favor da escolha de processoss sociais gerais de saberes da 

prática em direitos, inferidos pelas necessidades de mudança da esfera pública, 

enquanto contribuição conscientemente produzida pelos sujeitos da Educação 

Escolar Indígena em Pernambuco. 

          Nesse caso particular, identificamos os atores em ação, como intelectuais 

sociais transformadores/as porque ao analisar os vínculos que estabelecem com as 

formas de elaboração de políticas públicas, propriamente ditas, fazem emergir de 
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modo patente uma profunda consciência do social, próprio de quem realmente busca 

mudanças mais profundas. Este nosso posicionamento está ligado às opções que a 

COPIPE têm assumido nos últimos anos enquanto ações das comunidades 

indígenas do Estado de Pernambuco. Fomos, então, incorporando melhor uma 

definição epistemológica, constituída sob algumas características que nos fizeream 

perceber, cremos que de uma maneira mais profunda, os sujeitos da nossa 

investigação. 

           Num primeiro plano, enquanto característica do campo da pesquisa 

consideramos que os discursos produzidos (implícitos e explícitos no corpus do 

texto) oferecem um destaque à linguagem, politicamente localizada, isto é, 

vinculando-se a pessoas, “tempos e lugares específicos” (MELUCCI, 2000). Essa 

redefinição nos ajudou a precisar melhor nossa visão de pesquisa empírica, 

procurando não fraturar, desnecessariamente, a relação 

observador/observado/campo. Procuramos oferecer a essa interconexão um papel 

qualitativamente importante. Assim, não foi nosso objetivo caracterizar a profusão de 

um determinado tipo de conhecimento centrado nele mesmo. Acreditamos que a 

pesquisa, como sugere Melucci (op. cit., p. 33), “produz interpretações que buscam 

dar sentido aos modos nos quais atores buscam, por sua vez, dar sentido às suas 

ações”, ou como diz, “interpretações plausíveis”. Porém, é necessário também 

aceitar que enquanto liguagem científica a ciência poderrá assumir posicionalidades 

estratégicas a favor da luta dos diferentes grupos sociais em situação de violação de 

direitos.  Nesse caso, este reconhencimento,  “introduz uma perspectiva que tende a 

aceitar a polifonia, o pluralismo possível das formas de relatos e exige sobre a forma 

escolhida uma atitude inevitavelmente auto-reflexiva” (MELUCCI, Idem, p. 34). 
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          Parece que dessa forma a tradutabilidade do papel do investigador não se 

limita numa interpretação por si só do “objeto” investigado, mas, ao aceitar a 

polivocalidade das linguagens dos sujeitos, dos espaços, das relações e seus 

sistemas, faz uma conexão responsável com os significados que a partir da 

realidade consegue evocar. Dito de outra forma: “a experiência não é entendida 

como verificação objetiva de hipóteses, mas como um processo de produção de 

conhecimento que se adequa progressivamente através da interpretação entre 

observador e observado” (Idem, Ibidem). 

          Ao longo do texto argumentamos em prol dos sujeitos da Educação escolar 

Indígena (capítulos III e IV respectivamente), oferecendo-lhes o estatuto de 

pesquisadores/as sociais, intelectuais transformadores/as (GIROUX, GRAMSCI, 

FREIRE) ou como tradutores de linguagem e de percepções da realidade 

(MELUCCI). Cremos, então, ter descrito a favor das narrativas e discurssos 

provocados pelos sujeitos da COPIPE sem dicotomizar o lugar dos atores e seus 

discursos, naquilo que propriamente os mantêm conectados as premissas de suas 

lutas, como também do diálogo, interpelação e interpretação que realizam com a 

realidade social. 

          O plano focal das informações coletadas (espaços, lugares) se constituiu a 

partir do contato direto onde os sujeitos da EEI realizam seus processos formativos 

(Encontrões, Assembléias, Conferências, Debates, Reuniões), particularmente, nos 

últimos três anos. Esse contato presente nos espaços dos atores sociais da 

Educação Indígena procurou compeender à profundidade das relações de troca de 

saberes que neles se realizam e estabelecer com eles um tratamento analiticamente 

crítico-reflexivo. 
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          As entrevistas abertas foram realizadas com membros da coordenação da 

COPIPE, lideranças e professores/as indígena (identificados pelas siglas: PI, para 

professor/a indígena; LI, liderança Indígena; PIC, professor/a, membro da 

coordenação da COPIPE)11, com o propósito de conectar melhor o lugar dos atores 

sociais em torno das lutas por direitos coletivos que estabelecem; de precisar os 

múltiplos significados das ações e aprofundar às implicações e repercussões de 

suas reinvidições. Nesse sentido, privielgiamos a combinação da observação 

participamte, à análise de documentos, à investigação teórica e as entrevistas 

abertas (BOGDAN & BIKLEN, 1994) procurando oferecer-lhes um melhor status 

epistemológico. As fases de nossa investigação - sob a rubrica da pesquisa 

qualitativa – foram assim delineadas: 

1) Os achados do ambiente onde os atores da EEI atuam se tornaram fonte direta 

das análises que fomos construíndo (espaços, tempo, sujeitos), tratados diretamente 

como questões da educação. Facultamos aqui, semelhante à Bogdan & Biklen 

(1994, p. 48) que as “ações podem ser melhor compreendidas quando são 

observadas no seu ambiente habitual de ocorrência; e que o comportamento 

humano é influenciado pelo contexto em que ocorre”. 

2) Nossos dados, com relação à pesquisa empírica, contém transcrições recolhidas 

entre lideranças indígenas, membros da coordenação geral da COPIPE e 

professores/as de uma maneira geral. Esses dados pressumem uma idéia básica 

para investigação qualitativa. Qual seja: nos permite estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objeto de estudo (BOGDAN & BIKLEN, 1994). Aqui já 

se abre uma prerrogatica que leva em consideração (enquanto recurso 

metodológico) o desempenho dos sujeitos da pesquisa no sentido de se 

                                                 
11 Não há progressivamente alterações nas siglas (p.ex.: PIa, PIb, PIa, PIb, LIa, LIb etc.) por que no corpo do 
texto não incorporamos entrevistas reincidentes de um mesmo sujeito entrevistado.   



 41

compreender as mudanças que vêm sendo processadas na Educação Escolar 

Indígena em Pernambuco. Essa reflexão aceita como ponto convergente às 

questões que os atores sociais experimentam, interpretam e estruturam através dos 

diferentes processos em educação que estão realizando. 

           Dessa maneira, no tratamento expositivo de nossa investigação a 

compreensão dos fatores sócio-históricos teve considerável atenção. Entendemos 

que esse olhar sobre alguns pressupostos fundadores do passado, ajuda-nos a 

desvelar melhor os limites do presente e, ao mesmo tempo, tornar mais objetiva, 

conseqüentemente, à argumentação construída. Assim, a primeira parte da pesquisa 

constitui-se de uma análise pontual e problemática sobre o lugar dos povos 

indígenas no nordeste, tanto sobre os infortúnios quanto sobre as lutas de 

resistência que travaram. Capistrano de Abreu (1963), Caio Prado (1971, 1977), 

Sodré (1982), Marchant (1980), Simonsen (1978), Florestam Fernandes (1970, 

1989), Furtado (1977), Vainfas (1986), Meliá (1979) entre outros, ajudaram a 

desconstruir a ideologia escravista, a norma senhorial, a economia colonial, a 

educação religiosa, o lugar da escola, expansão da colonização e a resistência 

indígena com diferentes enfoques, em mais de cinco décadas de produção cientifica 

ininterrupta. Guiados por essas premissas teóricas é possível encontrar às 

articulações, os processos associativos e também aqueles dissociativos, que 

estabelecem contradições, e os conflitos que deflagram.  

           A segunda parte da investigação focalizou o lugar da produção da diferença 

analisando e caracterizando a dimensão política da identidade étnica entre índios do 

nordeste, os percursos estabelecidos, as tipificações construídas e descosntruidas 

durante diferentes processos. Essa problemática nos leva aceitar o fato de que a 

identidade não é uma essência fixa, mas um conjunto de posições, narrativas e 
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discursos construídos pelo sujeito a partir das suas relações e experiências, num 

processo de contestação e luta, e estão sujeitas a interpretações múltiplas 

(TORRES, 2003, pp. 70, 85).  

          Enquanto discussão conceitual e teórica, à análise sobre a formação de 

professores/as indígenas, situamo-nos por uma interpretação pautada no lastro dos 

Estudos Culturais (EC). ). Nessa perspectiva, primamos por aceitar a comprerensão 

das relações sociais influenciadas por relações de poder, analisadas a partir das 

interpretações que os sujeitos da pesquisa fazem das suas próprias situações. 

Assuminos, assim, uma perspectiva teórico-metodológica que faz aparecer juntas na 

investigação, uma mesma “perspectivação teórica do comportamento humano e 

social, ou seja, a intersecção entre as estruturas sociais e a ação humana” 

(BOGDAN & BIKLEN, op. cit.), contextualmente situados. Dessa forma, no capítulo 

terceiro, nos dedicamos por realizar uma interpretação acerca da formação de 

professore/as para diversidade, estabelecendo com os Estudos Culturais um diálogo 

teórico propositivo, seja com relação à definição de uma pedagogia crítica (GIROUX 

& MACLAREN, 2001); ou mesmo da formação docente, incluindo como discussão: 

pós-colonialismo, formação de intelectual, o currículo como política cultural e o 

multiculturalismo (MORREIA & SILVA, 2001; APPLE, 2006; CARVALHO, 2004; 

SOUZA, 2007; BHABHA, 2005; HALL, 2005, 2006; GIROUX, 1988, 1997, 2003; 

KOSIK, 1976; ZEICHNER, 1993;  NETO & SANTIAGO, 2007) de maneira geral. São 

categorias e questões relevantes que têm se apresentado de modo transdisciplinar 

nas discussões sobre políticas de formação entre professores/as para diversidade.  

          Nossa hipótese assume o entendimento de que o tratamento epistemológico 

da prática em educação escolar indígena, com relação aquilo que a COPIPE tem 

desenvolvido, vem se constituindo como política de afirmação cultural e de formação 
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docente. Nesse sentido, os Estudos Culturais podem contribuir para compreensão 

da ação dos/as professores/as e lideranças indígenas enquanto intelectuais 

transformadores/as, e a inserir, de fato, a educação, na esfera política, 

comprendendo a escolarização como luta social, intercultural, bilíngüe e comunitária.  

              Assim, teve também substancial relevância nesse trabalho, à análise de 

referências bibliográficas específicas, isto é, os autores/as que versam atualmente 

sobre o enfoque, de maneira que foi possível dialogar e nos aproximar muito melhor 

do foco central de nossa investigação: os saberes da prática entre os sujeitos da 

educação escolar indígena em Pernambuco. Por conseguinte, nosso tratamento 

empírico procura compreender a construção de práticas sociais, “as representações 

que delas fazem seus conceptores e utilizadores, os papéis que nelas assumem os 

diversos atores e os efeitos que essas intervenções têm gerado” (LEITE, 2002, p. 

251). 

          No capítulo quatro, como delineamento prático da pesquisa, analisamos as 

interfaces da educação escolar indígena que a COPIPE realiza, e a organização 

entre professores/as indígenas, ou seja, as questões mais relevantes dessa 

organização mobilizadora, para o campo da qualificação docente, de maneira 

particular, e da formação de lideranças, de modo geral.  

          Estabelecemos como critério para análise documental da COPIPE, as 

seguintes fontes: 

- A produção dos próprios índios (relatórios, documentos, cartas, livros, 

projetos pedagógicos, calendários, currículos diferenciados). 

          A partir desse procedimento foi possível pontuar sob que bases têm-se 

caracterizado o lugar da COPIPE, com relação ao modelo de escola, e das questões 
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inerentes à especificidade da identidade profissional e da organização dos 

professores/as. 

O desenvolvimento da pesquisa documental e empírica esteve conectado 

às diversas leituras exploratórias realizadas, centradas no eixo de nossa temática.  

Por conseguinte, nossa participação nos eventos (encontrões, conferências, 

seminários temáticos) da COPIPE, corroborou seminalmente, para que pudéssemos 

compreender melhor o projeto social dessa organização. Nossa presença nesses 

eventos teve também como objetivo, interpretar os dados a partir de um 

compromisso de co-responsabilidade e ética sobre as informações coletadas. 

Significa dizer que essa investigação incorpora e assume os sujeitos pesquisados, 

não pretendendo provocar distanciamento entre observador e observado de modo a 

privilegiar um em detrimento de outro. Isto é, que essa pesquisa esteve intimamente 

articulada com os interesses coletivos da população analisada, tanto quanto com a 

objetivação da análise científica. 

Atento às nossas fontes, aos diálogos com os sujeitos da pesquisa, 

recorremos às questões significativas do tema, ordenando quais bases 

epistemológicas e gnoseológicas12 elas indicam. Buscamos, assim, interpretar as 

repercussões contidas nesse percurso dentro do movimento de organização dos 

professores/as indígenas. 

Partindo dos limites e possibilidades do nosso marco teórico-

metodológico, daquilo que emite como componente da discussão empírica (saberes 

da prática: tempo, espaço e os sujeitos da formação escolar entre professores/as 

                                                 
12  A questão gnoseológica, faz diferença, para a ação educadora,  se a resposta à questão do saber (seu papel na 
transformação da sociedade) está ligada a um conjunto de conhecimentos “já sistematizados” ou se, ao contrário, 
saber é entendido como uma reorganização dos conhecimentos para incorporar e criar outros; faz diferença se o 
saber é concebido como algo já acabado ou como uma estrutura de pensamento em construção.Ver Gadotti, 
1998, 1995. 
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indígenas em Pernambuco), a investigação procurou precisar os níveis de tensões 

dos vários atores da pesquisa; as relações dialógicas que travam e a intersecção 

que constroem, interpretadas e reconstruídas, com base nos dados coletados. 

Acreditamos, por conseguinte, que o entendimento e esclarecimento das múltiplas 

situações e questões que permeiam a especificidade da organização entre 

porfessores/as indígenas no Estado de Pernambuco, no campo da educação 

escolar, a partir dos eixos pedagógicos definidos pela COPIPE, foram analisados 

nessa dissertação. 
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                                                    CAPÍTULO I 
 
1. Excurso13 sobre o colonialismo brasileiro (Eixo Pedagógico: Terra e 

História14) 
 
                                                “Sobre a História exercitamos nossa crítica” (COPIPE). 
 
 
 
           Assertivamente denuncia Boaventura de Souza Santos (2003) que o 

colonialismo mercantilista inaugurado pela descoberta das Américas e do caminho 

marítimo para as Índias teve com os povos locais um relacionamento de profunda 

exploração, chegando com facilidade ao desrespeito e ao genocídio. A civilização 

cristã não teve piedade com os povos tolhidos pelas “malhas da expansão européia” 

(RIBEIRO, 1983).  As sucessivas e, em alguns casos, ininterruptas 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, manipulando-a com habilidade em seu favor e não hesitaram 

usá-la abusivamente. Os povos índigenas eram caçados15 nas selvas, montanhas, 

pradarias, encostas e ladeiras, empurados para o interior, “expulsos para zonas 

marginais” (ROSSET, 2003) e vendidos ou treinados em cativeiro para servir de 

escravos, cristianizados e transformados em força de trabalho complusório para os 

capitais mercantilistas, que ironicamente construíam na Europa a teoria do 

                                                 
13 Do latim excursu: excursão, divagação, digressão. 
14 Conforme deixamos explicitados na introdução, dialogaremos nesse e nos próximos capítulos a partir dos 
eixos pedagógicos definidos pelos professores/as e lideranças indígenas do Estado de Pernambuco, articulando-
os a uma compreensão teórico-prática da ação desses sujeitos no campo da formação e educação escolar. 
15 Expedições preadoras do gentio, percorreram o território brasileiro de norte a sul e de leste a oeste,  descendo 
do sertão milhares e milhares de cativos a serem iniciados nas ”belezas” da civilização. Ver Caio Prado Júnior 
(1977, p. 25). 
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trabalhador livre como fundamento da propriedade privada, conforme prescreve 

Santos (op. cit., pp. 74-5).16  Como  titãs  brutos e  ébrios,  poderosos  e  imponentes  

(MORIN, 2001) vão dominando e transformando todos os espaços, sob o peso da 

idolatria do mercado. Seguindo os descaminhos dessa perspectiva, iremos abordar 

neste primeiro capítulo, a presença e (des)sorte, as lutas de resistência indígena e  

ações dicotônicas do Estado Português com o apoio moral da Igreja católica,  como 

expressão elaborada do discurso  colonial,  no  nordeste indígena brasileiro. Será, 

paulatinamente, nesse cenário de ambivalência e projeção, que a educação escolar 

indígena assumirá diferentes performance ao longo de épocas separadas; que a 

interculturalidade, enquanto proposta de “emancipação” procurará reinvidicar como 

força “messiânica” uma outra consciência histórico-receptiva (HABERMAS, 2000), 

tentando corrigir o movimento de rotação, daquilo que foi herança negativa contra o 

passado/presente/futuro indígena e indigenista.  

      
 

1.1 . Colonização e Dependência 
 

          A dilatação da empresa colonial portuguesa permitiiu a nação lusa condições 

de ampliar e multiplicar espaços concêntricos sob uma linear perspectiva 

expansionista, atravessada pelo lodaçal discurso de criar culturas des-historicizadas, 

ou seja, oferecer invisibilidade aos povos marginalizados. Uma dupla arrogância 

narcisista se move em torno dessa projeção: a) desaprovar, tanto quanto fossem 

necessário, critérios de validação não-adaptados aos esquemas da matriz que lhes 

gerou; b) o controle implacável do presente homogeneizado seria a forma mais lícita 

                                                 
16 Sobre o testemunho público da conquista das Américas, enquanto tragédia e trauma ver, entre outros: 
Bartolomé de Las Casas (1985), O Paraíso Destruído; Cristóvão Colombo (1984), Diários da Descoberta da 
América; Josefina Oliva de Coll (1986), A Resistência Indígena; Marco Polo (1985), O Livro das Maravilhas; 
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de edificar o futuro. Em outras palavras, se pretendeu subornar os acontecimentos e 

as relações sociais, ajustando-as ao que Gardener (1984)   chama   de  “leis causais  

particulares” cuja função seria a de explicar as ocorrências pretéritas e prever (até 

mesmo controlar) as manifestações futuras.  Inteiramente susceptível a conquista do 

Atlântico à lógica da europeização do mundo aparece como única governação 

possível. Expressões escolásticas e místicas são cuspidas juntas com a nova 

mutação geográfica, política, econômica, ecológica e de guerra. Defasados a cada 

momento, o universo pluricultural dos povos contactados, será reduzido conforme o 

rítmo e aceleração do deslocamento que começa com o processo de anexação 

territorial e se dissemina através de um modelo de pensamento excessivamente 

linear. Concepções ôntico-ontológicas, culturas híbridas, fundadas por mitos e 

antigas cosmologias, agora, não teriam mais espaço nem razão de ser, nesse 

brusco desregramento. 

                 Somente uma relação de transfiguração cultural poderia conferir validade 

à nova natureza da colônia: a política mercantilista, seccionada à própria estrutura 

monopolista do sistema colonialista, ambos, reflexos incomensuráveis, desse 

binarismo pré-determinado. O desfecho geo-político dessa auto-afirmação 

manifesta-se como poder, controle e dominação consignados pela força, embora 

enviezados por contínuas ambivalências (êgide da dependência). Brun (1986, p. 9) 

compreende por dependência “uma situação econômica, social e política na qual 

certas sociedades têm sua estrutura condicionada pelas necessidades, ações e 

interesses de outras nações que exercem sobre ela uma dominação”. As relações 

estruturais que aqui irão decorrer refletirão um complexo processo histórico, sob 

                                                                                                                                                         
Hernan Cortez (1986), A Conquista do México; Miguel León-Portilla (1985), A Conquista da América Latina 
vista pelos Índios.Também Darcy Ribeiro (1983), As Américas e a Civilização. 
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orientação dos gupos que materão tutela política, hipertrofias econômicas, 

antinomias sociais e regulação cultural.  

Seguindo a tipologia analítica de Brun (idem, p. 10), uma “sociedade 

dependente não existe fundamentalmente para si, ou este ser próprio apenas 

consegue realizar-se em grau secundário”. Nesse caso a construção social da 

realidade se encontra entre regimes de fronteiras, direcionada tanto para o 

“atendimento” de suas necessidades primárias como pelos seus interesses 

estratégicos, orientados pelo crivo, “de uma ação hegemônica continua e profunda” 

(Idem, ibidem). 

Sobreposto aos siginificados desse entendimento, cabe destacar que 

tanto a existência como a permanência da situação de dependência só é de fato 

possível “com o apoio e colaboração interna de setores influentes da sociedade 

dependente” (BRUN, op. cit.). Isso sugere, implicitamente, a caracterização de 

tutorias, tecidas sob metáforas do progresso e evocadas através das idéias de 

civilização, re-colocados, a partir da (in)civilidade de outros.   

O poderoso aparato montado nos três primeiros séculos de colonização 

brasileira - do capitalismo mercantil - foi modelado por uma lógica negativa no 

sentido de desfavorecer aqui o surgimento de uma sociedade com unidade nacional, 

política, cultural e economicamente livre. Significa afirmar que 

 
         O Brasil é considerado uma grande empresa extrativista, integrada na 

engrenagem do sistema mercantilista, explorado em função da metrópole 

e destinada a fornecer produtos primários para abastecer os centros 

econômicos da Europa. A preocupação central de Portugal consiste, em 

última análise, na exploração das riquezas da terra e na sua remessa aos 

mercados europeus. 
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         O Brasil é parte integrante do Império português, na condição de colônia. 

Portanto, não tem destino próprio. Não é configurado nem existe em 

função de si, mas em função dos interesses externos (europeus). O que 

interessa não é o Brasil em si, mas o que ele pode oferecer, o que dele é 

possível tirar em proveito de Portugal (BRUN, op. cit., p.  20-21). 

 
Tanto a economia como a própria sociedade, só existem, seguindo essa 

compreensão, em função da agência matriz, isto é, de sua política de saque, 

exploração, acumulação e transferência de riquezas internas. A colônia emerge 

enquanto objeto de exploração do sujeito que é a metrópole, condição para 

produção de identidades e histórias reprimidas. As atividades econômicas serão, 

assimétricamente, ordenadas em função da pilhagem aqui desenvolvida. Nesse 

sentido, não se valoriza nem tão pouco apoia-se a consolidação de um mercado 

interno que viesse assegurar outras condições de subsistência às populações locais. 

Só a metrópole e, tão somente ela, se beneficia do comércio exportador.  Presa 

como estava à colônia ao sistema produtor de economia voltada para fora e 

comandada de fora, ao sabor dos interesses alienígenas, a primeira avança, 

enquanto a segunda se arruína.  

A partir desse contraponto o colonialismo mercantil implantado no Brasil 

colonial, consolidou, em conseqüência de seu desdobramento jurídico-ideológico, os 

alicerces canônicos do latifúndio e do patrinonialilsmo17 enquanto extensão e poder 

das oligarquias regionais, da dependência externa e dos resíduos pelo atraso. 

Projetivamente irá se consolidar uma aliança estratégica entre a concepção e 

apropriação de terras e o modelo agro-exportador, oferecendo uma reumática 

                                                 
2 Sobre o tema ver o excelente trabalho de Raymundo Faoro (1984), Os Donos do Poder: formação do patronato 
político brasileiro, vol., 1 e 2, onde o autor examina as fases decisivas da  história do Brasil,  relacionando-as a 
suas raízes portuguesas. 
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“norrnalidade” ao irregualr processo de desenvolvimento histórico, projetando 

complicadíssimas conseqüências para os povos da terra e das futuras gerações.  

 A elite colonial (retardatária do progresso nacional), por conseguinte, 

atrelada como estava às vicissitudes e interesses do comércio externo, não foi capaz 

de construir uma consciência nacional nem enquanto projeto micro nem enquanto 

perspectiva macro. O sentimento de amor a terra se processava por aquilo que dela 

se poderia extrair, transformado em mercadoria até mesmo as formas primárias de 

subsistência. O ambiente é eufenísticamente auto-regulado. Os conquistadores 

estão com os pés no solo brasileiro e a cabeça nos padrões culturais do mundo 

europeu. O indígena é visto como um ser desencontrado, irracionalmente perdido e 

sem horizonte social; incapaz de incorporar-se numa nova ordem econômica e numa 

sociedade ética e moralmente cristã. Vai-se, gradualmente, tecendo-se uma maneira 

de organizar a sociedade recheada de fraturas e ausências, como célula sem núcleo 

e acéfala em relação à criação de um projeto pluri-étnico nacional, compatível com a 

realidade existente. Voltada, cegamente para interesses externos, não assegurava 

se quer as necessidades de subsistência da população pobre que crescia por todo o 

entorno e engrossava a fila dos marginalizados da colônia. A pobreza e a exploração 

expunham a face cruenta de uma economia assentada pela progressiva escassez de 

bens e possibilidades para os pobres.  Uma sociedade transplantada não poderia 

escapar das contradições que a própria realidade por si mesma trazia.  

A incompatibilidade entre valores culturais, formas de distribuição de 

riquezas, ambientes plurilinguísticos e até mesmo horizontes cosmológicos, 

aparecem já logo no início dos primeiros contatos, entre estrangeiros lusos e os 

indígenas; posteriormente, também, entre os diferentes povos trazidos da África. 
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Proporcionalmente com os problemas das relações de trabalho veio  

juntar-se aos aspectos supracitados. O colonizador depara-se com sociedades, 

estereotipadas de primitivas, dispondo de referêncais culturais e econômicos 

estáveis, nos quais não existia nem prevalecia um sistema de excedente de 

produção, semelhante ao modelo europeu. A produção havia sim, para satisfazer às 

necessidades da própria comunidade étnica e não como objeto ou mercadoria cuja 

finalidade fosse à troca. Sobre essa questão afima Sodré: 

 
As comunidades indígenas, não tendo atingindo a fase de sua 

desintegração por força do desenvolvimento histórico dos 

instrumentos e da divisão social do trabalho resistiram às novas 

relações de produção impostas pelos colonizadores. O indígena não 

conhecia a atividade agrícola como o colonizador a encarava. A 

terra lhe servia para caçar ou para plantar e colher o suficiente do 

consumo da comunidade. Não estava em condições de aceitar a 

escravidão de encarar o trabalho como colonizador desejava e como 

teve de impor (SODRÉ, 1982, p. 69). 

 
Nessa inter-relação cultural, ocorreu um profundo deslocamento entre o 

sistema de consumo e produção indígena e a estrutura do regime de produção do 

colonizador. As diferenças sócio-culturais representam, nesse contexto, conteúdos 

específicos de tradições distintas ou mesmo antagônicas. De um lado a perspectiva 

holística18 indígena, do outro, a tendência ao desmantelamento, submissão e 

opressão, demarcam valores incompatíveis. 

A seguir trataremos, com maiores detalhes, alguns desses entrechoques, 

a fim de precisar melhor sob quais condições ideológicas e materiais foram se 

                                                 
18 Assumimos aqui a dimensão do termo holística apresentada por Capra (1995, p. 13): do grego “holos”, 
“totalidade”,  refere-se a uma compreensão da realidade em função de totalidades integradas cujas propriedades 
não podem ser reduzidas a unidades menores. 
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articulando as antinômias do projeto luso-cristão, analisando também as respostas 

que diferentes povos indígenas fizeram-se valer mediante suas lutas de resistência. 

 

1.2. Ocupação e Colonização: reduções entre Índios no Nordeste 
 

 

Não se pode numerar nem compreender a multidão de bárbaro 
gentio que semeou a natureza por toda esta Terra do Brasil 
porque ninguém pelo sertão dentro caminhar seguro, nem 
passar por terra onde não acha povoações de índios armados 
contra todas as nações humanas, e assim como são muitos 
permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros e que 
houvessem entre eles grande ódio e discórdia porque se assim 
não fôsse os portugueses não poderiam viver na terra nem 
seria possível conquistar tamanho poder de gente.     

                                  Não adorarão causa alguma... 
(...) Nunca se acha nelles paz nem lhe é possível haver 
entrelles amizade... 
(...) São estes índios mui deshumanos e cruéis, não se movem 
a nenhuma piedade: vivem como brutos animais... São mui 
desonestos e dados a sensualidade...   
Comem de quantos bichos se criam na terra, outro nenhum 
engeitão por peçonhento que seja, somente aranha.  Vivem mui 
descançados, não tem cuidado de coisa alguma se não de 
comer, beber e matar gente... (Pero de Magalhães Gândavo, 
séc. XVI). 
 

 

 Magalhães Gândavo é apenas um exemplo entre muitos (FREI VICENTE 

DE SALVADOR, CARDIM, LÉRY, ANTONIL, NÓBREGA, AZPILCUETA NAVARRO, 

ANCHIETA, M. DE NANTES, VARNHAGEM, etc.), que arraigaram concepções 

uniformizantes e etnocêntricas sobre os padrões culturais dos índios do Brasil. Aos 

poucos se generalizou à imagem do índio hostil, desumano, causador de guerra, 

antropófago, ateu, desonesto, sem moral, sem lei, inculto, traiçoeiro e preguiçoso. 

Todos estes (pré)conceitos foram paulatinamente se encaixando, se 

petrificando no imaginário coletivo do conquistador, desde a sua vinda  em    terras 

Brasilis. Para os “povos pré-cabralinos”, a chegada dos colonizadores europeus no 
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século XVI, significou à sobreposição de mundos distintos, marcada pelo desrespeito 

irrestrito aos seus bens materiais e culturais: agressão física, genocídio e 

extermínio19 sem limites,  destruição sistemática da fauna e flora naturais. Nesse 

empreendimento, governantes, missionários, senhores de engenho, fazendeiros e 

caçadores de índios, revezaram-se multuamente em um grande projeto civilizatório: 

“dar a terra, a gentes tão inculta e feroz” os ares da civilização ocidental. 

A região bastante vasta exigia um trabalho organizado. Nesse sentido, a 

penetração pelo interior, proporcionava aos conquistadores, maior domínio das 

áreas ainda não conhecidas e proximidade com os povos não contactados. 

Já a partir de 1534 a 1536, período inicial mais sitemático do colonialismo 

lusitano, D. João resolve aplicar no Brasil o famoso sistema de donatários, tão 

conhecido pelos portugueses nas ilhas do Atlântico e na Costa da África.  

 

No Brasil a herança de propriedades de terra se encontrava numa antiga lei 

medieval portuguesa - a da sesmarias. Na prática essa lei caracterizava-se 

pela partilha das terras de grandes senhores feudais que tinham como 

obrigação protegê-las e cultivá-las. Na primeira expedição do Brasil, Martim 

Afonso de Sousa introduz na nova Colônia o sistema de Sesmarias. Estas 

eram sempre concedidas a títulos precários e sob três condições: 1) medir 

e delimitar a terra; 2) receber confirmação real da concessão; 3) cultivá-la 

efetivamente. As extensões variavam de região para região, havendo 

aquelas exceções, como o caso dos Garcia D’Ávila e sua família cuja 

concessão, se estendiam da Bahia ao Piauí (FLAMARION, 1982, p. 136). 

 
A primeira tentativa protuguesa de impor alguma estrutura ao “caos 

tropical”, diz Gambini (1988, pp. 77 e 82), foi à implementação do regime de 

capitanias. Diante das incomensuráveis dificuldades práticas de administrar por vias 

                                                 
19 Segundo levantamento do CIMI (2001, p. 223), 1477 povos foram extintos nos últimos 500 anos de civilização 
brasileira. 
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diretas o vasto território, a Coroa fez doações fundiárias a súditos distintos e leais 

que colonizariam o território a suas custas, recebendo em troca, entre outros 

benefícios, o título de capitão. O sistema de capitanias beneficiava pessoas de 

fortuna e prestígio, dando as mesmas, além de terras, largos poderes (civis e 

criminais) a fim de manter sob controle seus colonos e de empregar uma imagem 

coercitiva do poder de mando no sentido disciplinar.  A razão desse poder estava 

assegurada pela condição de ocupante da terra, já que o dono era o rei. Exercia o 

Donatário, então, o poder de juiz e delegado do próprio rei.  Capistrano de Abreu 

oferece-nos o seguinte resumo sobre o problema: 

 

 
Os Donatários seriam de juro e herdade senhores de suas terras; teriam 

jurisdição civil e criminal, com alçada até cem mil réis na primeira, com 

alçada no crime até morte natural para escravos, índios, piões e homens 

livres, para pessoas de má qualidade até dez anos de degredo ou cem 

cruzados de pena; na heresia (se o herege fosse entregue pelo 

eclesiástico), traição, sodomia, a alçada iria até morte natural, qualquer que 

fosse a qualidade do réu, dando-se apelação ou agravo somente se a pena 

não fôsse capital. Os donatários poderiam fundar vilas, com termo, 

jurisdição, insígnias, ao longo das costas e rios navegáveis; seriam 

senhores das ilhas adjacentes até distância de dez léguas da costa; os 

ouvidores, os tabeliões do público e judicial seriam nomeados pelos 

respectivos donatários, que poderiam livremente dar terras de sesmarias, 

exceto à própria mulher ou ao filho herdeiro (ABREU, 1963, p. 64). 

 

 

Alexander Marchant (1980, p. 39), lista uma relação dos principais 

donatários do período supracitado, dos quais arrolamos aqueles cujas terras foram 

concedidas apenas por Cartas de Doações. 
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Donatários Capitanias Carta de Doações 

Duarte Coelho Pernambuco 10 de março de 1534 

Francisco Pereira Coutinho Bahia 05 de abril de 1534 

Pero de Campos Tourinho Porto Seguro 27 de maio de 1534 

Vasco Fernandes Coutinho Espírito Santo 01 de maio de 1534 

Pero Lopes de Souza Tamaracá 01 de setembro de 1595 

Antônio Cardoso de Barros Sem Nome 25 de janeiro de 1536 

Pero Góis Paraíba do Sul data desconhecida 

Aires da Cunha Sem Nome data desconhecida 

Fernando Álvaro de 

Andrade 

Sem Nome data desconhecida 

João de Barros Sem Nome data desconhecida 

Jorge de Figueiredo Correia Ilhéus data desconhecida 

Martim Afonso de Sousa São Vicente data desconhecida 

 

Destarte, nem todos tiveram êxito em suas administrações. Penetrações 

pelo interior e conhecimento da região podem se dar concomitantemente, mas não 

eram garantias de sucesso automático.  Muitos obstáculos precisavam ser 

removidos. O esgotamento do “ciclo” de exploração predatória do Pau-Brasil trouxe 

com ele a urgente necessidade de um novo componente comercial, capaz de 

compensar e assegurar os investimentos dos proprietários de terra. Por sua vez, a 

redução em aldeamentos missionários e a política de captura e escravização da 

mão-de-obra indígena (questões extremas de um mesmo pêndulo) fariam esse 

processo ainda mais lento, ou seja: quando o índio não serviu mais como “parceiro” 

na economia do escambo, a solução foi torná-los capaz de substituir, em potencial, a 

ausência do escravo africano. O problema é que nunca foi possível (or)ganizar sem 

(des)organizar à colônia no silênciio. O colonialismo sempre produziu 

posicionalidades através de muito fogo. Somete assassinando o “contigente 
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indesejado”, expropriando-os e destruindo a terra, foi possível aos invosores impor 

sua dominação. 

 

1. 2.1. A invasão do Nordeste: a cana-de-açúcar, o gado e a missão 
 
    

Ainda tem pessoas que falam porque não temos mais cabelos lisos, 

andamos nus, não caçamos com flechas ou não temos uma língua 

indígena antiga. Eles fazem de conta que não sabem que nós do nordeste 

fomos os primeiros índios a ter o contato com os brancos, a ser obrigado 

por eles a só falar língua do branco, a se vestir e morar perto dos brancos. 

Até parece que só nós temos obrigação de se lembrar da nossa história 

(LI). 

 
                 A Costa nordestina teve a des-sorte de ser a primeira região do Brasil a 

receber levas de estrageiros, de se abrir para uma contínua atração predatória. 

Levada pela agricultura, escravidão e capitalismo, foi sendo estragulada, saqueada, 

pilhada e, em seguida, arrolada a segundo plano. Do escambo à monocultura da 

cana, da expansão pecuária à extração dos recursos minerias; tudo fora 

transformado para gerar lucros. Uma nova geografia começa a ser desenhada. A 

empresa ultramarinha cumpre, nesse caso, papel preponderante.  Transferindo para 

o exterior a maior parte dos lucros que aqui se produz, bloqueará, desde o início, 

nossa autonomia finaceira. Registra-se-á um fraco desempenho no crescimeto 

econômico interno, devido às características essenciais do sistema colonial: domínio, 

exploração/exportação. Praticamente todas as metrópoles imperialistas seriam 

abastecidas de matérias primas e estariam protegidas por cotas de preços 

previamente definidas. Em que pese à primeira fase da exploração colonial essa 

tese se aplica relativamente bem. A multidimensionalidade da exploração mostrará 
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outras respostas frente aos problemas que irão surgindo. Vejamos, porquanto, três 

frentes fronteiriças do sitema colonial.  A primeira inicia o desequilíbrio ambiental e 

assegura o dinamismo necessário do capitalismo monocultor; a segunda favorece a 

fixação de populações intinerantes, promovendo uma nova onda de invasões às 

terras indígenas; e a terceira consolida o intento das anteriores, reclusando em 

aldeamentos (sob falso pretexto de evangelização) contigentes expressivos de 

índios, emprurrados uns contra os outros20, sertão adentro.   

 

1. 2. 2.  A cana-de-açúcar 
 

A ocupação brasileira, como vimos, se iniciou pela Costa Atlântica: 

extração de pau-brasil e cana-de-açúcar. Águas, paisagens, plantas, florestas 

naturais, solo, etc, foram mudando pela ação incontrolada do colonizador europeu, 

alucinado por seus objetivos econômicos, em mais de quatro séculos de degradação 

ambiental.21

O Pau-brasil não significou muito à economia mercantilista portuguesa 

(apenas 5% da receita) no início da extração da madeira. A mineração, como não foi 

encontrada no século XVI em quantidades almejadas, também se revelou 

insuficiente para sustentação da base comercial. A solução desse dilema foi à cana-

de-açúcar22. O solo Massapê23 da região Nordeste, o clima quente, sem tanta água 

                                                 
20 Boa parte da composição étnica no Nordeste se deve a esse processo. Os Fulni-ô de Águas Belas, interior de 
Pernambuco, resultam da “!junção” de cinco grupos diferentes. 
21 Os clássicos de Josué de Castro oferecem uma lúcida visão sobre as conseqüências da degradação ambiental e 
seus efeitos sobre a base alimentar da população. In Geografia da Fome, 1960; Sete Palmos de Terra e um 
Caixão, 1965. 
22 A cana-de-acúcar crioula foi introduzida no Brasil no século XVI, vinda da ilha da Madeira 
(ALBUQUERQUE, 1984, p. 58). 
23 Quase em tom de roteiro para novela, G. Freyre (1985, pp. 6-7), atribui ao massapé caracteristica poética, 
acomodatícia e doce. “O Nordeste do massapé, de argila, do húmus gorduroso é o que pode haver de mais 
diferentes do outro, de terra dura, de areia seca. A terra aqui é pegajenta e melada. Agarra-se aos homens como 
modos de garanhona. Mas ao mesmo tempo parece sentir gosto em ser pisada e ferida pelos pés de gente, pelas 
patas dos bois e dos cavalos. Deixa-se docemente marcar até pelo pé de um menino que corra brincando, 



 59

como na região amazônica, eram favoráveis ao projeto da monocultura da cana. 

Outros fatores ainda corroboraram: a terra extensa (o modelo adotado foi o 

latifúndio); o trabalho escravo (índios, a princípio, e negros) e o auto-investimento, 

reduzindo, assim, a empresa a uns poucos. 

           A cana foi, de fato, o primeiro grande empreendimento econômico no Brasil 

colônia. A qualidade da terra, exposta acima, se estende à imensa faixa litorânea 

que vai desde o Rio Grande do Norte até o litoral de Santos. Terra, clima e 

precipitação anual de chuvas asseguraram a montagem da empresa açucareira. 

Nesse delineamento a figura forte do senhor de engenho surge como “mediador” 

absoluto das relações sociais: dono das terras, máquinas e da mão-de-obra, 

especialmente à africana, impôs aos seus subordinados, uma tutela semi-absoluta.  

A implementação   desta   gênese   econômica   esteve, assim, consorciada  às  

novas relações de trabalho e, o escravismo colonial (HOORNAERT, 1984, p. 291), 

foi sua mais forte expressão. 

Não somente os diferentes grupos indígenas passam a sofrer com os 

efeitos negativos da monocultura da cana - já que neste estágio esses povos seriam 

cada vez mais encurralados para o interior em busca de novos refúgios. A própria 

terra foi castigada impiedosamente devido à obstinada ânsia de lucro. Os “limites” da 

capacidade produtiva logo se revelam: compactação do solo; aumento de erosões; 

queda na fertilidade, devastamento florestal e desequilíbrio da biodiversidade. Desse 

modo os problemas da monocultura aparecerão paulatinamente com as mudanças 

da paisagem tradicional. Por onde passava, a cana devorava tudo. A economia 

                                                                                                                                                         
empinando um papagaio; até pelas rodas de um cabriolé velho que vá aos solavancos de um engenho de fogo-
morto a uma estação de Great Western. Há quatro séculos que o massapé do Nordeste puxa para dentro de si as 
pontas de cana, os pés dos homens, as patas dos bois, as rodas vagarosas dos carros, as raízes das mangueiras e 
das jaqueiras, os alicercer das casas e das igrejas, deixando-se penetrar como nenhuma outra terra dos trópicos 
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açucareira, realmente, causou o segundo grande impacto ambiental sobre a 

natureza, utilizando-se do trabalho escravo (abundante, barato) para assegurar o 

monopólio do produto (CASTRO 1965, p. 45).  

Havia nessa empresa, uma ambigüidade profunda: por um lado à garantia 

de bons lucros entre poucos - compensando os investimentos; por outro, a 

escravidão irrestrita do homem e da própria terra. Para cana, como diz Castro, de 

apetite insaciável, não existam fronteiras. Sempre avançando em novas áreas, 

devastando tudo a sua frente, “devorando tudo em torno de si, engolindo terras e 

mais terras consumindo o húmus do solo, aniquilando as pequenas culturas 

indefesas e o próprio capital humano que serviu de base à sua vida” (Idem, ibidem). 

Diferentemente de Gilberto Freyre (1985), Castro (op. cit.) faz motar que não existe 

nenhum encanto ou relação nostálgica em se afundar no solo massapé na condição 

de trabalhador ou escravo. Esse solo foi fertilizado com muito sangue, suor e 

lágrimas, aspectos bem distintos da plasticidade descrita no doce Nordeste freyriano. 

Freyre suaviza os problemas da nossa formação agrária; não polemiza a questão da 

obtenção da mão-de-obra nem do trabalho forçado. Para ele, sem massapé, sem 

argila, sem húmus, a paisagem do Nordeste – desde o Recôncavo, na Bahia, até 

certos trechos do Maranhão – não teria se alterado tão decisivamente no sentido em 

que se alterou desde os meados do século XVI: no sentido da cana-de-açucar; no 

sentido da casa-grande de pedra-e-cal (op. cit., p. 7). Isto é, sem massapé não 

haveria sociedade colonial escravocrata. É muito limitado como faz saber Marcus 

Carvalho (2001) utilizar-se uma única abordagem quando se busca responder 

questões tão diversas. 

                                                                                                                                                         
pela civilização agrária dos portugueses. (...) É terra doce sem deixar de ser terra firme: o bastante para que nela 
se construa com solidez engenho, casa e capela“. 
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Para Castro, ao contrário, a história da economia açucareira é autofágica. 

No princípio oferece muito para logo em seguida devorar tudo. Ou seja, a 

agromanufatura da produção açucareira caracteriza-se por uma fase de ascensão, a 

priori, e de uma aguda decadência, a posteori. 

Desse modo uma vertiginosa alteração ambiental processada pelo 

desflorestamento, provocou, em cadeia, profundas mudanças no ecossistema. A 

cana destruiu as florestas tropicais, a fauna original – extiguindo dezenas de 

espécies - e encurralou para outras regiões os povos indígenas, ferindo 

violentamente seu habitat natural, base imperativa de suas organizações sociais e 

de subsistência. 

As queimadas e clareiras se multiplicaram numa intensidade incontrolada, 

tornando o solo esgotado e empobrecido, diminuindo a “renovação” do húmus 

formado pela decomposição da matéria orgânica vegetal (CASTRO, 1965, p. 48) e 

aumentando os processos de erosão da terra. Ela será também responsável pela 

baixa produção alimentar na região24. Quando toda a vegetação é destruída, diz 

Betty J. Meggers (1977, p. 37), o solo fica exposto á força total do clima. Neste caso, 

 

A chuva, ao cair, endurece a superfície do terreno, dinimindo sua 

permeabilidade. Quando diminui a absorção, o escoamento aumenta, 

acentuando a erosão. No intervalo das pancadas d´água, a insolação eleva 

a temperatura do solo até o ponto em que a destruição da matéria orgânica 

pela bactéria ultrapassa o ritmo de formação, de modo que o húmus não se 

acumula. O desapracecimento do húmus baixa a capacidade de retenção 

                                                 
24  Embora com um pé na tradição e outro na sociologia crítica, reconhce Freyre (1975, p. 32), no seu famoso 
clássico “casa gransde & Senzala”: (...) De modo geral, em toda parte onde vingou a agricultura, dominou no 
Brasil escravocrata o latifúndio que viria privar a população colonial do suprimento equilibrado e constante de 
alimentação sadia e fresca. Sob outro prisma, diz Galeano (1981, p. 76), no Nordeste nem mesmo o progresso é 
progressista, porque até o progresso está em mãos de poucos proprietários. O alimento das minorias converte-se 
em fome das maiorias. 
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da água do solo e os minerais solúveis são rapidademtne arrastados para o 

subsolo onde permanecem fora do alcance das plantas em germinação. Os 

raios ultravioletas, incidindo diretamente, produzem transformações 

químicas no solo de que resultam a transformação do nitrogênio e do 

dióxido de carbono em gás e seu desaparecimento no ar. Se a temperatura 

subir acima de 25ºC, cada grau aumentará a incidência de perda de 

nitrogêncio em cerca de 20 a 25 quilos por hectare, anulamente. 

 

 Galeano (1981) critica os sacrifícios impostos pela monocltura açucareira, 

comentando: 

O açúcar arrasou o Nordeste. A faixa úmida do litoral, bem regada por 

chuvas, tinha um solo de grande fertilidade, muito rico em húmus e sais 

minerais, coberto por matas tropicais da Bahia até o Ceará. Esta região de 

matas tropicais converteu-se, como diz Castro, em regiões de savanas. 

Naturalmente nascida para produzir alimentos, passou a ser uma região de 

fome. Onde tudo germinava com exuberante vigor, o latifúndio açucareiro, 

destrutivo e avassalador, deixou rochas estéreis, solos lavados, terras 

erodidas (...) os incêndios que abriram terras aos canaviais devastaram a 

floresta e com ela a fauna; desapareceram os cervos, os javalis, as 

toupeiras, os coelhos, as pacas e os tatus. O tapete vegetal, a flora e a 

fauna foram sacrificados, nos altares da monocultura, à cana-de-açúcar. A 

produção extensiva esgotou rapidamente os solos (GALEANO, 1981, p. 

74). 

 

O ingresso do escravo negro nessa empresa se deve, entre outros 

fatores, a reação dos índios à agricultura monocultora exportadora. Escravania da 

Guine são introduzidos no Brasil desde 153225; aqui, entretanto, não me reporto à 

tese arraigada por missionários e colonos da indocilidade do índio ao trabalho (cf. 

Cartas Jesuíticas, v. 2; Cartas Avulsas, 1550-1568; AZPILCUETA, NAVARO e 

                                                 
25 Na verdade, o negro foi trazido para preencher o papel de força de trabalho compulsório numa estrutura que se 
organizava em função disso. A grande lavoura colonial não se preocupava em prover o sustento dos produtores, 
mas em produzir para o mercado. Dessa forma, a “racionalidade’ e a eficiência de sua organização só podiam ser 
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outros, 1988, p. 151). Expulsos de suas terras serão os diversos grupos indígenas 

(PINTO, 1935a; 1935b) do nordeste, forçados a procurarem novas áreas de 

habitação, seja adentrando-se nas florestas ou mesmo em regiões áridas, como o 

grande sertão nordestino, para escapar da extinção. As terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios serão gradativamente usurpadas, seja pelo cultivo da cana ou 

através da instalação de criatórios de gado. Os indígenas foram historicamente 

expulsos para zonas marginais, terras caracterizadas por terrenos irregulares, 

encostas e ladeiras, com pouca regularidade de chuvas, precarrísima irrigação e 

baixa fertilidade dos solos (ROSSET, 2003, p. 144). 

Sabemos que Portugal desde o século XV, já era o maior produtor de 

açúcar na Europa. Quando na “descoberta” do Brasil, à introdução desse elemento 

comercial, veio satisfazer a experiência acumulada pelos portugueses nas ilhas do 

Atlântico26. No caso especifico brasileiro, o açúcar correspondia a maior parte dos 

requisitos que a estrutura mercantil estabelecia: 

 

- Era adequado às condições ecológicas da área americana; 

- Era objeto de consumo tradicional no mercado europeu; 

- Estava incorporado à experiência portuguesa de produção e 

de comércio; 

- Tinha possibilidades de facilitar a solução do problema do 

transporte e dos fretes; 

- Tinha possibilidades de facilitar a solução do problema de 

alargamento do mercado consumidor (SODRÉ, 1982, p. 63). 

 

                                                                                                                                                         
avaliados na medida em que atingissem esses objetivos, para os quais o escravo era fundamental. Ver o sobre o 
tema, Jaime Pinsky (1984, p, 21). 
26 Referindo-se sobre a evolução do fabrico, dizia Vitor Viana, citado por Roberto Simonsen (1978, p. 98), essas 
ilhas funcionaram como estações experimentais para as terras brasileiras. 
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Dessa forma a produção açucareira era adquirida sob o regime escravista 

e sua estrutura influiria, satisfatoriamente, na criação de riquezas. O açúcar ocupava 

já no século XVI, 

 
(...) uma posição excepcional no mercado europeu. Cultivado nas ilhas 

atlânticas portuguesas, comercializado nas praças, flamengas, a sua 

procura crescia na medida em que por um lado se desalojavam antigos 

centros de ofertas (produção siciliana), e, por outro, em função da elevação 

geral do nível de renda da população européia nesta fase de 

desenvolvimento (...) A cultura da cana e o fabrico do açúcar nas regiões 

quentes e úmidas do Brasil tropical apresentaram-se, assim, na quarta 

década do século XVI, como uma solução que permitia ao mesmo tempo 

valorizar economicamente a extensa colônia, integrando-a nas linhas do 

comércio europeu, e promover o seu povoamento e ocupação efetiva, 

facilitando a sua defesa ante a concorrência colonial das outras potências 

(MOTA, 1990, pp. 57-58).  

 

Cabe ressaltar, como assertivamente demonstrou Furtado (1977), à 

contribuição dos flamengos, com relação à expansão do próprio mercado do açúcar, 

na segunda metade do século XVI, enquanto prerrogativa do colonialismo lusitano. 

 

(...) especializados no comércio intra-europeu, grande parte do qual 

financiavam, os holandeses eram nessa época o único povo que 

dispunham de suficiente organização comercial para criar um mercado de 

grandes dimensões (...).  Os holandeses controlavam: (...) o transporte 

(inclusive parte do transporte entre Brasil e Portugal), a refinação e a 

comercialização do produto depreende-se que o negócio do açúcar era na 

realidade mais deles do que dos portugueses. Somente os lucros da 

refinação alcançavam aproximadamente a terça parte do valor do açúcar 

bruto (FURTADO, 1977, p. 10–15). 

 
Ao núcleo dognático da economia colonial, juntam-se os vícios e 

interesses privados do capitalismo comercial, isto é, os fatores da produção de 
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apenas alguns produtos comercializáveis na própria Europa, tornado, dessa forma, 

as áreas coloniais, consumidoras diretas dos mesmos.  Ocorre, nessa interelação, 

um processo duplo de apropriação (monopolista) de lucros. Há, por sua vez, outros 

aspectos de ordem produtiva. Quanto à performatividade dessa estrutura, afirma 

Novais: 

(...) determinará também o modo de sua produção. A maneira de se 

produzirem os produtos coloniais fica, também necessariamente, 

subordinada ao sentido geral do sistema; isto é, a produção se devia 

organizar de modo a possibilitar aos empresários metropolitanos ampla 

margem de lucratividade”. Isto pressuponha: (...) a implantação, nas áreas 

coloniais, de regimes de trabalho necessariamente compulsório, semi-

servis ou propriamente escravistas (MOTA, 1985,  Ibidem, p. 59). 

 
 

Enquanto a Europa começa a dinfundir paulatinamente o sistema 

assalariado de produção, aqui, essa transição não acontece com a velocidade 

necessária. A principal colônia portuguesa permanecerá calcificada sob um modelo 

ignóbil, atrasado e conservador ao extremo, ainda por muitas décadas27. Na 

situação colonial, os interesses da produção teriam que corresponder à dinâmica do 

próprio sistema, mesmo que antigas formas de sujeição (relações servis/escravismo) 

tivessem que perdurar.  

Com a escassez do braço indígena, isto é, a resistência nativa contra o 

trabalho forçado, fez aquecer o mercado de escravos, transfomando-os na principal 

fonte de mão-de-obra, pois a lida com o açúcar exigia sempre grandes levas de 

trabalhadores: desde a limpa e preparação dos terrenos, plantações, colheita, 

                                                 
27 A crise do antigo sistema, os mecanismos e diretrizes da política colonial, foram formidavelmente analisados 
por Fernando Novais (1986), respctivamente nos capítulos II e IV. Com relação à formação econômica do Brasil, 
ver os clássicos de Caio Prado Júnior: Formação do Brasil Contemporâneo (1971); História Econômica do Brasil 
(1986); Evolução Política do Brasil (1977). Embora ancorado sobre outras bases epistêmicas, o livro de Roberto 
C. Simonsen, História Econômica do Brasil – 1500/1820 (1978), se configura ainda uma leitura  necessária para 
compreensão geral desse processo,  por revelar os fundamentos econômicos da ocupaçãpo do solo brasileiro.   



 66

transporte, até atingir o processo de moagem. No negócio da agro-manufatura 

açucareira a regimentação do escravo visava além das questões quantitativas do 

lucro, a obtenção de formas disciplinar de trabalho. A função disciplinar da rotina do 

trabalho, como observou Albuquerque (1984) reforçada por sucessivas punições, era 

um verdadeiro código particular acionado pela classe proprietária ecravista. As 

práticas repressivas, tendo o açoite como um dos principais meios, eram efeitos 

pertimentes ao poder e à autonomia dos proprietártios dos engenos, ao nível da 

estrutura jurídico-política (Idem, p. 62). Estruturalmente a sociedade colonial irá se 

modelando como subproduto do açúcar (GALEANO, 1981, p. 73), e o recurso à 

escravidão, apresentou-se, desde logo, como um dos meios de proporcionar uma 

produção regular abaixo custo, nas condições concretas da colônia, e capaz, 

portanto, de gerar lucros comerciais para a metrópole (ALCIDES, s/d, p. 27). 

 Plantação e latifúndio funcionavam, analisou Galeano (op. cit., p. 72), 

“como um coador armado para a evasão de riquezas naturais”. A incorporação no 

competitivo mercado internacional, dessa atividade econômica, sobreviverá até 

atingir um processo de semi-esgotamento dos solos e queda de preços, sob o efeito 

da concorrência estrangeira. O resultado será a caracterização uniforme, de uma 

“cultura de pobreza” (GALEANO, idem); uma economia insuficiente de subsistência e 

uma atitude letárgica quanto ao destino das populações à margem do processo de 

distribuição de riquezas. Desproporcionadamente crescem, de um lado, os grandes 

proprietários de terras, acumulando fortunas e definindo os contornos políticos, 

agrários e adminstrativos das regiões; do outro, multiplica-se, compulsoriamente, à 

miséria da população, em sua maioria, carente de tudo. O instituto da servidão, que 

perdurou até fins do século XIX (JAGUARIBE, 1989, p. 19), ainda é causa primária 
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do dualismo social brasileiro; e foi a partir deste que as oligarquias regionais 

mantiveram sua segurança material. 

 

1. 2. 3.  O Gado  

  
          Com o crescimento acelerado dos engenhos de açúcar28 surge à necessidade 

de melhorar a dieta alimentar da população regional e ao mesmo tempo diversificar a 

economia colonial. 

O gado será introduzido no Brasil logo no primeiro século de colonização. 

Como força motriz no serviço de tração dos engenhos, utilizado sob forma de 

transporte para o deslocamento da produção ou como fonte de alimentação, sua 

presença foi determinante, em muitos sentidos, para o sucesso da empresa 

açucareira. A carne vinha enriquecer a tão pobre alimentação nos engenhos, 

juntamente com a farinha de mandioca, a rapadura, os peixes, a batata doce, os 

frutos tropicais (HOORNAERT, 1991, p. 47), consumidos em proporções 

insuficientes e épocas específicas. Não foi, entretanto, apenas para melhorar a dieta 

alimentar do senhor de engenho e sua prole que se ampliou à introdução do gado no 

Brasil. Sua presença se deve, mais que a esses, a delicada questão da integração 

territorial, colocados naquele momento para a metrópole.  Dentre esses, destacam-

se: 

a) Havia pressões externas de outras nações européias sobre Portugal e 

Espanha, segundo a qual, se prevalecia o princípio de que tanto portugueses como 

espanhóis só tinham direito às terras que efetivamente ocupassem (FURTADO, op. 

cit., p. 6); 
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b) O gado asseguraria as fronteiras de ocupação dos sertões, garantindo 

um crescente povoamento das áreas ainda não colonizadas e aliviava as tensões 

em torno das ocupações das faixas litorâneas, já que ambas, a pecuária como a 

produção açucareira, eram realizadas em produção extensiva. 

 

O gado criado à solta nas proximidades das plantações era causa de 

grandes prejuízos para os senhores de engenho! Assim, (...) em atenção à 

reivindicação destes, uma Carta Régia de 1701 viria proibir implantações 

de fazendas de gado a menos de dez léguas da costa brasileira (FREITAS, 

1991, p.  75). 

 

Considerando essa situação a solução foi à introdução do gado vacum. 

Abruptamente, tanto o agreste como os sertões serão retalhados pela fixação de um 

número cada vez maior de novos currais. 

 

O gado vacum dispensava a proximidade da praia, pois como as vítimas 

dos bandeirantes a sí próprios transportavam das maiores distâncias, e 

ainda com mais comodidade; dava-se bem nas regiões impróprias ao 

cultivo da cana, quer pela ingratidão do solo, quer pela pobreza das matas 

sem as quais as fornalhas não podiam laborar; pedia pessoal diminuto, 

sem traquejamento especial, consideração de alta valia num País de 

população rala: quase abolia capitais, capital fixo e circulante a um tempo, 

multiplicando-se sem interstício; fornecia  alimentação  constante,  superior  

aos mariscos, aos peixes e outros bichos de terra e água, usados na 

marinha. De tudo pagava-se apenas em sal. Forneciam suficiente sal os 

numerosos barreiros dos sertões (ABREU, 1953, p. 145). 

 

                                                                                                                                                         
28 O engenho era o organismo social que formava a base do poder econômico, jurídico e ideológico da classe 
produtora escravista. Ver Albuquerque, op. cit,  p. 64. 
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Com o gado, as fazendas se multiplicaram pelos sertões do nordeste. 

Foram elas e os engenhos de açúcar, em potencial, que criaram as bases de uma 

sociedade aristocrata, patriarcal, conservadora e retardatária na região. 

O século XVII será notável pela presença holandesa tanto na Bahia como 

em Pernambuco; pela reação indígena contra as invasões de suas terras e pela 

expansão crescente da frente pastoril ocupando o agreste e o semi-árido, 

multiplicando-se tensões interétnicas. As lutas sangrentas pela posse da terra, pela 

expulsão indígena, de latifundiários e latifunfiários e destes com os sertanejos 

fizeram correr, como faz-nos lembrar José Honório Rodrigues (1982), também muito 

sangue. No nordeste, desde sempre, reinou mais respeito pela propriedade que pela 

vida. Brigas acirradas entre famílias oligárquicas mancharam de sangue os alicerces 

sociais e com sangue se foi formando a consciência política (idem, op. cit., p. 34).  

Capistrano de Abreu (1953, p. 145-6) assinala o trajeto incontrolado do 

gado, partindo da Bahia, conquistando Sergipe, perfazendo os caminhos do Rio São 

Francisco - O “Rio dos Currais” - atingindo o Itapicuru, o sul do Piauí e o Maranhão, 

até chegar ao Ceará (IDALINA, 1990, p. 35), do chamado “Sertão de Dentro”, na 

expressão de Capistrano, numa primeira fase; difundindo-se, logo em seguida, por 

Pernambuco, “Sertão de Fora”, Paraíba e Rio Grande do Norte, atingindo também o 

Ceará. Diz o autor: 

 

         A criação de gado primeiro se desenvolveu nas cercanias da cidade do 

Salvador; a conquista de Sergipe estendeu-se à margem direita do São 

Francisco. Na outra margem veio dar menos forte e menos acelerado 

movimento idêntico partindo de Pernambuco. A romper a guerra holandesa 

estavam inçados de gado as duas bandas do rio em seu curso inferior(...). 

Foi o gado acompanhando o curso do São Francisco... Mais tarde à 

medida que a criação se afastou do litoral, outros mais antigos passava por 



 70

Pombal no Itapecuru, Jeremoabo no Vazabarriz, e atingindo o São 

Francisco acima da região encachoeirada, chamou o gado da outra 

margem. Esta pertencente a Pernambuco por todos os títulos, ficou de fato 

baiana, foi povoada por baianos e como o chapadão do São Francisco se 

estreita depois da grande volta, onde ao contrário atinge sua maior 

expansão o do Paraíba, consumou-se aqui a passagem de um para o 

outro, e encontraram-se os baiano com a gente vinda do Maranhão. O 

riacho do Terra Nova e do Brígida facilitaram a marcha para o Ceará. Pelo 

Pontal e pela Serra dos Dois Irmãos passaram os caminhos do Piauí. Nem 

o Paraíba teve poder para conter a onda invasora: Pastos Bons foi 

povoado por baianos, e até meados do século XVIII teve comunicações 

exclusivamente com a Bahia (ABREU, op. cit., p. 145-6). 

 

O “ciclo” do gado solto tornou-se o grande invasor do sertão, levando com 

ele uma população de sertanejos que, aos poucos, iria caracterizar o hibridismo 

regional, incrementar a tênua economia e desmantelar a vida estável de inúmeros 

grupos indígenas, inaugurando um novo período de caça aos “selvagens”. 

Além da adaptação à região, devido às inúmeras vazantes de rios, dos 

incontáveis barreiros, a pecuária contará com a força do grande proprietário de terra. 

À herança das Sesmarias tornaram famosas algumas famílias do nordeste (Casa de 

Torre, Guedes Brito) e serão elas as grandes forças opressoras desde o agreste ao 

sertão. Usurparam áreas volumosas avançando sucessivamente nas terras 

indígenas, impondo a região, os “Caminhos do Gado”.29

O cronista J. Antonil (1711) oferece uma interessante descrição para 

análise da dimensão deste problema. Comenta o autor: 

 

                                                 
29 Ver, Capistrano de Abreu. Capítulos da História Colonial. O Povoamento do Brasil e Caminhos Antigos. 
Editora Universidade de Brasília, 1963, p.145-6; João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, 3ª ed. - Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia: São Paulo, 1982, p. 200. 



 71

Sendo o sertão da Bahia tão dilatado, como temos referido, quase todo 

pertence a duas das principais famílias da mesma cidade que são a da 

Torre e a do defunto mestre de campo Antônio Guedes de Brito. Porque a 

casa da Torre tem duzentos e sessenta léguas pelo rio de São Francisco, 

acima à mão direita, indo para o sul e indo do tido rio para o norte, chega 

a oitenta léguas. E os herdeiros do mestre de campo Antônio Guedes 

possuem desde o Morro dos Chapéus até a nascença do rio das Velhas, 

cento e sessenta léguas.30 E nestas terras, parte os donos delas tem 

currais próprios e parte são dos que arrendam sítios delas, pagando por 

cada sítio, que ordinariamente é de uma légua, cada ano, dez mil réis de 

foro. E assim como há currais no território da Bahia e de Pernambuco e de 

outras capitanias, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, 

oitocentos e mil cabeças, assim há fazendas a quem pertencem tantos 

currais que chegam a ter seis mil, oito mil, dez mil, quinze mil e mais de 

vinte mil cabeças de gado, donde se tiram cada ano muitas boiadas, 

conforme os tempos são mais ou menos favoráveis a parição e 

multiplicação do mesmo gado, e aos pastos assim nos sítios como 

também nos caminhos (ANTONIL, 1982, p. 200). 

 

A expansão do movimento criatório por todo o nordeste (século XVI, 

Olinda, Recife, Salvador, Paraíba e Rio Grande do Norte; século XVII, Ceará, século 

XVIII, Piauí, Maranhão), corresponde em sua complexa trajetória, com a articulação 

de três frentes: 1) conquista e ocupação de novos territórios, base da política de 

colonização dos primeiros donatários; 2) mantém com mais força os negócios da 

agro-indústria e, 3) fortalece o movimento missionário como método de disolução 

cultural31. Bastou-se, como vimos, o gado solto, braços trabalhadores a serviço dos 

grandes criadores, a organização de forças punitivas contra os “selvagens Tapuias” 

e a terra sem limites, para colocar em movimento o projeto agro-pastoril.   Inicia-se o 

                                                 
30 Para adquirir estas propriedades imensas, gastou-se apenas, como disse Capistrano de Abreu, op.. 
cit., p. 146, papel e tinta em requerimento de Sesmarias. 
31 Os caminhos da fronteira agro-pastorial foram sendo determinados pelo aproveitamento intensivo 
da terra, que era o recurso econômico mais abundante; pela exploração em grandes unidades 
produtivas de tipo plantation; utilização de mão-de-obra escrava e destribalização, aprisionamento e 
guerras constantes contra índios “errantes”. Ver Albuquerque (1984, p. 26). 
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período de caça ao índio, das guerras punitivas; da “guerra aos bárbaros” 

(TAUNNAY, 1936; BEOZZO, 1983; IDALINA, 1990), estabelecendo ininterruptas 

campanhas de extermínio indígena por todo o nordeste. 

Os “Tapuias”32 serão os inimigos frontais dos grandes criadores e em 

defesa dos fazendeiros e seus interesses forão organizados ações de represália 

contra o “bárbaro gentio”. 33 Assim, ao mesmo tempo em que avançava a “civilização 

do couro”, multiplicavam-se os conflitos armados, combatendo os índios do sertão. 

Entretanto é fundamental frisar a correlação entre o avanço do movimento 

criatório, o processo generalizado de mestiçagem rural e a depopulação indígena. 

Decorrentes desse processo, muitos povos indígenas serão exterminados, como os 

Tupinambás na Bahia em 1558; os diversos povos pertencentes à “família Kariri”.  

Outros capturados para servir de mão-de-obra nos canaviais, e tantos mais 

combatidos pelos sertões, ou reclusos em missões religiosas.  

A expansão pastoril estendeu-se rapidamente, sertão adentro, 

espalhando-se nas encostas das serras, vazantes e riachos, multiplicando o número 

de criatórios. Nesse trajeto, em pouco menos de dois séculos conquistava todo o 

nordeste (RIBEIRO, 1982, p. 50-2), ocupando efetivamente a terra. O povoamento 

da região se intensificou ainda mais graças ao apoio formal de uma ordem Régia de 

29/04/1654, na qual D. João IV concedia sesmaria, tanto a soldados como a oficiais, 

que lutaram na guerra da restauração (DANTAS, 1992, p. 442).34 Dos povos 

                                                 
32 Tapuias, (LIMA, 1980, 33), Tapuia (LUNA, s/d:15) ou Tapuias (FREITAS, 1981, p. 75), quer designar os 
índios que ocupavam as áreas do interior do sertão, além de remeter genericamente a estereótipos como: 
“bárbaros”, “ariscos”, “agressivos”, “estranho”, de “fala travada”, em oposição aos falantes do tronco lingüístico 
tupi-guarani. 
33 Os Kariri que percorriam as margens dos rios Paraguaçu, Itapeará e Mearin, segundo Luna (s/d 15), eram 
“criadores” de problemas para os portugueses. 
34 Denominação conhecida como Guerra dos Bárbaros. Levante geral dos tapuias ou Confederação dos Kariri, 
iniciada em 1687 (como reação ao movimento expansionista português sobre as terras indígenas) e encerrada 
somente em começos do século XVIII (Ver DANTAS, 1992, p. 442). 
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indígenas que tomaram parte na confederação se destacaram: Sucurús, Paiacús, 

Icós, Canidés, Coremas, Caracarás, Bruxarás, índios estes de Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará (TAUNNAY, 1936, p. 30); além 

dos Piancó e Janduim (PREZZIA; HOORNAERT, 1982, p. 103). A mais prolongada 

resistência indígena, mesmo depois de assinado o acordo de paz, foi 

impiedosamente batida, sendo suas últimas frentes de resistência destruídas, seus 

guerreiros mortos, escravizados, deportados de suas terras ou reduzidos em 

missões religiosas. O feito fazia parte do prolongamento das guerras de extermínio 

por todo o país, como a organizada e apoiada por Mém de Sá, destruindo a 

resistência Tupinambá, matando entre 15 a 30.000 índios, na Bahia em 1558 

(GOMES, 1988, p. 98) e que não se isola enquanto episódio. Segue-se a conquista 

da Paraíba (do norte) 1585; do Maranhão 1614 (destruição de 30.000 índios), e a 

conquista do Baixo Amazonas35. Pe. Vieira acusava os portugueses de responsáveis 

pelo genocídio de dois milhões de índios em quatrocentas aldeias (1616-1650); e da 

guerra aos Botocudos, promovida por Dom João VI, com direito à usurpação de suas 

terras e a escravidão dos possíveis sobreviventes num período de 10 a 15 anos, 

contados a partir da data do batismo (BEOZZO, 1987, p. 73-75), incluir-se-iam nesta, 

os Timbira do Maranhão, e os Coroados do Paraná (GOMES, 1988,  p. 49-50).   

Houve, portanto, uma articulação   dos   projetos   agro-pastoril e açucareiro na 

formação econômica regional do nordeste, concomitante ao processo de 

expropriação territorial, extermínio e guerra contra povos indígenas. 

Destarte à apropriação ilegal das terras indígenas se desenvolveu com 

maior sutileza, seja através das várias manobras de extinção dos antigos 

aldeamentos, ou através da utilização jurídica da própria lei de terra de 1850, 

                                                 
35 A tragédia do Baixo Amazonas e Rio Negro tornou-se ainda mais cruenta com a eclosão da 
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legalizando a conversão da terra em equivalente de mercadoria, establecendo 

preços até mesmo para terras devolutas (MARTINS, 1986, p. 34), mecanismos que 

serviram de suporte, consolidação e garantias dos latifúndios no nordeste.36

Dos caminhos que a pecuária percorreu, desde a metade do século XVI 

até o século XVIII, arrasta-se ai quase duzentos anos, para que conseguisse 

adentrar por todo o nordeste, do São Francisco ao Maranhão. As boiadas integraram 

as terras do sertão, aos domínios coloniais, lá onde inexistia uma agricultura 

adequada às condições adversas da região. Os “Caminhos de Gado” se separaram 

da atividade açucareira, eminentemente litorânea, rumo ao interior, em busca de 

pastagens e novas áreas. No contexto colonial, como vimos, era uma atividade 

econômica de caráter produtiva incipiente – supridora de alimentos junto aos núcleos 

litorâneos – sem, contudo, captar maiores interesses e recursos, comparada à 

estrutura dos engenhos e, posteriormente, às minas. 

Seja como atividade acessória no contexto da economia colonial 

(RIBEIRO, 1992, p. 356), ou induzida pela economia açucareira (FURTADO, 1977, 

p. 57), e/ou como foco de irradiação populacional (PRADO, 1986, p. 66), será, antes 

da fixação dos povoados e, posteriormente, os municípios, a via de desapropriação 

das terras e desalojamento das comunidades indígenas, a segunda mão do regime 

colonial, para dispersão e destribalização de diversos contingentes nativos. 

Hostilizadas e dizimadas, dessa forma, às populações indígenas viram se 

instalar em seus antigos territórios, além de vaqueiros itinerantes, grandes senhores 

de terra. Nessa tarefa de apropriação ilegal das terras indígenas, revezaram-se 

criadores, proprietários e até mesmo missionários.  

                                                                                                                                                         
Cabanagem (1833-1836). 
36 Sobre os efeitos perversos do latifúndio, ver Alberto P. Guimarães, 1981. 



 75

                           Aqui no Nordeste é praticamente impossível falar de um povo indígena que 

nunca teve problema com usineiro, pantador de capim, criador de gado, 

fazendeiro. Por aqui esses foram nossos maiores invasores. Alguns são 

políticos, então ai a força deles fica maior. Eles se juntam com outros, com 

delegados, juízes, prefeitos, tudo para defender as terras que tomaram da 

gente, com documento regulamentado em cartório e tudo mais. Fazendo 

mais cercas, construindo açudes, grandes moradias, currais de gado, cilos, 

plantando capim, palma ou cana. Quando mais gado tem sobre a terra 

mais poderossos se sentem. E o índio como tem de ficar? Como pode 

alimentar sua família sendo um sem terra da sua própria terra? 

(LI/APOINME). 

 

 O regime da economia da cana e do couro assumiu o domínio geopolítico 

da região nordeste37. Na medida em que a civilização do couro avançou, se tornou 

cada vez mais crítica e sub-humana a condição do indígena nordestino. Repatriados 

vão mais e mais adentrando em áreas miseráveis, onerosas para sua sobrevivência 

física, impondo-lhes sérios limites, quanto a suas práticas culturais e restrinção com 

o meio geográfico.  

 

 

                                                 
37  Simonsen (1978, p. 152) descreve a antiguidade desse processo, e a presença dos grandes 
“herdeiros” de terras no Brasil colonial. Comenta o autor: “Já no governo de Tomé de Souza, iniciou 
Garcia de Ávila estabelecimento de currais pelo interior da Bahia. Ele e os seus descendentes 
transformaram-se nos maiores criadores do sertão baiano, chegando a possuir “duzentos e cinqüenta 
léguas de testada na  margem do Rio São Francisco e deste ao Parnaíba setenta léguas”. Em 1589, 
Cristóvão de Barros ocupou a Costa até o São Francisco, expulsando os selvagens. Iniciaram-se 
também a distribuição de sesmarias no sentido ascendente do mesmo rio. Os Ávilas e os seus 
associados prosseguem na invasão do sertão com seus currais, passando o “Livrotium acquarum”, 
levando-os ao Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Outros grandes criadores, os 
Guedes de Brito, ocuparam também largas faixas do sertão baiano. Subindo o São Francisco, 
atingem o interior mineiro, passando para os vales do Tocantins e Araguaia, estende-se a criação 
para os sertões goianos de  Amaral Leite. Via Goiás, penetrou o gado as regiões do mato Grosso, 
onde foi de encontro às moradas que subiam da vacaria e das possessões espanholas; assim 
também o gado que subia o São Francisco foi-se encontrar com o que pela Capitania de São Vicente 
tinha sido introduzido em  em Sabarabuçu e Vale do Rio dos Velhos, em Minas Gerais. 
São Vicente, Bahia e Pernambuco foram, portanto, os centros irradiadores da criação para a região 
central e Nordeste do Brasil.  No campo de Curitiba, parece ter sido o gado originário de São Vicente. 
Os dos campos do Sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, supõe-se terem sido introduzidos 
principalmente pelas missões jesuíticas espanholas”. 
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1. 2. 4.  A Intervenção Missionária 
 

 

“Esta terra é nossa empresa” (NÓBREGA, Carta II, 1549). 

 
Com a Igreja veio à catequese, as missões, os nomes de batismo, a 
perda da língua. Uma mistura de costumes. Daí também nossa 
religião foi sendo atingida, perseguida e fomos sendo julgados por 
pecados que não entendíamos direito. As coisas mudariam 
profundamente (LI/C). 

 

Sesmeiros e missionários abrem as “portas” do sertão no século XVII. O 

primeiro conduzindo o gado, o segundo a cruz. Na metade do mesmo século, 

jesuítas, capuchinhos, franciscanos e também oratorianos, estabelecem às margens 

do Rio São Francisco, os aldeamentos missionários38. O rio da “integração nacional” 

foi o percurso da expansão pecuária e a via de penetração da evangelização pelo 

interior do Nordeste. 

Foi preciso, entretanto, um ordenamento jurídico para tornar eficaz e 

ligítima a dilatação do império da fé. O Direito de Padroado (HOORNAERT, 1983, p. 

35) converteu-se nesse instrumento. Era uma disposição estabelecida pelos 

pontifíces aos reis de Portugal confirmando-lhes a tarefa da conquista de novas 

terras e, conseqüentemente, assegurando a Igreja à missão salvífica de evangelizar 

os povos “infiéis”. Os missionários seriam como vassalos do rei. A obediência ao 

código religioso é seguida pelo juramento de fidelidade à autoridade do monarca. D. 

João III, dirigindo-se aos jesuítas, determinou seus motivos com relação à 

evangelização:  

 

                                                 
38  Os Alvarás Régios de 1700 e 1703 determinavam que a cada missão se desse uma légua de terra, 
em quadra, para o estabelecimento de índios e dos missionários. 
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Porque a principal cousa que me moveu a mandar povoar as ditas terras 

do Brasil, foi pêra que a gente dela se convertesse a nossa santa fé 

católica, vos encomendo muito que pratiqueis com os ditos capitães e 

oficiais a melhor maneira que pêra isso se pode ter; e de minha parte lhes 

direis que lhes agradecerei muito terem especial cuidado de os provocar a 

serem cristãos; e, pêra eles mais folgarem de o ser, tratem bem todos os 

que forem de paz, (grifo nosso), e os favoreçam sempre, e não consintam 

que lhes seja feita opressão nem agravo algum; e, fazendo-se-lhes, lho 

façam corrigir e emendar, de maneira que fiquem satisfeitos, e as pessoas, 

que lhos fizerem, sejam castigadas como for justiça (GAMBINI, 1988, p. 

82). 

 

 O objetivo político-espiritual missionário era: catequese, educação moral 

e proteção dos índios, expondo de outra maneira, colonizar a terra, fortificar e 

enriquecer a Coroa e converter os indígenas (GAMBINI, op. cit. idem), nesses 

termos, não se desloca no todo da perspectiva laica. A conversão das almas, ou 

tornar a colônia um Estado Católico, refletia um mesmo propósito de fé e comércio. 

Os missionários tinham mais que um ideário, particular ou vínculo institucional. Suas 

convicções estendiam-se a dimensão medieval do assistencialismo e paternalismo, 

como virtudes da conduta cristã, e um forte sentimento de co-responsabilidade com 

o êxito do projeto do Estado que juraram defender além mar, perante o rei.39 Não 

podemos, entretanto, arrolar pragmaticamente o projeto político missionário sob  o 

mesmismo efeito da ação civil, embora, enquanto atuação prática, ambos tenham 

muito em comum. Entre os jesuítas, por exemplo, a obediência e a disciplina são as 

principais virtudes para formação dos soldados de Cristo. Definiam suas vidas pela 

dimensão mística do serviço. Ação, para os jesuítas, diz Gambini (1988), é um 

                                                 
39 Semelhante promessa fez Tomé de Souza, primeiro governador geral, quando veio para o Brasil 
(1549), assumindo como principal tarefa - dada pelo rei - a de restabelecer os portugueses na colônia 
e defender os seus estabelecimentos contra  índios hostis e os franceses (ver MARCHANT, 1980, p.  
68). 
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imperativo categórico acima de qualquer discussão. O membro ativo da Companhia 

deve tornar-se indiferente a todas as coisas até o ponto de não desejar nem saúde 

nem doença, nem riqueza nem pobreza, nem honra nem vergonha, nem vida longa 

nem curta. A resultante dessa concepção é de novo obediência baseada na 

eliminação de qualquer reação pessoal a princípios ou fatos, uma vez que 

discordâncias ou julgamentos de valor seriam dogmaticamente rotulados de 

“caprichos de uma inclinação” (Idem, op. cit., p. 102).   

O missionário que veio junto do colonizador europeu tinha como tarefa 

facilitar o estabelecimento da colônia. Serão sempre indicados na tarefa de endireitar 

os “maus costumes” dos “gentis bárbaros”, para batizá-los, tirando-os do estado de 

danação em que viviam e transformá-los em “algo melhor”, isto é, em cristãos 

católicos. 

Por conseguinte, com a fixação dos colonizadores e o desenvolvimento de 

atividades comerciais próximos aos aldeamentos, se trava um processo de 

incompatibilidade entre missão e povoamento, a partir da ótica missionária. 

A exploração da mão-de-obra indígena, por parte dos colonizadores civis, 

encontrará nos religiosos, uma forte barreira. Os atritos tornar-se-ão freqüentes, 

levando alguns missionários a solicitar do rei, maiores direitos sobre a tutela dos 

indígenas, direitos que se estendiam à dimensão temporal, já que a espiritual tinham 

de fato. Os aldeamentos obedecerão a esse princípio, de exclusivismo 

espiritual/temporal. 

Para os religiosos, os “negros” (algumas vezes, os missionários dessa 

forma retratavam os índios) eram como feras, e só o exemplo dos bons cristãos 

poderia tirá-los do seu estado infantil, perdidos, como viviam, em suas superstições. 

Havia três graves pecados, generalizados aos diversos povos indígenas – sob os 
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quais os religiosos se empenharam com esmero - até modificá-los substancialmente: 

a) os ritos de antropofagia com presos de guerra40; b) a poligamia; c) e a obediência 

aos conselhos dos “feiticeiros”. Esses últimos se tornaram os grandes rivais dos 

missionários da tarefa de conversão dos “gentios”. 

Entretanto, não somente os índios eram os únicos portadores de graves 

pecados. Nóbrega em suas Cartas (1549), fala da escória de sacerdotes que veio 

para colônia, sem uma vida aprovada, pois eles arruínam o quanto se edifica; além 

desses, há os cristãos, que vivem moralmente em pior estado que os índios, 

seguindo o exemplo do eclesiástico secular e dos degredados que muito  mal 

exemplo fazem na colônia, com suas várias concubinas (NÓBREGA, 1988, p. 79 - 

103). Impor controle moral não era nada fácil. 

Em carta ao padre mestre Simão (1549), solicita que o reverendo trabalhe 

para virem povoar esta terra pessoas casadas, na tentativa de colocar um limite à 

ausência de uma disciplina moral que intimide os abusos.  Todavia, os religiosos se 

esforçaram mesmo, foi para tirar todos os “maus costumes dos índios”, impondo-lhes 

com o batismo, um novo modelo de relação conjugal e uma “fé verdadeira”; mesmo 

que para realização desses propósitos, a sujeição e obediência implicassem a 

destruição de suas aldeias ou vidas (NÓBREGA, 1988, p. 92, 223). 

Os jesuítas, como Nóbrega, tinham convicção de que os índios 

representavam um papel em branco41, e que só eles poderiam fazê-los conhecer as 

                                                 
40 Sobre o tema ver os clássicos de Florestan Fernandes: A Função Social da Guerra da Sociedade 
Tupinambá (1970); A Organização Social dos Tupinambá (1989). 
41 O método da tabula rasa, (tábua de cera rasa, na qual o escritor podia imprimir suas palavras, cf. 
HOORNAERT, 1990, p. 158-9), se baseava na hipótese defendida por alguns teólogos, de que as 
culturas encontradas pelos colonizadores não tinham nada a oferecer a evangelização, estavam 
como uma “estaca zero”. Por isso a idéia de uma evangelização transplantada da Europa. Os índios 
não conheciam o Deus verdadeiro, logo suas religiões nada valiam  e assim nada poderia oferecer à 
ocidental. Hoornaert aproxima essa Ideologia Teológica ao conceito de  “Dios y el Oro” são para o 
colonizado a mesma coisa. 
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virtudes do criador. Os “infiéis” são descritos como um bando de crianças órfãs, 

maravilhados com os gestos, palavras e pregações dos religiosos - apesar das 

dúvidas dos missionários em relação aquilo que realmente eles acreditavam, pois 

não se despreendiam por completo de seus costumes (NÓBREGA, 1988, p. 94, 125, 

193). 

Os missionários terão que amargar a trágica experiência dos 

aldeamentos42 uma após outra. Pois ele aduterou e destruiu bases de sólidas 

relações sociais – entre antigos e numerosos povos – expressos a partir do 

parentesco, da visão cosmológica, da economia de subsistência, da ordenação 

política, dos ritos e festas, da língua e da própria simbiose com a natureza. Nele se 

caricaturou o índio submisso e obediente. Mas ainda, enquanto resultado, não foi o 

esperado pelos religiosos.  

Os pajés, chamados pejorativamente de feiticeiros, contribuíram muito 

para que a memória sócio-cultural não fosse substancialmente esquecida. Eram 

eles, os “fazedores de santidade”, os melhores conselheiros. Falavam de forma 

simples e segura, junto às mulheres e homens. Exortavam uma era de abundância 

onde não mais existiria o sacrifício do trabalho diário. Caça, pesca e frutos iriam 

abundar as aldeias; os velhos tornariam a ser moços, assim, a dor e a tristeza da 

morte acabariam. Nóbrega descreve essa prática em uma de suas cartas. Para ele 

se trata de engano, embuste e obra do demônio a ação dos “feiticeiros”.  Comenta o 

religioso: 

 

                            Somente entre elles se fazem umas cerimônias de maneira seguinte:  de 

certos em certos annos vem uns feiticeiros de mui longas terras, fingindo 

                                                 
42 Por volta de 1562 os jesuítas tinham onze aldeamentos, oito dentro do termo da Bahia e três fora, 
com cerca de 34.000 índios sob sua direção. Ver Marchant (op.cit., p. 96). 
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trazer santidade e ao tempo de sua vinda lhe mandam limpar os caminhos 

e vão recebê-los com danças e festas, segundo seu costume; e antes que 

cheguem ao logar andam as mulheres de duas em duas pelas casas, 

dizendo publicamente as faltas que fizeram a seus maridos umas às outras 

e pedindo perdão  dellas.  Em chegando o feiticeiro com muita festa ao 

logar entra em uma casa escura e põe uma cabaça que traz em figura 

humana. Em parte mais conveniente para os seus enganos. Mudando a 

própria voz em a de menino junto da cabaça lhes diz que não curem de 

trabalhar, nem vão à roça, que o mantimento por si crescerá, e que nunca 

lhes faltará que comer, e que por si virá à casa, e que as enxadas irão a 

cavar, e as frechas irão ao mato por caça para seu senhor e que hão de 

matar muitos dos seus contrários e cativarão muitos para seus comeres e 

promete-lhes larga vida, e que as velhas se hão de tornar moças e as filhas 

que as deem a quem quiserem e outras cosas semelhantes lhes diz e 

promette, com que os engana, de maneira que creem a ver de dentro da 

cabaça alguma cosa santa e divina, que lhes diz aquellas cousas, as quais 

creem. Acabando de falar o feiticeiro começam a tremer, principalmente as 

mulheres, com tremores em seu corpo, que parecem endemoninhadas 

(como de certo o são), deitando-se em terra e escumando pelas bocas e 

nisto lhes persuade o feiticeiro que então lhes entra a santidade...(Cf. 

Cartas avulsas, 1550-1568/Azpilcueta Navarro e outros, — Cartas 

Jesuíticas, v. 2 —, 1988, p. 419, notas 50 e 66 da mesma obra). 

 

Como lugar de reclusão indígena, nos moldes militares, o aldeamento 

trouxe muitas conseqüências negativas para os nativos. Na dimensão social, 

efetivou o processo de desarticulação de antigas relações comunitárias, dos 

sistemas de linhagem, das crenças religiosas e da própria interação com o 

ecosistema; no plano macro-econômico43, no nordeste, foi efetivamente o lugar de 

acomodação do indígena à passagem do gado solto pelo sertão. Nesse sentido 

tornou-se um mecanismo importante da colonização, facilitando a instalação dos 

                                                                                                                                                         
 
43 Apesar das diferenças encontradas nos aldeamentos jesuíticos, em outras regiões, como no sul do 
país, as missões no nordeste, especialmente com Capuchinhos e Oratorianos, não se afastem do 
modelo implantado pelos seguidores de Santo Inácio. 



 82

latifúndios dentro das áreas, tradicionalmente habitadas por índios. Todavia, foi o 

lugar de produção do índio sem terra, de braços disciplinados, proporcionando ao 

colonizador ponto certo para aquisição de produtos de sua subsistência 

(MARCHANT, op. cit., p. 77), e entreposto à  prática do tráfico de escravos índios. 

Incursões de caçadores atiravam-se sobre os aldeamentos, muitas vezes sob falsos 

pretextos de resgates, como aves de rapina, em torno de sua presa44. Aproveitando-

se dos conflitos interétnicos, pois havia o costume de se comprar os prisioneiros em 

poder de tribos vencedoras, resgatavam-se os escravos de guerra, antes que 

fossem mortos e comidos por seus inimigos. Era preferível resgatá-los para que, 

convertidos ao catolicismo, prestassem algum tipo de serviço entre os colonos, muito 

embora sob a condição de escravos. Na prática, entretanto, os portugueses não se 

limitaram a resgatar apenas os escravos, incluíam também índios forros, aliciando ou 

obrigando-os com a força (WILLEKE, 1977, p. 76). Os índios viam, diz Marchant (op. 

cit.,p .101), “os portugueses apossarem-se de suas mulheres, crianças, irmãs e 

irmãos: viram-os atacar aldeias e cair sobre grupos de índios nos caminhos “. 

Ficava, incomensuravelmente difícil para os índios, confiar no Deus e 

exemplo dos cristãos, tão exortado pelos religiosos. Frei Venâncio Willeke oferece a 

transcrição de um interessante documento de 1647, escrito pelo naturalista Frei 

Cristovão de Lisboa, sobre o Maranhão, onde o frade denuncia as injustiças 

perpetradas contra os índios (despovoamento e ódio dos cristãos) nos resgates. Eis 

alguns trechos contidos no teor de sua denúncia:  

 

                                                 
44 O “sucesso” dos aldeamentos e das missões esteve por diversas vezes sob ameaça. Molestas, 
epidemias e guerras ininterruptas dizimaram como moscas boa parte da população nativa. No final de 
1563, calcula-se que em torno de 70 mil índios do território bahiano, estavam mortos, afetados por 
esses motivos. 
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Vi por ordem de S. Excia. as duas cartas que mandarão a S. Majestade de 

conquista do Maranhão, hua da comarca e outra do Padre Frey Luís da 

Assunção comissionário daquelas partes. A primeira contém hum 

requerimento e petição, em que a Camara pretende de S. Majestade hua 

licença geral para hirem conquistar os sertões daquellas províncias dizendo 

que desta conquista se seguira grande argumento de Chistandade, não 

menos utilidade, o que tudo bem ponderado, como a experiência tem 

mostrado possa muito ao contrário do que soa porque o conquistador 

supõe guerra, e força com que não podem invadir nem sugeitar aquelles 

índios que não nos fizerão aggravo nenhum, nem repugnancia a 

pronugação da ley de Deus, e estão em suas próprias terras donde são 

naturais. 

E quando os portugueses vão a estas conquistas resultão dellas tantos 

escandalos, que fazem odioza a promulgação da fee, tendo os portugueses 

por homes injustos e que procedem com muita violência e tiranyas e fogem 

os índios por se verem livres delles e dispovoão a terra. (... ) de que segue 

odiar se o nome Chistão(...). No distrito do Seará havia em menos de 60 

légoas 60 aldeias, hoje não ha mais que hua, que todas as outras se 

consumirão por ocasião dos resgates(...). No Pará e nos grandes rios que 

naquelle distrito há habitação tantos índios e herão as povoações tão 

contínuas que todos se admiravão, e hoje são muy poucas as aldeias,  que  

escaparão, que todos os índios perecerão pelas injustiças de que uzão os 

que vão fazer resgates, porque vendo os índios que pouco a pouco os vão 

attivando a todos contra a justiça e rezão, desesperados poem o fogo as 

aldeas, e se mettem por o sertão, e como são fracos e vão sem 

mantimentos, e com grande tristeza, e desconsolação, e os mattos sejão 

muitos sterilles em poucas jornadas morrem, quasi todas as mãos da fome 

e desesperação (WILLEKE, 1977,  p.  83-88).  

 

 
No Sul, diz Perdigão Malheiro, 

 
                          (...) não era mais feliz a sorte do miserável gentio. Os Paulistas 

continuavam nas suas correrias em caça dos índios que escravizavam e 

vendiam; chegando a invadir (...) as próprias missões de jesuítas, e até as 

aldeias, donde arrancavam mesmo os já reduzidos; por forma que dali 

trouxeram para cima de 15.000 (MALHEIROS, 1976, p. 182). 
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Ou conforme diz uma importante lidernaça indídena atual: 

 
No passado fomos caçados como bicho ruim que deveria se acabar de 

todo jeito. Nos espalhamos por tudo que foi de lugar, de encostas de serras 

ao sertão; onde dava uma trégua lá a gente ficava e enfretava outras 

agressões (LI/C). 

 
O modelo adotado, como vimos, pelos missionários católicos, com raras 

exceções, foi o da “tábula rasa”.  Consistia em assegurar, basicamente, que junto os 

povos “hostis” não haveria valor algum que se pudesse recuperar, sendo assim, 

fazia-se necessário imprimir neles novos valores ocidentais: uma nova cultura, uma 

nova língua, novos costumes, um novo nome45 e, em especial, uma nova religião. 

Os jesuítas, como agentes a serviço do Estado e da fé, eram defensores 

incansáveis de uma pedagogia missionária politicamente ambígua. Como tarefa 

elementar predispunham-se em pacificar as hordas dos “gentios bárbaros”; endireitá-

los aos bons costumes da civilização ocidental.  

Calógeras (1972, p. 13), ensina que houve uma colaboração cordial entre 

o poder civil e a Igreja; que Tomé de Sousa e o Padre Manuel da Nóbrega tornaram-

se os fundadores do Brasil e que devemos a ambos, o sossego, respeito à 

autoridade, a justiça e a organização da vida econômica e social da colônia. Sugere 

a existência de um Brasil homogeneamente administrado, e que os capacíssimos 

estadistas (Tomé de Sousa, Nóbrega e Mem de Sá) estavam a serviço de um 

mesmo ideal. A história mostrou, entretanto, que a homogeneidade administrativa 

nunca operou positivamente, nem mesmo em benefício da metrópole, ademais 

quanto à existência de um projeto comum que levasse adiante um modelo de 

evangelização que não contradisesse com os interesses do Estado. As chamadas 
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”guerras justas” ou “guerra lícita”, como disse Marchant (op. cit., p.  69), por si 

contraria o ordenamento administrativo colonial exortado por Calógeras (1972). Os 

problemas com os cativos feitos em guerras eram bastante conhecidos. A própria 

Corte criou um tribunal (mesa da consciência), para discutir questões relativas à 

servidão dos prisioneiros. Sabe-se, entretanto, que seu papel sempre foi oscilante, 

ora cedia em favor dos missionários, ora deliberava em razão dos governantes. Foi 

uma forma de legislar contraditoriamente em torno de uma temática de proporções 

tão complexas. 

 

(...) assentou a Mesa da Consciência que unicamente se limitasse os 

abusos com restrições, começando ela por arrogar-se o direito de decidir 

se as guerras eram ou não empreendidas com justiça e fixando os casos 

em que, a não ser por guerra, podiam considerar-se cativos estes ou 

aqueles índios. Só poderiam ser cativos legalmente, além dos aprisionados 

em guerras justas, os que fossem pelos pais entregues, a fim de cuidarem 

da sua educação,  a novos padrinhos ou senhores, ou os que se 

vendessem tendo mais de vinte anos. (...) Os abusos, que no interpretar 

estas cláusulas se cometeram, obrigaram a corte a novas recomendações 

(VARNHAGEM, 1981, p. 334). 

 
 

 A discussão girava sempre em torno das vantagens que se pudessem 

extrair do índio aprisionado, seja pela guerra ou pela redução jesuítica. 

Há, em particular, na prática missionária, uma atitude hipócrita sobre a 

legitimidade da dominação espiritual, considerada “natural”, através da exploração e 

escravização indígena, apesar de serem, com seus limites, opositores da mesma. 

Serão, entretanto, gradativamente perseguidos e hostilizados pelos colonos, quando 

ela (a escravização) se tornou um “mal necessário” aos interesses dos articuladores 

                                                                                                                                                         
45  No sentido bíblico, pôr um nome é dominar seu ser. Põem um nome ao índio; depois o colocam a 



 86

da sociedade colonial. Nas várias situações o que operou foi à conveniência a 

situação, sob pena e prejuízo dos povos dominados. Alguns jesuítas, porém, se 

acomodam à realidade. O padre Diego Laynes escreve a Nóbrega, falando da não 

substituição desse serviço, o de escravos, desde que sejam legitimamente 

possuídos. Comenta o clérigo: “O ter escravo para tratar da fazenda de gado ou para 

pescar ou para o demais com que se há de manter semelhantes casas, não o tenho 

por inconveniente, desde que sejam justamente possuídos” (RICHARD, 1987, p. 

92).46

As “guerras justas”, além de destruirem significativamente as “hordas de 

gentes errantes”, foi, irrevogavelmente, paralelo às doenças infectuosas e epidemias 

levadas pelos colonizadores, causa do extermínio e profundas baixas de um grande 

contingente indígena. O “braço disciplinado” (MARCHANT, op. cit., p.  72), pelo ano 

de 1580, ainda era o principal meio de aquisição de alimento, tanto para os colonos 

portugueses como também para os missionários. A guerra, nessa perspectiva, 

estava voltada para interesses aparentemente opostos. Por um lado, como força 

excedente, era a extensão de um incipiente mercado local, mão-de-obra necessária 

do extrativismo nas primeiras décadas de colonização; por outro, enquanto objeto de 

catequese religiosa, os indígenas pertenciam ao missionário, “pai e tutor” de índios 

“órfãos”.  Assim, a (des)sorte do indígena percorria caminhos tortuosos, entre a cruz 

e a espada .  

Tanto o catequista quanto o colono disputavam, nesse período (colonial) o 

mesmo “objeto”: o índio, aldeado e escravizado. “O colonizador (...), não se opõe à 

                                                                                                                                                         
serviço do conquistador. Ver E. Dussel, 1984, vol., 1. 
46  Na Bahia, onde primeiro se estabeleceram, os jesuítas tinham uma igreja, uma casa, terras concedidas para 
construção, e uma dotação anual paga pela Coroa Portuguesa para cobrir as necessidades de vestimentos e 
alimentação. Devido a seu prestígio social, era-lhes facilitado sentarse-se à mesa do governador ou de qualquer 
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catequese; opõe-se à utilização do índio como mão-de-obra pelo missionário e à 

ação deste subtraindo o índio ao trabalho para o leigo” (SODRÉ, 1982, p. 114). 

Há, entretanto, um ajustamento sutil no processo de “estruturação da 

ordem escravista” (BEOZZO, 1987, p. 94), uma intermutável ambivalência de 

discursos. Segundo Beozzo, 

 

                           Para que a colônia cumpra sua função primordial, qual seja de transferir 

muita renda para a metrópole, razão e essência de todo sistema colonial, 

necessita organizar de tal modo à produção econômica que dele resulte 

muita renda. Isto só é possível de duas maneiras: ou praticando o saque 

das riquezas produzidas e acumuladas pelo trabalho das gerações 

anteriores, como aconteceu nas primeiras expedições de Cortés ao México 

e de Pizarro ao Peru: ou lançando mão de distintas formas de  trabalho 

compulsório, e, no limite, de trabalho escravo, ou seja, trabalho sem 

nenhuma renumeração com integral apropriação, pelo senhor de todo o 

produto deste trabalho. 

                            Entre a renda que flui para a metrópole na ponta terminal do sistema, e o 

trabalho escravo, que a gera na ponta inicial, há condição necessária e 

prévia: a sujeição “política dos que formarão a tessitura daquela nova 

formação social, ao mesmo tempo, dominada e explorada. A ”guerra justa” 

tem essa dupla função: politicamente de criar vassalagem para o rei, 

econômico e socialmente de fornecer escravos legítimos para o 

empresariado colonial, os senhores de engenho e de fazendas  (op. cit., 

Ibidem). 

 
 

O fluxo dos recursos da colônia, apropriado pela metrópole, tanto se dava 

sob forma do exclusivo comercial, como determinado pela co-existência de 

oligopólios com aval da Coroa. Eram, portanto, mecanismos externos, próprios da 

montagem do sistema. A legitimidade no uso da escravidão como força de trabalho 

                                                                                                                                                         
casa abastada. Para manter essa casa dos meninos, os jesuítas tinham escravos para lavrar a terra. Sobre o tema, 
ver Gambini, 1988. 
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de “capital fixo”47, constituí-se-á, associado ao mecanismo da política externa da 

Coroa, numa progressiva transmutação de valores éticos/jurídicos, reinventados em 

detrimento dos direitos preliminares de liberdade  dos povos. Caracterizar-se-á, 

como sucintamente demonstrou Beozzo (op. cit.) numa verdadeira teologia da 

escravidão. Religião e dominação de classe são aqui a mesma coisa. Diz o autor: 

 

(...) “pacificar” uma sociedade que só pode ser estruturado através da 

guerra e da violência política, “legitimar” uma ordem intrisecamente injusta, 

pois alicerçada na violação do direito natural, pelo qual os homens nascem 

naturalmente livres; erigir uma ordem jurídica, baseada na negação de 

todos os direitos humanos e civis das maiorias; harmonizar as relações 

sociais antagônicas e conflitivas entre as classes dos senhores e dos 

escravos; aquietar as consciências e eliminar os escrúpulos dos que até 

então eram considerados homens sem coração, endurecidos por pecado 

de escravizar injustamente; convencer os que iam sendo escravizados de 

que esta era a vontade de Deus e que, na aceitação paciente de sua sorte, 

é que alcançariam a salvação e a misericórdia; que o maior e pior pecado 

era não escravizar e sim revoltar-se contra a escravidão. 

A montagem desse mecanismo, entre todos delicado e difícil e que não 

pode ser confiado à espada do militar e nem ao chicote do feitor, 

instrumento um da dominação política, outro da exploração econômica, só 

pode ser obra da religião (grifo nosso). Os dois primeiros são instrumentos 

de força e coerção, mas sempre externos à pessoa, capazes de 

atemorizar, mas não de convencer e de conquistar as mentes e os 

corações. O requisito da religião, conclui o autor, é o da persuasão, a sua 

força é o convencimento da vontade e o assentimento da razão (BEOZZO, 

op. cit.,  p. 95). 

 
 

                                                 
47 A respeito do tema dirá K. Marx: “No sistema escravista, o capital-dinheiro adiantado para compra de força de 
trabalho desempenha o papel de formar dinheiro do capital fixo, que é substituído progressivamenete, ao longo e 
à medida que termina o período ativo na vida do escravo. (...) O mercado de esccravos é alimentado sem cessar 
em mercadoria-força de trabalho pela guerra, as corridas dos corsários, etc.: e essas operações não têm como 
intermediário um processo de circulação: é a apropriação natural, por um constrangimento físico direto, da força 
de trabalho  estrangeira”. Ver Sodré, 1983, p. 30. 
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A montagem desse aparato ideológico foi sucessivamente convincente e, 

durante muitos anos, tornou-se condição da prática missionária. O papel do clero48 

permaneceu muito limitado diante do desfecho final processado. De um lado os 

administradores usavam os religiosos no desenvolvimeto da captura de mão-de-obra 

indígena como garantia de seus intentos de exploração; do outro, os clérigos 

insistiam junto aos índios da necessidade de se aldear; e esses, por fim, ficavam 

refém dessa liga de intenções. Não dispunham de autonomia nem de um lado nem 

do outro. 

 

1. 2.4.5. Domesticar e Proteger: a tarefa dos missionários Capuchinhos 

 
          Do período que vai de 26 de julho de 1595 a 7 de junho de 1755 os 

aldeamentos ainda estavam sob a administração dos missionários. Já a partir dessa 

última data, seu poder seria limitado aos encargos da ordem espiritual, ficando o 

governo dos aldeamentos aos cuidados dos “principais”, os chefes indígenas 

tradicionais. Algumas leis criadas nesse período estabeleciam que as aldeias mais 

populosas fossem elevadas à categoria de vilas e municípios, ficando as terras da 

comunidade indígena, distribuída a cada família. Essas disposições, a princípio, 

limitadas às missões do Grão-Pará e Maranhão, fazem surgir em 7/6/1757, o 

Diretório Geral dos Índios, criando um novo sistema de governo indígena, 

culminando com a expulsão dos jesuítas de Portugal e de seus domínios territorial 

(DANTAS, 1992, p. 444). 

                                                 
48 “O clero brasileiro considerado como classe ou corporação, nunca representou no país um papel importante, 
nem sob o ponto de vista intelectual nem sob o moral” Denunciava, em 1887, Luiz Anselmo da Fonseca, em sua 
obra: A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo. 
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Apesar de capuchinhos e oratorianos serem considerados “missionários 

apostólicos” e não “reais” (HOORNAERT, 1972, p. 63), isto é, dependiam 

diretamente do papa e não do rei, e de tomarem maior distância do Sistema 

Colonial, estão presos aos mesmos preconceitos, no tratamento com os índios, 

como seus parceiros de ofício, os jesuítas. Os franceses Yves d’Évreux e Claud 

d´Abbeville49 que vieram para o Brasil em 1612, na tentativa da colonização francesa 

no Maranhão, logo foram expulsos. Posteiormente, outros capuchinhos franceses, 

que foram desviados da rota da África, se instalam em Pernambuco em 1646. Aos 

poucos, ganham a simpatia da população, devido sua atuação contra os holandeses. 

Apois a expulsão holandesa, começam a estender seu apostolado pelo sertão, 

próximo do rio São Francisco. Travam contato com a grande “família” Kariri, abrindo 

uma época de intensa atividade missionária no Baixo São Francisco, só declinando 

com o rompimento das relações diplomáticas entre Portugal e a França em 1693 

(HOORNAERT, 1983, p. 64). 

Se no litoral a ação missionária segue o percurso da economia açucareira, 

no sertão a evangelização entra em choque com a expansão pecuária, isto é, com 

os interesses dos criadores de gado, que viam no indígena um empecilho a ser 

superado. A missão, como foi dito, facilitará esse projeto desde que os abusos 

estejam dentro de uma tolerância suportável. O que não aconteceu, evidentemente, 

entre o conhecido Frei Martin de Nantes e o controvertido Coronel Francisco Dias 

d’Ávila, da casa de Torre. Os missionários franceses tinham consciência que 

pertenciam a uma outra nação e que a França, assim como Portugal, possuíam 

interesse comercial em relação às terras que conquistavam. Dessa forma a 

                                                 
49  Sobre o último ver Claude d´Abbeville, História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão. São 
Paulo: Ed. Itatiaia, 1981. 
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conversão das almas era ao mesmo tempo dilatação do império e, a missão, deveria 

obedecer a esse princípio. 

Nem todos os capuchinhos e oratorianos tiveram coragem de se contrapor 

à força dos criadores de gado. Alguns chegaram até mesmo a se conformar com a 

situação criando animais e possuindo escravos (HOORNAERT, 1983, p. 75). 

Em Pernambuco os oratorianos definiram sua missão sob o impulso de 

“pacificar” os feroses tapuias do sertão, como os “Japurus, Xacurus, Chiquerus ou 

Sucurus”, segundo as variantes do termo, com os quais fundam sua quarta missão 

no interior da Capitania, denominada de Aroroba (DE LIMA, 1980, p. 33). Tornou-se 

a mais importante sob a administração desses missionários. Os Xucurus (atuais 

Xucuru da Serra do Ororubá, município de Pesqueira, Pernambuco) eram 

considerados os tapuias mais ferozes entre todos os “gentios”. A catequese lhes 

quebrou a valentia. Conta-se que um dos “principais” da aldeia do “Arobá”, tomado 

pelo nome de João Francisco Vieira, tornou-se um aliado em potencial dos padres, 

favorecendo o esbulho das terras do aldeamento, facilitando, processualmente, a 

instalação de grandes fazendas de gado na área indígena. 

Com razão diz Hoornaert (1990, p. 47), foi sob falso pretexto de serem 

cristianizados que os índios foram “encurralados” em aldeamentos ou mesmo 

traiçoeiramente enganados e chacinados como os Paiacu. Essa hecatambe ocorreu 

em 1699, quando esses índios, sob pedido de paz, isto é, na condição de que 

fossem aldeados e doutrinados, foram enganados pelo mestre Campo Manoel 

Álvares de Morais Andrade. Este lhes armou uma carnificina descomunal. Diz o 

texto:  
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Considerando entretanto o Mestre de campo que depois de aldeados 

seriam um maior crime cativá-los, tomara uma solução bárbara e indigna 

de cristão. Fingia que queria guerrear os Tapuias Caratiús, e chegando à 

ribeiro do Iaguaribe tinha convidado os Payacuzes a que o 

acompanhassem naquela guerra, mandando-lhes dizer que trouxessem 

também as suas mulheres e filhas, pois gostaria de os ver. Assim o fizeram 

os Tapuias, e chegando a vista do mestre-de-campo “armarão numa 

dança”, para no fim o abraçarem como era seu costume. Quando o 

principal Tapuia se tinha chegado ao mestre-de-campo para o abraçar, 

este dispara contra ele um bacamarte, matando-o, e ao mesmo tempo 

disparam todos os outros soldados as suas espingardas, caindo mortos 85 

Tapuias cercando as mulheres e as crianças, cativaram mais de 200 que 

logo mandaram vender a Pernambuco (DE LIMA, 1980, pp. 41-42). 

 

Martin de Nantes, missonário fracês, publicou em 1706 a primeira edição 

de suas relações. O devotado missionário capuchinho escreveu suas impressões 

sobre os índios “Cariris” com uma certa obstinação à causa que julgava merecedor 

de empreender: a conversão dos “pobres selvagens” que não têm nem Reis, nem 

Leis, nem Governo, nem Artes, nem Ciências, nem Escrita, e que vivem antes como 

animais do que como homens (NANTES, 1979); requer, pois, dos ministros de Deus, 

paciência e humildade. Outras tarefas, porém, adivinham do altruísmo missionário, 

tais como: de governo, de juizes, de pais e mães e de protetores contra as injustiças 

dos portugueses (NANTES, idem, p. 3). 

Era preciso, assim, domesticar os “homens-fera” (já que vivem mais como 

animais do que como homens) e proteger esses “povos-crianças” contra a violência 

dos opressores civilizados. 

Quando Pe. M. de Mantes chegou ao Brasil, por volta de 1671, deparou-

se com a oferta de se estabelecer entre os índios do sertão pernambucano. A 

posteriori segue rumo ao rio São Francisco para a missão em Rodelas, interior da 
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Bahia, onde estabelece os primeiros contatos com a nação Cariri. Eis suas 

impressões: 

 

(...) esses pobres índios não tendo fé, nem lei, nem rei, nem artes, que são 

ajudas e guias de uma vida racional e política, haviam caído em todas as 

desordens que podiam causar essas falhas gerais, e estavam de tal modo 

embrutecidos, pela maneira de vida grosseira, fundada toda nos sentidos, 

que se pode dizer que não tinham senão a figura do homem e as ações de 

animais e, conquanto tivessem alguma forma de culto aos deuses que 

haviam imaginado, era tão ridículo e vergonhoso o culto quanto as coisas 

que adoravam (NANTES, 1979,  p.  4). 

 

A religião Cariri descreve como sendo animista: um deus para cada 

situação. Suas cerimônias as ver como expressão impudica de festins orgíacos, 

onde o adultério não tinha a menor importância. As mulheres Cariri, conforme insiste 

no relato, governam os maridos; os filhos, por sua vez, não têm respeito para com os 

pais, permanecendo entre eles a completa ausência de castigos. Somente em casos 

extremos, isto é, nas guerras, se podiam identificar expressões de autoridade. Trata 

os pajés como feiticeiros impostores, e que se dão o direito de adivinhar o que entre 

eles se pensa. Representantes do demônio, esses feiticeiros, segundo Nantes, 

usavam toadas tão selvagens em suas rezas, que não se assemelhavam a nada 

inteligível. 

Descreve a nudez indígena como conseqüência do estado de 

embrutecimento sob o qual viviam; essa era tão forte que os fizera perder o pudor 

natural. Não é de surpreender, diz o autor, que esses índios, sem fé, sem leis, sem 

escrita e sem arte, viviam praticando desordens tão monstruosas, pois, “como na 

nossa história, nossos ancestrais, na cegueira do paganismo, também foram 
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responsáveis por atitudes semelhantes, até mesmo em razão da religião que 

adotavam, conquanto não tivessem todos os outros benefícios quanto à vida civil e 

moral” (NANTES, 1979, 7). 

O demônio, para ele, se manifestava através dos ídolos, cultuados nos 

cerinoniais que os índios praticavam.  Era preciso, como insistia, deixar claro que 

tudo aquilo que poderia nascer de uma natureza corrompia (de uma antinatureza), 

persuadida pelo demônio, só poderia ser modificada pela conversão da alma, tiraria-

se, assim, os índios do estado de ilusão em que estavam. 

 

1. 2. 4. 6.  O  desmantelamento do projeto missionário 

 

O conhecidíssmo Marquês de Pombal, Sr. Sebastião José de Carvalho e 

Mello, primeiro-ministro de Portugal, entre os anos de 1750 a 1777, executou uma 

série de medidas radicais a fim de revitalizar a administração da colônia, para 

controlá-la mais eficazmente. Nesse sentido, tomou algumas medidas 

reestruturadoras: a) transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro; b) 

extinguiu o sistema de capitanias hereditárias e c) elevou à categoria de vice-reinado 

o Brasil. 

Dentre suas ações, entretanto, aquela que mais alarido causou foi o 

conflito aberto e, conseqüentemente, rompimento com a política educativa jesuítica, 

deflagrando na expulsão dos religiosos em 1759. Destarte, as escolas jesuítas foram 

substituídas por um sistema de aulas régias. A nova escola do Estado suprimiu os 

ensinamentos através da fé pela institucionalização do serviço à Coroa.  Aulas régias 

em Pernambuco, davam ênfase à aprendizagem do Latim, Gramática, Retórica, 
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Grego e Filosofia. Essas aulas constituiam-se de uma unidade de ensino, realizadas 

apenas por um único professor. O sistema não incluía a organização de um 

currículo, nem mesmo a duração da disciplina. Os docentes, em geral mal 

remunerados, tinham um baixo nível intelectual e eram nomeados por indicação. 

O seminário de Olinda (1798) também ministrou aulas régias, apesar da 

exceção, notabilizou-se como importante centro de difusão das idéias liberais e, a 

posteriori, muitos de seus alunos, tiveram decisiva participação em movimentos 

libertários, como a Revolução Pernambuco (1817) e Confederação do Equador 

(1824). 

Porquanto, assim, a relação de prestação de serviços entre a Companhia 

de Jesus e a Coroa portuguesa se desfez. O predomínio religioso jesuíta, que durou 

pouco mais de dois séculos, chegava ao fim. Estaria a sociedade civil preparada 

para exercer seus interesses no trabalho de educação secular? A escolástica 

inaciana estava definitivamente abolida? A educação indígena que destino lhe 

reservava com a nova onda secularizadora? 

Sabemos que a reforma pombalina foi uma manifestação da crise do 

modelo de missão defendida pelos jesuítas, seja com relação à libertação dos índios 

ou mesmo por causa do problema das reduções indígenas. De fato, os religiosos 

eram acusados de exercer uma forte influência nos assuntos seculares e isso não 

agradava alguns membros da corte portuguesa. 

O alvará de 28 de junho de 1759, ao reformar os estudos de latim, grego e 

retórica, proibiu, conseqüentemente, aos jesuítas, “a direção de qualquer desses 

estudos, bem como a todos que o dirigiam o uso do método de ensino que os 

mesmos jesuítas empregavam” ( LACOMBE, 1985, p. 83) 



 96

A educação para as indígenas, por sua vez, assumiria progressivamente 

seu caráter integracionista. Os índios estariam à mercê de uma nova cruzada 

civilizacional, dessa vez, semi-secular.50 Catequese e aculturação51 estavam sob 

uma íntima combinação no plano geral da colonização. As conseqüências desse 

modelo foram diversas, como vimos analisando anteriormente, em particular seu viés 

assimilacionista, desagregador e compulsório. 

  A compreensão, entretanto, desses diferentes métodos, analisados 

durante esse primeiro capítulo, isto é, o processo desencadeado pela violência do 

contato em regime de relação assimétrica entre povos de culturas diferenciadas, 

apesar das contradições que cruzam essas interfaces, não pode ser lido de maneira 

mecânica ou passiva; como resultado natural da imposição de uma para outra 

cultura (AZEVEDO, 1976, p. 380). Uma vez ressituado o lugar dos povos indígenas 

na história do Brasil colonial é possível compreender os problemas gerados pela 

amplitude do “fluxo intercultural” e perceber os dilenas que afetam ainda hoje 

diferentes povos indígenas do Nordeste. Seja com relação à luta pela posse da terra; 

o reconhecimento oficial da identidade étnica ou a discussão de direitos 

fundamentais como saúde, moradia, trabalho e educação diferenciada. Todos esses 

temas pesam na maneira como foi se “transfigurando” as relações interétnicas no 

Brasil; no modo como o Estado constiuído negou, conciliou, excluiu ou acomodou 

tantos interesses. Essas questões nos levam a pensar também que a luta 

reinvidicada pela diferença se constitui uma recusa à fatalidade de uma sujeição 

fixadora, determinista e homogeneísta, crivada sob pressuposições autorirtárias e 

                                                 
50 Sobre o tema ver as seguintes obras: Paulo Suess. Queimada e Semeadura: da conquista espiritual 
ao descobrimento de uma nova evangelização. Vozes, 1988. Pablo Richard, Morte da Cristandade e 
Nascimento da Igreja. Paulinas, 1982. Riolando Azzi, A vida Religiosa no Brasil: enfoques históricos. 
Paulinas, 1983.  
51 Aculturação definida aqui como mudança cultural que é iniciada pela conjugação de dois ou mais 
sistemas culturais autônomos. Ver Azevedo, 1976, pp. 365-384. 
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historicamente processadas. Devemos dizer, por fim, que a visionária ânsia de êxito, 

do triunfo e do poder, constituiu a identidade européia como raça superior, naquilo 

que Said (2007) chamou de consciência ocidental soberana, tecida através de uma 

lógica detalhada – regida não apenas pela realidade empírica, mas por uma bateria 

de desejos, repressões, investimenstos, projeções, denegação, justificativas de 

rapinas,  ódios e visões dogmáticas. Concomitante ao amplo leque dessas tensões 

que provocou um dos maiores genocídios nas Américas, ocorreu também o que 

Carvalho (2004) e Sousa (2003) chamam de epistemicídio, isto é, “a morte de 

culturas”. Entretanto, a história mostrou que o suposto triunfo europeu não se 

realizou plenamente. Diversas expressões híbridas de resistência multi-étnicas nos 

oferevem tantas lições que o filtro ocidental ainda não foi capaz de eliminar. 

          Nos últimos 25 anos, os povos indígenas do Nordeste, através de suas lutas, 

têm consolidado um novo tratamento inter-racial, pluriétnico e institucional, com 

diferentes setores da socidade civil e perante o Estado Nacional. Esse 

relacionamento, marcado ainda por muita tensão, procura favorecer o campo da 

formação polítca/afirmativa/pedagógica indígena e indigenista, seja no domínio das 

reinvidicações específicas (como a Educação Escolar que veremos mais à frente), 

na ampliação das alianças, com diferentes parceiros ou no fortalecimento da 

organização interétnica, de maneira geral.  É o que passaremos a discutir no capítulo 

seguinte. 
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                                                     CAPITULO II 

 

2. Mobillidade e organização indígena no Nordeste (Eixo Pedagógico: 

Identidade)  

 

Para nós junto com a luta para recuperar nossos territórios sempre teve 

uma outra luta. A da identidade. Era quase uma coisa só. Precisávamos 

afirmar pra todo mundo que a gente era índio sem precisar ser igual aos 

índios do norte. Era difícil aceitar tantas discriminações, até a FUNAI 

ajudava a população ter preconceitos contra nós, definindo quem era mais 

índio do que outro (LI). 

 

Analisamos na primeira parte desse trabalho, que a expansão do sistema 

de dominação econômica, dirigido pelas grandes potências européias no século XVI, 

provocou o desalojamento espacial de inúmeras sociedades indígenas e 

desencadeou terríveis processos de desarticulação de suas antigas estruturas 

societárias. Movidos, em sua maioria, por um desejo incontrolado de avareza e lucro, 

diferentes povos foram submetidos ao controle externo. É praticamente impossível 

não identificar as conseqüências, os prejuízos contraídos desses embates e seus 

efeitos maléficos, sobre as populações colonizadas. Em alguns casos, nem foi 

preciso utilizar-se o aparato militar irresolutamente para se desestabilizar o sistema 

tradicional. Com a introdução e obrigação dos impostos, por exemplo, populações 

subalternizadas, também foram forçadas a mudar suas relações sociais, 

econômicas, culturais e religiosas. A base legal dessa política foi amparada pela 

concepção jurídica do Direito Romano. 

O equilíbrio das condições de vida e subsistência (caça, pesca, coleta, 

agricultura, criação de animais, confecção de artesanatos) das comunidades nativas, 
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asseguravam-se por difertentes operações sócio-culturais, e elas estavam 

organizadas de acordo com as condições que o meio geográfico oferecia. Porém, 

com o sistema de obrigações, resultante dos impostos, compra e dependência dos 

produtos estrangeiros e destruição sistemática de seus recursos naturais, agravam-

se de sobremaneira as condições de vida anterior.  

Apesar de incompleta e dependente, o aparecimento dessas estruturas 

alienígenas implicou uma brusca, profunda, em alguns casos, irreversível, ruptura ao 

modus vivendi dos povos indígenas, impondo-lhes, assim, formas estranhas de 

relações anticomunitárias e políticas, em diferentes períodos. Destarte, a ascensão à 

dependência econômica (exportador de matérias-primas) e cultural (arraigado 

espírito de imitação estrageira), foi concomitante com o estrangulamento dos laços 

tradicionais. Aquilo que vinha das camadas populares tinha sempre uma posição 

destoante. 

A emergência das comunidades indígenas no nordeste nas últimas etapas 

do século XX, e todos os fatos que envolvem a chamada "questão indígena" 

nacional, estão diretamente imbricados aos desajustes do modelo capitalista 

brasileiro, desde sua gênese pós-cabralina. Multiplicaram-se, por todo o território 

nacional, a figura dos arruinados, sejam eles índios expropriados de suas terras, 

camponeses sem ter onde mais trabalhar, proletários sem empregos, índices de 

prostituição infanto juvenil e violência interclasses. Cremos ser fundamental estudar 

a reimpressão que as anomalias e violações têm sido engrenadas se se quiser 

contribuir com a superação de suas reincidências. 

Nesse caso, é importante compreender que os povos indígenas do 

nordeste, por terem historicamente maior contato com populações regionais 

sobreviveram à base de uma "frágil" reciprocidade com a sociedade envolvente. O 
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problema fundiário, ainda se constitui sua principal reivindicação, mas não é a única. 

Antigas reinvidicações são mantidas, mas crescem em potencial, outras tantas, seja 

no campo da assistência à saúde, qualificação profissional, lazer e esporte, trabalho, 

educação e renda.  

                O Estado brasileiro, por sua vez, tem-se mostrado incompetente e 

inoperante quanto a um tratamento adequado da problemática indígena nacional. 

Aos graves problemas que afetam essas comunidades, de norte a sul do país, ainda 

não se encontrou uma solução que fosse placidamente capaz de resolver - pelo 

menos - as antigas pendências do indigenismo. Omissão e causuísmo têm 

caracterizado a política indigenista oficial, mas, nem por isso, consegui-se 

desarticular as diferentes formas de resistência indígena. Contra a insuficiência 

administrativa do seu órgão tutor e a ambigüidade da política indigenista oficial, têm 

lutado articuladamente os índios do Brasil, ao longo das últimas três décadas. 

Adiante veremos como o Estado Nacional esteve tratando os interesses 

indígenas, através do assitencialismo incompleto de seus órgãos, e analisaremos a 

resposta indígena mediante sua “nova” forma de negociação e presença política, ou 

seja, suas legítimas organizações, respondendo firmemente, quanto ao direito de 

continuarem sendo índios e portadores de uma identidade social específica. 

 

2.1. Antecedentes da Organização Indígena Regional 

 

Em plena discussão acerca do projeto de emancipação indígena (1978), 

irá se processar, como resposta não-oficial do indigenismo, os primeiros encontros 

de lideranças indígenas do Brasil, conhecidos pelo nome de "Assembléias dos 

Chefes Indígenas". Precisamente em abril de 1974 (OLIVEIRA, 1988) foi realizada 
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em Diamantina (Mato Grosso), a primeira Assembléia Indígena reunindo líderes de 

vários estados do Brasil. Essas assembléias foram organizadas pelo CIMI (Conselho 

Indigenista Missionário), órgão anexo à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil), constituido, na sua maioria, de religiosos e leigos católicos que 

proporcionavam as condições materiais para o deslocamento e realização desses 

encontros. A importância das assembléias e todas as demandas com relação às 

questões apontadas pelas discussões de pauta, para a qualidade da intervenção 

indígena e sua autonomia, ainda não contou com uma suficiente avaliação52. 

O aumento significativo de novas lideranças que se destacam no bojo 

dessas articulações cria um clima favorável para polarização do processo de 

autonomia entre os líderes, levando-os a apontarem a necessidade de se organizar 

uma instância representativa, dirigida por eles próprios, isto é, capaz de proporcionar 

um novo espaço de negociação política com o governo e particularmente com a 

FUNAI (OLIVEIRA, 1988). Nesse sentido foi criada, em junho de 1980, a União das 

Nações Indígenas (UNI). A necessidade de dialogar com a FUNAI é imprescindível 

nesse estágio (especificamente sobre o fraco desempenho do órgão tutor em 

deliberar e resolver questões pendentes: demarcação das terras, Estatuto do Índio, 

projeto de emancipação, critérios de indianidade, etc.), somando-se ao fato de se 

intervir, politicamente, perante a sociedade civil, enquanto protagonistas de suas 

próprias reivindicações. A prática da agência oficial, conectada a decisões 

impositivas, aumenta o descrédito dos índios e de segmentos da sociedade, quanto 

à seriedade do órgão federal. Esse quadro propicia à consolidação da UNI enquanto 

                                                 
52 Uma avaliação parcial do problema, embora procurando apontar mais as falhas do CIMI, do que 
construir uma reflexão mais profunda da questão, se encontra em um texto de Frans Mooen., “O 
Movimento Indígena no Brasil: Mito ou Realidade?, João Pessoa, s/d, datilografado. Questões como 
rotatividade dos participantes, o esperado retorno das discussões para as áreas, fazem parte da 
critica às primeiras Assembléias Indígenas.” 
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instância representativa do movimento indígena brasileiro e a proliferação de 

organizações tribal e intertribal por todo o país. 

Nesse contexto três dimensões estarão interligadas, sem 

necessariamente estarem justapostas, enquanto vias da organização indígena 

brasileira: 

a) Articulação Tribal e Organização Intertribal (nessa perspectiva temos 

também o fenômeno dos “empréstimos rituais” (SAMPAIO, 1986), sem 

prejuízo, evidentemente, da identidade específica); 

b) Abertura e consolidação de alianças com setores da sociedade civil 

(principalmente a urbana, onde os canais de comunicação facilitaram que 

se conhecesse, a partir do próprio índio, sua realidade, desmistificando, 

em parte, a imagem romântica, idealista ou espúria que se tinha dele); 

c) Por fim, frente à estrutura do Estado e dentro da FUNAI, forçando-os a 

dialogar com os representantes indígenas, escutando suas reivindicações. 

          Paradoxalmente a consolidação do “Movimento Indígena” teve que superar 

velhas práticas de alguns líderes indígenas. Geralmente à frente desses encontros, 

reuniões ou assembléias, falando em nome de suas comunidades, estavam jovens 

índios, mais abertos a outras posições políticas. Entretanto, não podiam garantir o 

mesmo posicionamento de seus antigos líderes dentro de suas áreas. 

Paulatinamente esse processo foi sendo "acomodado". 

A tentativa de articulação da UNI/Nordeste não conseguiu se realizar 

plenamente. Em 1985, numa assembléia indígena na aldeia dos índios Xokó, em 

Porto da Folha, Sergipe, foi escolhido um coordenador regional para organização da 
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UNI que faria o trabalho de mobilização nas áreas indígenas. O isolamento do 

coordenador e a falta de uma equipe que pudesse discutir as etapas desse trabalho 

levaram ao total desconhecimento da entidade e, mais particularmente, daquilo que 

se propunha realizar. Esse vazio da presença de uma organização autenticamente 

indígena segue ainda por mais alguns anos. Nos Estados de Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba, Ceará e Norte da Bahia só existiam a presença do CIMI, tentando fomentar 

através de seus agentes em área, atividades programadas de organização e 

mobilização indígena.  

Será, entretanto, somente com o período pós-Constituinte (1988), que se 

caracterizará, particularmente para os povos indígenas do nordeste, como o da 

etapa de execução de um programa/projeto de articulação indígena regional e de 

intervenção política na sociedade civil, estando à frente das ações, os próprios 

índios. Os canais de apoio consolidavam-se no campo popular e político mais 

estratégicos. No âmbito da política indigenista oficial, ocorrem novos fatores: a 

FUNAI sofre profundas mudanças (descentralização das delegacias regionais) e, a 

aplicação de recursos, antes sob seu controle, passa para a esfera de outros 

ministérios (Saúde, Educação, etc.). Essa realidade fará com que lideranças 

indígenas na 1ª Assembléia Indígena reunindo povos do Nordeste, Minas Gerais e 

Espírito Santo, criem uma Comissão Indígena53 que representasse os interesses 

gerais desses povos.  

A dimensão geográfica e a necessidade de melhor acompanhar por região 

os problemas das áreas, levou seus representantes, com os antigos líderes - pajés, 

caciques ou mesmo os "Conselhos", "Comissão Interna", etc. -, fortalecerem a 

                                                 
53 A comissão ficou conhecida por “Comissão de Articulação dos povos Indígenas do NE, MG e ES” 
ou “Comissão LE/NE” (Leste Nordeste), criada em 1990 na ilha de São Pedro, aldeia Xokó, em 
Sergipe.  
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sustentação do trabalho inter-regional da Comissão Indígena. Em Pernambuco, em 

1992, esse trabalho é iniciado. 

O problema da representatividade e as diferenças culturais eram algumas 

das dificuldades que naquele momento se apresentava para o movimento.  

Os índios entendiam que a quantidade de povos num mesmo Estado 

como Pernambuco, ou em proximidades como Ceará, com os Tremembé e Tabeba 

e a Paraíba, com os Potiguara, contribuiriam significativamente para formação de 

microrregiões.  

Em termos jurídicos, a Constituição brasileira garante aos índios o 

reconhecimento de suas organizações. No artigo 231 se estabelece: "São 

reconhecidos aos índios sua organização, costumes, crenças e tradições, e os 

direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

                 No artigo 232 reconhece-se-á aos índios, suas comunidades e 

organizações a capacidade de defender na justiça seus direitos. Diz a carta: “Os 

índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em 

juízo, em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em 

todos os atos do processo". 

Caracterizando o direito de representação indígena pelo Estado, as 

organizações indígenas (termo empregado também no sentido de associações civis 

ou profissionais) surgem enquanto extensão dos interesses das comunidades, 

precisamente na esfera político-institucional, ou seja, no redicionamento das ações 

perante o Estado. O propósito creditado é exigir do Estado Nacional uma política 
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compatível aos seus interesses. Assim, dentro da demanda institucional, a luta pela 

garantia da terra se intercruza a outras reivindicações de forma “complementar”, 

como a educação escolar bilíngüe, assistência médica hospitalar e os projetos de 

alternativa econômica. 

Nos últimos anos, contudo, se verifica a explosão de uma variedade de 

organizações indígenas pelo Brasil, subdivididas em conselhos tribais, regiões 

culturais, rios etc.  

Evidentemente que o recrudescimento de uma realidade anti-indígena e a 

inoperância da política indigenista oficial do governo, favorecem significativamente 

para que os índios e suas comunidades construam "alternativas" de enfrentamento. 

Nesse âmbito, o caráter étnico-cultural tem caracterizado a composição dessas 

organizações. Como intercruzamento desse processo, as comunidades se deparam 

com o problema da formalidade dessas organizações em se constituir com 

personalidade jurídica, isto é, regulamentadas e registradas em cartórios. Esse 

mesmo processo não pode ser visto, necessariamente, como incapacidade de existir 

um modelo 100% indígena, nem tão pouco como solução para o campo institucional. 

O problema das alianças com setor popular organizado, como sindicatos e 

sem terras, entre os índios, tem sido realizado dentro de uma dinâmica conjuntural 

própria. Os Xokó (SE), por exemplo, na recuperação das terras da ilha de São 

Pedro, na década de 80, tiveram apoio importante de comunidades de trabalhadores 

rurais.  

Quanto ao conteúdo político das denúncias indígenas, no momento atual, 

projetam-se afirmações contestatórias em vários campos: seja quanto ao modelo de 

desenvolvimento nacional; formas de exclusão social; pressões contra projetos anti-

indígenas; descumprimento das leis de proteção; violações dos direitos 
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constitucionais; ostracismo politico, racismo e não participação naquilo que diz 

respeito a vida dos diferentes povos indígenas. Todos esses temas emblemáticos 

colocam em dúvida o modelo de democracia que dispomos. Um outro aspecto 

merece atenção, pela especificidade que trás para universo indígena: o fenômeno da 

identidade étnica e seu horizonte de investigação. É o que veremos nas páginas 

seguiintes com maior atenção. 

 
      

2. 2. O Jogo das Diferenças - questões de identidade étnica: estilizações e 

significados 

 

As questões relativas às teorias da identidade são bastante expressivas, 

quase uma constante, nos estudos culturais, lingüísticos, antropológicos, históricos e 

na teoria social, por envolver, entre outras coisas, definições e análises comparativas 

do universo cultural de diferentes grupos humanos. 

Ainda permanece enquanto conjectura sociológica uma indagação que, 

em particular, a maioria dos/as pesquisadores/as fazem: como as pessoas se inter-

relacionam e, como avaliar os valores da cultura humana em todas as suas 

manifestações (BERNARDI, 1974). As respostas a essas perguntas são possíveis na 

medida em que se procura investigar os “esquemas” e “padrões culturais”, as 

chamadas diferenças étnicas/culturais, fricções internacionais, hibridismos regionais, 

condições de se “definir” as identidades e o caráter das mudanças.  

Símbolos, representações e código cultural são uma tendência muito 

particular de qualquer agrupamento coletivo. A socialização da própria cultura 

remete a observância e cumprimento dos mecanismos definidos pelo grupo, no 



 107

geral, e assimilado pelo indivíduo, no particular, favorecidos pelas variações 

culturais. Nesse caso, cada membro pode excluir ou não ao longo de sua vida 

elementos dessa situação, de maneira individual ou coletiva.  

Não obstante, as culturas humanas ao se estabelecerem, comparticipam 

da maioria das regras de comportamento, onde o sujeito irá crescer, e estas em 

geral, são “regras previsíveis”. 

                A educação infantil e, conseqüentemente, aquelas de caráter formal, 

aparecem como processo social, atuando em favor das variáveis que o grupo de 

referência estabelece como necessária e indispensável. O indivíduo é levado para ir 

ao encontro das normas de seu grupo; o “controle cultural” atua em favor de sua 

“rotina” e a pessoa é sempre inferida no processo de socialização dentro daquilo que 

é relativamente estabelecido. 

A singularidade dessa situação está no fato de que cada sociedade 

ordena sob diferentes formas a integração e socialização da pessoa em seu 

ambiente particular. Da formação infantil para vida adulta, a socialização não é 

transmitida de maneira que provoque um divórcio da primeira em detrimento da 

segunda. Há sempre um nexo, uma relação recíproca, para que não ocorram 

desajustes quanto às modificações de comportamento ou mesmo de personalidade 

a posteriori. A identidade cultural, transmitida ao indivíduo durante sua vida em 

sociedade, manifesta-se pela canalizaçâo entre os desejos da pessoa e as normas 

sociais que seu grupo satisfatoriamente aceita. Toda cultura estabelece um grau 

mínimo de organicidade. Como diz Kluckhohn (1972, p. 198): “cada cultura tem suas 

tramas padronizadas, seus conflitos e suas soluções típicas”. 

               Sendo assim, estilizações e significados são fatores igualmente fortes na 

formação dos sujeitos à sua progressiva agregação ao grupo que pertence. 
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De forma análoga, mas não tão excludente, cabe ressaltar, que aquilo que 

se tornou herança cultural, só foi possível porque o indivíduo exerceu sobre ela uma 

experiência, ao cabo de tornar seu modo de vida natural e o mais sensato possível. 

“As experiências e emoções do homem se desenvolvem dentro de um determinado 

contexto”  (PELTO, 1975, p.  116), por isso mesmo é sempre difícil, no contato 

intercultural, não ocorrer julgamentos preconcebidos. Entretanto, “na medida em que 

nos damos conta das necessidades não apenas econômicas e físicas, mas também 

emocionais de outros povos, as suas ações parecem menos obscuras, menos 

imprevisíveis, menos “imorais” (KLUCKHOHN, 1972, p.  197).  Quanto mais e mais  

conhecemos a cultura do outro, nossa perplexidade e etnocentrismo diminuem. 

Certamente, “(...) presos a uma única cultura, somos não apenas cegos à dos 

outros, mas míopes quando se trata da nossa” (LAPLANTINE, 1988: 21). Uma 

atitude de abertura para com o que consideramos estranho, proporciona que 

reelaboremos melhor determinados  valores.  

De fato, o conhecimento antropológico da cultura a que pertencemos, 

como afirma Laplantine (1988, idem): “(...) passa inevitavelmente pelo conhecimento 

das outras culturas; e devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura 

possível entre tantas outras, mas não a única”. Em ciências sociais não existe 

antivalores culturais. As culturas são sempre possíveis entre si. 

Todavia, não se pode compreender a dinâmica cultural sem se considerar 

suas diversidades e particularidades históricas. As formas de organização social não 

são destituídas de mudanças e as variações culturais representam uma constante 

nas sociedades. Essas variações funcionam como partes inerentes da própria 

estrutura social e dos significados culturais. O “significado” cultural - ensina Brown 

(1973, p. 188): “deve ser encontrado em sua inter-relação com os outros elementos 
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e no lugar que ocupa na vida integral de um povo, isto é, não somente nas suas 

atividades visíveis, mas também em seu pensamento e sentimento”.  As pessoas, 

diz o autor, “não pensam sobre o significado das coisas em sua própria cultura, elas 

têm-nas por certas”. Essa apreensão do significado poderá ser feita definindo-se as 

partes inter-relacionais da cultura, sistematicamente estudada. Quanto a esse 

trabalho, Brown acredita que o pesquisador ao analisar a vida econômica de uma 

comunidade nativa, por exemplo, não deve incorrer no erro de dissociar esse 

aspecto dos sistemas de magia ou religião, tendo à recíproca como verdadeira. Para 

realizar-se, nessa perspectiva do método comparativo de Brown, o estudo sincrônico 

(estudo de uma cultura num determinado momento histórico) e o diacrônico (estudo 

da cultura através das mudanças e suas leis gerais) devem a priori proceder ao 

estudo do diacrônico. A abordagem antropológica de Brown (1931) caracteriza-se 

pela ênfase dada ao lugar do pesquisador como aquele que irá desvendar os 

mistérios da cultura do outro. Surge, por continuidade, ainda enquanto discurso 

sobre o outro, seja como africanismo, oceanismo ou orientalismo. 

Porém, a redescoberta e compreensão de uma humanidade plural, 

supõem que estabeleçamos uma atitude de ruptura frente aos modelos engessados, 

aquilo que Laplantine (1988) chama de “monotonia do duplo”. Requer que nos 

despreendamos de comparações homogeneizantes, para entendermos os 

fenômenos culturais pela suas diversificadas formas de organização e 

transformação. Nessa dimensão teórica os esforços empreendidos pelo 

pesquisador/a devem confrontar a multiplicidade cultural, rompendo com a herança 

da monotonia do social e até mesmo a visão clássica que identifica o sujeito consigo 

mesmo (São Tomás). Laplantine (op. cit.) observa que nem a filosofia reflexiva de 

Descartes, nem o cristicismo de Kant, o “historicismo” de Hegel ou mesmo as 
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chamadas grandes religiões, se deram como objetivo o de pensar a diferença, e 

quando o fizerem, foi no sentido de reduzí-la. 

Implícita ou explicitamente (SEEGER, 1980), a pesquisa social foi, apesar 

de comparativa, reducionista.  Recordemos que alguns cientistas europeus partiam 

da premissa de que a compreensão da humanidade se daria a partir da Europa. Em 

contrapartida, as demais sociedades, estavam em estágios ou condições inferiores 

(seja tecnológica, ética, intelectual ou social) em relação à civilização européia. As 

idéias de progresso ou de organização que herdamos, inconscientes ou não, têm, 

portanto, a ver com certos estudos comparativos que Darwin (1859), Morgan (1871) 

e mesmo F. Engels (1884) realizaram acerca dos estágios evolutivos (Darwin, 

Morgan) ou históricos-politicos-econômicos (Engels) das sociedades. Tornaram-se, 

ao passar dos tempos, interpretações autocentradas, estabelecidas a partir de uma 

apressada compreensão da suposta superioridade racial e moral dos povos 

europeus. 

Entretanto, o problema da compreensão da cultura e os elementos que 

envolvem os conceitos de identidade, situados na relação que fazemos entre as 

sociedades européias e as não-européias, necessariamente não devem preceder a 

avaliação que podemos fazer de nós mesmos, “(...) mas considerá-las (as sociedade 

do outro) e a nós mesmos como partes de uma grande variedade de soluções 

diferentes para problemas semelhantes” (SEEGER, op. cit., p.  15). 

 

Em geral: 

A lição que cumpre tirar do estudo comparativo da humanidade não é a de 

que as outras sociedades são melhores ou piores do que a nossa (...). O 

etnocentrismo dos evolucionistas não precisa ser substituído por uma visão 
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romântica do nobre selvagem: ao invés disso, podemos considerar nossa 

sociedade como uma entre as muitas que constituem o mundo (SEEGER, 

op. cit., p.15). 

 

Os atuais estudos em ciências sociais (STRAUSS, 1970; MELATTI, 1983; 

SILVA, 1995; CUNHA, 1992; FERNANDES, 1970, 1989; CERTEAU, 1994; HALL, 

2005) são unânimes em assegurar que todo sistema cultural humano é constituído 

com lógica e coerência, “(...) segundo as suposições e conhecimentos básicos a 

disposição da comunidade” (PELTO, 1975, p.  88). Os padrões culturais (patters of 

culture) são “organizações coerentes de comportamento” (BERNARDI, 1974, p.  38). 

Na realidade a cultura apreendida em sua “totalidade” societária, revela-se, como diz 

BERNARDI (1974, op.cit., p.  39):  

 

(...) como um ideal, de vida, um modelo ou matriz, no qual cada membro se 

integra e pelo qual se configura (...) da conformação com um modelo 

especifico de cultura, cada um extrai o sentido da própria identidade 
cultural (grifo nosso) e, por conseqüência, adquire um termo de confronto 

e de distinção em relação aos outros modelos culturais. 

 

É fundamental reconhecer que as culturas diferentes são tão significativas 

e racionais para quem nelas comparticipa como seu inverso (BERNARDI, op. cit. p. 

39). Esse atributo relativo às normas de comportamento, diz respeito à consciência 

que o indivíduo vai adquirindo quanto ao fato de sua cultura tornar-se um bem social, 

uma “propriedade” comum, a ponto de vir a ser a sociedade mais importante para 

ele. 

Sociologicamente aquilo que assegura a existência e a durabilidade de 

uma norma, influencia de forma direta, as relações sociais. Os valores culturais 
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surgirão em associação à própria instituição social numa relação de nexo e 

interdependência. Os atributos que o indivíduo abstrai de sua sociedade, o faz por 

que de alguma forma eles têm um grau de significado para ele. Nesse sentido, em 

geral, toda sociedade tem estabelecido, anterior ao indivíduo, uma gama 

considerável de objetos-objetivados, isto é, constituídos e atuando em favor da 

sustentabilidade da mesma. A linguagem, Lévi-Strauss (1987), Peter I. Berger, 

Thomasckmann (1983) tem essa força avançaladora e socializante, pois comanda, 

impulsiona e dar sentido a vida do indivíduo na sociedade, tornando os objetos que a 

cercam “dotados de significação” (BERGER, 1983, p.  39). 

Segundo Berger e Luckmann (op. cit., 39): “A realidade da vida cotidiana 

está organizada em torno do  “aqui” de meu corpo e do “agora” do meu presente”., 

tornando-se esse “aqui e agora”, o que os autores chamam de realissimum da 

consciência individual. Entretanto, essa realidade diária, apresenta diferentes graus 

de interação. Nesse caso, o sujeito se interessa mais por aquilo que manipula 

cotidiamente. Seria o espaço onde ele pode atuar e interferir, modificando-o ou não. 

A consciência do indivíduo, conforme Berger e Luckmann (1983), estaria dominada 

pelos “motivos pragmáticos”, ou seja, o indivíduo se empenha melhor naquilo que faz 

ou mesmo deseja fazer. Esse caráter é definido pelos autores citados, como “zona 

de vida cotidiana”, onde o interesse pessoal é maior, porém, menos intenso, com 

relação às outras zonas distantes que não lhes oferece um interesse prático. 

Cabe, entretanto, observar que haverá sempre uma certa 

heterogeneidade entre aquilo que é particular ao indivíduo e o que diz respeito às 

representações coletivas da sociedade. Será preciso identificar, conforme realizou 

Durkheim, a existência de uma diferença básica entre os estados da consciência 

coletiva e o dos da consciência individual. As representações coletivas: “traduzem... 
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a maneira pela qual o grupo se enxerga a si mesmo nas relações com os objetos 

que o afeta” (DURKHEIM, 1990, p. XXVI). Sendo assim, o que afeta o grupo (na sua 

constituição), será de natureza diferente daquela experimentada pelo indivíduo. 

Conforme Durkheim (op. cit.): “para compreender a maneira pela qual a sociedade 

se vê a si mesma e ao mundo que a rodeia, é preciso considerar a natureza da 

sociedade, e não a dos indivíduos”, muito embora não precisemos dicotomizar tão 

fortemente essas relações, para não criarmos outros anocronismos teóricos. 

 

2. 3.  Aculturação: paradoxos e ambigüidades 
 

Desde o fim do século passado surgiram diversos estudos em ciências 

sociais com objetivo de estabelecer linhas gerais e definições aproximadas de uma 

teoria da aculturação. A etnologia histórica se sobressaiu, nessa fase, 

desenvolvendo pesquisas com estudos sobre evolução ou mudança, num primeiro 

momento, revestida de uma postura colonialista. Sua ênfase era a idéia geral do 

triunfo da cultura européia. O termo aculturação, nesse sentido, correpondia as 

etapas progressivas do contato entre uma determinada sociedade e a ocidental, ou 

as influências e determinações que essa última definiria durante essa aproximação. 

Percebeu-se, porém, que a noção de aculturação não se encerraria numa 

análise que começa com o contato e acabaria na absorção da cultura reduzida à 

ocidental. Existe um processo inverso, como afirma Nathan Wachtel (1988), pelo 

qual a própria cultura autóctone incorpora ou integra os “elementos europeus sem 

perder suas características originais”. 

Essa dupla polaridade, diz o autor, “confirma que a aculturação não pode 

ser reduzida à difusão, no espaço e no tempo, de traços culturais arbitrariamente 
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isolados: trata-se de um fenômeno global que compromete toda a sociedade” 

(WACHTEL, 1988, p. 114). 

Os estudos comparativos vieram confirmar que a diversidade ou 

heterogeneidade das culturas não poderia vir a ser dissolvidas numa tipologia 

variável do tipo colonial. Wachtel (op. cit., p. 116-120), identifica dois pólos que agem 

interdependentemente, face à  noção de dominação nas situações de contato: a 

aculturação imposta e a espontânea. Com relação à primeira, diz o autor: “... um 

grupo estranho estabelece um controle direto sobre a sociedade dominada, cujo 

processo de aculturação ele dirige, seja pela violência, seja por uma série de 

sanções mais difusas”. Já no segundo caso afirma: “... a sociedade indígena, livre de 

qualquer controle direto (ou, com maior rigor, fracamente controlada), adota 

espontaneamente determinados elementos da cultura ocidental”. 

Nessa tipologia, a aculturação imposta reflete os valores da cultura 

dominante; já na espontânea a aculturação é dirigida pelas regras e limites 

permitidos pela sociedade indígena. Se não podemos superestimar a aculturação 

imposta, revestindo-lhe de uma direção inflexível, porque, a princípio, a própria 

sociedade dominante não estabelece uma relação de controle absoluto diante da 

sociedade aculturada, também não se pode desmerecer a situação inversa, pois os 

estragos no campo político, econômico e religioso, pelo chamado triunfo da 

sociedade ocidental, são bem mais perceptíveis e, por isso mesmo, mais 

identificáveis. 

Considerando a aculturação enquanto fenômeno global, as duas 

categorias citadas anteriormente (imposta e espontânea) resultam em outros 

processos, cujos termos integração e assimilação aplicam-se ao caso: 
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1. No processo de integração, os elementos 

estranhos são incorporados ao sistema indígena, que os submete a 

seus próprios esquemas e categorias; e adquire sentido no interior 

dos modelos e valores autóctones. 

2. No outro pólo, o processo de assimilação realiza o 

fenômeno inverso: a adoção de elementos europeus se acompanha 

da eliminação das tradições indígenas, submetendo-se aos modelos 

e aos valores da sociedade dominante; ao final dessa evolução, a 

identidade étnica se dissolve nas variantes da cultura ocidental 

(Ibidem, op. cit., p.  118). 

 

Tanto a integração como assimilação (prolongamento dos processos de 

aculturação) são variáveis quanto ao tempo. A primeira é reproduzida – como a 

aculturação espontânea – na fase inicial do contato; ao passo que a assimilação 

surge e se desenvolve durante o prolongamento do domínio estabelecido 

inicialmente. Cabe ressaltar, porém, que nesse esquema, o próprio Wachtel alerta 

para o caso, de que não há uma lei ou regra geral que concatene e determine 

sucessivamente o início do primeiro pólo (a integração) ao seguinte (a assimilação) 

numa escala unilinear ou mecanicista. Antagonismos e até mesmo ambigüidades 

estão passíveis entre choques e encontros dentro desse percurso. Sobre a 

supremacia da cultura ocidental e as transformações profundas causadas por essa, 

nas relações interculturais, não há dúvidas quanto à amplitude e gravidade dos fatos. 

A fragmentação ou mesmo destruição do mundo indígena, resultou em diferentes 

processos aculturativos (passivo/mecânico/assimilatório, etc). O intercurso, quase 

sempre, com uma outra cultura, sempre foi desfavorável para a cultura indígena, e a 

deculturação substituiu antigas normas e padrões culturais por outros novos (nas 

fases de contatos interétnicos) - na grande maioria dos casos - sem qualquer 

ordenamento funcional. 
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A “amplitude do fluxo intercultural”, Azevedo (1976), ou seja, a 

incorporação de outros elementos baseados num mínimo de perturbação para a 

cultura receptora, seja através de fusão ou assimilação, mesmo dentre aquelas 

comunidades consideradas incorporadas pela sociedade nacional, parece revelar 

que as questões do pluralismo estáveis estejam bem próximas de uma utopia. Se se 

pode falar de um processo aculturatório diremos que ele caminha alternadamente 

entre dois pólos: rupturas e concessões. O primeiro amplia as distorções, 

acentuando desigualdades no próprio espaço e do tempo; o segundo resulta em 

ajustamento e resignificação para vida social, e pressupõe outras maneiras de 

intermediar o passado no presente. 

 A subordinação forçada das sociedades indígenas no mundo ocidental 

cristão é a herança mais plausível desse modelo. A aculturação dirigida pelos 

primeiros missionários, política, econômica e social, ou mesmo mental, foram 

deslocamentos estruturais que sustentaram sutilmente o funcionamento do próprio 

sistema de dominação.  

Quando se rompe definidamente com a base da unidade comunitária da 

sociedade indígena, a “... extensão dos laços de reciprocidade” (WACHTEL, op. cit., 

p. 125),  é destruída. O domínio colonial sobrepôs, nesse processo, uma quase 

completa homogeneidade cultural, justapondo a heterogeneidade das culturas a um 

mesmo plano secundário: o do desequilíbrio. 

 
2.4. Etnicidade: alternativas para escolha 

 

Antropologicamente a aculturação diz respeito às relações vividas entre 

determinados membros de uma cultura e seus efeitos oriundos de uma outra, 
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através de múltiplos contatos. A deculturação, por sua vez, tem como elemento 

básico, segundo Ribeiro (1985), seu caráter compulsório expresso no esforço de 

invisibilizar a manutenção da cultura própria e por impossibilitar sua transmissão; a 

deculturação, segundo o autor, é, na verdade, uma primeira instância do processo 

mais geral, a aculturação, que opera tanto pelo desenraizamento como pela 

criatividade cultural, através das quais as etnias se conformam e se transfiguram. 

A clivagem da escola histórico-cultural, a antropogeografia, se destacava 

por acentuar suas posições metodológicas, a partir da análise das relações culturais, 

atribuindo ênfase aos processos migratórios dos povos, isto é, com os 

descolamentos destes, renovavam-se à cultura (BERNARDI, 1974). Barth avaliará 

esse postulado teórico, entendo as relações interculturais enquanto fenômenos 

dentro de um universo repleto de multiplicidades e interações. Para Barth (1969, p. 

10):  

(...) las distinciones etnicas categoriales no dependen de una ausencia de 

movilidad, contacto o información; antes bien, implicam processos sociales 

de exclusión e incorporación por los cuales son conservadas categorías 

discretas a pesar de los cambios de participación y afiliación en el curso de 

las historias individuales. 

 

Em outros termos diz o autor (op. cit.,  ibidem): “las distinciones etnicas no 

dependen de una ausencia de interacción y aceptación sociales; por el contrario, 

geralmente son el fundamento mismo sobre el cual están construidos los sistemas 

sociales que las contienen”. 

       No sistema social a interação não se anula como uma conseqüência do 

processo da aculturação. As diferenças culturais: “pueden persistir a pesar del 

contacto interétnico y de la inerdependencia”, mas: “los grupos étnicos son 
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categorías de adscripción y identificación que son utilizadas por los actores mismos y 

tienen, por tanto, la característica de organizar interacción entre los individos“  (Idem,  

p. 10 – 11). 

Com freqüência já existe um certo consenso com relação aos processos 

de identificação dos limites étnicos54, entre muitos pesquisadores/as, baseando-se 

nos termos difundidos por Barth (op. cit., p.  11), a de definição de grupo étnico. Qual 

seja: 

 
Una comunidad que: 

1) en gran medida se autoperpetúa biologicamente; 

2) comparte valores culturales fundamentales realizados con 

unidad manifiesta en formas culturales; 

3) integra um campo de comunicación e interación; 

4) cuenta con unos miembros que se identificam a sí mismos y 

son identificados por otros y que constituyen una categoría 

distinguible de otras categorias del mismo orden. 

 

Com essa definição Barth não pretendia de forma alguma torná-la como a 

única categoria possível nas situações que se desenvolviam os estudos étnicos até 

então. Sua preocupação era não se estabelecer mais um modelo típico de 

abordagem empírica, muito presente nas análises culturalistas, cuja ênfase se 

voltava para o estudo pormenorizado da cultura em detrimento das relações 

interétnicas.  Análise entre grupos étnicos pressupõe a existência das diferenças 

culturais, nas quais é preciso estabelecer não uma simples relação entre “unidades 

étnicas” e suas diferenças culturais.  Barth (op. cit. p.15) elege aquilo  que  o grupo 

considera significativo para si, constituído socialmente: “Los rasgos que son tomados 

                                                 
54Em 1983, Manuela Carneiro da Cunha já havia elaborado uma síntese formidável (desde então se 
tornou de uso obrigatório) em discussões relativas aos critérios de identidade étnica, no Brasil. 
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en cuenta no son la suma de diferencias “objetivas”, sino solamente aquellas que los 

actores mismos consideran significativas”. 

Outro aspecto relevante da análise barthiniana é a categoria de grupos 

étnicos como uma forma de organização social, ou seja, a característica de 

autoadscripción e adscripción por outros. Segundo Barth (op. cit., p.  15): 

 

Una adscripción categorial es una adscripción étnica cuando clasifica a 

una persona de acuerdo com su identidad básica y más general, 

supuestamente determinada por su origen y su formación. En la medida 

en que los actores utilizan las identidades étnicas para categorizarse a sí 

mismos y a los otros, con fines de interacción, forman grupos étnicos en 

este sentido de organización. 

 

Barth, antecipadamente, estimulará toda uma discussão sobre categoria 

de identidade, redefinindo seu papel, nos estudos sobre cultura e identidade étnica. 

Dada a definição de grupos étnicos, o autor se refere à   conservação ou 

existência de um limite: “(...) el preço de la investigación es el limite étnico que define 

al grupo y no el contenido cultural que encierra” (BARTH, op. cit., p.  17). Os limites 

étnicos em Barth são limites sociais. A conservação da identidade nos seus aspectos 

de pertencimento e exclusão pressupõe a existência de relações interétnicas 

congruentes às situações de interação social, vividas com as pessoas que 

interatuam entre si ou mesmo com aquelas pertencentes a uma outra cultura. Os 

grupos étnicos: 
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                           No están baseados simple o necesariamente en la ocupación de territórios 

exclusivos; necesitamos analizar los diferentes medios por los cuales 

logran conservarse, pues no es sólo mediante un reclutamiento definitivo, 

sino en virtud de una expresión y una ratificación continuas  (BARTH, op. 

cit., Ibidem). 

 

Os limites étnicos, apontados por Barth, configuram-se no próprio tecido 

das relações sociais. São sempre relações mais complexas, definidas pelo grupo, 

seja como afiliação ou exclusão. 

 

La identificación de otra persona como miembro del mismo grupo étnico 

entraña una coparticipación de criterios de valoración y de juicio. Por lo 

mismo, se parte del supuesto de que ambos estan fundamentalmente 

“julgando al mismo juego”; esto significa que existe entre ellos una 

posibilidad de diversificicación y expansión de su relación social capaz de 

cubrir, en caso dado, todos los sectores y dominios de su actividad. Por 

otro lado, la dicotomía que convierte a los otros en extraños y en miembros 

de otro grupos étnicos, supone um reconocimiento de las limitaciones para 

llegar a un entendimento recíproco, diferenciais de critério para emitir 

juicíos de valor y de conducta y una restricción de la interacción posible a 

setores que pressuponen cumum acuardo e interés (BARTH, op. cit, p.  17-

18). 

 

A “funcionalidade” desses estágios (incorporação ou exclusão) é fator 

comum de um mesmo dinamismo social, provocado pelas exigências e situações 

históricas que o grupo étnico vivencia. Não é uma ideação a-histórica, cuja ilusão 

atuaria como força passageira; agem no sentido de fortalecimento dos “processos de 

definição da realidade” (BERGER, 1983) e na própria definição desta. Entretanto, 

esse processo acarreta permanente modificação na realidade subjetiva, pois 
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necessita de uma base social ou estrutura significante que possa garantir sua 

conservação e dinamismo. 

O caráter diinâmico do todo social (da cultura e das estruturas sociais) é 

aqui entendido em conexão a essa propensão “misteriosa” que os indivíduos têm de 

querer, como dizia Bloch (in BERGER, 1983), transformar sua realidade e o mundo, 

sempre em algo melhor.  

Apesar do processo de secularização na sociedade moderna, ainda as 

pessoas estão bastante presas em que seu modo de pensar se realiza (BERGER, 

op. cit.). Da proclamação da autonomia à emancipação individual os percursos são 

multivariáveis, incorporando idas e voltas. Barth (op. cit., p.  64) através de sua 

“diagnose sócio-histórica”, demonstrou muito bem, um dos caminhos: o pluralismo 

cultural. Os padrões culturais são processos diferenciados de socialização (idem:64) 

e,  na  medida que se desenvolvem, vão desempenhando papéis diferentes num 

processo contínuo de acomodação, adequação ou superação, pressionados pela 

plausibilidade da vida social. Esse caráter é particularmente muito expressivo dentro 

da sociologia do conhecimento, quando se afirma, que as idéias que as pessoas têm 

sobre a realidade, depende, em primeira instância, como afirma Berger (op. cit., p.  

53) do “suporte social” que elas recebem, isto é: “(...) nós conseguimos nossas 

noções sobre o mundo originalmente de outros seres humanos, e estas noções 

continuam nos sendo plausíveis, em grandíssima parte porque os outros continuam 

a afirmá-las” (Ibidem, op. cit.). 

As exceções, mesmo aquelas noções próprias da experiência dos 

sentidos, quando são incorporados à realidade, fazem-se por força de processos 

sociais permanentes. 
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Diferentemente de Karl Mannheim (1986) que se preocupa, entre outras 

questões, com a relação entre o pensamento humano e as condições sociais sob as 

quais o mesmo ocorre, Barth (op. cit.), acena para os critérios e sinais de 

identificação como também as estruturas de interação que possibilitam a 

persistência das diferenças culturais, naquilo que possa vir a ser relevante em 

qualquer situação social. Esse deslocamento pressupõe que mesmo nas estruturas 

de interação interétnica estáveis (naquelas que se reservam à “regulação” das 

situações de contato) há sempre a presença de sanções que a limitam, em 

detrimento de possíveis articulações, que seguimentos do grupo possam vir fazer 

com outros agentes. 

O que Barth analisa, diz respeito ao fato de que os grupos étnicos, assim 

como a cultura, estão passíveis de modificações, quanto às variações que a própria 

identidade étnica venha a sofrer. Entretanto, o vínculo positivo que articula os grupos 

dentro de seu sistema social, depende especialmente, do processo de 

complementaridade que o mesmo estabelece com alguns traços de suas 

características culturais, projetando-os num percurso de interdependências ou 

articulação cultural.   Para Barth, onde  não   existe complementaridade, “no puede 

existir base alguna para una organización de los aspectos étnicos: no existirá 

interacción, o existirá interacción sin referencia a la identidad étnica” (BARTH, op. cit. 

p. 22). 

As questões levantadoas até aqui, pressupõem compreender que a 

interação interétnica estabelece-se com a de identidade étnica, apesar do dinamismo 

social presentes em cada caso. Aspectos pertinentes às características culturais 

devem projetar-se de modo “estável”, a fim de que os sistemas culturais persistam 

na fase de contato interétnico.  Com relação à aculturação, ela se identifica dentro da 
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dinâmica da própria cultura, muito embora esse fenômeno seja relativo a uma dupla 

antítese: a de conservação, transformação e/ou desagregação. Supõe, porém, 

entender, desse modo, que não existe sociedade esgotada. Por isso Barth persiste 

sobre os diferentes fatores de análises nas inter-relações étnicas. Quanto às 

interpretações por ele aferidas, com relação aos processos de complementaridade e 

interdependência interétnica, não é demais acrescentar que essa compreensão tem 

como premissa o sub-universo do grupo étnico e que este se desenvolve 

dialeticamente, na base social de sua realidade. Todavia, cabe destacar, que as 

transformações oriundas do contato interétnico se realizam pelo fator tempo.  Esse 

ponto base serve de norma metodológica para se avaliar, como diz Bernadini (op. 

cit., p.  102) ”as vias e as conseqüências da aculturação” , ou como remete  Barth, à 

interdependência cultural. 

 

 2. 5. A dimensão emancipadora da identidade 

 

Como vimos precedentemente, o princípio que favorece a identidade é a 

cultura, que, em conseqüência de sua própria dinâmica, garante o “êxito” dos limites 

étnicos. O indivíduo é levado a interactuar junto com as normas culturais de seu 

grupo compatibilizando esse processo de fricção com outros, segundo as 

alternativas abertas ao próprio sujeito.  

                Entretanto é na heterogeneidade das concepções da realidade, como diz 

Mannheim (1986) “que se produz à multiplicidade de nossoss modos de 

pensamento”. Em geral, quando uma determinada estrutura é desorganizada, a nova 

que surge, impossibilita a reintegração da primeira no mesmo modelo tradicional. 

Tanto a “dominação da natureza” quanto às “regressões da sociedade” (BENJAMIM, 



 124

1985), permanecem contrapostas a favor da idéia de um progresso exclusivo, 

necessário, “essencialmente inelutável (...) algo que avança por si mesmo, 

percorrendo um caminho direto ou em forma de aspiral” (Ibidem, 161). Essa 

concepção generalizadora é certamente uma maneira de atrofiar a realidade social, 

tornando-a estéril e amorfa. Por paradoxal que pareça a sobrevivência da 

diversidade étnica nos países em desenvolvimentos (além das diferentes estratégias 

de resistência articuladas pelas maiorias) tornou-se possível – apesar dos esforços 

contrários e mecanismos utilizados pelas forças hegemônicas – graças aos 

impedimentos estruturais da própria sociedade moderna, limitando a integração do 

segmento excluído às novas estruturas sociais. 

Há cerca de 25 anos atrás pouco se falava sobre índios no Nordeste. 

Diversos fatores estavam presentes na construção “simbólica” do modelo ou tipo 

ideal indígena. O próprio Ribeiro (1982) ao se referir sobre índios dessa região, fala 

de simples “resíduos, ilhados num mundo estranho e hostil”. A presença e fixação de 

criadores de gado próximos às antigas aldeias e missões corroborou ainda mais 

para que o processo de expoliação e dependência econômica caracterizassem 

polissêmicamente as relações entre índios e brancos na região. 

A destruição de muitos desses povos se estabeleceu, também, graças a 

uma implacável desarticulação cultural, implicando o fim de importantes etnias. 

Grandes nações como os Kaeté, desapareceram completamente. Uma força 

arrasadora e hegemônica, pois fim a dezenas de grupos tribais do Nordeste, 

deixando dispersos alguns agrupamentos humanos, “remanescentes” de diferentes 

povos, quando não, uma junção de outros, confinados em serras e caatingas, 

espalhados pelos sertões do Nordeste atual. 
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Para alguns estudiosos, “... a perda da identidade cultural implica o fim do 

grupo: alguns indivíduos podem sobreviver, mas sua existência vegetativa já não 

tem nenhum traço de força, orgulho, criatividade ou vontade”. Diz-se ainda que 

aquilo que “... mantém vivo um grupo é sua cultura, sua mitologia, sua identidade...” 

(GAMBINI, 1988, p. 191-192). 

Gambini considera esses aspectos a “pedra angular de qualquer grupo 

social, permeando todos os aspectos materiais da existência...”.  Ainda, segundo 

Gambini (idem, ibidem), “um grupo desaparece enquanto tal se sua dimensão 

mitológica for destruída”. Os povos indígenas do Nordeste apareceriam, nessa ótica, 

como massa perdida, sem noções de sua herança cultural, sob as franjas da 

“aculturação” e incapazes de darem sentido as suas existências. A questão é 

compreender a dinâmica como um processo mais elástico.  

Os Fulni-ô de Águas Belas (PE), estudados por Pinto (1956) e Díaz 

(1983), não são menos índios hoje porque dezenas de jovens não falam o yathê; por 

que boa parte das antigas moradias feitas em palha de ouricuri foram substituídas 

pelas atuais casas de alvenaria, equipadas com televisores e geladeiras, etc. 

Sabemos que cada grupo estabelece seus critérios de afirmação e autoafirmação 

étnica, e que cada sociedade têm sempre suas próprias lógicas sociais de “uso”. 

Alguns estudos, com índios em Pernambuco, vêm confirmado essa premissa. Seja 

com ênfase no simbolismo e arte (MATA, 1989); ou pela “construção” da identidade 

(DÍAZ, 1983; SAMPAIO, 1986 e MARTINS, 1993). 

Amorim (1975, p. 3-4), por exemplo, ao estudar índios no Nordeste, 

especificamente os Potiguara da Paraíba, classifica o processo de proletarização de 

várias comunidades indígenas como “sinônimo” de perda da identidade étnica. Faz a 

classificação antropológica do termo camponês como part-societies, utilizando-se de 
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Fortes (o rural como expressão de civilizações pré-industriais); Wolf (camponês 

como produtor agrícola) e de Firth (a natureza dos recursos primários não se 

restringem às sociedades de base agrícola). As questões atribuídas por Amorim, no 

estudo com índios, como sociedades parciais, carcateriza a dinâmica de vários 

processos históricos sofridos por esses povos, através das ações resultantes do 

contato com o “civilizado”. 

A meu ver, a tese da descaracterização étnica no processo de 

proletarização rural indígena, não se justifica. Os índios no Nordeste têm conseguido 

um equilíbrio satisfatório, como portadores de uma identidade étnica (as relações de 

linhagens e clãs vêem confirmar). Veja-se o caso dos Fulni-ô (PE), Xukuru-kariri 

(AL); Kariri-Xokó (AL) etc., diante das fronteiras e avanço das comunidades 

regionais. 

Claro que sofremos muito com a discriminação de alguns pela aproximação 

que temos com eles. Mas, não quer dizer que essa aproximação seja a 

causa total para dizer que não temos mais cultura. Nossas tradições, que 

garante nossa identidade, não trocamos como os não-índios. É algo 

somente do povo indígena, de quem é índio, de quem nasceu naquele 

regime (LI). 

 

A falta de domínio e posse efetiva dos territórios, também corrobora para 

que a identidade enquanto dinâmica política torne-se um recurso eficaz na conquista 

de direitos culturais. Porém, ela não surge simplesmente como mais um álibe a ser 

manipulado em favor dos interesses indígenas. Faz parte do próprio projeto social do 

grupo, já que ela é uma herança social55.  

                                                 
55 Um caso bastante expressivo é o dos Xukuru de Pesqueira, onde não somente reordenaram sua 
“imagem” étnica nos últimos quinze anos, mas ampliando essa auto-afirmação à conquista de seus 
territórios, vem tornando-se uma força expressiva e politicamente orientada na região. 
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Quanto à proletarização indígena (AMORIM, 1975), dentro do mercado 

regional, ainda há poucos estudos com esse enfoque, e, daqueles que conhecemos, 

são parcos os casos que caracterizam o fenômeno no âmbito regional. O exemplo 

mais expressivo seria, até 1992, o dos Karapotó, do município de São Sebastião em 

Alagoas. Esses “remanescentes” indígenas, vitimados pela absoluta ausência de 

território, empregavam-se nas fazendas e usinas de cana-de-açúcar nos períodos de 

plantio e safra. No início de 1993, porém, conquistaram 1.200 ha de terra, decretada 

reserva indígena, pelo Governo Federal. 

A terra, a produção agrária, produção artesanal, a mão-de-obra indígena, 

as praças de mercado, as feiras e toda organização do próprio mercado regional, 

têm levado índios do Nordeste a tornarem essas relações (de “intercâmbio” do 

modelo regional) de “compatibilidade” ou imcompatibilidade, naquilo que podem, 

com seus interesses. Evidentemente que nem sempre seus objetivos são 

alcançados, a margem de “vantagens” é bastante limitada. Contrariamente ao que se 

poderia esperar, esse relacionamento forçado não conseguiu absorver e destruir 

completamente o status étnico dos atuais povos indígenas do Nordeste. Como diz 

Cardoso de Oliveira (2006, p.36), retomando recentemente a discussão sobre 

identidade: “uma etnia pode manter sua identidade étnica mesmo quando o processo 

de aculturação em que está inserida tenha alcançado graus altíssimos de mudança 

cultural”. 

Vários povos - a exemplo no Ceará - estão exigindo do Governo o 

reconhecimento oficial de suas etnias. Podemos aqui fazer duas perguntas listadas 

por Cardoso de Oliveira (ob. cit., p. 29), quanto a  questão do reconhecimento entre 

aquele/a que estuda processos identitários: “O que significa a uma pessoa ou a um 

grupo ter sua identidade reconhecida? Esses reconhecimeto tem sua expressão 
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maior no âmbito da cognição ou no âmbito moral?” Sobre a natureza epistemológica 

do reconhecimentos, Axel Honneth (in OLIVEIRA, idem, p. 31) faz um importante 

esclarecimento: 

A diferença entre “conhecer” (Erkennen) e “reconhecer” (Anerkennen) 

torna-se mais clara. Se por “conhecimento” de uma pessoa entendemos 

exprimir sua identificação enquanto indivíduo (identificação que pode ser 

gradualmente melhorada), por “reconhecimento” entendemos um ato 

expressivo pelo qual este conhecimento está confirmado pelo sentido 

positivo de uma afirmação. Contrariamente ao conhecimento, que é um ato 

cognitivo não público, o reconhecimento depende de meios de 

comunicação que exprimem o fato de que outra pessoa é considerada 

detentora de um “valor” social. 

 

Esse conhecimento/reconhecimento recíproco é uma relação no mínimo 

plural. Alerta, porém, Cardoso de Oliveira (idem, p. 37), que o fato de a mudança 

cultural não levar nas mesmas proporções à mudança identitária, como um 

mecanismo de causa e efeito, 

 

não quer dizer que a dimensão da cultura deixe de desenpenhar um papel 

– a ser avaliado pela investigação etnográfica – não apenas na 

configuração diacrítica da identidade, isto é, como marcadora dessa 

identidade, mas também na dimensão dos valores e das concepções do 

nós frente aos outros expressas em formulações discursivas, porquanto 

como fatos culturais. 

 

O movimento indígena de afirmação de direitos culturais e políticos, 

formeceu uma “face mais visível à substância simbólica da ideologia étnica”, 

(OLIVEIRA, ob. cit., p. 40) tornando-se um operador importante no 

conhecimento/reconhecimento da própria identidade. Nesse caso, podemos também 



 129

compreender a relevância do território, como estudou Maria Rosário (1984), no 

engendramento da identidade étnica, isto é, inferindo-a ao sistema de relações 

sociais. A caracterização que Rosário fez da situação de subsistência de vários 

povos do nordeste é, como diz, estruturalmente comum: 

 
Predominantemente agricultores de subsistência que, secundariamente, 

destinam a mercado parte de sua produção, atendendo a necessidade de 

aquisição de produtos industrializados. A pesca, em certos casos, bem 

como a coleta, principalmente vegetal, a caça (crescentemente reduzida) e 

a criação de animais domésticos podem ser apontados como atividades 

econômicas complementares. A elaboração de objetos em palha e madeira 

e o trabalho assalariado, predominantemente agrícola são outras duas 

atividades orientadas para um mercado regional, a última das quais sempre 

encarada com sérias reservas (ROSÁRIO, op. cit., p.  171). 

 

                    Enquanto unidade social étnica, os povos indígenas se mantêm 

ordenados. O parentesco, organizado em torno da divisão das famílias e estas, a 

base de clãs e linhagens, dentro da divisão territorial, articula politicamente e 

caracteriza sócio-culturalmente a composição étnica. Entretanto, a caracterização da 

identidade étnica56 , em sua dimensão política/social, deverá reconsiderar os sujeitos 

do processo em suas realidades especificas. A “força” étnica não pode ser vista 

como um movimento retilíneo e/ou pragmático. Cabe, pois, perguntar até que ponto 

ela deixou de existir (refiro-me à discussão de etnias puras), se historicamente 

resulta de oposições latentes, e, como sendo oposição em nível local, atesta em 

realidade, sua existência anterior. 

                                                 
56 Neste aspecto, nossos marcos teóricos são os estudos de OLIVEIRA (1976a, 1976b, 1978) e 
FILHO (1988). 
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O modelo fundiário, como se sabe, torna ainda mais grave à situação de 

disputa pela posse da terra. A identidade étnica não emerge  como  se      fosse  um 

“trampolim”, capaz de legitimar a herança da expropriação dos territórios indígenas, 

no cenário das disputas locais e regionais, mas com um fato incontestável a 

imemorialidade da posse em juízo de seus legítimos donos. 

Será, não em demasia, importante frisarmos, que os rituais como (Toré, 

Cafurna, Ouricuri, Torém) reafirmam a identidade étnica e a dimensão política da 

etnicidade operando, como vínculos sociais, na organização e reorganização 

indígena. 

O problema da etnicidade e o seu uso apropriado - como temos estudado 

até aqui - está diretamente relacionado à adequação da identidade étnica. Os 

estudos de F. Barth (1969) e Roberto Cardoso (1968, 1976a, 1976b) estabelecem 

novas convergências para o entendimento das relações interétnicas. 

          Como o grupo étnico, a identidade é uma identificação individual  e     coletiva, 

tanto em termos de etnia, raça57 ou nacionalidade. Nesse sentido, o pessoal e o 

social então interconectados e, a identidade étnica, deverá ser vista como "um caso 

particular da identidade social" (OLIVEIRA, 1976, p. 4).  Identidade  pessoal  e social 

então, por conseguinte, interdependentes, como representações coletivas dos 

fenômenos sociais. Oliveira (op. cit., idem) dirá que: “a identidade social surge como 

atualização do processo de identificação e envolve a noção de grupo, 

particularmente a de grupo social”. 

                                                 
57 A nocção de etnia lembra C. de Oliveira, sempre foi aplicada aos estudos relativos às populações 
indígenas. Por sua vez, a noção de raça era considerada adequada aos estudos sobre afro-
descendentes, particularmente no âmbito da sociologia das “relações raciais”. A raça não aparecia 
nessa tradição como uma entidade biológica, senão como uma representação manipulada pelos 
agentes sociais ou como um conceito utilizado pelos sociólogos (ver OLIVEIRA, 2006, p. 21).  Para 
uma compreensão dos estilos de conceptualização em sociolgia das relações étnicas e raciais, ver 
John Rex, Raça e Etnia, 1988. 
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Nessa categoria de análise o conceito de identidade aparece aberto, isto 

é, comunicativo, por ter como princípio o estabelecimento de relações sociais. 

A etnicidade, enquanto dimensão política dos grupos étnicos, estudada 

por Barth (1969), é muito importante, por definir os interesses dos grupos em 

oposição aos da “Sociedade Nacional”. Essas oposições ou contrastes estarão 

presentes enquanto sistemas de relações interétnicas. A “identidade contrastiva”, 

constituir-se-á na própria essência da identidade étnica (OLIVEIRA, 1976a), surge, 

portanto, por oposição àquela que a defronta. 

O sistema interétnico é definido por Cardoso de Oliveira, “como formado 

pelas relações entre duas populações dialeticamente unificadas através  de 

interesses diametralmente opostos; ainda que interdependentes, por paradoxal que 

pareça" (OLIVEIRA, 1978, p.  85-86). 

Os elementos contidos nessa interdependência (índio/branco; sociedade 

indígena/sociedade nacional), possibilita-nos um instrumental  analítico  adequado  à 

situação indígena na região nordeste, qual seja, a investigação da dinâmica do 

próprio sistema de fricção interétnica. Esse caráter interétnico aqui atribuído indica a 

relação expressa entre etnias de forma geral. Entretanto, quer acentuar aquela 

vivenciada pelos índios no nordeste e seus conquistadores, durante o período das 

chamadas frentes de expansão e consolidação do projeto de desenvolvimento agro-

pastoril. 

Para uma tipologia de classificação da realidade indígena regional, 

tomamos a terceira categoria definida por Oliveira, que envolve, 

 

Unidades étnicas assimetricamente relacionadas, mas presas a um 

sistema de dominação e sujeição. Correspondendo (...) às relações que 
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tem lugar no âmbito de uma (...) estrutura de classes, no sentido em que as 

relações de dominação-sujeição obedecem a uma dinâmica de ordem 

diversa daquela que tem lugar num sistema de estratificação (OLIVEIRA, 

1976b, p.  24). 

 

A identificação étnica estaria relacionada, por principio, ao critério 

contrastivo, expresso anteriormente, além daquelas situações limites "quando 

abrem-se diante do indivíduo ou do grupo alternativas para a "escolha" (de 

identidades étnicas) à base de critérios de "ganhos e perdas" (critérios de valor e 

não como mecanismos de aculturação) na situação de contato" (OLIVEIRA, op. cit., 

p.  24). 

Todavia, não é nosso objetivo estabelecer critérios comparativos que 

venham a definir a identidade étnica enquanto dimensão da identidade social. É 

nosso intento, caracterizar o fenômeno da etnicidade enquanto dimensão política, ou 

seja, como uma modalidade que procura adequar-se às novas condições sociais, no 

embate ideológico-político e/ou estabelecidos por aquilo que Cardoso de Oliveira 

chamou de "ganhos e perdas". 

Obviamente se tratando da etnicidade não se exclui o conceito de 

identidade étnica ou identidades sociais, ambos os temas suficientemente 

explorados por Oliveira em mais de duas décadas. 

A etnicidade se aplica à fase “relativamente nova” do indigenismo 

brasileiro. Não estamos justapondo, nesse caso, movimento étnico ou organizações 

étnicas (indígenas), enquanto estratégias de enfrentamento de minorias oprimidas. 

Temos constatado que o processo de articulação indígena com setores da 

sociedade civil é resultado de uma maior clareza que suas lideranças estão tendo, 
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além do potencial de resistência que as "alianças" lhes proporcionam. A 

caracterização da etnicidade conquanto se preste a um reordenamento social, 

particularmente definida como dimensão política, deverá reconsiderar os sujeitos dos 

processos sociais em suas realidades específicas. A situação agrária da região onde 

habitam populações indígenas, Pernambuco em especial, é muito sugestiva para 

esse tipo de investigação. Isso porque a própria etnicidade vem operar em forma de 

vínculo na organização indígena e, obviamente, nos embates que envolvem disputas 

pela terra. 

Como vimos, à definição de grupo étnico se desenvolve, também, na 

mesma proporção quando o grupo se apropria de determinados símbolos culturais, 

transcendendo seu limite local à espera da fricção interétnica. Por sua vez, a base 

da definição étnica não se processa pelas diferenças dos traços culturais 

manifestados pelo grupo portador de uma cultura historicamente definida. Esse não 

se explica pela variável cultural, mas como uma forma de organização social, 

conforme Barth havia analisado. A identidade surge por oposição às generalizações 

“unificadas e predizíveis” (MCLAREN, 1997). Segundo Oliveira (1976 b) a noção de 

identidade contrastiva constitui-se na essência da própria identidade étnica. A 

interconexão da identidade étnica e o contato interétnico, quase sempre, “desaguam” 

num mesmo lugar social: o da fricção interétnica. Valores culturais podem atuar de 

diferentes formas dentro do grupo étnico, coexistindo significados múltiplos em 

escalas diferenciadas. Essa dimensão, particularizada, emerge dentro de um 

sistema interétnico, no que Oliveira (idem, p. 21) chama de “cultura do contato” ou 

“sistema intercultural”. A “cultura do contato” é exemplarmente definida como, 
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Um sistema de valores altamente dinâmico, portanto susceptível de 

fornecer o rationale  das “flutuações” da identidade étnica (ou, em outros 

termos, a lógica da manipulação dessa identidade), poderá permitir a 

elaboração de uma tipologia capaz de conter diferentes “culturas do 

contato” e de conformidade com a maior ou menor distância e “oposição” 

das culturas em conjunção, da maior ou menor tensão e conflito entre os 

grupos étnicos em contato. Nesse sentido, essa “cultura do contato” pode 

ser mais do que um sistema de valores, sendo o conjunto de 

representações (em que se incluem também os valores) que um grupo 

étnico faz da situação de contato em que o está inserido e nos termos da 

qual classifica (identifica) a si próprio e aos outros (Idem, p. 23). 

 

A insistência sobre o caráter contrastivo da identidade étnica em Oliveira 

(1968, 1976b e 1988a), alterna-se com a discussão das relações de fricção 

interétnicas identificadas no bojo de estruturas de classes. À medida que 

reaparecem explicitamente as relações de “dominações e sujeição”, a própria 

afirmação étnica, do indivíduo ou grupo, surge como reação ao processo de 

deslocamento cultural. Nesse sentido, o termo manipulação étnica, torna muito mais 

explícito a “necessidade” do indivíduo constituir possibilidades (face aos 

antagonismos e ambigüidades inerentes do sistema de dominação) de auto-

afirmação, num processo caraterizado por rupturas, mudanças e resignificações. 

Essa passagem polariza dois momentos interdependentes: o primeiro diz 

respeito àquelas situações onde o indivíduo reprime sua identidade e é reprimido, 

tornando sua identidade individual irredutivelmente indesejada; o segundo momento, 

o do deslocamento estrutural, ocorre quando o indivíduo ou o grupo enfatiza a 

afirmação de sua identidade como forma de superação das estigmações e 

discriminações que é vítima.  
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         Nosso cabelo, nossa cor de pele, nosso modo de nos vertirmos, não define 

nosso sentimento indígena. Ser índio é mais do que uma forma de 

aparência. Desde cedo vamos explicando essas coisas para as crianças. 

Pra elas terem orgulho por aquilo que temos e do jeito que somos (LIC). 

 

A reconfiguração de uma identidade social pressupõe uma conexão entre 

pluralidade, circularidade cultural e etnicidade. Estabelecida em diferentes 

momentos, ela é objeto de uma necessidade coletiva. Por sua vez, as lutas sociais, 

como diz Oliveira (idem), “(...) não se travam no vácuo, livres de determinações, 

mas, pelo contrário, no interior de uma delimitação estrutural herdada da história 

anterior e que não há como transformar in totum num período curto por simples atos 

de vontades”. Entretanto, tratando-se do reconhecimento da identidade social, ela 

mantém uma interdependência entre prática social e as maneiras 

“institucionalizadas” de perpetuar a existência do grupo étnico. 

Compreendendo-se, assim, as mudanças oriundas do contato interétnico 

e dos diferentes processos de ajustamento cultural, poderemos falar de “delimitação 

estrutural”.  É preciso, porém, rever sempre esses entrechoques: 

a) O Estado colonialista historicamente constituído se formou 

como sistema de relações de classes, e esse, pressionou 

as chamadas culturas tribais, a incorporarem-se num novo 

estilo de vida, baseado em uma outra lógica de relações 

econômicas e culturais.  

b) É sempre oportuno frisarmos que as questões relativas à 

formação da própria identidade são mantidas ou 

modificadas pelas relações sociais (OLIVEIRA, op. cit.), 

como também pelas estruturas de classes. Cabe, 
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entretanto, precisarmos que a distinção entre processo 

cultural, representações que reportam ao ideal coletivo e 

dinâmico do grupo, as atribuições aferidas ao status, são 

determinadas pelas relações culturais inerente do próprio 

sistema interétnico. 

Quanto à problemática dos sistemas interétnicos, em particular, aqueles 

pertinentes às relações entre índio e brancos, foi definido, brilhantemente por 

Oliveira (Idem, p. 53).  Para ele, 

 

(...) as relações interétnicas só podem ser redondamente apreendidas se 

inseridas num sistema social de caráter interétnico, que as condiciona, 

determinando sua própria estrutura e desenvolvimento; (...) que esse 

sistema interétnico, constituído por processos de articulação étnica, não 

pode prescindir de ser referido, a processos de articulação social de outro 

tipo, como os que relacionam outros setores da sociedade global, seja os 

inter-regionais; os interclasses ou mesmo os que ligam setores rural e 

urbanos. 

 

Apesar das variáveis e tensões ao se restabelecer a formação de um 

grupo étnico, enquanto portador de representações coletivas – conscientes e 

inconscientes – pressupõe-se que o mesmo seja portador de uma cultura específica. 

A etnia “é” precondição da própria identidade.  Características básicas como língua, 

território, organização social/política e padrões culturais são responsáveis, também, 

pela caracterização do grupo. 

Em outras palavras  

(...) significa afirmar, que todas as sociedades são portadoras de 

dimensões culturais especiais, próprias e únicas, por elas escolhidas que, 
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de caráter irredutível, persistem e configura as suas estruturas, 

viabilizando, portanto, a sua reprodução como sociedades humanas 

(RAUL, op. cit., p.  85). 

 

Deslocando a ênfase da aculturação que prenunciava a diluição das 

sociedades “simples” condenando-as a extinção, constata-se, entretanto, que as 

“minorias étnicas” persistiram mesmo enfrentando condições antagonicamente 

adversas. Nesse sentido, a concepção de pluralidade (específica de indigenismo) 

separara-se radicalmente de uma perspectiva homogeneizante. Não me refiro sobre 

a existência articulada de um projeto étnico e político dentro do indigenismo 

emergente, nem tão menos da irrupção de um movimento etnicista que fracione os 

conflitos de classes no âmbito de suas reivindicações e lutas. Trata-se da própria 

concepção de identidade étnica - levada a sério - compreendida enquanto fenômeno 

que possibilita a recuperação da autonomia, desestabilizada anteriormente. 

Congruente ao processo de redefinir a identidade, o grupo étnico, não age livre e 

arbitrariamente. Há sempre um jogo articulado de oposições e afinidades dentro de 

cada contexto específico, “oferecendo” ao indivíduo, múltiplas opções em reação as 

“opções” abertas tanto em relação às características internas do grupo étnico como 

àquelas impostas pelos limites da sociedade dominante. A criatividade da dinâmica 

social pressupõe a superação de esquemas estáticos no bojo das características 

particulares das relações interétnicas. 

No caso particular dos povos indígenas do nordeste, na medida em que 

membros de diferentes comunidades foram conhecendo e partilhando das mesmas 

expectativas e necessidades, ampliaram-se-lhes às estratégias de resistência e 

lutas. Para o campo teórico de nossa investigação, da articulação evocada pelo eixo 

pedagógico identidade, a etnicidade assume uma dimensão política sob a forma de 
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representação simbólica, como um modo particular de constituir ordens sociais 

(SAMPAIO, 1986). Apropriando-se dessa compreesão, os índios deram a discussão 

da posse das terras, da luta pelos direitos, uma dimesão multireferencial, 

relacionando-as à própria definição de grupo étnico. Esse aspecto é de fundamental 

importância. Primeiro por que remete a uma historicidade, ou seja, o direito 

imemorial à posse tradicional da terra; segundo, porque define os limites étnicos, 

entre índios e brancos, no sentido de consolidar uma identidade de “indios do 

nordeste” afirmando seus direitos sociais e políticos. 
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                                                    CAPITULO III 

 
3. Estudos Culturais, Pós-Colonialismo Crítico e Formação de Professores/as 
para Diversidade (Eixo Pedagógico: Interculturalidade) 
 
 
           Os capítulos 1 e 2 desse trabalho prescrevem o lugar dos povos indígenas no 

nordeste a partir da história colonial e das lutas em favor dos seus direitos à 

diferença. Direito de oraganizarem-se livremente ou desenvolverem processos 

próprios de mobilização política. Compreendemos ser compatível, articular e 

salvaguardar tais parrticularidades, seja garantindo a posse legítima sobre as terras 

ou aos valores culturais que tradicionalmente adotam, a uma compreesão mais 

propositiva, com relação à formação de professores/as indígenas para diversidade, 

tendo no lasto epistemológico dos estudos culturais, um suporte efetivo. É o que 

faremos a seguir, no esboço geral desse terceiro capítulo. 

          Nos últimos anos a proliferação e multiplicidade de campos de conhecimento 

pluri-disciplinar, têm caracterizado o perfil do pensamento contemporâneo. 

Diferentes áreas de estudos se vêem forçadas a incrementar seu lócus conceitual e 

metodológico definindo o modo de construção e produção teórica, reestruturando a 

linguagem academicista a posições multireferenciais e mais afirmativas. Wortmann e 

Veiga-Neto (2001, p. 7), insistem que essa prerrogativa instiituíram-se pela 

articulação ou confluência entre diferentes ciências, vinculando-se a movimentos 

sociais (étnicos, raciais, sexistas, estéticos, anit-colonialistas, ambientalistas, 

pacifistas etc.), conseqüentemente, fixando posições teórico-políticas em favor de 

outras alternativas de viver e pensar o mundo. 

           No domínio conceitual, as diferenças teóricas, provocaram a ampliação de 

“novas” análises, denominadas Estudos Culturais (EC), produzindo, assim, outros 
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objetos de estudos ou reformulando “velhos objetos”. Nos estudos de mídia, por 

exemplo, conforme Johnson (1999, p. 15) tem se deslocado a atenção do gênero 

“masculino” de notícias para a importância do “entretenimento leve”. Dessa forma, 

exige um deslocamento muito maior e mais geral. Ou seja, da “crítica anterior, 

baseada na noção de ideologia, para abordagens que centram nas identidades 

sociais, nas subjetividades, na popularidade e no prazer”. De fundamental 

importância, faz motar também o autor, o papel particular das feministas na divisão 

entre Humanidades e as ciências sociais, “ao fazer com que categorias literárias e 

preocupações estéticas sejam relacionadas com questões sociais” (Idem, p. 16).  

          Os embates serão progressivamente caracterizados a partir das formulações 

interdisciplinares que a demanda de investigações e práticas irá provocar. As 

abordagens perpassam diferentes áreas: em História, Filosofia, Sociologia, 

Antropologia, Teoria Feminista, Crítica Literária (Wortmann & Veiga-Neto, op. cit.), 

Mídia, Movimentos Sociais, Cultura Popular, Gênero, Etnicidade, Pós-Colonialismo, 

Pedagogia Crítica, Ciência e Tecnologia entre outros. Essa elasticiadde do corpo 

investigativo não é uma condição para possíveis esvasiamentos ou fragmentações 

dos objetos de estudo. Os EC procuram desenvolver um espírito crítico pautado pela 

produção e reflexão teórica. Nesse sentido combativo postulam uma consciência 

intelectualmente alternativa, apresentando uma promessa intelectual especial porque 

tentam atravessar de forma explícita e radical, interesses sociais e políticos no 

interior das cenas de lutas atual (SILVA, 2002, p. 7).  

          Tornar significativa as experiências extraídas do cotidiano abstruso faz parte 

de uma posição política mais ampla que incorpora vozes silenciadas, diferenças 

negadas e um processo de educação para a consciência crírtica. Significa, como 

observa Bell Noolk, citado por Giroux (1999, p. 198): 
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Passar do silêncio para a fala como uma atitude revolucionária... A idéia de 

encontrar a própria voz ou de ter uma voz assume uma primazia no 

discurso falado, na escrita e na ação... Somente como sujeitos nós 

podemos falar. Como objetos, permanecemos sem voz – nossos seres são 

definidos e interpretados por outros. 

 

          Entretanto, mesmo estando aberto aos imponderáveis dos novos paradigmas 

teóricos, que delimitam e marcam o território dos EC, expressos por práticas de 

investigação e um léxico particular, sua metodologia, como faz saber Nelson, 

Treichler e Grosberg (2002, p. 9), favorece uma marca “desconfortável”, pois eles (os 

Estudos Culturais), não têm nenhuma metodologia distinta, nenhuma análise 

estatística, etnometodológica ou textual singular que possam reinvidicar como sua. 

Essa metodologia é comunente entendida como bricolage, sua escolha da prática é 

“pragmática, estratégica e auto-reflexiva”. Todavia, não se trata de limitar stricto 

sensu a escolha de práticas de pesquisa, pois elas dependem a priori das questões 

arroladas e, conseqüentemente, as questões dependem de seu contexto específico 

(Idem, ibidem). Assim, a discussão sugere que se compreenda os EC como um  

 
Empreendimento diversificado e frequentemente controverso, abrangendo 

posições e estratégias diferentes (...), tratando de muitas questões, 

extraindo seu alimento de muitas raízes e moldando a si próprio no interior 

de diferentes instituições e locais (NELSON et al., p. 11). 

 

           Como então definir o foco, que não é a mesma coisa que conceptualização, 

dos EC, delineado a partir do conjunto de circunstâncias particular da prática?           

Parece consensual que o primeiro passo se estabelece com os esforços por 

caracterizar o próprio projeto dos EC, tornando explítico suas posições. Pode-se 

dizer, embora não seja uma prática correta atribuir definições, que os EC 
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Constituem um compo interdisciplinar que atua na tensão entre suas 

tendências para abranger tanto uma concepção ampla, antropológica, de 

cultura, quanto uma concepção estritamente humaísttica de cultura (...). 

Eles são tipicamente interpretativos e avaliativos em metodologias, mas 

diferentemente do humanismo tradicional, eles rejeitam a equação 

exclusiva de cultura como alta cultura e argumentam que todas as formas 

de produção cultural precisam ser estudadas em relação a outras práticas 

culturais e às estruturas sociais e históricas (Idem, op. cit., p, 13). 

 

          É fundamentalmente válido pensar o leque de posições advindas desse 

esforço de refletir e tematizar a prática. Entretanto, não se realiza sem tensões 

pontuais. O trabalho teórico está sempre exposto a outras posições antagônicas e 

até fora de foco do seu próprio campo interpretativo. Para mapear, analisar ou inferir 

uma dimensão política à prática e ao conhecimento científico, é necessário, entre 

outras coisas, aprimorar novas estratégias e lançar mão de referenciais analíticos, 

mesmo que seja distante dos cânones acadêmicos ou daqueles projetados com 

absoluta segurança intuitiva. Esse prisma provoca uma ruptura epistêmica 

necessária acerca do modo de pensar políticas de formação para a diversidade, com 

grupos etnicamente diferenciados, inferindo mais exatidão em suas opiniões e 

menos erros na prosecução de uma pesquisa, eliminando, assim, ambigüidades e 

vaniloquências do mesmo gênero. É preciso, entretanto, salvaguardar, através de 

uma discussão apurada, perspectivas multidinensionais que possam atravessar o 

lastro metodológico dos EC. Como então realizá-lo? Inicialmente livrando-se o mais 

total que se possa fazer, de premissas ortodoxas. Johnson (1999, p. 13) procura 

desvincular o frenesi desses modelos de oirentação, apontando como exemplo a 

análise marxista, não obstante, algumas de suas incongruências. A primeira questão 

colocada diz respeito aos “processos culturais”, compreendidos a partir de sua íntima 

vinculação com as relações sociais, particularmente aquelas advindas da formação 
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de classe (divisão sexual/racial/relações sociais); a segunda assinala que “cultura e 

poder” provocam assimetrias no rol das relações entre indivíduos e grupos sociais 

quanto a definição de suas necessidades; a terceira, pautando-se nas anteriores, 

afirma que a cultura não é algo autônomo ou fixadamente determinado, porém, um 

local que acolhe diferenças em constantes lutas situacionais. São críticas pertinentes 

ao marxismo para que se possa ampliar um número maior de trabalhos. 

           O fato dos EC cruzar e transpor-se com diferentes disciplinas acadêmicas, 

torna seu particular esforço de construir paradigmas teóricos, uma perspectiva muito 

relevante no domínio da linguagem crítica.  Nesse sentido, não exerce nenhum papel 

de moldagem literária sobre os valores culturais ou as variáveis sociais; por isso 

também não se constituem um programa contextualmente pragmático de pesquisa 

política (embora elas tenham formas de avaliação e julgamento políticos bem 

nítidos); por fim, procura-se potencializar a produção intelectual livre de modelos 

cansados e anacrônicos. Todavia, isso somente é possível porque o entusiasmo 

intelectual ainda está sendo criado.  

          A idéia de que os processos culturais não correpondem aos contornos do 

conhecimento acadêmico na forma como ele existe (JOHNSON, op. cit., p. 22), 

despressuriza a tentativa de tornar total qualquer devaneio intelectual. Aprender uma 

nova maneira de atribuir valores aos objetos estudados implica rejeitar análises 

padronizadas, preocupado com a reflexão, a ênfase nas contigências, na 

compexidade e na pura descrição histórica (NELSON et al., p.21).  Os insights de 

interpretação não estão livres de equívocos; assumem-se os mesmos como uma 

condição própria na produção da pesquisa. Porém, nesse solo teórico, a fim de 

compreender as transformações tipicamente conjunturais ou antropologicamente 

sócio-culturais, é necessário também saber como elas são geradas específica e 
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historicamente a partir do consumo e da literatura, como quadro vivo de explicação, 

articulando as “simetrias de recursos e de poder – materiais e culturais” (JOHNSON, 

op. cit., p. 34).  

          Para uma melhor análise da sociedade de produção capitalista deve-se levar 

em consideração as premissas dessa mesma estrutura social que lhe serviu de 

base, qual seja: o lugar da produção, das mercadorias e do capital. Significar tão-só 

demostrar que o “circuito do capital”, sua reprodução – como exemplo – considera 

também a circulação de formas subjetivas dentro do mesmo.  

          Dialeticamente pensado, o circuito envolve movimentos díspares entre o 

público e o privado, entre formas mais abstratas58 e mais concretas. Segundo 

Johnson (op. cit, pp. 38-9), esses dois pólos estariam relacionados de maneira 

estreita. Ou seja:  

 
                            As formas privadas são mais concretas e mais particulares em seu escopo 

de referências; as formas públicas são mais abstratas, mas também têm 

uma abrangência maior. 

 
          Como as formas privadas estão situadas dentro de um campo específico de 

grupo social não limitado e restrito, não aspiram, como diz Johnson (Idem) a 

“universalidade”.  Porém, é necessário observar a natureza dessas formas dentro 

dos processos culturais a fim de desvelar o significado como todo. Formas privadas 

faz saber Johnson (Idem, p,. 43): 

 
                           Não são necessariamente privadas no sentido usual de individual ou 

pessoal, embora elas possam ser ambos. (...) podem também ser 

partilhadas, comunais e sociais de um modo que as formas públicas não o 

são. É sua particularidade e sua concretude que as assimilam como 
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privadas. Elas se relacionam às experiências características de vida e às 

necessidades historicamente construídas de categorias sociais 

particulares. 

 

          Nesse caso, não exsite uma ruptura a priori entre as formas públicas e as 

formas privadas da cultura, como se pudêssemos esfriar uma e aquecer a outra. O 

movimento de pensamento da produção cultural depende dos “meios públicos de 

comunicação” 59, dessa forma o privado se torna público, observando-se, entretanto, 

que as condições de produção enviesadas pelo modelo de sociedade capitalista 

(organização do mundo do trabalho, estratificação de classes, divisão material), 

devendo-se está atento aos diferentes elementos culturais pré-existentes da própria 

cultura e do discurso existente. É um pressuposto relevante dentro das disputas que 

diversos grupos têm realizado, a fim de reencontrar alternativas estratégicas com 

relação ao funcionamento brutal das relações sociais capitalistas. Isso que dizer 

também que essa “complexa rede de pensamento” desenvolve interdisciplinarmente, 

diferentes formas de praticar a crítica para além do pensamento único; não se 

prende, ou pelo menos não se deixa seduzir, por consensos canônicos a partir das 

investigações que produz. Um discurso hermeticamente fechado em si estar sujeiito 

a criar micropráticas redutíveis. É o que poderíamos chamar de esquizofrenia 

logocêntrica. Um dos erros da análise evolucionista aplicada às ciências sociais foi 

justamente disseminar nas pessoas um parecer precipitadamente moral sobre 

diferenças culturais, daí se estabeleceu um pulo “natural”: constrager formas 

“exóticas” de vida (linguagens, práticas, relações de parentesco, organização 

política, expressões religiosas), arquitetadas, aos variados significados que o termo 

                                                                                                                                                         
58 Tratar as formas de um modo abstrato ou formalista pode ser um método de interpretar mecanismos 
produzidos pelos significados da linguagem com outros tipos de significação. 
59 Ver sobre o tema Michael Peters, 2000,  p. 29. 
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“cultura“60 – paradoxalmente – poderia revelar. As avaliações nos EC têm 

contribuído para uma direção multireferencial de teoria política como parte de um 

projeto principal de reconstrução social (NELSON, et al, 1995, p. 15). Ou seja, essa 

preocupação primordial atravessa os EC enquanto campo epistemológico (noção de 

transformação) e gnosiológico (formas de compreensão). Por conseguinte, os EC, 

faz-nos lembrar Nelson (idem), não são pura e simplesmente uma “prática teórica, 

mesmo quando essa prática incorpora a análise de política, poder e contexto”. Fica 

explícita a opção que os EC assumem: não se divorcia a intersecção entre teoria e 

cultural material. Isso oferece uma maneira peculiar de demostrar à diferença social 

que a teoria pode fazer. Porquanto, nos EC, 

 

                           A política da análise e a política do trabalho intelectual não são 

inseparáveis. A análise depende do trabalho intelectual; para os Estudos 

Culturais, a teoria é uma parte crucial desse trabalho. Entretanto o trabalho 

intelectual é, por si mesmo incompleto, a menos que retorne ao mundo do 

poder e da luta política e cultural, a menos que responda aos desafios da 

história. Os Estudos Culturais, pois, são sempre parcialmente dirigidos 

pelas demandas políticas de seu contexto e pelas exigências de sua 

situação institucional; uma prática crítica não é determinada apenas por 

suas situação – ela é responsável por ela (NELSON et al, op. cit., pp. 17-

18). 

 

          Contra o desperdício de uma fazer filosófico descontextualizado, os EC 

teorizam demandas reais com respostas apontadas para condições sociais, 

econômicas, simbólicas, materiais e históricas. São questões em permante conexão, 

sobre diferentes problemas concretos61 . Nesse sentido político do trabalho 

                                                 
60 Uma importante inferência sobre o significado de cultura é de S. Hall, que de certa forma contenpla também 
nossa maneira de aboradr a questão. Diz Hall (cit., NELSON et al, op, cit, p. 15): “cultura significa o terreno real, 
sólido das práticas, representações, línguas e costumes de qualquer sociedade histórica específica, bem como as 
formas contraditórias de “senso comum” que enraizaram na vida popular e ajudaram a moldá-la”. 
61 S. Hall aponta, por exemplo, a epidemia da AIDS como uma das questões que urgentemente trazem à nossa 
frente nossa marginalidad, como intelectuais críticos/as, em relação a “tarefa de realizar efeitos reais no mundo... 
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intelectual - a adequação às formas reais de vida (para usar uma expressão de 

Gramsci) - assume uma função essencial na maneira de produção da pesquisa, bem 

próximo àquela aspirada pelo pensador italiano (1982), qual seja: não invereda na 

pura eloquência, “motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num 

imiscuir-se ativamente na vida prática” – construtor, organizador, “persuasor 

permanente” (GRAMSCI, 1982, p. 8), propondo modificações quanto ao 

desenvolvimento das atividades práticas em geral; oferecendo um sentido novo de 

equilíbrio no mundo físico e delineando outra concepção de mundo integral. 

Segundo Mcrobbi (2002, pp. 47-48), o valor do pensamento de Gramsci foi o de 

fazer 

                           descer as teorias marxistas para onível dos “contextos sociais concretos”, a 

própria noção de hegemonia depende, não obstante, de uma classe 

“privilegiada”, que necessariamente, emergirá, e que será levada a uma 

posição dominante por aqueles/as intelectuais orgânicos/as cujo papel é o 

de conhecer... o movimento subjacente da história.62  

 

          Não significa assumir um paradigma único – metonimicamente – pois as 

inferências da vida social estão constantemente crivadas de complexas formas, daí a 

ênfase dos EC ao explorarem os conteúdos, buscando abstrair o como e o porquê 

do trabalho teórico. No campo da cultura popular, sucessivamente objeto de 

                                                                                                                                                         
(face) a urgência de pessoas morrendo nas ruas, qual é, por amor de Deus, a importância dos Estudos 
Culturais?.... Se você não sente isso como uma tensão no trabalho que você está fazendo, a teoria deixou você 
desarmado”. Arremata por fim: “a questão da AIDS é também um terreno extremanente importantede luta e 
constestação no qual as realidades, agora e no futuro, da política sexual, do desejjo, do prazer, quem vive e quem 
morre, estão embaladas em metáfora e representação. O que os Estudos Culturais devem fazer, e têm a 
capacidade para fazer, é articular compreensões sobre a “natureza constitutiva e política da própria 
representação, sobre suas complexidades, sobre os efeitos da linguagem, sobre a textualidade como um local de 
vida e morte. Ao mesmo tempo, a AIDS chama a nossa atenção para a necessária modéstia da teoria, a necessária 
nodéstia dos Estudos Culturais como um projeto intelectual”  (cit., NELSON et al, op. cit.,  p.18). 
62 Podemos sentir nessa compreensão Gramsciniana, uma áurea autoritária com relação à liderança. Mcrobbi 
(idem, p. 48) preconiza que para uma concepção mais democrática de mudança social, é necessária uma lógica 
da contigência. Isto é, quando a contigência é combinada com a equivalência e quando nenhum grupo social tem 
lugar privilegiado como agente emancipatório, então uma forma de hegemonia relacional pode estender a 
seqüência de antagonismos democráticos através de uma série de deslocamentos sociais. Ver também Alain 
Touraine, 1999. 



 148

avaliação nos EC, ela ganha uma dimensão bem mais profunda e radical. Nelson (et 

al) registra dois aspectos face ao exame de práticas culturais específicas. Em 

primeiro lugar, diz os autores: 

 
                          Uma vez que os Estudos Culturais estão preocupados com as 

interrelações entre domínios culturais supostamente separados, é 

necessário questionar a mútua determinação entre crença popular e outras 

formações discursivas. Em segundo lugar, os Estudos Culturais têm estado 

há muito tempo preocupados com o terreno cotidiano das pessoas e com 

todas as formas pelas quais as práticas culturais falam a sua vidas e de 

suas vidas. Nesse sentido, a importância do “popular” (...) envolve a 

observação de que as lutas em relação ao poder devem (...) interargir e 

operar através das práticas culturais, da linguagem e da lógica do povo 

(NELSON. op. cit. pp. 27-8). 

 
          Há, evidentemente, uma reserva heurística ao se falar de povo no sentido 

exposto acima. Essa reserva aparece com a própria compreensão da relação de 

dominação, num sentido politicamente dialético. Na verdade esse predicativo é fruto 

de uma tensão produtiva em torno de sua articulação multireferencial, pois existe 

uma conexão necessária a ser feita, com objetividade e cuidado crítico: compreender 

detidamente as rearticulações entre “a transformação social e a mudança cultural”, 

sendo assim, os EC podem continuar expressando “as relações entre o teórico e o 

empírico e a história” (NELSON. idem, p. 34), em termos de contextos materiais 

específicos. 

 

3.1. Os Estudos Culturais no campo da formação de professores/as indígenas 
para diversidade 
 

          Há, como vimos implicitamente na análise precedente, uma 

reconceptualização hernenêutica ainda em construção, situada a partir de uma 
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metodologia que quer ser alternativa, isto é, que tome como ponto de partida, um 

novo vigor teórico e vá avançando cada vez mais sobre o sentido das práticas 

culturais da vida cotidiana. Essa pluri-face pedagógico-teórica abre condições 

necessárias para que diferentes educadores/as exerçam provocativamente papéis 

“políticos e éticos” como intelectuais públicos mergulhados na precípua tarefa de 

ajudar a educar os/as estudantes para uma – autoconsciente – cidadania 

responsável e crítica (GIROUX, 2002). Existe, entretanto, uma singular diferença ao 

se tratar os/as estudantes de minorias étnicas: deva se compreender as 

especificidades de suas diferenças culturais (lingüísticas, religiosas, econômicas, 

políticas), como “portadores/as de memórias sociais diversificadas”, ou seja, tendo o 

direito de falar e representar a si próprios/as na busca de aprendizagem e de 

autodeterminação (GIROUX, 2002; SANTOS, 2003; SILVA, 1999). 

          Essa prerrogativa reafirma o lócus social das histórias, experiências e 

memórias culturais entre segmentos sulbaternizados, como espaço de produção 

crítica, face ao modo dominante de se referendar as histórias eurocêntricas e 

patriarcais, tradicionalmente consensualizadas. Objetiva-se, a partir dessa vereda, 

provocar um sugestivo engajamento entre educadores/as, educandos/as através de 

práticas desestabilizadoras, compreendedo a educação como um “local de luta e 

contestação contínuas”, oferecendo aos estudantes variadas oportunidades para 

estudar e perceber questões sociais mais amplas, através de uma perspectiva 

multidisciplinar (GIROUX, idem, pp. 86-7). Há, por conseguinte, ocorrências de 

resistência aos EC, que, entre outras situações, se deve, segundo Giroux, ao fato de 

que eles reafirmam a importância de se compreender a escolarização como um 

mecanismo de política imerso em relações de poder, negociação e contestação. Ao 

oferecer aos educadores/as uma linguagem crítica através da qual se podem 
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examinar os interesses conservadores de reforma, tais como os programas 

nacionais de avalição, um currículo nacional padronizado e modelos eficientistas e 

produtivistas, os Estudos Culturais são vistos com má vontade pelos/as 

educadores/as conservadores/as e convencionais, os/as quais, com freqüência, 

silenciam sobre os interesses políticos que estão subjacentes a suas práticas e 

agendas de reforma (GIROUX, op. cit., p. 87). 

          Para uma perspectiva pedagógica-crítica, perspectiva radical da teoria e da 

prática educacionais (SHAPIRO, 1993); da transformação pedagógica na dialética da 

crítica e da posibilidade (GIROUX, 1999) à teorização crítica em educação – 

componentes analíticos, intervenção na realidade (SILVA, 1993), os EC se esforçam 

por aferir à produção de conhecimento uma preocupação transdisciplinar a fim de 

não se reduzir (ou padronizar) a nenhum deles especificamente. No tratamento 

multimetodológico das práticas em educação escolar para diversidade63, os 

educadores/as indígenas, não poderão ignorar como têm sido artificializadas as 

questões da interculturalidade e do multiculturalismo; da identidade étinica, da 

profissionalização, da organização escolar, da produção dos conhecimentos 

“válidos”; das relações de poder etc. Nessa direção são convocados a otimizar, 

radical e profundamente, tanto os significados como os propósitos de cada uma 

dessas questões, trazendo-as para dentro do universo escolar, podendo ser 

utilizadas para orientar projetos pedagógicos alternativos e multireferenciais. Será 

válido aplicar referêciais teóricos orinundos dos EC a esse tipo de proposição, 

porém, sabendo-se que hoje está cada vez mais difícil às chamadas disciplinas 

isoladas darem conta da inensa heterogeneidade dos fenômenos culturais, políticos 

                                                 
63 Afirma José Batista Neto (2007, p. 172), que se a “diversidade encontra-se hoje na ordem do dia deve-se, antes 
de tudo, ao fato dos movimentos sociais de luta contra exclusão, de diferentes motivações, a terem posto na 
agenda política”. 
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e sociais que tão caracteristicamente marcam nosso mundo pós-industrial. Um dos 

desafios é colocar novos significados ao conceito de universalidade, como sinônimo 

de cultura ou identidade nacional (ocidental).  

          Como vimos, na primeira parte desse trabalho, o desleal enfrentamento de 

povos, gerou a produção de uma complexa organização social: de uma cultura de 

excluídos, afirmando e consolidando valores alienígenas, ao quase não 

desenvolvimento da consciência na luta de classes.  

          Ajudados pela religião católica, à burguesia colonialista imobliza as massas e 

promovem uma espécie de pulverização do psiquismo nativo. Cresce uma dicotomia 

absurda que divide o mundo de brancos, índios, negros e mestiços pobres, num 

processo que dura até hoje, de involução da consciência nacional. Um projeto que 

se faz moldar pela violência ininterrupta (loucura sanguinária), subjugando seres 

humanos através do embrutecimento, da exploração e da fadiga; esse momento 

intervalar da história colonial, “mundo maniqueísta” (na expressão de FANON, 1979), 

assinala ainda muitas tensões não resolvidas. Grupos etnicamente diferenciados 

podem, por conseguinte, tomar a direção narrativa de lutas e histórias como suas, 

desafiando o legado monocultural em favor de uma sociedade “genuinamente 

multicultural e multiracial” (GIROUX, idem, p. 90). Esses/as educadores/as também 

são impelidos a desmistificar o poder dos meios de comunicação de massa, fazendo 

surgir às múltiplas conexões da dinâmica do poder, do maniqueísmo social, 

revelados na vida em sociedade.  

          Sem um questinoamento incisivo acerca dos conteúdos históricos/culturais a 

partir de contextos específicos, fazendo-os emergir no interior das questões sociais, 

limitar-se-á a compreesão dos educadores/as, dos/as estudantes, com relação aos 
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problemas concernentes às lutas coletivas, a consciência étnica; as representações 

do passado; ao senso de responsabilidade comunal; ao engajamento ético, aos 

valores essenciais de um futuro possível e, até mesmo, as emergentes formas de 

conhecimento64. Quanto maior domínio tiver os sujeitos fornadores/as da educação 

indígena, com relação às dificuldades inerentes da discussão sobre a 

interculturalidade, dentro e fora do ambiente escolar, poderão corroborar, 

propositivamente, na solução de problemas – em diferentes espaços coletivos – isto 

é, no interior de arenas específicas. Sobre esse tratamento fronteiriço, Giroux 

oferece como exemplo, lições de educação “cívica”, estimuladas de maneira crítica. 

Diz o autor: 

                         A relação entre racismo e escolarização pode ser ensinada através de 

formas de educação anti-racista65 conduzida por grupos diversos na 

comunidade mais ampla. Os/as estudantes podem se encontrar com esses 

grupos a fim de compreender como diferentes visões de justiça racial se 

relacionam com a questão do racismo, bem como refletir sobre a forma 

como essas visões podem orientar sua formação histórica e social como 

professores/as e as pedagogias que utilizam em suas salas de aula 

(GIROUX, op. cit., pp. 91-92). 

 

          Ver os educandos como partícipes de sua autoformação e os educadores/as 

como intelectuais públicos, afasta, propositalmente, os EC do discurso fechado em si 

mesmo, do elitismo profissional.  A tese aqui defendida a partir dos nos EC, propõe a 

compreensão do conhecimento como conseqüência histórica através da relação que 

diferentes discursos estabelecem como o poder, devendo, por sua vez, ser 

analiticamente mensurado pela intersecção tanto com as “condições de sua 

construção quanto com seus efeitos sociais” (WEST, 1999, cit., GIROUX, 2002, p. 

                                                 
64 Novas tecnologias, por exemplo. 
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92). Os professores/as indígenas com formação para diversidade 66 são instigados 

pela especificidade do trabalho desenvolvido em cada área limítrofe, a se 

responsabilizar com os problemas que sua comunidade historicamente enfreta. A 

maneira como lidam com o conhecimento socialmente produzido, tem a ver com a 

formação escolar recebida – assimilada e desconstruída67 – e com os signos 

culturais que o grupo étnico socialmente foi definindo. Esse é um tratamento que 

pode ser mais ou menos autoconsciente, irá depender dos efeitos que a “cultura 

comunitária” e a cultura pública mais ampla estabelecem, congruentemente. Embora 

seja dado um destaque nos EC para os conhecimentos produzidos na universalidade 

a fim de “aprofundar a vida pública democrática” (GIROUX, idem, ibidem), é 

importante assegurar que os povos indígenas do Brasil dispõem juridicamente da 

produção de seus próprios bens culturais, representados pela literatura, artes, 

música, danças, costumes, formas de auto-governo, línguas etc., garantindo-lhes o 

direito sobre eles.  

          Malgrado os contínuos esforços que primam articular políticas públicas no 

campo da diversidade sob a retórica da eficiência e pelo êxito da qualificação 

técnica, os EC têm se posicionado de maneira problemática, rejeitando, 

energicamente, esses imperativos conservadores. Como sabemos, há muita pressão 

advinda do “mercado econômico da educação” sobre o perfil das instituições 

públicas, particularmente as universidades, fetichizando-as por ideologias 

transnacionais. Nessa arena complexa os professores/as indígenas são 

                                                                                                                                                         
65 Para um tratamento excepcional sobre essa questão, ver Fanon, 1983. 
66 Compreendemos que nem todoas/as os/as professores/as indígenas, ainda que tenham uma formação para 
diversidade, desenvolvem, na prática, atitudes monoculturais em sala de aula. 
67 O termo desconstrução, conforme Costa (2002, p. 140) vem sendo utilizado para referir-se àqueles 
procedimentos da análise do discurso (nos moldes adatados pelos filósofos Jacques Derrida e Michel Foucaut, 
entre outros) que estão implicados na formualção de narrativas tomadas como verdades, em geral, tidas como 
universais e inquestionáveis. A desconstrução tem possibilitado vislunbrar com nitidez as relações entre os 
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estimulados/as, através de suas organizações de base, a melhor compreender como 

diferentes matrizes culturais e antagônicas forças econômicas vêm desenvolvendo 

projetos contrários aos seus interesses. O caráter combativo da organização entre 

professores/as indígenas de Pernambuco (COPIPE, por exemplo), tende a otimizar e 

fornecer novas inferências no domínio de suas lutas sociais. Porém, uma matriz 

teórica capaz de colocar a frente do trabalho escolar e das lutas das comunidades 

professores/as e estudantes indígenas não é sinônimo de corporalização. 

           Educadores/as incapazes de politizar seus educandos, esclarecer melhor sua 

comunidade e elevar seu nível de engajamento, dificilmente farão um trabalho 

interdisciplinar relevante.  No caso da prática pedagógica se faz assim necessário, 

avaliar, ponderadamente, as atividades entre doscentes e discentes nas 

comunidades indígenas, considerando aqueles elementos teóricos e práticos que 

ajudem a dar forma aos conteúdos dos projetos pedagógicos e, por conseguinte, 

examine o modelo de escola intercultural vivenciada. Na perspectiva dos EC, Giroux 

(2002) discute diferentes questões relativas à reforma das escolas e faculdades de 

educação, aqui resumidas em favor da formação para diversidade. O autor lista seis 

considerações, numa tentativa de desenhar o perfil de uma formação voltada para os 

desdobramentos das diferenças culturais. Além delas iremos comparar as posições 

de Zeichner (1993) permitindo-nos melhor estabelecer o emprego e articulação 

dessa discussão. Queremos, assim, considerar a complexidade das práticas 

coletivas a constructos teóricos enredados aos diversos processos formativos.  

3.2. Considerações de Henry Giroux arroladas a formação para diversidade 

 

                                                                                                                                                         
discursos e o poder. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, desconstruir, neste caso, siginifica uma 
estratégia de desmontar para poder mostrar as etapas seguidas na montagem. 
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1. Cultura e Currículo. Atuam intrinsecamente nos EC fecundando os termos da 

aprendizagem em torno de problemas relacionados às diferenças culturais, as 

questões do poder e à história. Porquanto para atinguir um “efeito positivo” sobre 

essas questões, a análise deva projetar-se a partir do diálogo sobre a qualidade de 

vida social (saúde, meio ambiente, luta pela terra, educação, lazer, esportes). Nesse 

caso, conhecimento curricular e pedagogia se transformam em narrativas críticas 

sobre as experiências culturais. É muito difícil construir política intercultural sem 

promover o diálogo acerca de diferentes problemas humanos. Por esse motivo 

também, nos EC, a cultura é percebida de forma inconclusa, “fronteiriça” (para usar 

uma expressão de BHABHA, 2005) e dinamicamente em processo. Assim, o estudo 

da cultura se baseia nas análises das condições locais, nacionais e globais, numa 

perspectiva que se desmembra do ranço ocidental de julgar as coisas, e, somente a 

parti daí, irá se juntar às verdades contidas em diferentes ambientes e histórias 

culturais. Projetados dessa maneira, professores/as indígenas podem estabelecer a 

organização pluricultural de seus sistemas de ensino, dentro e fora do espaço 

escolar, introduzindo uma compreensão muito mais dinâmica da noção de práticas 

pedagógicas e lutas sociais.  

2. Linguagem e Poder. Estudos pós-marxistas (Bourdieu, Althusser, Snyders, 

Gramsci), por reinteradas vezes, têm denunciado os efeitos perversos da ação da 

sociedade burguesa com relação à vida nas escolas. Uma escola apolítica, alheia 

aos problemas de seu entorno não passa de uma hipocrisia, conforme Snyders 

(2005, p. 33), destinada a iludir as massas. Sob variadas facetas a linguagem da 

escola tende a se confundir com a mensagem de determinados setores do campo 

econômico, moldando-a a pretextos e preconceitos. Por isso mesmo há, nos EC, 

tanta ênfase acerca do estudo da linguagem e das relações de poder.  
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          Insiste-se em melhor compreender os termos gerais (culturais/ideológicos) de 

como a linguagem é direcionada para “formatar” tanto as identidades sociais como 

também formar hierarquias de poder. Particularmente a análise da linguagem não se 

restringe, pura e simplesmente, a fazer analogias abstratas; decididamente é 

pensada a partir de sua articulação à prática dos grupos sociais subalternizados. 

Para que os educadores/as indígenas possam visibilizar e articular melhor seu 

campo discursivo e interdiscursivo, de forma mais ampla e crítica, será 

imprescindível que, ao apropriarem-se dos mecanismos de funcionamento da 

linguagem, consigam identificar seus significados políticos, ideológicos tanto 

intrínsecos como extrínsecos. Significa dizer que ela será utlizada como instrumento 

hermenêutico que problematiza o que está dentro do contexto escolar e, nos demais 

locais de aprendizagem. Há, no interior do movimento dos professores/as indígenas 

no Brasil, um consenso realtivamente antigo: linguagem e identidade social se 

interseccionam filosófico, político e pedagogicamente. Cabe, por conseguinte, 

ponderarmos um pouco esse papel a fim de não normatizar demais o processo. É 

necessário, assim, pontuar que as forças materiais articuladas as instituições 

burocráticas têm uma gravidade social bem própria, podendo ser compreendida pela 

linguagem, embora não se deve reduzí-los à mera “prática representacional”. Entre 

os educadores/as o uso crítico da linguagem pode mobilizar tanto a resistência 

cultural como fortalecer antigas relações sociais a favor dos interesses que a 

comunidade, coletivo/historicamente, defime. Analisar a razão de ser das estruturas 

de representação política, a relação entre linguagem, teoria e prática, tem uma 

importância gnoselógica muito particular. Isso porque a linguagem que vem das 

experiências de vida, constituem conhecimentos (teorias) úteis, articulados a uma 

ampla relação de signos presentes nas práticas sociais.  Prática entendida nesse 
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contexto como ação/reflexão; e teoria como autoconstrução ou formas de produção 

cultural. 

3. O desenho curricular. Os EC dão uma forte atenção às experiências que os/as 

diferentes estudantes trazem de suas origens culturais.  Mesmo entre grupos étnicos 

a sensibilidade curricular, cruza-se a diversos fatores externos e internos (filosóficos, 

pedagógicos), presente, multimetodológicamente, na vida social da comunidade 

educativa. 

4. Textos e relações sociais. Embora quase sempre se afirme que a identidade 

cultural indígena é uma herança historicamente construída na e pela vida em 

comunidade, os EC situam, a partir de variados textos, outras inferências as relações 

sociais, aos valores e as noções de comunidade como terrenos interativos. No 

Nordeste, não existem comunidades indígenas isoladas, autocentradas em si 

mesmas. Toda uma configuração de conhecimentos e práticas se intersectam no 

interior das comunidades, sob a forma de linguagens e lutas coletivas. Os 

professores/as indígenas podem desempenhar um papel ativo nesse processo, 

contruindo, permanentemente, uma compreensão crítica da realidade, que favoreça 

o entendimento de práticas pedagógicas e culturais específicas. 

5. Analisar a História. A formação de professores/as indígenas se confunde com a 

história de cada grupo étnico. Há bastante tempo os índios têm questionado o 

modelo de narrativa linear, eurocênctrica a serial que o pensamento histórico oficial 

vem imprimindo. Ler a história numa perspectiva transnacional e multicultural tem um 

ganho pedagógico particular. Memórias, lutas e histórias locais oferecem a chance 

de entender o legado dos grupos subalternizados e, com repetida freqüência, “sub-

representado ou mal representados”. Observar as relações de poder sem articular 
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como o exame crítico sua própria localização histórica, não tuge nem muge. Nos EC 

há uma intensa preocupação entre o trabalho da “teoria, da pesquisa e da prática” 

devendo ser realizado (no todo ou em parte) através das lutas históricas (gênero, 

etnia, classes sociais) “em relação à cultura e à política”. 

6. A questão da Pedagogia. A necessidade de definir melhor a questão da 

pedagogia entre professores/as está no fato de se reduzir sua definição ao domínio 

de habilidades ou técnicas. Ir além dessa ênfase capacitaria tanto professores como 

estudantes a perceberem a pedagogia no modo de produção e prática cultural, ou 

seja, uma “configuração de práticas textuais, verbais e visuais” que, certamente, 

ampliaria ainda mais a discussão acerca da maneira como as pessoas 

compreendem a si mesmas ou interagem com outras em seu ambiente. Ela 

representa, nessa perspectiva, “um modo de produção cultural”, na construção e 

organização de conhecimento, desejos e valores.  

 
3.3. Zeichner e a formação de professores reflexivos na diversidade cultural 
 

           Embora reconheçamos a pluralidade como uma condição irrefutável do 

mundo pós-moderno, onde profundas diferenças étnicas, lingüísticas, religiosas, 

culturais e sócio-econômicas coexistem paralelamente, compreendemos que os 

problemas oriundos da comunicação intercultural, não ganharam ainda destaque 

necessário com relação à preparação dos professores para a diversidade. O 

desenvolvimento limitado de programas com pouca ou insuficiente clareza 

pedagógica acerca do multiculturalismo crítico, interculturalidade e pluralismo étnico, 

se constituem algo de comum nas agendas de formação entre professores. Essa 

característica, entretanto, não é apenas um limite para aqueles professores/as do 
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ensino fundamental e médio. Com parca exceção, o ensino superior apresenta 

também sinais diacríticos do mesmo dilema. 

          A velocidade das transformações da era globalizada vem alterando a 

compreensão – antes confortável – do modelo de identidades nacionais, por uma 

redefinição mais complexa: a de identidades híbridas. Essa ruptura epistêmica faz 

emergir – mesmo ainda de maneira processual e tangível – um discurso pautado na 

comunicação pluri/intercultural e, menos, nas idéias da homogeneidade da cultura. 

Tal pressuposto reconhece que é impossível tematizar a diferença sem discutir a 

produção das desigualdades, sem refutar o essencialismo multicultural ou o 

conservadorismo etnocêntrico, protagonizado pelos grupos de elites. 

         A “comunicação intercultural” abre para o ensino, neste contexto, uma outra 

definição de cultura, assegurando assim, 

 
                           Que cada indivíduo está integrado em grupos múltiplos, justapostos e 

microculturais (segundo a raça, a língua materna, a religião, o sexo, as 

características específicas, a idade, etc), então, por definição, cada um de 

nós é um ser intercultural e todos os professores devem preocupar-se com 

o problema da comunicação intercultural, independentemente das suas 

identidades culturais e da composição demográfica do seu grupo de aluno  

(ZEICHNER, 1993: 74). 

 

        No domínio da preparação dos professores temos, segundo Zeichner (1993), 

situações díspares. De um lado, uma parte expressiva dos professores reconhece e 

dá importância mensurável à formação pluralista (ao menos é o que preconiza as 

normas oficiais), na prática, entretanto, acontece o oposto. Esses profissionais são 

preparados para “ensinarem em ambientes escolares culturalmente homogêneos” 

(ob. cit., :76). As implicações não demoram e cedo aparecem. Todo um arsenal 

metodológico pré-concebido, pré-formatado, enviesado de imperativos morais, reduz 
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as concepções dos professores sobre a diversidade a uma perspectiva 

transversalmente essencialista, profundamente personalista e sociologicamente 

limitada. Logo os preconceitos se disseminam: 

  
                           Podem ser encontrados preconceitos étnicos, raciais e de classe em 

qualquer aspecto dos atuais programas de formação de professores. Os 

programas de seleção militam contra os pobres e as minorias (grifo nosso). 

O conteúdo do programa reflete preconceitos actuais; os métodos de 

instrução coincidem com os estilos de aprendizagem do grupo dominante. 

As desigualdades subtis são reforçadas em instituições de ensino superior 

(cit., Zeichner, ob. cit.: 76). 

 

         Os problemas étnicos (no caso do Brasil, p. ex., negros e índios) se continuam 

a sinalizar uma fraca ação interventiva desses segmentos no campo da formação de 

novos quadros, permanecerá por mais 500 anos apenas arremedando um modelo 

inflexível de educação para poucos. Ou seja, a exígua presença de professores/a e 

alunos/as (indígenas e afro-descendentes) nos programas de formação, condiciona 

os futuros discentes a lidar positivamente com os desafios da diversidade 68. Nesse 

sentido é fundamental, como faz lembrar Hixton, citado por Zeichner (ob. cit., p. 81),  

que se realmente 

 
quisermos promover a valorização da diversidade e da igualdade na 

organização e no conteúdo dos nossos programas, isso deve reflectir-se, 

simultaneamente, na composição dos nossos programas, tanto entre os 

estudantes como no seio dos professores. Os alunos professores estarão 

mais bem preparados para ajudarem os alunos a valorizar a diversidade 

cultural, se tiverem apreendido através da experiência a valorizá-la 

enquanto realidade e não enquanto exercício acadêmico; uma realidade 

                                                 
68 Num inquérito feito a vários professores em exercício – comenta Zeichner, nota 16, p. 80 – conduzido por 
Trent (1990), estes afirmaram que a sua competência para ensinar alunos de cor e outras minorias era bastante 
limitada, em parte porque durante os programas de formação inicial que freqüentavam não tiveram acesso a 
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que experimentam nas interacções com um corpo docente e um corpo 

estudantil diverso. 

 

        Postulando um ordenamento gnoseológico contundente e considerando as 

diversas implicações do saber-fazer no ensino/aprendizagem para a diversidade, a 

partir da formação de professores em cenários multiculturais, Zeichner traça algumas 

medições necessárias para aquilo que compreende como fundamental no sucesso 

dessa abordagem. A seguir apontaremos os principais aspectos considerados 

relevantes por Zeichner, no tratamento da formação intercultural para futuros 

docenteses. 

 

1. Expectativas elevadas. Nesse domínio os professores devem acreditar que 

todos os alunos podem ser bem sucedidos e comunicarem esta convicção aos seus 

alunos. Importante é também o empenho pessoal com que os professores trabalham 

para conseguir o êxito dos seus alunos - especialmente - insiste Zeichner, os pobres, 

de cor, que não conseguem progredir nos estudos. Essa relação cria um laço peculiar 

entre professor e alunos. Esse deixa de os vê como “os outros” e dedica-se tanto ao 

seu desenvolvimento social e psicológico como escolar. Se os professores, segundo 

Grumet (cit., por Zeichner, p. 85), lidassem com os destinos dos seus alunos como 

lidam com os dos seus próprios filhos, estaríamos mais próximos de compreender a 

finalidade do ensino numa sociedade democrática. 

2. A ponte entre a cultura da escola e a de casa. Trata-se de facilitar a entrada, na 

sala de aula, de elementos culturais que são significativos para os alunos. Ladson-

Billings (Zeichner, p. 87) diz que o argumento sobre o ensino culturalmente relevante 

é aquele que não somente utiliza a cultura do aluno para mantê-la, mas também 

                                                                                                                                                         
conteúdos de curso que os familiarizassem com experiências de minorias e porque tiveram contactos interraciais 
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como forma de apreender os efeitos negativos da cultura dominante. Tal perspectiva 

aponta que a capacidade de encorajar o sucesso escolar e de manter a identidade 

cultural representa nada menos do que o sucesso pedagógico. Zeichner salienta a 

necessidade de incorporar no princípio da inclusão cultural a presença das línguas, 

num primeiro plano, e o ensino explícito dos códigos e dos costumes da escola (a 

cultura da sala de aula), num segundo. 

3. O saber dos professores. Dispor de um sentido explicitamente claro da sua 

própria identidade exige que o professor utilize uma combinação de estratégias 

curriculares e de ensino culturalmente congruente e conscientemente incongruente. 

É possível a partir desse recorte, incorporar práticas sensíveis às variações 

lingüísticas e/ou culturais fazendo com que o aluno sinta que sua identidade cultural 

está sendo respeitada pelo professor (Zeichner, p. 88). Para que as informações 

sobre as comunidades representadas em sala de aula sejam pedagogicamente 

conseqüentes, Villegar (conf. Zeichner) sugere que se incluam visitas à casa dos 

alunos, troca de idéias com membros da comunidade, conversas com os pais, 

consultas aos professores de minorias e a observação dos alunos dentro e fora da 

escola, a fim de compreenderem os padrões de comportamento que podem estar 

relacionados com o seu background cultural (Zeichner, idem: 90). 

4. Estratégias de Ensino. Essa dimensão acena para a importância do conteúdo e 

da construção do significado no ensino/aprendizagem. Os professores necessitam 

aprender utilizar, experimentar e manipular a língua, os símbolos e as informações 

do universo cultural dos alunos. Zeichner faz saber também que o modelo de 

interação recíproca – diálogo entre professor e aluno – provoca um contexto 

cooperativo de aprendizagem. Por sua vez, essa perspectiva, não se aplica tão 

                                                                                                                                                         
limitados dentro e fora da escola. 
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somente aos alunos de minorias étnicas e lingüísticas. Para responderem 

propositivamente às necessidades dos seus alunos, os professores devem ter “um 

conhecimento profundo das matérias que lecionam, estarem aptos a criar as 

múltiplas representações necessárias à abordagem da diversidade de experiências e 

discernimentos anteriores, presentes nas suas salas de aulas” (Zeichner, p. 91). Não 

menos necessário que as demais, é também exigido do professor que lida com 

minorias étnicas e lingüísticas, o desenvolvimento da capacidade de elaborar 

programa curricular multicultural e promover práticas de cooperação dentro da 

comunidade escolar.  

5. Conhecer a comunidade escolar. Fazer participar os pais e demais membros da 

comunidade no programa escolar é possível se lhes for atribuído um papel e status 

significativo na determinação do que é uma formação adequada para os alunos 

etnicamente diferenciados. A partilha de informações e poder dentro da escola torna-

se um atributo fundamental quanto a ultrapassagem de barreira racial, sócio-

econômica e cultural. Se essa dimensão for suficientemente construída é muito 

provável que os alunos tenham melhores êxitos, nessa direção de 

autoprotagonismo, fora do ambiente escolar. 

6. A avaliação. Ela pode vir a ser um instrumento restritivo, um obstáculo real, no 

sucesso escolar dos alunos etnoculturalmente diferenciados. Zeichner sugere que se 

utilizem variados procedimentos de avaliação, superando resultados simplistas, 

compreendendo, portanto, o desempenho dos estudantes em diversos contextos 

situacionais. 

7. O engajamento político. Por fim, sugere Zeichner, que os professores 

transcendam os limites de suas atividades in loco - dentro da escola - participando, 
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compromissadamente, das lutas políticas mais amplas, na urgente tarefa de 

construir uma sociedade justa e humanamente possível para todos/as. 

           Todas essas dimensões epistêmicas, perpassadas por questões 

pedagógicas, éticas, gnoseológicas, lingüísticas, psicológicas, culturais, políticas e 

econômicas, indicam, multimetodologicamente, diferentes e complexas opções para 

o tratamento da diversidade intercultural. Assim, a caracterização de programas 

curricular deve, a priori, incluir para esse tratamento específico: o sentido 

politicamente ordenado das identidades étnicas e culturais dos professores/as; a 

convicção de que todos os alunos são potencialmente capazes; a compreensão de 

que o papel do professor/a é extremamente necessário no processo de 

aprendizagem dos alunos; que, na relação professor/aluno, o segundo deixa de ser 

visto como o “outro” e ambos criam um elo interpessoal respeitoso; no programa 

curricular se oferece atenção especial ao desenvolvimento de aptidões cognitivas, 

acolhendo as contribuições e perspectivas dos diferentes grupos étnicos da 

sociedade nacional; os conteúdos são resignificados e o ambiente de aprendizagem, 

de instrucionista, passa a ser interativo e cooperante; os professores/as estabelecem 

uma ponte entre os aspectos pedagógicos curricular e os recursos culturais dos 

alunos; a cultura da escola não se sobrepõe à cultura da casa; os pais e membros 

da comunidade são estimulados/as a participar da educação dos alunos e é-lhes 

possibilitada voz ativa nas decisões importantes do programa de formação; e, por 

fim, a adesão pontual dos professores em lutas políticas, para além da sala de aula, 

habilita os mesmos, a irem construindo uma linguagem crítica e eticamente 

responsável sobre os problemas que aflige o entorno social.  

           Cabe lembrar, por fim, que o caminho epistemológico utilizado seja em Giroux 

ou Zeichner (domínio da aprendizagem e da formação) assinala o conhecer como 
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possibilidade de mudar esquemas de interpretação da realidade, sabendo que essa 

passagem não é fruto de uma leitura rasteira da própria realidade, nem xerox da 

experiência. Ou seja, os esquemas representativos, as estruturas do pensamento 

não se modificam no sentido de irem se acomodando simplesmente às exigências 

impostas pela assimilação da realidade ou da parcela da realidade que é objeto da 

análise (COLL, 1996).  

          Agregar postulados teóricos e, em alguns aspectos, multireferenciais, não é 

tarefa fácil. Em Giroux (1999, 2002) e Zeichne (1993), o aporfundamento conceitual 

da formação de professores para diversidade, se inscreve no universo do espaço 

coletivo, promovendo os educadores/as para engajamentos políticos e culturais. 

Pontuando, como realizamos até aqui, a formação para diversidade sob direntes 

perspectivas, será fundamental recolocar como a categoria “professores/as 

intelectuais transformadores/as” pode provocar a dimensão formativa entre 

lideranças e professores/as indígenas de Pernambuco, refletindo seu caráter 

gonseológico validados na prática educativa, desses sujeitos, enquanto “seres-em-

situação” (FREIRE, 1980, p. 33).  É o que veremos a seguir.   

 

 3.4. Henry Giroux: professores/as como intelectuais transformadores/as 

 

           A complexidade das relações de poder, dissociativo e cada vez mais 

circunscrito a grupos de interesse69, tão somente desgasta a esfera pública, como 

promove níveis de incertezas com relação ao significado político do desenvolvimento 

                                                 
69 Diz Foucault (1979) que o grande jogo da história será de quem se apoderar das regras, de quem tomar o lugar 
daqueles que as utilizam, de quem se disfarçar para pervertê-la, utilizá-las ao inverso e voltá-la contra aqueles 
que as tinham imposto; de quem, se introduzindo no aparelho complexo, o fizer funcionar de tal modo que os 
dominadores encontrar-se-ão dominados por suas próprias regras (op. cit.,   p. 25-6). Parece-nos que demarcar 
essas regras requer profundas inversões e que não se realizam num efeito repositivo. 
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democrático, numa sociedade marcada por dualismos70 tão profundos como a 

nossa. A explicitação dessas tensões determina que caminhos as normas gerais de 

comportamento são agrupadas e põe a nu sob quais condições o poder tem sido 

instrumentalizado. No lastro da esfera pública, lócus da luta dos grupos oprimidos, 

onde de fato se tem produzido diversas formas de resistência – política e pedagógica 

– de modo a tornar possíveis outras relações sociais emancipatórias, os grupos 

dominados têm constituído suas biografias, através de práticas e discursos em favor 

da liberdade, da cidadania plena, da participação no poder, pela re-definição de seus 

interesses de classe, isto é: no nível da política cultural; na superação de déficits 

sociais, no afastamento da manutenção do status quo e na ruptura com a ideologia 

dominante, com suas contraditórias representações, enviesadas por preconceitos.  

          Essas lutas são cruciais no âmbito da formação política das identidades, 

expressam também, a dimensão tão importante da cultura, com suas diferentes 

tipificações. Não se trata, evidentemente, de re-transferência do lugar das classes e 

grupos políticos, a discussão é pela legitimação dos direitos de cidadania que pesa, 

dialeticamente, sobre as formas de controle do poder e participação da sociedade. 

Tornar possível uma “linguagem comum” que favoreça os grupos subordinados 

como portadores de suas mensagens, considerando-os atores transformadores da 

mesma, requer situações que se combinem, poder, exercício de controle e 

democracia, a fim de transcender os incongruentes históricos da vida pública. Com 

efeito, sem focalizar a função da linguagem política, assim como, às múltiplas 

experiências dos grupos populares em práticas de oposição,  novamente   se   reduz  

esse capital cultural a uma esfera secundária, como forma de se fazer política a-

criticamente. Nosso argumento defende a premissa do acesso aos bens materiais e 

                                                 
70  Sobre o dualismo brasileiro ver o clássico de Jacques Lambert, Os dois Brasis. São Paulo: Companhia Ed. 
Nacional, 1967; também o conhecidíssimo estudo  de Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. São Paulo: 
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simbólicos em favor dos grupos desfavorecidos, no amplo domínio cultural e social, 

por causa das conexões entre educação e cidadania, possibilitadas a partir de 

princípios concretos dos direitos e práticas de ação política (GILBERT, 1998, In 

SilVA, p. 46), de modo que se possa reavaliar criticamente as condições que 

deformam, legitimam e reproduzem formas particulares da vida social  (GIROUX, 

1988, p. 24). Nessa arena, torna-se necessário – no domínio da escola – que as 

“teorias e as práticas educacionais” revelem a natureza complexa da esfera pública e 

possam co-participativamente está preparando professores e estudantes para lutar 

por espaços mais democráticos. 

          Repolitizar o conceito de educação e expor as armadilhas da teoria e da 

prática educacional é oferecer visibilidade com relação à função política dos sujeitos 

sociais. O discurso em favor de uma cidadania libertadora apela para a redefinição 

crítica e criativa de identidades coletivas, sem dissolvê-lo, por um lado, nem 

excessivamente fragmentá-lo, por outro. 

          A identidade de grupo é um apelo contra-hegemônico fundamental, por 

encarar, entre outras, os dilemas de classes como expressão objetiva a favor do 

desenvolvimento de formas mais ativas; por deslegitimar instituições ou situações 

subjetivas que reproduzem, de maneira imparcial, o modelo dominante, sem 

questionamento contínuo com relação às saturadas condições opressivas em que 

tem sido edificado. No campo das identidades culturais, compreender como a 

ideologia dominante pauta seu modelo padrão de racionalidade branca, funciona 

como uma “ferramenta heurística” importante, capaz até mesmo de gestar um novo 

marco teórico revolucionário, pondo, assim a prova, a acriticidade da produção de 

povos excluídos. 

                                                                                                                                                         
Companhia das Letras, 1999. 
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          Construir, por sua vez, esse novo discurso, pesa sobre as análises factuais da 

sociedade cultural – corroborada por um excessivo tecno-tradicionalismo e 

inelasticidade econômica – mas é fundamentalmente pela real necessidade de 

romper-se com as lógicas behavioristas da ciência moderna e pós-moderna, cada 

vez mais embutidas de linguagem e definições ideológicas frias ao sistema 

dominante, que o novo discurso hermenêutico se faz urgente. Quando a crítica se 

torna emancipadora, surgem possibilidades, diferentemente de intenções, de se 

estabelecer outras condições e experiências positivas diante da garantia e sucesso 

dos direitos civis. Tem sido esse o foco das abordagens delineadas pelos estudos 

culturais. 

         Análises nessa direção procuram reconceber o lugar dos sujeitos sociais, 

desvendar a não neutralidade da sociedade e por abaixo a lógica da administração 

do poder e da ciência, potencializando, por conseguinte, os sujeitos com relação a 

formas mais críticas de política cultural, de ação pedagógica e de delineamentos 

estruturais, de maneira que desenvolvam mecanismos de resistência contra-

hegemônico e não simplesmente um estilo particular de estarem no mundo. Para 

uma compreensão temática dessa natureza – daquilo que aproxima esse trabalho 

com o discurso por uma interculturalidade emancipadora – tomaremos as categorias 

reconcebidas de Gramsci por H. Giroux (1997; 1988) sobre a análise e função social 

dos educadores/as como intelectuais. Diga-se de início que a re-leitura em Gramsci 

feita por Giroux é uma crítica contundente à concepção tradicional, locada entre 

alguns teóricos burgueses, que defendiam a existência dos intelectuais 

independentemente da realidade de classe, cultura, poder e política, como se esses 

sujeitos pudessem viver num outra órbita, flutuando, “livres e descompromissados” 

desenvolvendo um tipo de trabalho que seria objetivo e apolítico (GIROUX, 1988, p. 
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30).  Giroux procura captar a natureza atual do discurso crítico e da função 

pedagógica, acenando quatro categorias para os educadores enquanto intelectuais. 

Quais sejam: 

 

 Intelectuais transformadores; 

 Intelectuais críticos; 

 Intelectuais adaptados; 

 Intelectuais hegemônicos. 

 

             Antes, porém, de delinearmos – a partir de Giroux - essas categorias 

teóricas, cabe observar, assim como explicita o próprio autor, que não são 

categorias “típico-ideais”. Se a preocupação fosse formatar modelos categoriais 

impermeáveis estaríamos novamente reproduzindo interesses circunscritos e 

escamoteando a complexidade das tensões que diferentes práticas provocam. Essas 

categorias, entretanto, revelam a dinâmica da luta entre sujeitos - como prática social 

ou afirmação ideológica – sendo “assumidas por diversas posições políticas e visões 

de mundo” (Idem, p. 31). Embora compreendemos que a radicalidade do discurso 

dependa do lugar em que é provocado e pronunciado, a linguagem emancipadora se 

separa dialética e profundamente, daquelas experiências que negam e invalidam aos 

grupos subordinados o direito de sua própria história, e afasta-se das 

pseudomediações que refundam o discurso hegemônico positivista como neutro, 

despolitizando ou suficiente. A linguagem defendida aqui, como conceito 

antropológico da significação, inscreve-se no minado campo do discurso teórico, que 

presume uma relação comprometida com a possibilidade dos sujeitos atuarem em 

contextos sócio-histórico-receptivos, problematizando e transformando-o. 
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3.4.1. Intelectuais transformadores/as 

 

           Em Giroux a categoria “intelectuais transformadores”, indicados a partir de 

suas múltiplas análises em Gramsci, Freire, Dewey, Zeichner, etc., fazem emergir a 

figura do professor oriundo de qualquer grupo, no sentido de desenvolver culturas e 

tradições emancipatórias, dentro e fora das esferas públicas alternativas (GIROUX, 

1988, p. 32); utilizando, para isso, de um instrumental específico: a linguagem da 

crítica. Decididamente o discurso que provoca o afastamento de atitudes 

descompromissadas, ganha fôlego na medida em que a autocrítica torna visível às 

estratégias pedagógicas em favor do que Giroux denomina “pedagogia radical”. Sua 

premissa, nesse sentido, aborda, como tarefa central, para categoria de intelectuais 

transformadores, a de: 

 

Tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico. No 

primeiro caso, isto significa inserir a educação diretamente na esfera 

política, afirmando que a escolarização representa tanto uma disputa por 

significado, como uma luta a respeito de relações de poder (Idem, ibidem).  

 

             Essa situação peculiar não pode ocorrer se a escola deixa de explorar as 

relações dialéticas entre poder e política, indivíduos e grupos, mapeando sob quais 

bases estruturais o efeito desses binarismos se processam. Giroux dirá que tanto a 

escolarização, a reflexão crítica e a ação dos sujeitos tornaram-se essenciais a fim 

de possibilitar a construção de um projeto politicamente transformador, capaz de 

motivar os alunos “a desenvolverem uma profunda e inabalável fé no combate para 

vencer as injustiças e mudarem a si mesmo” (Ibidem).  Um dos pressupostos 

radicais para essa passagem é justamente compreender a sutileza e dinâmica das 

reificações da realidade e construir estratégias (estratégias claras, conforme 
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pensava MAKARENKO, 1986) que transcendam esses limites. Nesse caso defende 

o autor: 

Conhecimento e poder estão inextricavelmente ligados, pois há o pressuposto 

de que, para mudar a vida de maneira a torná-la possível, é necessário 

compreender as precondições necessárias para lutar por ela (idem, ibidem). 

 

           Assumindo o papel de repetidor procedimental, de condutor instrucionista 

e/ou conteudista formal, o professor reduz seu campo do ensino e imobiliza sua 

autonomia intelectual. Comportamento controlado significa enfraquecer a capacidade 

de atuar reflexivamente sob objetivos pedagógicos cruciais. A ênfase dada, por sua 

vez, aos aspectos instrumentais, desperdiça a oportunidade de se questionar 

diferentes práticas, métodos didáticos, formas de pesquisa, programas e teorias 

educacionais, eximindo também do doscente a tarefa de pensar, propor e avaliar a 

natureza e os princípios dessas ações. No tocante aos estudantes às implicações 

são ainda piores: “com freqüência preocupam-se em apreender o como fazer, o que 

funciona ou o domínio da melhor maneira de ensinar um dado campo de 

conhecimento” (GIROUX, 1997, p. 153). Paradoxalmente entre aqueles que se 

espera o desenvolvimento do pensamento crítico, muitos têm ordenado a estrutura 

de suas vidas práticas em normas de “gerenciamento pedagógico”.71  

            Analisando os programas de treinamento de professores nos Estados 

Unidos, Giroux (1997, p. 159), denuncia à excessiva orientação behaviorista, 

mostrando as implicações desta abordagem – que não deixa de ter significação para 

o caso brasileiro - com relação ao debate sobre formulação de programas de 

formação de professores. Subscreve o autor, citando Zeichner: 

                         Subjacente a esta orientação na formação dos professores encontra-se 

uma metáfora de “produção”, uma visão do ensino como “ciência aplicada” 

                                                 
71 Termo empregado por Giroux, 1987. 
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e uma visão do professor como principalmente um “executor” das leis e 

princípios de ensino eficaz. Os futuros professores podem ou não avançar 

no currículo em seu próprio ritmo e podem participar de atividades de 

aprendizagem variadas ou padronizadas, mas aquilo que eles têm que 

dominar tem escopo limitado (por exemplo, um corpo de conhecimentos de 

conteúdo profissional e habilidades didáticas) e está totalmente 

determinado com antecipação por outros, com base, muitas vezes, em 

pesquisas na efetividade do professor. O futuro professor é visto 

basicamente como um receptor passivo deste conhecimento profissional e 

participa muito pouco da determinação do conteúdo e direção de seu 

programa  de preparação (op. cit., p. 159). 

 

          Tornar o pedagógico mais político significa, portanto, recolocar a escolarização 

no domínio da “esfera pública”, isto é, desenvolver alternativas pedagogias 

inclusivas, heterogêneas, plurais e, criticamente situadas, em experiências da vida 

cotidiana. O ponto de ebulição dessa perspectiva entende que o conhecimento é 

problemático e que não se pauta a partir de um projeto pronto. Compreende a 

história como possibilidade, se recusa a assumir  neutralidade da ciência de 

resultado; não aceita “domesticação do tempo” e o fim dos sonhos emancipatórios 

da condição humana.72 Interroga, repetidamente, a função social da escola, o papel 

do professor, as questões de poder, de controle e produção do conhecimento. Por 

aperceber a não imparcialidade do lugar da escola, onde se tecem discursos com 

interesses políticos, culturais e ideológicos (não menos livres de valores que 

legitimam relações sociais) é vital o desvelamento dessas questões. Lembra Giroux 

(1997, p. 162) que as escolas fazem muito mais que repassar um conjunto comum 

ou específico de valores e conhecimentos. Ao contrário, representam formas de 

conhecimentos, práticas  de  linguagem,        relações e    valores  sociais, pois    são  

                                                 
72 Para uma análise da condição humana, ver o excepcional tratamento oferecido por Hannah Arendt, 2001. 
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pré-seleções e exclusões particular da cultura mais ampla. Significa afirmar, que 

tanto servem para introduzir e confirmar caracteres gerais da vida social, como para 

escamotear demandas específicas. 

          No primeiro caso a tarefa de tornar o pedagógico mais político, Giroux deixa 

claro o papel da escola quanto ao significado das relações de poder, inserindo a 

educação na esfera política. A segunda tarefa, “tornar o político mais pedagógico”, 

não des-intersecciona da primeira abordagem. Seu argumento teórico privilegia a 

correspondência entre interesses políticos, dialogicidade, reflexão, autonomia e 

emancipação. Sugere que os intelectuais transformadores estejam atentos para a 

necessidade de dar aos alunos voz ativa (1988); que os trate como agentes críticos 

tornem o conhecimento problemático, utilizem o diálogo com um vernáculo reflexivo 

e, por conseguinte, argumentem em prol de um mundo qualitativamente melhor para 

todas as pessoas (1997). Essa ênfase emancipadora é um imperativo fundamental 

quanto às peculiaridades da relação entre linguagem crítica e linguagem da 

possibilidade, ou seja: 

 

Os intelectuais transformadores devem considerar seriamente a 

necessidade de enfrentar aqueles aspectos ideológicos e materiais da 

sociedade dominante que tentam superar a questão do conhecimento da 

questão do poder. Isto significa trabalhar para criar condições materiais e 

ideológicas na escola e na sociedade mais ampla que dêem aos alunos a 

oportunidade de se tornarem agentes de coragem cívica, isto é, cidadãos 

que possam atuar como se uma autêntica democracia realmente 

prevalecesse, fazendo o desespero parecer inconveniente e a esperança 

exeqüível (GIROUX, 1998, p. 33). 

 

          Segundo as disposições dessa perspectiva, num sentido lato, ela se afasta por 

definitivo da idéia de compreender isoladamente os problemas ou os sujeitos. Seu 

intento transcende, portanto, o imediatismo. Busca captar múltiplos argumentos, 
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articulando-os à natureza e função dos discursos, das relações sociais; dos valores 

produzidos nos diferentes ambientes culturais ao lugar das classes, gêneros, raças, 

e, por fim, compreender a história política.  

          Entretanto para que os intelectuais transformadores/as possam promover 

mudanças dessa envergadura praxiológica, precisam, segundo Giroux (1997, p. 

163), desenvolver um discurso que una a linguagem da crítica e a linguagem da 

possibilidade, indicando novas formas de cultura, práticas sociais alternativas com 

outros modos de comunicação, ancorados numa visão realizável do futuro, 

ampliando, assim, o campo da cultura escolar enquanto espaço de luta politicamente 

contra-hegenômico. Juntamos a essas duas categorias outros pressupostos: a 

necessidade de se fazer valer no tempo presente o desejo de um ideal político - 

superando a espontaneidade - a falta de qualidade no desempenho intelectual ou o 

pouco engajamento quanto à ausência de um plano de conquista da autonomia 

cultural e domínio moral. Dentro dessa tarefa, cabe lembrar que a imobilidade de 

iniciativa dos sujeitos é um componente específico relativo à meta de 

desenvolvimento das ações estratégicas, e deva ser analisado a partir dos 

interesses gerais das lutas políticas. Constituir uma vanguarda que resista, combata 

e proponha alternativas possíveis é um esforço sumamente necessário à luta contra 

as desigualdades. A “teoria revolucionária sem movimento revolucionário” pensada 

por Lenin (1981, p. 134) - o armamento das massas - pode parecer para alguns uma 

sentença escaldada. Porém, o menosprezo dessa articulação revelou em práticas 

diversas, quão frágeis podem ser as lutas políticas sem estratégias solidamente 

claras. Ensina uma lei da mecânica que a ação iguala a reação; já na história, 

conforme Lenin (1978, p. 79) a força destruidora de uma revolução também 

depende, em medida apreciável, da força e da duração da regressão que sofreram 
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as aspirações à liberdade; depende da profundidade do antagonismo entre a 

“superestrutura” arcaica da sociedade e as forças vivas da época considerada.  

          Assim, é fundamental rechaçar, o voluntarismo espontaneísta, isto é, aquelas 

ações sem definição política precisa, isso por que a linguagem da possibilidade é 

uma disposição possível quando subverte radicalmente toda a pérfida enfermidade 

que acompanha a dominação de classes, seja ela de que forma se apresente. Em 

alguns casos a resistência pode parecer fraca, desarticulada ou dispersa, mas não 

significa sua inexistência. São forças que se complementam, embora 

contraditoriamente. Aqui a liberdade não pode ser apenas uma “grande palavra” 

(Lenin), um superficial juízo de valor moral, uma representação metafórica ou a 

ingênua intenção de planificar as “raças”, mas uma meta verdadeira, com força 

suficiente, capaz de assegurar mudanças real e constitutivas de um futuro, onde 

todos/as consigam em vida serem aceitos com suas diferenças.  

          Não há superação de relações capitalistas se a estrutura de exploração 

também capitalista permance inalterada. Nesse caso, cabe aos professres/as 

enquanto intelectuais trasformadores/as, significar, no plano praxiológico, os 

diversos equívocos interpretativos listados como referenciais e/ou paradigmas 

teóricos, seja quanto aos processos de uma exploração exacerbada, exclusão 

contínua, formas de alienação, produção de violências ou mesmo quanto às 

redutoras análises sobre ensino/aprendizagem e fracasso escolar. 

 

3.4.2. Intelectuais críticos/as 

 

          O discurso crítico da produção do cotidiano não significa que seja ativamente 

um discurso engajado, emancipador ou politicamente esperançoso. Giroux faz ver 



 176

que os intelectuais críticos não estão neutros, pois são ideologicamente alternativos 

às instituições e às formas de pensamento existentes, porém, o que há ainda de 

mais grave, é o fato de não se considerarem ligados a qualquer formação social 

específica, nem se vêem desempenhando uma função social que seja 

expressamente política por natureza (1988, p. 34). A crítica nessa esfera não é 

precisamente possibilidade, mas confirmação de algo, que embora mereça ser 

avaliado (a divisão da sociedade, por exemplo) não muda substancialmente. Quando 

os pensadores/as críticos/as argumentam em favor da cultura da classe 

trabalhadora, a fazem numa perspectiva reducionista, ignoram as diferentes 

situações que os modos de resistência popular se auto-caracterizam. A “função 

crítica” de seus protestos compreendem como “status profissional”, ou seja, como 

parte de sua obrigação enquanto intelectuais. Significa afirmar, para certos casos, 

que a postura desses educadores/as 

 
é a-política ao nível de sua consciência e eles tentam definir sua relação 

com o resto da sociedade como livre de amaras. (...) são críticos das 

desigualdades e injustiças, mas freqüentemente se recusam ou são 

incapazes de avançar de sua postura isolada para o terreno da 

solidariedade coletiva e da luta (Idem, ibidem). 

 

           As omissões nesse campo de luta justificam-se com argumentos 

ideologicamente combinados, quais sejam: que vivemos em uma sociedade 

totalmente administrada; que a história está em mãos de uma tecnologia fora de 

controle e, se recusam em acreditar que exista ação humana que tenha qualquer 

efeito sobre a história (Idem). Tal discurso-linguagem se transforma numa quimera a 

ponto de afirmar somente a crítica como domínio possível de um espírito-puro que 
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se move através de representações teóricas sob a superfície da prática.73 Quanto 

mais próximos se encontram da realidade vêem-se igualmente insatisfeitos. A 

realidade é pura dedução. Nela não há qualquer refúgio. Então, a maneira como os 

intelectuais críticos analisam a vida se revela ancorada pelas condições de 

existência do modo de vida que têm, por isso, nessa perspectiva, não se inclui 

possibilidade de um devir melhor. O mundo parece ser, como disse Marx (1984, p. 

184) “um acaso infeliz, uma anomalia impossível de mudar”. 

         A possibilidade desses intelectuais plainar enquanto estrato social acima da 

sociedade havia sido combatida veementemente por Marx já ao denunciar os 

socialistas utópicos, tachando-os de curandeiros sociais, que tão somente queriam 

com suas panacéias variadas (teorias sem praxis) suprimir as misérias gerais, sem 

tocar nos problemas do capital. Estar além dos conflitos entre classes transforma o 

intelectual crítico em ideólogo daquilo que supostamente nega. As vicissitudes da 

vida cotidiana, as pressões externas por um fazer-se político diferenciado, a 

construção de alternativas combatentes quanto à insuficiência de uma abordagem 

fechada, parece não romper com a radical predisposição dessa categoria em mudar. 

Giroux faz notar, lembrando Karl Manheim e Jurgen Habermas - entre outros - que a 

prerrogativa de não conciliar conhecimento e interesses humanos, se metamorfoseia 

numa ideologia refratária, proscrita pela concepção burguesa de ver e condenar o 

mundo. O engajamento não torna o conhecimento parcial e os intelectuais não 

diminuem por envolverem-se em causas públicas (é o que os professores/as, 

intelectuais trasnformadores/as da COPIPE, tem mostrado nesses últimos oito anos).  

                                                 
73 Lembremos aqui a segunda tese sobre Feuerbch, que desmistifica o significado da atividade prático-teorica, 
embora pareça custoso para alguns admiti-lo. Afirma Marx (1984, p. 179): “A questão de se saber se ao 
pensamento humano corresponde uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas, sim, prática. É na prática 
que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e a força, o caráter terreno de seu pensamento. A 
quimera em torno da realidade ou irrealidade de um pensamento isolado da prática é um problema puramente 
escolástico.” 
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A missão do analista da sociedade (FROMM, 1979), o lugar dos intelectuais 

comprometidos (GIROUX, 2003) ou o papel revolucionário do intelectual (LENIN, 

1978), 

É precisamente tornar-se integrado àqueles movimentos equipados de 

conhecimento emancipatório – teórico e prático. O fato de que esses 

movimentos influenciam os intelectuais, tanto quanto são influenciados por 

eles, é parte do resultado contraditório – e necessário – da formação do 

intelectual transformador (GIROUX, 1998, p, 36). 

 

          Morin (1999) faz lembrar, acertadamente, que ciência sem consciência é outra 

forma ideológica de perpetrar a dominação. É necessário afirmar, entretanto, que a 

própria ciência, deve tornar-se consciente dos limites de suas aspirações à 

totalidade e que a descoberta da inelutabilidade da diferença constitui uma das 

importantes conquistas da época contemporânea (GIROUX, op. cit., idem). Essa 

recusa a um pragmatismo da razão objetiva (indolente) é possível, quando a 

memória pública considera o conhecimento uma construção social e histórica - 

objeto de disputa - onde o lugar do outro ganha múltiplos significados e cria, por sua 

vez, alternativas e condições de luta real para negociar, desafiar e superar as 

ideologias e maquinarias do poder que ardilosamente tem posicionado alguns 

sujeitos e simultaneamente negado o protagonismo a outros tantos (GIROUX, 2006, 

p. 46).  

 

3.4.3. Intelectuais adaptados/as 
  

          Os pressupostos ideológicos assumidos pela categoria intelectuais adaptados, 

listados por Giroux (1998), resultam de uma intrínseca subordinação – ideológico-

prática – com relação aos grupos de poder. Em geral, estabelecem seus argumentos 

ilusórios com tanto esmero, satisfazendo as necessidades das classes dirigentes, 
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que chega a ser difícil não assemelhá-los como agentes do status quo, cujo negócio 

comum é fortalecer os interesses do segmento opressor. Não é papel dessa 

categoria denunciar os antagonismos de classes. Fazem vista grossa sob as formas 

de opressão, não consideram importante às lutas de resistência travada no passado 

e continuados pelo povo no presente; e não corroboram com a idéia de compromisso 

social. Colocam-se livres das amarras geradas pelos conflitos e desimpedidos de 

aturem propositivamente. “Funcionam” para produzir e mediar assepticamente, como 

diz Giroux (idem, p, 37) idéias e práticas sociais que servem para reforçar a 

alienação da sociedade dominante. A especulação e o rigor da sistematização 

caracterizam o perfil desse grupo. Formas de avaliar e modelos rígidos de 

investigação ocupam lugar central no campo que acercam os problemas defendidos. 

           Em verdade as questões concernentes são quase sempre enigmáticas; as 

respostas pretéritas e os objetivos correspondem a uma variedade de formas 

previamente dirigidas. Entre eles parece não haver problema algum em não se 

oferecer autonomia aos sujeitos. As coisas são sempre sólidas e estáveis quando há 

um único sentido de totalidade ou quando a produção da verdade fica submetida a 

certas idéias preordenadas.  As ambigüidades e conseqüências desse discurso-

vínculo projetam-se ampla e transversalmente sob variados domínios, seja dentro da 

esfera pública, seja no epicentro do campo privado, de onde se faz gerar. É 

enganador pensar a partir de um único viés temático. Quão singular é também o 

modo como acertificam-se dos problemas humanos, apresentado-os num quadro 

relativamente unitário do que representa a totalidade dos fatos: mundo sem 

incertezas ou conflitos; objetividade científica; realidade como um todo orgânico; 

correspondência entre pensamento, percepção, ação e intenção, etc. Todas essas 

questões, arroladas como uma espécie de lei natural, formam um apelo 
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contraproducente, estritamente moralista e conservador. Os intelectuais adaptados 

são, portanto, o oposto do intelectual público de oposição. Esse difere radicalmente 

do outro, pois  

trabalha a partir de um projeto político, fala para audiências diversas, 

conecta a reforma institucional a questão de acesso e apreende uma 

linguagem de crítica e de possibilidade que é amplamente concebida e 

capaz de abordar uma variedade de questões sociais e culturais 

relacionadas (GIROUX, 2003, p. 69). 

 

 
          De modo geral, prevalecem na categoria intelectuais adaptados, formas 

culturais muito próprias, oferecendo-lhes unidade lingüística na mesma proporção 

que se costura vínculos identitários a partir de sua finória maneira de conceber 

relações raciais e sociais. Essa atuação pela unidade política, pela integridade dos 

grupos de poder, favorece os preconceitos e os privilégios, sejam eles de educação, 

posição social, econômico, religioso ou mesmo étnico-racial. O seu discurso pela 

democracia é essencialmente formal e, por isso mesmo, atende tanto às 

conspirações liberais, anti-reformistas, ou age sub-repticiamente a favor das 

ditaduras (RODRIGUES, 1982, p. 137), no caso brasileiro, em nome do 

anticomunismo, da ordem e do progresso. Esse complexo de interesses – 

conservantismo, personalismo, conciliação, terrorismo político e corrupção – são 

defeitos da minoria e deles resultam, conforme Rodrigues (1982), as insuficiências 

da própria sociedade. 74

 
3.4.4. Intelectuais hegemônicos 
 
           Existe uma estrita articulação entre intelectuais hegemônicos e os interesses 

de suas afiliações a partir do perfil técnico-subalterno que desempenham, pois não 
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apenas reproduzem as orientações da classe dominante como se esforçam por 

conduzir os níveis de tensão da sociedade política sob o crivo reducionista de 

representações morais. Alimentam, concatenadamente, a compreensão da história 

como uma narrativa linear, despolitizando a tarefa da ciência de maneira velada ou 

explícita. Assumir parcerias espúrias com grupos de interesses é um modo 

relativamente cômodo de manter o meio termo do discurso crítico, de manter 

inalterado à apropriação desigual das relações de poder. As práticas de linguagem 

numa mesma proporção que o lugar social dos sujeitos, constitui situações concretas 

tanto por introduzir termos específicos como modos de vida (GIROUX, 1988, p. 43). 

Os significados incidem na maneira como o poder funciona, em alguns casos, sob as 

situações como os desdobramentos de estruturas retrógradas se desenvolvem. 

           Esses intelectuais favorecem a prática de violências simbólicas contra a 

sociedade, construindo uma sofisticada retórica acerca da noção estática da cultura, 

da transmissão do conhecimento ou da formatação de crenças e abordagens 

antiplurais, seja a partir das diferenças de classe, sexo, raça ou até mesmos graus 

de idades. A cultura é apresentada como impermeável algo que transcende os 

conflitos, dicotomizando as relações assimétricas de poder e subordinando às lutas 

sociais a um plano secundário de infra-importância. Como ideólogos desviam do 

caminho os ideais da emancipação. Sob dupla modalidade esses intelectuais são 

cooptados na esfera pública: a) primeiro pelo pragmático apoio acadêmico com 

relação às formas de liderança moral e intelectual que colocam à disposição dos 

grupos dominantes; b) segundo pela colaboração das condições de seu trabalho 

quanto à preservação da ordem existente (GIROUX, 1988, p. 38). Não é difícil, 

denuncia Giroux (idem), encontrar nas listas de consultoria (fundações, 

                                                                                                                                                         
74 Ver José Honório Rodrigues, op. cit.,  particularmente as teses e antiteses da história do Brasil (pp. 121 a 139). 



 182

congregações, universidades) esses sujeitos ocupando proeminentes postos nos 

vários níveis de ensino.  

          Esse tipo de intercruzamento somente é possível devido à presença de uma 

unidade esmagadora que atua nos modos de pensar, consumir e organizar relações 

de poder. A sobreposição de interesses a favor de grupos ou classes dominantes, 

presos à égide dos intelectuais hegemônicos, produz, performaticamente, um 

ambiente que agrega sob reflexo de práticas simbólicas, a racialização da 

sociedade. Embora não se encontre acordo uníssimos nesse seguimento, há toda 

uma maneira de definir relações entre os diferentes grupos, e isto cria uma espécie 

de cadeia cíclica com relação ao modo nalvadamente alegórico de preservar 

mentiras contraproducentes; de subverter as vozes dissonantes (de negros, 

indígenas, sem-terra, migrantes, desempregados, mulheres, favelados, 

homossexuais, refugiados políticos, poetas e artistas da resistência, meninos de rua, 

camponeses arruinados, prostitutas, lésbicas, ciganos, mendigos, trabalhadores 

subalternos) tecidas, lapidadamente, sob um odioso extremismo classe-racial. Essa 

condição - dada como pós-moderna - propositadamente dissemina o desarranjo das 

identidades sociais, promovendo descontinuidades no campo das diferenças 

culturais. A ampla tipificação que envolve tal abordagem revela também, o quanto 

ainda preside, contraditoriamente, níveis não consensuais. 

          Nos embates outorgados de forma parcial, os intelectuais hegemônicos, 

confundem privilégio com política da tradição. Reacender essa discussão traz para o 

debate aberto uma pretensão alternativa, expressa no modo de se chegar a 

formulações estratégicas, daquilo que Bhabha chama “representações ou aquisição 

de poder” – empowerment - (BHABHA, 2005, p. 20). Sendo servidores da elite, 

decantam o silêncio dos excluídos como norma e crêem ser possível uma natural 
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interdependência daquilo que é público transmigrado em privado, mas também como 

resistência à assimilação da ideologia dominante. Essa posição antagônica não 

admite ser representada. Nada que ponha em xeque seu equilíbrio é aceito e, refuta-

se qualquer tentativa contrária. A unificação desse credo presume a existência de 

uma maneira seleta de compor os interesses dos que representam à ínfima minoria, 

desconsiderando as aspirações e necessidades da maioria. 

          A luta contra a formação de um enciclopedismo confortável requer, entre 

outras coisas, superar formas desviantes ou memoricistas de se pensar o 

conhecimento; de rejeitar a mera performatividade escolar e ir além dos modelos de 

análise baseados positivamente em leis estatísticas, objetividade, controle físico e 

previsão. Se a “natural” factualidade da ciência se pautar à sombra de pedandismos 

tradicionalistas, torna estéril a tarefa da critica radical, isto é, de reconceber 

necessidades plurais quanto ao desenvolvimento de um outro princípio pedagógico-

gnoseológico educacional. Não obstante, toma como inapropriado às representações 

e exposições particulares que os grupos populares dão as suas vidas. A questão de 

forjar uma teoria educacional alternativa ou libertária (MAKARENKO, PISTRAK, 

FREIRE) não é tarefa de mera substituição pedagogicista, pois tem a ver também 

com a maneira como são construidos os conceitos e se responde à versão elitista da 

realidade social. Gramsci já problematizava em 1916 essa situação, dizendo: 

 
Devemos romper com o hábito de pensar que a cultura é conhecimento 

enciclopédico, através do qual o homem é concebido como mero recipiente 

para despejar e conservar dados empíricos ou fatos brutos e desconexos 

que subseqüentemente ele terá que distribuir em seu cérebro como nas 

colunas de um dicionário de forma a ser capaz de no futuro responder aos 

diversos estímulos do mundo externo. Essa forma de cultura é realmente 

prejudicial, especialmente para o proletariado. Ela só serve para criar 

desajustados, pessoas que se acreditam superiores ao resto da 
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humanidade porque acumularam em sua memória uma certa quantidade 

de fatos e datas que vomitam em toda a oportunidade a ponto de quase 

levantar uma barreira entre elas e os outros (cit., GIROUX, 1997; p. 237). 

 

          Gramsci rejeita, incondicionalmente, a transmissão do conhecimento pautada 

num sujeito vazio, desmobilizado por dentro. Conhecer em Gramsci é mediar, 

construir resistência contra-hegemônica, rearticular a consciência ou questionar a 

velha hegemonia de imposições espalhadas em quase todos os estratos da vida 

pública. Tal prerrogativa, por um lado, insiste que as ideologia devem ser combatidas 

e “des-reificadas”; mas também, por outro, compreende que “as práticas 

hegemônicas estão sedimentadas nas relações sociais (personalidades e estruturas 

de necessidades) e ambos devem ser transformados através de formulações sociais 

concretas que permitam comunicação e ação crítica (GIROUX, idem, p. 240).  

          Tal cenário multeferencial não invalida os níveis de contradição que estão 

submetidos os intelectuais transformadores/as. Sabe-se que há um fosso real entre 

o “discurso da crítica e o discurso da possibilidade”. As práticas de linguagem 

tendem se constituir em ferramentas heurísticas e podem provocar transformações 

radicais ou venham a se render a formas repetitivas de cooptação de poder na 

sociedade. Não há, porquanto, nessa concepção, um design único e performático 

que seja capaz de abarcar toda a complexidade das lutas sociais.  

          O discurso utilizado por Giroux da “possibilidade”, afirma que “se as 

necessidades (que não são estáveis) podem ser construídas, podem também ser 

desfeitas e reconstruídas de acordo com as preocupações emancipatórias” (op. cit., 

p. 44). A produção e legitimação das relações sociais devem ser tomadas de 

maneira crítica, através de projetos coletivos que não somente seja possível recriar 



 185

velhas estruturas, como torme-se realmente exeqüível a realização de uma vida 

qualitativamente melhor entre todas as pessoas.  

          É dentro dessa esfera dialética que o político se revela pedagógico, 

caracterizando-se num movimento/envolvimento vivo, engajado, responsável; 

expressão plural do desejo democrático em face da redefinição das relações de 

poder75. A projeção teórica dessa perspectiva - no campo educacional - procura 

revelar a conectividade do papel ideológico da educação, secionando as “formas 

sociais mais amplas”, reconhecendo, por sua vez, o potencial de resistência dos 

professores/as, alunos/as e comunidade escolar, sem ignorar ”as relações entre 

cultura e poder “ou as implicações“ da escola na reprodução de ideologias e práticas 

sociais opressivas” (GIROUX, idem, p. 75-79). Assim, o primado do político está 

enviesado numa concreta posição de luta política, que incorpora o respeito pela 

dignidade humana em seu sentido pleno, na constituição de uma sociedade livre, 

verdadeiramente justa e democrática.   

           O não reconhecimento da diferença cultural se faz porque evoca 

sorateiramente, o imperativo da falta que é então construída por condições 

discursivas e posicionalidades. A “articulação sintagmática” - códigos, conotações e 

associações culturais - (BHABHA, idem, p. 173), nas ciscunstâncias de nossa 

discurssão, com uma série de outros saberes e posicionalidades diferenciais, gera 

formas de saber, modos de difenciação, lugares de poder e, diz respeito, à invenção 

de “novas cidadanias” (SANTOS, 2000, p. 63), no imbricado terreno da igualdade e 

da diferença; tornam-se condições fundantes para a afirmação de políticas 

                                                 
75 Nossa compreensão de poder se assemelha, nesse contexto, aquela delineada por Giroux (1988, p. 58), qual 
seja: “O poder entendido como um conjunto concreto de práticas que produzem formas sociais, por meio das 
quais diferentes padrões de experiências e modos de subjetividades são construídas. Nesse sentido, o poder inclui 
(...), a exigência de mudança institucional ou de distribuição de recursos econômicos, pois significa também um 
nível de conflito e luta que desenrola em torno do intercâmbio do discurso e das experiências que tal discurso 
produz, medeia e legitima”. 
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emancipatórias ou como opção provocadora de uma outra ordem de valores que vá 

muito além do rasteiro limite de pensar oposições, polaridades binárias, da diferença 

cultural, a partir de um não-senso ou senso-incomum central. 

         Averiguamos que os membros da COPIPE se auxiliam tanto de um discurso 

pedagógico no sentido micro, como de um discurso político no sentido macro. 

Significa que o lugar dos sujeitos da EEI não é pré-fixado e inalterável. A 

combinação de um sujeito pedagógico com um sujeito social não paralisa a 

qualidade da práxis constituída. Embora concentrando esforços na esfera 

educacional, a COPIPE também procura atuar sob uma perspectiva que leva em 

apreço à correção das desigualdades de um modo geral e as situações de 

anacronismos estruturais, especificamente. Criando, por sua vez, condições para um 

diálogo intercultural a base da tolerância e do respeito.  

          Defendemos, por sua vez, que os professores/as e lideranças da COPIPE 

dispõem realmente de um perfil de intelectuais públicos transformadores/as, pois 

desafiam o status quo através de um trabalho organizado, oferecendo a sociedade 

envolvente à crítica sobre seus problemas estruturais e também procedimentais, 

como maneira de garantir seus projetos coletivos. 

           Creio que a apropriação do modo de ver-partilhar-e-viver no mundo; de 

compreender-analisar-e-reagir às diferentes formas de opressão, constróem visões, 

fortalecem a resistência cultural, faz emergir identidades e cria mobilização em torno 

da justiça e da igualdade. Faz-nos pensar também em termos de um modo particular 

de reeducação da cultura política e essa, autodefinindo-se pedagogicamente; 

compondo, assim, um outro pensamento de cultura, educação e política. Certamente 

para compreender melhor os sujeitos (seus direitos culturais ligados aos direitos 

políticos, à cidadania), não haja melhor maneira do que nos aproximar deles, ir em 
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direção. As “lições” dos Estudos Culturais oferecem essa opção: uma perspectiva de 

análise crítica social, de estar junto. É o que faremos com a análise do próximo 

capítulo. 
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                 CAPÍTULO IV 
                                                                                                                             

 
4. DAS RETOMADAS DE TERRAS ÀS “RETOMADAS” DAS ESCOLAS: Esboço 
das duas últimas décadas no Brasil da Educação Escolar Indígena (1980-1990) 
– (Eixo Pedagógico: Organização) 
 

 
 

Essa discussão que antecede à análise da dimensão política formativa 

entre professores/as indígenas do Estado de Pernambuco, articulados/as a partir da 

COPIPE, resituará, brevemente, às questões mais gerais do campo da educação 

entre docentes indígenas, por compreendermos que ela nos faculta um melhor 

entendimento da complexidade que o tratamento oferece. Seja no domínio da 

profissionalidade; das condições teóricas e gnoseológicas de construir consensos, 

aos aspectos contraditórios, porém, ainda que necessários, da definição jurídica e 

interinstitucional.  

As proposições em processo foram e têm sido apropriadas pelos 

professores/as indígenas de Pernambuco, de maneira processual e reflexiva. Dessa 

forma a percepção sobre a reformulação da educação escolar e suas demandas 

correlatas, tem sido possível porque esses atores tornaram-se mais sensíveis aos 

projetos que coletivamente foram definindo como necessários para si. Tal 

particularidade passa por uma compreensão anterior: uma mudança de atitude e 

discurso que envolve concepções ideológicas mais pontuais; realização, com relativa 

autonomia e sucesso, dos projetos politicamente relevantes para cada etnia. Esses 

pressupostos deram aos membros da COPIPE maior domínio discursivo e 

elasticidade política, seja quanto à caracterização de novas categorias de análises 

ou com relação às formas de gestão, currículo, produção didática e pesquisa. É o 
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que veremos a seguir, retomando as discussões mais disseminadas da educação 

escolar indígena no Brasil, nas últimas duas décadas. 

          Analisando as questões da educação escolar indígena, Aracy Lopes (1995), 

afirma que embora tão antiga quanto à colonização do Brasil, a escola indígena e, de 

modo mais amplo, a educação escolar presentes em diferentes áreas indígenas, 

passaram a ser objeto de reflexão crítica e, em alguns casos, de uma “revolução 

pedagógica” somente nos últimos vinte e cinco anos. 

          Correlativamente importantes pesquisas foram elaboradas sobre o tema 

(SANTOS, 1995; MELIÁ, 1978; SILVA, 1981; HERNANDEZ, 1981), que se incluíam 

discussões sobre organização escolar, currículos diferenciados, pluralidade cultural, 

pedagogia crítica, identidade étnica, política educativa, projetos pedagógicos, política 

lingüística etc. Os debates se multiplicaram por todo o país, mas apesar da 

hiperformatividade do tema, consensos estão sendo desenvolvidos. 

          É importante dizer que a educação escolar entre indígenas no país não se 

estabelece de forma homogênea, unilinear ou retilínea. Aspectos comuns (como 

respeito pela cultura e fortalecimento da identidade) coexistem, todavia cada povo 

indígena tem uma maneira própria de desenvolvê-los. Por isso se tem insistido tão 

fortemente em se compreender como a educação diferenciada e sua aplicabilidade 

podem delinear-se às várias especificidades étnicas. 

          Por conseguinte, como diz Silva (1995, p.10), a formulação e desenvolvimento 

de projetos educacionais em áreas indígenas “(...) o fortalecimento de uma escola 

indígena que respeite e incorpore os conhecimentos e saberes tradicionais das 

comunidades”, é um desafio constante a todos aqueles/as que direta ou 

indiretamente se preocupam com a democratização da educação brasileira. 
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          Nas décadas de 1970 e 1980, acompanhados de uma crescente explosão das 

reivindicações indígenas a respeito das garantias dos seus bens e direitos, 

incorpora-se aos debates interétnicos, a discussão sobre educação escolar oferecida 

nas áreas indígenas. O tema vai crescendo em importância devido às iniciativas das 

várias comunidades em constituírem uma educação formal que fosse compatível aos 

seus objetivos e especificidades culturais. Uma revisão crítica sobre o papel da 

escola – identificada com a “civilização” dos índios – levou a uma inversão de 

perspectivas, conforme atestam as próprias lideranças: 

 

Antes nós não tinha se quer o direito a se expressar. Nossas escolas 

estavam acuadas, os professores eram de fora, os brancos ensinando, 

sem compromisso com o futuro que a gente queria para nossos filhos. Era 

uma educação que vinha de goela abaixo: livros, os assuntos, a comida, 

quando tinha. Hoje é outros quinhentos. A gente conversa discute e chega 

nos acordo do que fazer e do que é melhor pra meninada, na verdade, pra 

nós mesmos (LI). 

 

Da escola regida por um modelo implementado de fora, homogeneizador 

e integracionista, a um espaço de articulação, produção de saberes e reflexão entre 

os próprios índios, o projeto de redefinir uma educação escolar, começa a se 

estabelecer. Multiplicam-se nas aldeias, os encontros indígenas, que além de 

refletirem a política indigenista oficial, os problemas cruciais quanto à demarcação 

das terras, os imbricados aspectos do reconhecimento étnico, se pensam, com a 

mesma preponderância, projetos e alternativas em educação escolar voltados para 

os interesses indígenas. As premissas norteadoras da legislação brasileira que 

previam a incorporação gradativa das populações indígenas à comunhão nacional 

foram sendo substituídas por uma visão mais crítica de sociedade, cujos 
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protagonistas desse processo seriam os índios. Pluralismo étnico não combinava 

com homogeneização cultural. Reconhecer a diferença, entretanto, não era 

suficiente, a política integracionista o fazia. As lideranças e professores/as 

entendiam que a diversidade reconhecida legalmente seria anulada se eles fossem 

incorporados à sociedade nacional, isto é, ao se tornarem “brasileiros” tinham que 

abandonar sua própria identidade (MEC/SEF, 1998). A escola para o índio, 

protagonizada pelo estado, era, na verdade uma escola de não-ser-índio. Dos 

conteúdos ministrados, à organização estrutural, o modelo escolar, valorizava uma 

concepção homogênea (do mundo do branco), como meio de tornar mais rápida a 

desejada integração dos índios à “civilização”, algo que efetivamente os índios não 

optaram. 

Nunca pensei em deixar de ser índio. Sou índio desde que me entendi por 

gente. Meu pai, meus avós eram índios, então não dar para dizer: ei, você 

quer deixar de ser índio? Seja como nós, o branco, é bem melhor. Me criei 

na minha cultura, dela não me aparto. Nós temo nossas tradição, nosso 

particular, coisa de índio mesmo, né. O branco não entende dessas coisas, 

critica, acha que é coisa ruim. Mas, nossa cultura nos dar força; as coisas 

que já conseguimo foi porque não deixamo morrer nossa tradição. Penso 

que se nós continuasse com o jeito da escola que não falava da nossa 

cultura, ai nós, liderança, ia ter muito mais trabalho do que já temo dito (LI). 

 

          Paralelamente no contexto da lenta transição democrática do país, o espaço 

acadêmico tornar-se-á um importante aliado dos índios, ajudando também a 

constituir outros entendimentos. A partir de meados de 80 

 
O tema cresce em importância e em visibilidade (...) tornando-se mais 

freqüente as teses de mestrado (...), os artigos nas publicações científicas, 

os seminários e os GTs (Grupo de trabalho) em congressos de 

Antropologia e lingüística (SILVA, 1995, p. 10) 
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Entretanto, não parou por aí: 

 

                           Ao mesmo tempo que se constitui como foco de mobilização política e 

cultural de povos indígenas e tema de reflexão acadêmica, a educação 

escolar indígena foi também envolvendo um número crescente de pessoas 

e instituições oficiais da sociedade brasileira, especialmente ao ser 

integrada ao sistema nacional de educação. Deixou, assim, de ser uma 

questão de interesse exclusivo dos próprios índios, de seus assessores 

diretos e de alguns pesquisadores, para exigir a atenção de outros setores, 

como o dos técnicos em educação, por exemplo (SILVA, Idem). 

 

 
As organizações indígenas e seus aliados (dentro de universidades, 

igrejas, sindicatos, associações, ONGs) tornaram possível um movimento paulatino 

de reorganização da educação escolar indígena, criticando o modelo veiculado pelo 

Estado e algumas  instituições filantrópicas, particularmente missões religiosas que 

priorizavam a catequização. O progresso nacional trazia uma afrontosa debilidade: 

ser apenas o progresso do sistema capitalista através da expressão horizontal do 

capital. A educação indígena precisava ser restituída. 

O entendimento dessa especificidade conjuntural é necessário para se 

compreender como se delineará as reivindicações dos diferentes povos indígenas 

em torno de uma nova concepção e prática em educação. A primeira condição posta 

foi compreender, de fato, o que deveria ser educação indígena, para depois 

assegurar e organizar a educação escolar nas aldeias, respaldada pela comunidade 

e reconhecida/respeitada oficialmente pela União, Estados e Municípios (porém, não 

para submeter-se a essas estruturas). No posicionamento abaixo fica claro esse 

início de reformulação: 
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                          É difícil sair de uma situação onde alguns dizem isso é mais correto (no 

caso da Secretaria de Educação) e a gente vendo que não tava dando 

certo. Que, junto às prefeituras, onde tinha a presença de alguns inimigos, 

também não prestava. A educação diferenciada que a gente estava 

querendo era bem diferente daquela que existia e era oferecida pelo 

Estado nos municípios. Você sabe a nossa educação nós sabemos como 

fazer, o problema foi fazer os outros entender, respeitar e aceitá-la, por que 

só se aceitava o jeito já pronto que vinha de fora (PIC). 

 
 
4.1. A Educação Indígena 

 

Por muito tempo dezenas de comunidades indígenas no Brasil fizeram 

educação sem se utilizar de processos formais de escolarização. Os índios 

dispunham de uma cultura oral tão eficiente que lhes asseguravam a transmissão 

dos conhecimentos necessários à vida diária, baseados na dinâmica da 

comunicação verbal. Esses saberes sociais imbuídos de uma forte relação com os 

valores essenciais da comunidade indígena possibilitavam-lhes uma visão e 

“compreensão orgânica” dos elementos relevantes às suas relações sociais, 

culturais, materiais e históricas. A agrafalidade nunca fora um defeito para os índios. 

O equívoco em opor escrita X oralidade quem estabeleceu foi o colonizador. 

Dotados de livros, pólvora e espadas, o civilizado achava-se portador da única 

cultura possível. Pensamentos oriundos da proverbalidade não poderiam transformar 

a história já que resultariam da espontaneidade e do acaso. Paralisavam o próprio 

pensamento, se constituíam em murmúrios. A escrita branca, a gramática 

domesticada, sentia-se infringida por esses destrutores. Que ignóbil esses povos de 

fala travada! Assim, o universo proverbial indígena, transformaram-no em virulento e 

selvático, estereotipados, como uma anarquia lingüística.  
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Como sabemos os índios sempre tiveram uma capacidade extraordinária 

de apreender e aplicar tudo aquilo que compreendiam em sua volta, tanto para 

finalidades religiosas como para práticas do cotidiano. E essa habilidade, exercida 

pela comunicação, desenvolveram-na utilizando-se do pensamento e da criação. 

Contrariamente entre os colonizadores, monólogos de fala, transformaram 

a escrita em seu mais importante fetiche. Por ela muitas culturas foram esvaziadas, 

povos dizimados, concepções uniformizadas e valores instituídos. 

Nesse primeiro corolário de tensões já é possível entender a natureza 

retrógrada da totalidade colonizadora. Dessa maneira, a educação indígena será 

levada a caminhar transitoriamente por esse lodaçal de impossibilidades.  

Recontextualizando o tema, em um estudo clássico, Santos (1975), descreve a 

educação indígena enquanto processo que, 

 

(...) deve ser pensado como a maneira pela qual os membros de uma dada 

sociedade sociabilizam as novas gerações, objetivando a continuidade dos 

valores e instituição considerados fundamentais... As sociedades tribais 

possuem maneiras específicas para socializar seus membros jovens, 

dentro dos padrões da cultura tradicional. A diferenciação básica entre 

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 (cit. MELIÁ, 1979, p.11) 

 

Aquilo que se pode chamar de globalização integrante, se faz em 

consonância às regras e normas que a sociedade estabelece através de suas 

tradições sociais. Estas normas, entretanto, são, segundo Egon Shaden (1976), 
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Variáveis de um povo para outro, devem ser aprendidas e aceitos pelo 

indivíduo enquanto se desenvolve a sua personalidade. Isto se obtém pela 

educação, processo que abrange as atividades, práticas e precauções, 

conscientes ou inconscientes, intencionais ou não, que conferem – ou dos 

quais se supõe que ajudem a conferir – aos membros do grupo 

características físicas, mentais e morais necessárias a vida adulta no 

contexto social. Educar é, enfim, formar o tipo de homem ou de mulher 

que, segundo o ideal válido para a comunidade, corresponda à verdadeira 

expressão da natureza humana. De acordo com a definição deste ideal e 

na medida em que o admite e exige a cultura, a educação age no sentido 

de tornar semelhantes os indivíduos. Por outro lado, os diversifica na 

medida em que o impõe, em correspondência com sua maior ou menor 

complexidade (cit. MELIÁ, 1979, pp. 11-12). 

 

Os modelos apresentados por Santos (1975) e Schaden (1976), citados 

por Meliá (1979), pressupõem que a educação indígena esteja incondicionalmente 

associada às relações de vida com qual se identifica cada povo indígena. De 

maneira formal, não existiria entre os índios aqueles que se dedicavam somente à 

realização de atividades educativas. Educação, aqui, tem haver com ato comunitário, 

com atividades compartilhadas. É a comunidade educadora que educando todos os 

seus membros, o faz para o desfrute da vida em comunidade, através de seus usos 

e costumes próprios. Os sistemas educativos, fundados pela tradição e cooperação, 

são partilhados no âmbito comunitário como patrimônio coletivo. Seja como atividade 

produtiva, lúdica, iniciática, sócio-ambiental, de nomeação, de passagem, religiosa, 

de casamento, nascimento, morte, etc., todos esses momentos estão 

interdependentes, com funções socializantes. Processo educacional global 

contempla o ensino dos valores essenciais a toda comunidade: assegura a 

continuidade das tradições culturais; o ajustamento da “vida psíquica ao ritmo da 
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vida social” (MELIÁ, 1979); o cumprimento às regras de proibições, visão 

cosmológica e funções de chefia. 

Enquanto processo socializador a educação indígena, constitui-se um 

recurso à vitalidade dos atributos culturais e étnicos das sociedades indígenas, 

fortalecida ou autofortalecendo-se pela sua especificidade e performatividade que 

lhe é inerente.  

 

4.2. Diversidade e Autonomia 

 

A diversidade dos grupos indígenas no Brasil é, sem embargo, uma de 

suas mais importantes riquezas. Cerca de 218 povos falando 180 línguas diferentes 

com uma população estimada em 500 mil índios, constitui uma expressiva 

diversidade cultural e lingüística. 

Língua, arte, ciência, música, religião, conhecimentos, representam uma 

incomparável herança cultural, partilhada por diferentes povos, ao longo de 

sucessivas gerações. Da reflexão, pesquisa e produção, os indígenas acumularam 

diversos saberes, que representam, ainda hoje, um patrimônio necessário à sua 

sobrevivência. 

Suas visões de mundo estão profundamente relacionadas aos mitos, artes 

e aos espaços. Esse patrimônio vivo fora constituído durante períodos diferentes. A 

trajetória do contato interétnico (principalmente entre os não-índios) lhes 

proporcionou múltiplas experiências, nem sempre favoráveis. Reelaboradas no bojo 

da fricção do contato, as culturas indígenas têm passado por diversas adaptações. 
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Entretanto, em alguns casos, os empréstimos culturais têm favorecido-

lhes a consolidação de experiências no processo de reelaboração de sua etnicidade. 

Reconsolidando os valores e instituições indígenas tornaram-se possíveis 

estabelecer projetos de vida e estratégias de resistência para o futuro. 

Um importante elemento que caracteriza a especificidade da educação 

indígena, diz respeito aos diversos processos que cada comunidade dispõe quanto à 

socialização dos conhecimentos coletivizados tradicionalmente. Nesse caso, ao 

invés de falarmos sobre momentos de ensino-aprendizagem, seria mais plausível 

insistirmos na premissa de uma aprendizagem socializante e contínua. Pois, essa 

não se caracteriza por um sistema fundamentado pela seletividade, fragmentação e 

exclusão; isso por que não se estrutura a base de níveis de qualidade inerente ao 

estágio socializante. A tarefa da educação indígena não é apenas a de realizar de 

maneira utilitária, os conhecimentos necessários aos membros da comunidade 

aprendente, mas possibilitar uma plena compreensão dos ensinamentos válidos, dos 

aspectos que lhes permitem consolidar seus mitos e histórias de modo coletivo.  

Recoloca-se aqui o papel significativo da memória. Não se trabalha em função de 

uma história atemporal. Em sentido inverso, a conformação à história é explicitada 

pelo seu agir constituído. Essa memória/história não precisa reencontrar o indivíduo 

ou mesmo descobri-lo. Em geral, nas comunidades indígenas, não existem sujeitos 

perdidos no tempo, sem uma história social. 

 

A nossa cultura é a fonte de nossas tradições. É onde tudo começa, tudo 

se desenvolve. É por isso que os povos indígenas estão ainda hoje 

contando suas histórias. Nós sempre soubenos qual era o lugar da defesa 

das tradições. E hoje, sabemos ainda mais, qual o lugar de importância da 

nossa diversidade (LI/APOINME). 
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4.3. Características da Escola Indígena 

 

          Ação educativa entre os índios é de longa data, como já visto anteriormente 

em alguns momentos desse trabalho. Dos processos auto-educativos desenvolvidos 

pelos próprios índios (sabres e conhecimentos milenares) à escolarização formal 

ministrada pelos padres jesuítas (doutrinação e catequese). Todavia a educação 

escolar indígena se estabelece a partir da realidade do contato. O problema do 

contato diz respeito à amplitude do fluxo intercultural (AZEVEDO, 1976) dos quais se 

dispuseram às sociedades indígenas com os colonizadores. 

Dinamicamente as experiências oriundas do contato tiveram também sua 

própria transformação. Símbolos, comportamentos, noções abstratas, língua, 

relações de trabalho, moradia, sistemas religiosos sofreram interferência da 

sociedade “doadora” e resistência da que recebia. O processo, diz Azevedo (1976, p. 

380), 

Desencadeado por contato em regime de relação assimétrica entre grupos 

de culturas diversas como o de indígenas em face de noções 

colonizadoras, pode vir a ser o de simples transferência, jamais 

inteiramente mecânica e passiva, de elementos de uma para outra cultura 

em substituição aos materiais supressos na receptora. 

 

Na verdade, ao longo de tantas décadas, os índios sempre resistiram à 

introdução de inovações perturbadoras de seu modus vivendi natural. 

Assim, o projeto de escola, paulatinamente recuperada pelos índios, é, 

portanto, fruto do pós-contato. Progressivamente os diferentes povos indígenas têm 

se apropriado do espaço escolar, projetando-o, como reconhecem os profissionais 

do governo, como utopia democrática, ou constituindo novas relações com a 
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sociedade civil e o Estado (MEC/SEE, 1998). Autônoma e independente, a educação 

escolar indígena pretende construir, de fato, uma outra definição teórica e prática de 

educação “para o índio”. Por sua vez, a possibilidade e realização de um programa 

pedagógico suficientemente eficaz para realidade pluri/intercultural indígena, não 

passa apenas por mudança legal, depende, profundamente, da articulação real das 

propostas elaboradas com as expectativas das comunidades indígenas e suas 

organizações representativas. Seja pela definição do calendário curricular, 

formulação de políticas da formação de professores/as, autonomia de gestão, 

projetos pedagógicos etc. exigem-se, portanto, de seus líderes, uma atenção 

especial com relação aos reais interesses que cada comunidade estabelece como 

necessário para si76. Transformações significativas de ordem legal, por si só, não 

implicam substituição de antigas concepções e práticas. Entretanto, no caso da 

educação escolar indígena, o papel da comunidade é fundamental quanto à 

implementação de uma educação específica e diferenciada. Para tanto, com base 

nas experiências partilhadas pelos encontros de professores/as indígenas durante 

mais de dez anos no Brasil, diversas características foram sendo delineadas como 

necessárias a essa nova forma de organização das Escolas Indígenas, seja no plano 

dos princípios, da interculturalidade, da inclusão das línguas e códigos de 

linguagens, à discussão sobre a especidicidade e diferenças. 

Superando as atenuantes da relação de dominação com Estado brasileiro, 

dos problemas concretos quanto à depopulação indígena, se estabelece, 

gradativamente, uma articulação entre as sociedades indígenas e organizações não 

governamentais, com mudanças importantes para a afirmação dos direitos 

                                                 
76 Como sabemos nenhum complexo de prática e significados ideológicos e nenhum conjunto de arranjos sociais 
e institucionais pode ser compreendido como monolítico. Ver Apple, 1989, p. 119. 
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indígenas, abrindo espaços sociais e políticos para que a questão indígena se 

impusesse no Brasil, exigindo mudanças estruturais (MEC/SEF, 1988, p.27). 

 

         Afirmar formas próprias de viver e se organizar é colocar os projetos que 

realizamos a frente das intenções do governo. Trabalhamos para que se 

faça respeitar os direitos e cada vez mais nos tornarmos autônomos do 

modelo de controle vindo de cima para baixo (PIC). 

 

Como contraponto visível à política integracionista brasileira, essas 

organizações indígenas e indigenistas, puderam apresentar e desenvolver propostas 

e projetos alternativos de educação escolar indígena, formulados a partir de uma 

outra concepção da sociedade, que reconhecia o direito à diversidade como 

característica fundamental para uma educação diferenciada entre os índios. Estava, 

assim explicitada, uma oposição sistemática por parte dos índios e seus aliados, ao 

modelo integracionista de educação indígena. A escola indígena muda radicalmente: 

 

(...) de instrumento de dominação ela passa a ser um instrumento de 

reafirmação cultural e étnica e de informação sobre a sociedade envolvente 

e as relações internacionais (CAPLACLA, 1995. p.18). 

 

De calcificadora, o modelo criticado pelos índios, a escola torna-se um 

núcleo vivo de revitalização política e cultural. Como protagonistas de suas próprias 

escolas, os índios poderiam construir estratégias de convivência com a sociedade 

envolvente, opondo-se, evidentemente ao “natural” processo de obsolescência e 

homogeneização de suas sociedades pelo sistema capitalista. O depoimento abaixo 

revela essa proposição: 
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A tarefa de assumir o controle pedagógico e admistrativo de nossas 

escolas estava posto a partir das mudanças da legislação, mas essa 

somente aconteceu por que a frente desse processo estava à união dos 

povos indígenas, sem eles, sem a nossa pressão, nada tinha ocorrido. 

Quando a gente fala que nossa sociedade indígena tem um projeto de 

sociedade, de futuro, é porque a gente tá querendo deixar claro qual tipo 

de vida a gente quer continuar a ter (LI/APOINME). 

 

Superando, por fim, a dicotomia entre a atividade formal e informal, a 

escola entre os índios, não poderia ser vista como o único espaço onde a prática 

educativa seria desenvolvida, para só depois ser partilhada em comunidade. A 

escola é um dos lugares, não o único lugar, onde as diferentes aprendizagens 

acontecem.  

                          A educação que a gente faz, temos discutido isso já por muito tempo, não 

se prende a quatro paredes. Está dentro de casa, lá onde o pai e a mãe 

ensina os costumes à criança; tá nas brincadeiras, nas nossas cerimônias, 

nos rituais, nas retomadas, na mata, nos açudes, na roça, no nascimento e 

na morte. Então, educação é mais do que quatro paredes: um quadro 

verde, um giz, um apagador e um professor (PIC). 

 

Por excelência, toda comunidade indígena é educadora. Como princípios 

que caracterizam a educação diferenciada entre os índios, podemos listar quatro que 

são bem específicos, conforme elencados pelo Referencial Curricular Nacional para 

as Escolas Indígenas (1988, p. 22): 

 

• Uma visão de sociedade que transcende as relações entre 
humanos e admite diversos seres e forças da natureza 
com as quais estabelecem relações de cooperação e 
intercâmbio a fim de adquirir e assegurar determinadas 
qualidades; 
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• Valores e procedimentos próprios de sociedades 
originalmente orais, menos marcados por profundas 
desigualdades internas, mais articulados pela obrigação da 
reciprocidade entre os grupos que as integram; 

• Noções próprias, culturalmente formulados (portanto 
variáveis de uma sociedade indígena a outra) da pessoa 
humana e dos seus atributos, capacidades e qualidades; 

• Formação de crianças e jovens como processo integrado; 
apesar de suas inúmeras particularidades, uma 
característica comum às sociedades indígenas é que cada 
experiência cognitiva e afetiva carrega múltiplos 
significados – econômicos, sociais, técnicos, rituais, 
cosmológicos. 

 
 
Ainda que, antropologicamente respeitosos esses princípios, não são 

normas fixas. Podendo se aplicar a alguns casos e a outros não. 

 

4 . 4. Especificidades da Formação dos Professores/as Indígenas no Brasil 

 

          Desde meados da década de 80, ao multiplicarem-se encontros, seminários e 

fóruns, estaduais e interestaduais, envolvendo etnias de diversas regiões, os povos 

indígenas foram percebendo que, aos problemas com relação às demarcações de 

suas terras, havia outros de forma correlatos: saúde e educação. A escola deveria 

integrar, entre outras coisas, em seu currículo, um programa geral de auto-gestão 

indígena. As reuniões entre professores/as indígenas por todo o Brasil foram 

importantíssimas para que, paulatinamente, entre os próprios índios, se pudesse 

elaborar propostas de um currículo e regimento específico escolar. Coube aos 

professores/as e suas lideranças viabilizarem o repasse das informações e decisões, 

oriunda dos encontros indígenas, aos demais membros em suas comunidades. O 

papel do Estado na organização e manutenção das escolas indígenas; isonomia 

salarial; estrutura e equipamentos nas escolas; uso de conhecimentos milenares na 
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aprendizagem escolar; formação específica dos professores/as, atualização e 

capacitação; gestão escolar ect., eram temas de acirrados debates. Evidentemente, 

nem tudo aquilo discutido e analisado nesses encontros pelos índios, tinha a uma 

mesma compreensão entre os seus participantes. Assim, algumas comunidades 

avançavam na execução de determinados conteúdos em detrimento a outros, e vice-

versa. O pragmatismo nunca fora uma norma entre os índios e tais encontros, em 

particular, não tornariam seus partícipes em especialistas autômatos.  

          É sempre importante lembrar a conjuntura brasileira da época. O Brasil vivia 

sob o ranço do controle político e militar dos generais. A própria Funai era uma 

espécie de cão de guarda dentro das comunidades indígenas, controlando a entrada 

de pessoas “estranhas” (“agitadoras”) obstaculizando a saída dos índios e até 

mesmo impedindo que realizassem encontros ou reuniões dentro ou fora de suas 

áreas. 

Entidade como o CIMI (Conselho Indigenista Missionário), identificavam 

como perigosa e de péssima influência para os indígenas, considerados crianças 

órfãs pelo Estado. Rompido o cerco e o medo, fruto de um árduo percurso que levou 

muitas décadas e algumas vidas de importantes líderes, vai se consolidando a 

organização entre professores/as indígenas. Ela será cada vez mais relevante no 

fortalecimento e organização das comunidades, frente à discrepância das políticas 

públicas no setor de educação escolar. 

Somente em 1999, o INEP/MEC realizam o censo escolar indígena. 

Constatou-se a existência em todo o Brasil de cerca de 3.998 professores. Destes, 

conforme o MEC (2002) são 3.059 índios, representando 76,5% dos professores e 

939 não-índios, correspondentes a 23,5% do total geral. As diferenças aparecem 
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também a partir das regiões. No norte do país, 82,7% do total de professores são 

indígenas, já na região sul eles são apenas 46,2%. 

A presença de professores do sexo masculino é de 49,9% representando 

maioria, enquanto a porcentagem de professoras indígenas somam 26,7%. 

Quanto à escolaridade dos professores/as, o censo releva uma 

heterogeneidade sobre os níveis de formação escolar: 28,2% desses profissionais 

não completaram ainda o ensino fundamental; 24,8% têm o ensino fundamental 

completo, 4,5%, tem o ensino médio concluído, 23,4%, têm ensino médio com 

magistério indígena e 17,6%, têm ensino superior. As cifras revelam diferentes 

proporções para cada região, conforme a época supracitada. 

Não somente o direito a uma formação específica e diferenciada para os 

índios assegura qualidade na execução da educação escolar entre os mesmos. 

Programas contínuos de formação escolar que tornem ser possível concluir à 

escolarização básica, fundamental e superior, têm sido incorporado as discussões 

temáticas entre os índios, como uma necessidade de implementar políticas 

específicas acerca da formação de seus professores/as. 

 

Uma coisa é falar das condições que são oferecidas para o professor/a 

realizar seu trabalho: quadro, giz, carteiras, materiais em geral. Outra é 

oferecer, com continuidade, uma formação que leve o professor/a a 

aprimorar cada vez mais seu trabalho de acordo com os interesses de seu 

povo. Ai já abrimos um espaço para uma outra briga. Educação com 

autonomia (LI/APOINME). 

 

          O Conselho Nacional de Educação, em sua resolução 3/99, outorga aos 

sistemas estaduais de ensino promover a formação inicial e continuada dos 

professores/as indígenas, assim como instituir e regulamentar a profissionalização e 
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o reconhecimento público do magistério indígena (MEC, 2002). Espera-se a partir 

desse reordenamento, a substituição de cursos de capacitação de curta duração por 

programas estruturados de formação de professores/as indígenas e aumentar o nível 

de escolarização entre os docentes.  

 
 
4.5. A Construção do Currículo na Educação Diferenciada 

 

Embora caracterizada como obrigação legal, planejar e executar a 

contento programas regionais de educação escolar indígena tem se revelado uma 

tarefa bastante deliciada. No âmbito das secretarias estaduais e municipais a 

organização de programas curriculares tem avançado sob diferentes maneiras, com 

mais ou menos propositividade. 

A elaboração de currículos (como etapa institucional) implica pensar a 

qualidade dos programas e regulamentá-los, junto aos conselhos estaduais de 

educação (como limites das possibilidades). O currículo funciona como o coração da 

escola. É a partir dele que a maioria das atividades irão se desenvolver dentro da 

instituição escolar.  Orientação didática, calendário, sistemas de avaliação, tempo, 

pesquisa, conteúdos são partes substanciais da organização curricular. Dado a 

diversidade dos povos indígenas, os indicadores para execução e planejamento 

curricular não podem ser padronizados. Planejar implica, nesse contexto, perceber a 

diferença, articular as necessidades da comunidade dentro dos programas e avaliar 

continuamente todo processo de formação, seja entre alunos/as ou professores/as. 

Por esse ângulo o currículo deixa de ser instrumento que imobiliza a 

perspectiva da educação diferenciada (superando os arremedos) e se transforma, de 

fato, em orientação pedagógica. Essa orientação, por sua vez, surge enquanto 
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precípua função em ser guia de trabalho entre os docentes. Definir objetivos e abrir 

novos caminhos não é uma tarefa tão fácil, dado a propensão geral de somente se 

considerar como correto o que é formal e oficialmente institucionalizado. O currículo 

indígena sinaliza, antes de tudo, uma desejabilidade concreta de promover o diálogo 

na diversidade. Sem esses dois pilares é muito improvável a realização de uma 

educação diferenciada e intercultural.  

O currículo é um artefato político-pedagógico a serviço da autopromoção 

do povo indígena e não do Estado, das Secretarias ou gestores municipais.  Está 

interessado, primordialmente, em fazer com que os processos educativos viabilizem 

múltiplas formas de conhecimentos e elevem a capacidade intelectual dos alunos/as. 

Por sua vez a escola indígena não transmite apenas conhecimentos e práticas 

indígenas, se assim o fosse impossibilitaria a interculturalidade. Ela não se limita a 

ensinar as crianças, os jovens ou os adultos somente elementos de sua cultura. 

Introduz aos conteúdos, proposições interculturais, vivenciadas por povos ou etnias 

de toda parte do mundo, e que, interpretados pela comunidade local, tornam 

possível multiplicar novas maneiras de aprender pelas diferenças.   

A natureza teórica dos conteúdos escolares baseia-se no diálogo 

pluri/intercultural. São as experiências compartilhadas pelas diversas culturas 

humanas, proporcionando uma relação binária entre a educação escolar e a própria 

vida em sua dinâmica histórica (MEC/SEF, 1998). Dos programas curriculares se 

espera que construam opiniões de maneira intercultural e interdisciplinar. Isto é, as 

propostas de currículos devam realizar-se num espaço de flexibilidade, de forma que 

potencializem a participação e a negociação entre as comunidades indígenas e as 

diversas instituições e atores educacionais (MEC/SEF, 2002, p. 32). 
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Tanto na LDBEN como na resolução nº 3/99, a legislação assegura o 

princípio da anuência e da participação das comunidades na organização de 

propostas curriculares. Nesse sentido, um conjunto de atores é incorporado ao 

processo. No primeiro momento, 

 
        Como parte do diagnóstico inicial, são ouvidos as diversas comunidades 

indígenas por meio de reuniões, visitas e viagens de campo para realizar 

consultas às suas diversas formas de representação política (associação, 

conselhos, comissões, etc.). Em seguida, ao longo do programa de 

formação, participam da formulação curricular os próprios professores 

indígenas que são incentivados a refletir sobre seu processo de formação. 

Também os assessores não-índios – provenientes de instituições como 

universidades e organização não-governamentais – cumprem papel 

importante na elaboração curricular, atuando como formadores dos 

professores indígenas, influenciando o desenho e o desenvolvimento 

curricular dos cursos (MEC/SEF, 2002, p. 32). 

 
 

Contrariando a idéia de padronização curricular, os programas de 

educação escolar indígena tentam fugir das concepções que absolutizam práticas 

pedagógicas, reduzindo o educador em narrador passivo da história feita por assalto. 

 

Ora, falar de educação deixando a gente de fora é uma coisa sem sentido. 

Pra discutir educação indígena tem que falar com o indígena, falar com 

suas lideranças, entender como o povo se organiza; o que faz, o que quer, 

o que pensa, como vive. Como posso chegar na sua casa e dizer isso é 

melhor isso é pior do que aquilo, e você tendo que aceitar calado porque é 

o doutor, o vereador, o secretário, o candidato que tá falando. Não, esse 

jeito que vem de cima pra baixo nós não aceita mais, pertence a uma outra 

época (LI). 

 

Há, como vimos no depoimento precedente, particularidades que a 

sempre complexa diversidade cultural dos povos dispõe como “pré-requisito” aos 
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parceiros, especialistas, técnicos e até mesmo aos índios na elaboração de 

programas educativos. Faculdade de transmitir não é a mesma coisa que faculdade 

de ensinar. Muitos profissionais e especialistas sabem reproduzir, porém, quase 

nunca, didaticamente, elaboram ou criam. A execução curricular, além do diálogo, 

exige aprofundamento sistemático. A pesquisa, fruto da experiência in loco, 

enriquece os conteúdos e diversifica as metodologias, construídas a partir de metas 

e princípios com a participação desses diversos atores. Toma em comum à 

elaboração de várias áreas de conhecimentos, co-relacionando-as aos objetivos do 

projeto curricular. 

É relevante insistir que o próprio tema currículo deva “(...) vir a ser unidade 

de estudo e pesquisa durante as situações de formação dos professores indígenas, 

assim como de seus formadores e de técnicos que acompanham os cursos” 

(MEC/SEF, 2002, p. 34). 

Espera-se, assim, dos atores envolvidos no processo, habilidade 

suficiente não só para refletir acerca das demandas da educação escolar indígena, 

como também, na confecção e elaboração de propostas pedagógicas curriculares 

específicas, que viabilizem os programas e a formação com qualidade.  

 

4.5.1. Interfaces da organização curricular 
 

          Vejamos agora a caracterização de uma organização curricular no campo da 

diversidade cultural entre povos indígenas. Múltiplas situações de contato, padrões 

culturais diversificados, bilingüismo, monolinguísmo e multilinguismo, são variáveis 

da organização curricular. Tornar compatível todos esses elementos dentro do 

âmbito escolar através da expectativa da comunidade envolvida é tarefa complexa. 
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Reconhece-se hoje, que alguns desses elementos devam agregar-se aos programas 

curriculares, apesar da flexibilidade que cada caso possa exigir.  

Em linhas gerais se pode dizer que a produção de programas curriculares, 

somente é pertinente se estiver associada à vida e aos interesses da comunidade 

educativa. O ambiente escolar proporciona a realização das atividades práticas 

pedagógicas, cabendo a seus professores/as estimularem (didaticamente) a 

natureza dessas experiências, de maneira que possibilitem o aprimoramento dos 

saberes partilhados coletivamente. No entanto, a fim de que as práticas não se 

diluam assistematicamente, se faz necessário, dado a profusão de múltiplas técnicas 

didáticas, que os professores/as organizem seus planos de aulas, os diários de 

classe, os relatórios, os memoriais (MEC/SEF, 2000), com o propósito de resguardar 

a reflexão pedagógica e a memória da própria escola. Esses registros se 

transformam em importantes documentos pedagógicos, indispensáveis para 

avaliação no processo de organização escolar, seja entre os alunos/as ou 

professores/as. Abre-se um espaço, por fim, para que ocorra gradativamente a 

relação mais que necessária entre estudo e pesquisa e a aproximação entre 

disciplinas e conteúdos. 

 

Nos últimos anos temos melhorado nas atividades pedagógicas de muitos 

modos: feiras culturais, projetos didáticos, elaboração dos PPPs, 

capacitação específica, produção de livros, pesquisa temática, reuniões 

pedagógicas e avaliações continuadas. Essas práticas têm nos ajudado a 

consolidar o projeto de escola que queremos (PIC). 

 
 
4.6. Pressupostos sobre a Formação de Professores/as Indígenas 
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As diferentes particularidades da compreensão de como e do que seja 

educação escolar indígena, à implementação de programas regionais e até mesmo 

execução de políticas públicas educacionais, ainda se configura um caso sui generis, 

para realização de uma efetiva proposta de educação intercultural entre os índios do 

Brasil. Se por um lado os professores/as indígenas possuem um conhecimento 

substancial acerca de suas realidades; os professores não-índios, em muitos casos, 

desconhecem os fatores essenciais da vida e culturas indígenas, provocando uma 

lentidão desnecessária face aos projetos educativos de real interesse que os índios 

defendem. Assim, muitas das propostas educacionais mal iniciam e logo acabam, 

por não compatibilizarem adequadamente, concepção e prática em educação 

escolar indígena (pela insuficiência dos modelos de formação) ou por limitação da 

assessoria técnica em relação à organização das etapas de trabalho. 

 

Tem muita gente até com boa intenção, mas o problema é que se esbarra 

na hora de colocar no papel e de fazer na prática. É sempre como se nós 

estivesse devendo algo a alguém. O débito é sempre nosso. A gente vai 

dizendo como quer, mas não se entende. O pessoal do governo, esse da 

secretaria, ainda não entendeu o que estamos falando, e olhe que nós não 

fala mais língua indígena (LI). 

 

Não se elabora uma concepção sem método, ensina Saviani (2000), e 

não se atinge coerência sem lógica. Implica dizer, transpondo para o campo da 

educação escolar indígena, que é preciso, de fato, clareza tanto com relação à 

formulação da concepção quanto aos instrumentos metodológicos fundamentais e 

necessários aos processos que se deseja dispor. Vale dizer que sem organização 

em torno dos professores/as indígenas, e sem visão pluriétnica, a escola indígena 

continuará sendo predominantemente instrucionista. 
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A formulação de propostas para formação de professores/as indígenas e 

até mesmo de seu corpo técnico (MEC, 1998) é ainda muito recente. A preparação 

de professores/as deve contemplar tanto o incentivo à pesquisa lingüística, cultura 

material como até mesmo a produção de material didático para as escolas 

indígenas. 

Se educação não pode ser reduzida a conhecimento (DEMO, 1999), 

formação profissional também não pode ser limitada a conteúdos. Mas há, 

entretanto, uma ligação muito forte entre conhecimento e conteúdos como reflexo 

direto da capacidade se quantificar aprendizagem. Essa visão reguladora, quase 

sempre mal interpretada, acaba sendo uma norma geral entre os educadores índios 

e não-índios. Implica dizer que sem real clareza da problemática curricular, da 

formulação dos materiais didáticos específicos, dos cursos e capacitação, que essas 

iniciativas acabam produzindo apenas expectativas e não demora se transformam 

em frustração. Certamente uma proposta sobre formação de professores/as 

indígenas em contexto intercutural 

 

(...) é construída com co-participação de índios e não-índios, por meio de 

uma equipe de profissionais sensíveis às demandas políticas das 

comunidades e com experiência acumulada com o ensino e a formação de 

professores em situação de diversidade cultural (MEC/SEF, 2002, p 33). 

 
 
Isto não implica dizer, por conseguinte, que apenas um grupo seleto de 

peritos, os “especialistas da questão indígena”, disponham de modelos 

suficientemente coerentes para resolver todos os casos e solucionar as mais 

diferentes questões em educação escolar indígena. 
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A preocupação é sobre a especificidade da formação desses 

profissionais. Assim com os índios rejeitam uma escola mecânica também não 

querem profissionais autômatos. É pertinente observar nas universidades brasileiras, 

a falta de cursos que contemplem a formação escolar de professores/as indígenas. 

Temos um número muito pequeno de especialistas em educação indígena 

espalhados por todo o território nacional. Reconhece o MEC (1988, p. 42) que, 

 

Para a educação escolar indígena seja realmente específica e diferenciada, 

é necessário que os profissionais que atuam nas escolas pertençam às 

sociedades envolvidas no processo escolar. É preciso, portanto, instituir e 

regulamentar, no âmbito das secretarias de educação, a carreira do 

magistério indígena (grifo nosso), que deverá garantir aos professores 

indígenas, além de condições adequadas de trabalho, remuneração 

compatível com as funções exercidas e isonomia salarial com os demais 

professores da rede de ensino. A forma de ingresso nessa carreira deve 

ser o concurso público específico, adequado às particularidades 

lingüísticas e culturais dos povos indígenas. 

 

Pertencer à comunidade indígena pode ser um princípio importante de 

autonomia e gestão educativa, entretanto, por si só não basta. É fundamental que o 

professor/a indígena compreenda que modelo de escola ele/a efetivamente realiza 

com sua prática pedagógica: se imposta ou construída; se hierarquizante ou 

socializada; se incorpora valores e conhecimentos da comunidade ou apenas utiliza-

se dos saberes externos. O desafio é tornar a escola um espaço possível da 

interculturalidade, de vivências múltiplas renováveis e sempre possíveis. 

Observamos que nas comunidades indígenas do nordeste não há lugar para blocos 

monolíticos de intelectuais. A comunidade educativa é ponto de partida e de 

chegada, dialeticamente, para respostas e soluções dos problemas que enfrenta e 
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se defronta. Os conhecimentos adquiridos não subtraem à comunidade em nível de 

comparação reducionista, ao contrário, fortalece-a dinamicamente, transformando o 

conteúdo do conhecimento em formação.    

Os professores/as e assessores/as não são os únicos que sabem. Se 

aprendizagem supõe a atividade reconstrutiva tipicamente hermenêutica, 

politicamente contextualizada e que exige a presença dialética do sujeito (DEMO, 

2000; TARDIF, 2002; SILVA, 1994; MOREIRA, 2001, CARVALHO, 2004; SOUZA, 

2007), os docentes indígenas procuram exercitar-se na luta diária de se transformar 

em promotores da reflexão crítica, dentro e fora do espaço escolar. O professor/a 

como orientador/a pode tornar possível à formação de sujeitos capazes de construir 

sua própria história social, dando sentido e descobrindo novos significados para as 

experiências construídas coletivamente. Assim, como é necessário que os 

conteúdos das disciplinas estejam inter-relacionados, ao professor/a indígena, se 

exige uma sintonia com a comunidade educativa na mesma proporção. Embora a 

formação escolar agregue em torno de si conhecimentos técnicos, não prescinde 

dele, como princípio único. Por isso é oferecida tanta ênfase à compreensão dos 

elementos relevantes às tradições indígenas, cabendo a escola um papel importante 

no processo de organização da memória da própria comunidade.  

Fundamentalmente a escola indígena, pertence à comunidade, cabendo, 

pois, a segunda, redefinir o papel da escola que tem e, ao professor/a, compatibilizar 

os interesses da mesma no âmbito da primeira. Dessa forma, a escola poderá 

superar a proliferação de modelos de gestão autoritária se aqueles que concebem a 

atividade docente pautarem suas atividades de maneira crítica, coerente e 

participativa, conforme os próprios índios têm defendido: 
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                           A educação que queremos e estamos realizando, se alimenta de muitos 

saberes, principalmente os da tradição. Não tem só aquele que ensina, o 

professor. Têm muitos que ensimam aprendendo com os outros. É tudo 

uma troca. Assim a escola vai ficando do jeito que a gente tá sonhando. O 

professor/a indígena, por exemplo, tem mudado seu perfil. Já sabem que 

educação é uma luta geral; que ele precisa realmente participar das lutas 

para poder garantir o guerreiro indígena dentro e fora da escola. Um 

professor/a não pode falar da importância da luta pela terra se num 

determinado dia de retomada ele fica em casa corrigindo prova. Nesse 

caso vai ser reprovado na luta da comunidade. Esse tipo de professor/a a 

gente não quer mais (PIC). 

 

Dinamicamente a comunidade renova a possibilidade de atuação da 

escola, e o professor/a transforma suas ações em prática em responsabilidade 

pedagógica, de assunção moral. Ou seja, os interesses do primeiro não se diluem no 

segundo. A escola indígena “funciona”, i. é, se realiza pelas ações que a 

comunidade educativa pauta para si mesma. Não há sobrevivência de uma 

desmembrada da outra. Ambas estão epifenômicamente juntas. 

 

4.7. As Leis e a Educação Escolar Indígena no Brasil 

 

          A partir de 1988 com a promulgação da nova Constituição Federal, se iniciou 

no Brasil, diferentes projetos e ações em torno da formulação mais precisa de uma 

política de educação escolar indígena. Correlativamente o estatuto tradicional de 

escola integradora será substituído por uma de compreensão que planeje e torne 

possível a realização de uma nova escola (ou modalidade escolar) constituída pelas 

expectativas das diferentes comunidades indígenas. Destarte, questões com relação 

ao processo de ensino aprendizagem, centrados na figura do professor repassador 
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de conhecimento irá perder sua hiperformatividade. Enquanto princípio “normativo”, 

da própria formação entre docentes indígenas, o critério será a imersão desses 

profissionais junto às suas próprias comunidades. Incorporar-se-á, com o aval da 

legislação constitucional, o estudo e aprendizagem das línguas maternas; a 

elaboração de projetos pedagógicos, currículos diferenciados com conteúdos 

pertinentes aos conhecimentos e padrões tradicionais de cada povo e, a confecção 

de material didático, condizente a etnia. 

Com o decreto 26/91, procurou-se descentralizar um maior rol de ações 

acerca da educação escolar indígena, dando ao Ministério da Educação, poderes de 

expandir e coordenar uma política nacional, corroborando com os Estados e 

prefeituras na execução dessas atividades. Isto é, o que na CF/88 se assegurou 

enquanto direito específico, os Estados e municípios, auxiliados pela União, 

deveriam transformar em ações concretas. 

Uma crescente necessidade de reposicionar o lugar da educação escolar 

no domínio da especificidade, diferenciação, pluralidade e qualidade de oferta, 

deflagar-se-á através da articulação e proposição dos diferentes povos indígenas do 

Brasil. A escola indígena passará, portanto, por um processo, que ainda não 

terminou, de transformações político/pedagógico, metodológica e adminstrativa. 

As demandas sobre o critério legal (formulação de legislação específica) 

não torna, por si só, a realidade cotidiana menos hermética, difícil e até complicada. 

Muitas escolas indígenas, no Nordeste, em particular, não dispõem ainda de material 

didático ou paradidático diferenciado; laboratórios de ciências ou mesmo 

computação. No âmbito das secretarias municipais ocorrem entraves quanto à 

adequação dos calendários e, a formação dos docentes, na prática, não é 

basicamente aquilo que a lei estabelece prescritivamente. Notadamente um dos 
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dilemas da educação diferenciada não está em seu conteúdo ou formatação, mas na 

própria especificidade de sua aplicação. Compreender o modo como estão sendo 

produzidas essas relações, agrega também a compreensão dos conflitos arrolados 

pelos diferentes sujeitos e cenários envolvidos no processo. Por conseguinte, a 

complexidade das matrizes local, regional e nacional, tem uma considerável 

influência na maneira como as instituições de ensino executam as políticas públicas. 

A escola indígena carece, de fato, de um tratamento jurídico específico, embora isso 

não seja o elemento fundamental. Significa dizer, como revela Raquel Teixeira 

(1997, p. 154). 

Não adianta nada falar-se em “escola indígena que respeita a cultura”, e 

querer impor um modelo de administração que não tem nada a ver com a 

cultura deles, que é a organização social e política. 

 

Respaldado legalmente, o direito de uma educação diferenciada conferir-

se-á aos povos indígenas, com a elaboração de uma legislação subseqüente, 

através da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), do PNE (Plano Nacional de Educação), 

do Parecer 14/99 e da Resolução 3/99.  Esses dispositivos jurídicos, de âmbito 

federal, pretenderão reestabelecer a função social da escola indígena, a partir da 

normatização nas esferas estaduais - por meio de legislação e normas específicas - 

procurando adequar preceitos nacionais às particularidades locais (MEC/SEF, 2001). 

Certamente um dos maiores entraves ainda é a interpretação e (in)definição dos 

instrumentos jurídicos com relação às particularidades da escola indígena no próprio 

sistema nacional de ensino. 

 

4.7.1. Os índios na Constituição de 1998 
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A carta Magna de 1988, que substitui a constituição de 1967, contou com 

uma expressiva participação e mobilização do movimento indígena brasileiro. 

Representantes de várias etnias tiveram um papel fundamental na inclusão de 

propostas e emendas referentes aos seus interesses no texto constitucional. Os 

índios construíram e conduziram, pela primeira vez na história do Brasil, junto à 

opinião pública, com assessoria especializada e parceria do movimento popular 

organizado, a elaboração do capítulo VIII em favor dos seus direitos de curto e longo 

prazo. 

A descoberta que a Constituição é a Lei maior do país, isto é, que não 

está subordinada a nenhuma outra lei, foi sendo apropriada pelos representantes 

indígenas. O cenário contextual multideterminado favoreceu para caracterizar uma 

melhor redefinição sobre a maneira do Estado e da sociedade civil em se 

relacionarem com as populações indígenas. Isso seria possível, superando a visão 

integracionista inscrita na constituição anterior. Era uma corrida contra o tempo e 

contra a concepção que via os índios enquanto categoria social transitória, 

empecilhos do desenvolvimento nacional. 

No capítulo VII, art. 231, se reconhece aos índios sua organização social, 

costumes, crenças e tradição. O Estado constituído é levado a tentar superar a visão 

que procurava incorporar os índios à comunhão nacional e reconhecer o direito dos 

mesmos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Assim, vedou-se a remoção 

dos grupos indígenas de suas terras (Art, 231, 5); asseguram-lhes a utilização de 

suas línguas maternas na educação formal (Art. 210, 2); possibilitam-lhes o ingresso 

em juízo em defesa de seus direitos (art. 232) e se faz regular a exploração mineral 

em área indígena (Art. 176). Nas disposições transitórias (Art. 67), a União se 

compromete no prazo de cinco anos, depois de promulgada a Carta, demarcar todas 
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as terras indígenas do Brasil. Dos seus 245 artigos e 70 disposições constitucionais, 

chamados de provisórias, aqueles que se referem especificamente aos índios, 

contaram com a participação ativa dos representantes indígenas mobilizados 

durante o período de elaboração da Carta Magna.  

  

4.7.2.  A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394) e a educação escolar indígena 

 

O Congresso Nacional aprovou em 17 de dezembro de 1996 a Nova LDB da 

Educação Nacional e a promulgou, três dias depois, em 20 de dezembro. A LDB 

conhecida também com a Lei Darcy Ribeiro, incorporou explicitamente nos artigos 

26, 32, 78 e 79 a maneira como a educação escolar deveria ser ministrada entre os 

povos indígenas. No artigo 26 § 4º menciona-se a importância das diferentes etnias 

para formação do povo brasileiro. O artigo 32 § 3º regula que o ensino fundamental 

será ministrado em língua portuguesa, dando as comunidades indígenas à 

oportunidade de utilizarem suas línguas maternas nos processos de aprendizagem, 

característica que também havia sido assegurada pela Constituição Federal (ver art. 

210). Os artigos 78 e 79 definem como dever do Estado à realização de uma 

educação escolar para os índios, bilíngüe e intercultural, garantindo o “resgate” da 

identidade étnica, o fortalecimento das práticas socioculturais além de favorecer a 

aprendizagem dos conhecimentos ténico-científicos utilizados pela sociedade 

nacional e demais sociedades indígenas e não-indígenas. 

 O desenvolvimento de programas de formação de pessoal e a elaboração de 

currículos específicos, concomitante às expectativas das comunidades indígenas 
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são, sem dúvida, demandas que poderão favorecer ganhos as comunidades 

indígenas na construção de seus projetos pedagógicos. 

Muito embora a nova LDB possibilite que as características das 

sociedades e das culturas indígenas tenham, de fato, respaldo legal, desenvolver e 

manter programas sistemáticos e atualizados de formação de pessoal especializado, 

isto é, que atendam aos desafios do sistema de oferta de educação escolar 

indígena, no nordeste, em particular, se configura uma meta de longo alcance, 

apesar dos esforços empreendidos por lideranças, professores/as indígenas, 

assessores/as e parceros indigenistas.  

 

4.7.3. Lei 10.172 – Plano Nacional de Educação (PNE) 

 

O Plano Nacional de Educação, promulgado pelo Congresso nacional em 9 de 

janeiro de 2001, apresenta as diretrizes e metas para educação no Brasil dos dez 

anos seguintes. O PNE traz algumas novidades sobre a educação escolar indígena. 

Primeiramente, faz um diagnóstico sobre a oferta de programas de educação escolar 

às comunidades indígenas, apontando que a escola enquanto instituição - entre 

esses povos - até então serviu essencialmente como instrumento de imposição de 

valores externos; e que, no âmbito geral, as experiências em educação escolar 

indígena permaneceram fragmentadas, sem continuidades, desarticuladas e 

regionalmente desigual. Assinala os limites das escolas mantidas pela FUNAI e, em 

proporção, a estadualização e municipalização das escolas indígenas 

desencadeadas sem mecanismos estruturais e uniformes que garantissem a sua 

própria especificidade. Implica dizer que a estadualização como não representou 
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uma aliança entre os diferentes interesses presentes, não consegui forjar consensos 

entre instituições governamentais, entidades de apoio e os próprios representantes 

indígenas. Acabou sendo assim uma transferência insuficiente de funções, cargos, 

atribuição ou mesmo responsabilidades. Da FUNAI para o MEC, deste para as 

secretarias estaduais e, sucessivamente destas, para as secretarias municipais. O 

processo se transformou genérico e acéfalo. 

Num segundo momento, o PNE, apresenta as diretrizes para a educação 

escolar indígena, indicando como proposta, a realização da escola diferenciada, e 

que sejam incorporadas no sistema oficial. Atribui que a formação dos 

professores/as deva capacitá-los para a elaboração de currículos e programas de 

modo geral. 

Na terceira parte, o PNE, enumera os objetivos e metas que deveria ser 

desenvolvidos - interseccionado ao Ministério da Educação, Estados e Município -  

de curto ou longo prazo. Dentre os objetivos e metas (21 no geral), destacamos: 

 

- Fortalecer e garantir a consolidação, o aperfeiçoamento e o reconhecimento de 

experiências de contribuição de uma educação diferenciada e de qualidade 

atualmente em curso em áreas indígenas; 

- Criar, dentro de um ano, a categoria oficial de “escola indígena” para que a 

especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngüe seja assegurada;

- Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais 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 lingüísticas e 
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culturais das sociedades indígenas, garantindo a esses professores os 

mesmos direitos atribuídos aos demais do mesmo sistema de ensino, com 

níveis de remuneração correspondente ao seu nível de qualificação 

profissional; 

- Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas 

especiais para a formação de professores indígenas em nível superior, através 

de colaboração das universidades e de instituições de nível equivalente; 

- Promover, uma colaboração entre a União, os Estados e municípios e em 

parceria com as instituições de ensino superior, a produção de programas de 

formação de professores de educação à distância de nível fundamental e 

médio. 

Fonte: Lei Nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001. 

          A maior parte dessas metas só não se trasformou em letra morta por conta da 

pressão sistemática do movimento indígena, das organizações de professores/as. 

Caso contrário, certamente seria mais um receituário de boas intenções. 

 

4.7.4. O Conselho Nacional de Educação e o Parecer 14/99 

 

Em 26 de fevereiro de 1996 foi instalado o Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Composto de duas câmaras, de Educação Superior e Educação 

Básica, ambas foram nomeadas respectivamente pelo Presidente da República. 

Com a LDB fez-se necessário à implantação das normas que efetuassem uma 

adequação à estrutura que a educação nacional exigia. Dividido em V tópicos (I. 

Introdução; II. Fundamentação e Conceituações; III. Estrutura e Funcionamento da 
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Escola Indígena; IV. Ações Concretas visando à implementação da Educação 

Escolar Indígena; V. Conclusão), o parecer 14/99 traz uma fundamentação do que 

se compreende por educação indígena; determina a estrutura e funcionamento das 

escolas e propõe ações concretas em prol da educação escolar indígena (MEC/SEF, 

2001). Como preceito legal, atribuído pela LDB (1996), coube a União à incumbência 

da organização da escola indígena, desenvolvendo programas compatíveis de 

ensino e pesquisa, com oferta de educação bilíngüe e intercultural (Art. 78) para os 

direntes povos indígenas. O Parecer 14/99 identifica como escola indígena o 

estabelecimento de ensino localizado no interior das terras indígenas voltados para o 

atendimento das necessidades escolares expressas pelas comunidades indígenas 

(MEC/SEF, 2001, p. 46).   

Com relação à formação do professor/a indígena, pressupõe a 

observância de um currículo diferenciado que lhe permita atender às novas diretrizes 

para a escola indígena (MEC/SEF, 2001, p. 51), devendo contemplar aspectos 

como: 

• Capacitação para elaborar currículos e programas de ensino 

específicos para as escolas indígenas; 

• Capacitação para produzir material didático científico; 

• Capacitação para um ensino bilíngüe, o que requer conhecimentos 

em relação às metodologias de ensino de segundas línguas, seja a 

língua portuguesa ou a língua indígena. 

 Sobre a formação do professor/a indígena, destaca-se: 

• Dar-se-á em serviço, o que exige um processo continuado de 

formação para o magistério. 
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Porém, esse profissional 

        Deve preparar-se para atender, futuramente a outros níveis de ensino. 

Caso se defina como necessidade a habilitação dos docentes índios, a 

exemplo dos cargos por módulos, esta poderá ser dotada na oferta do 

Ensino Superior, devendo fazer parte dos programas de extensão das 

universidades (Parecer 14/99; MEC/SEF, 2001, p.51). 

 

Outra inclusão pertinente apresentada pelo Parecer 14/99 diz respeito ao 

perfil do currículo escolar e sua flexibilização: a natureza dos conteúdos, a 

periodicidade do estudo, as articulações entre as áreas de conhecimento, a escolha 

de temas de interesse e a metodologia em função da realidade comunitária e 

microsocial (Parecer 14/99; MEC/SEF, 2001) deverá regular uma outra lógica para a 

organização pedagógica das escolas indígenas. 

Limitadamente, os currículos das escolas indígenas, resultado do trabalho 

reflexivo e produtivo entre professores/as em suas comunidades, deverão ser 

aprovados pelos respectivos órgãos normativos do sistema de ensino (Parecer 

14/99; MEC/SEF, 2001), aparece como uma maneira obsoleta e mitigadora de 

garantir controle social. 

O Estado faz, dessa forma, o reconhecimento legal da escola indígena, 

através da Constituição e das leis que validam as diferenças étnicas e culturais e 

políticas, no território nacional, monitorando a possível autonomia ou sub-autonomia 

que a gestão escolar indígena venha a desempenhar. Em outras palavras, a escola 

indígena ainda é a escola refém da política educacional brasileira. O conflito 

permanece aberto por que não se separou suficientemente a educação escolar 

indígena do próprio sistema escolar dominante. Há aqui uma precisão/imprecisão 

jurídica latente insupedara. Em outras palavras, se tem conseguido reordenar as 
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diferenças étnicas arroladas sob o jargão da especificidade, sem suprimir as tensões 

alimentadas pela produção das desigualdades, tanto da oferta como da execução de 

programas em educação pública. 

 

4.7.5. Resolução 3/99 
 

Nove meses depois do Congresso Nacional aprovar o Parecer 14/99, 

mais precisamente no dia 17 de novembro de 1999, a Câmara Básica, do Conselho 

Nacional de Educação, publica no Diário Oficial da União, a Resolução 3/99, que 

determina as diretrizes gerais para o funcionamento das escolas indígenas no Brasil. 

A Resolução 3/99 não traz grandes novidades em face da LDB ou mesmo do PNE, 

objetiva, entretanto, que sejam regulamentadas a categoria escola indígena: 

estrutura, currículo, calendário, metodologias, localização, projeto pedagógico, 

produção de material didático. A Resolução procura assegurar no artigo 3º que a 

necessidade de edificação de escolas (indígenas) atendem (prioritariamente) aos 

interesses das respectivas comunidades. 

Isso quer dizer que a escola indígena será criada em atendimento a 

reinvidicação ou por iniciativa de comunidade interessada, ou ainda, com anuência 

da mesma, respeitando sua forma de representação (Art. 2º, parágrafo único, 

Resolução 3/99). 

Por conseguinte, se coloca como necessidade efetiva à regulamentação 

dessas escolas junto aos conselhos estaduais de Educação, bem como a 

necessidade de se instituir mecanismos de consulta e envolvimento da comunidade 

na discussão (MEC/SEF, 2001), o que não acrescenta muito a legislação 

precedente. 
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Embora pareça ser mais um conjunto atomizado de medidas prescritivas, 

não basta garantir o funcionamento das escolas indígenas, é preciso, como atesta a 

própria Resolução 3/99, reconhecer-lhes: 

 
A condição de escolas com normas e ordenamentos jurídicos próprios, 

fixando as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngüe, visando 

a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e 

manutenção de sua diversidade étnica (Resolução 3/99, art. 1º). 

 

          Ou mesmo como problematizam os professores/as indígenas: 

 
Reconhecer nossa identidade sem aceitar o modo diferenciado como 

queremos e já fazemos a educação escolar, não faz sentido nenhum tanta 

lei escrita. A nossa cultura nós entendemos bem, queremos que ela 

permaneça do jeito que é. Não adianta falar de um currículo intercultural 

quando vamos apresentar um calendário diferenciado e ele não é aceito; 

quando vamos falar do tempo pedagógico e lá vem tantos dias letivos 

obrigatórios; quando vamos dizer como queremos nossa formação, e lá 

vem a burocracia. Ou a escola é nossa ou não é (PIC). 

 

A profissionalização do magistério indígena havia sido caracterizada já no 

Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172) em suas metas e objetivos. A resolução 

3/99, por sua vez, define que a formação específica dos professores/as indígenas 

deverá orientar-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, sendo desenvolvida no 

âmbito das instituições de professores (MEC/SEF, 2001). No artigo 6º parágrafo 

único esclarece: 

             .  Será garantida aos professores indígenas a sua formação em serviço e, 

quando for o caso, concomitante com a sua própria escolarização. 

 

Os cursos de formação de professores indígenas darão ênfase, como 

prevê o artigo 7º: 
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             .  À constituição de competências referenciadas em conhecimentos, valores, 

habilidades e atividades, na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de 

currículos e programas próprios, na produção de material didático e na utilização de 

metodologias adequadas do ensino e pesquisa. 

O artigo 8ª diz textualmente que a atividade docente na escola indígena 

será exercida prioritariamente por professores/as oriundos/as das respectivas etnias. 

No artigo 9º são definidas as esferas de competências e suas atribuições 

(institucional, administrativo e organizacional). Quais sejam: 

I – à União caberá legislar, em âmbito nacional, sobre as diretrizes e bases 

da educação nacional, em particular: 

- criar ou definir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação, de 

modo que atenda às necessidades escolares indígenas. 

II – aos Estados competirá (entre outros): 

- responsabilizar-se pela oferta e pela execução da Educação escolar 

Indígena, diretamente ou por meio de regime de colaboração com seus municípios; 

- prover as escolas indígenas de recursos humanos, materiais e financeiros 

para o seu pleno funcionamento; 

- instituir e regulamentar a profissionalização e o reconhecimento público 

do magistério indígena, a ser admitido mediante concurso público específico (grifo 

nosso); 

- promover a formação inicial e continuada de professores indígenas. 

III – aos Conselhos Estaduais de Educação, compete: 

- estabelecer critérios específicos para criação e regularização das escolas 

indígenas e dos cursos de formação de professores indígenas; 
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- autorizar o funcionamento das escolas indígenas; 

- regularizar a vida escolar dos alunos indígenas, quando for o caso (cf., 

Resolução 3/99 do CNE/MEC, 2001, pp. 70-72). 

Cabe destacar que os municípios poderão oferecer Educação Escolar 

Indígena, em regime de colaboração com os respectivos Estados, desde que tenham 

se constituído em sistemas de educação próprios, disponham de condições técnicas 

e financeiras adequadas e contem com a anuência das comunidades indígenas 

interessadas (Artigo 9º § 1º, resolução 3/99). Estabelecem-se, em seguida (§ 2º, do 

mesmo artigo), que as escolas indígenas mantidas por municípios que não 

satisfaçam as exigências contidas no parágrafo 1º, passarão, no prazo de três anos, 

teto máximo, a responsabilidades dos Estados, consultados respectivamente, as 

comunidades afetadas. A instância interinstitucional fica a cargo dos secretários de 

estado com a participação dos professores/as e das comunidades indígenas 

(MEC/SEF, 2001), que têm a função de organizar, planejar, formular e executar 

programas multifererenciais de profissionalização e educação escolar indígena, 

respeitando as particularidades étnicas dos diferentes povos envolvidos no processo. 

As leis brasileiras aprovadas posterior à Constituição Federal de 1988, 

referente aos direitos indígenas, concatenam metas e diretrizes jurídicas específicas 

sobre a temática, em alguns casos, reconceitualizando-as. Muito embora a 

legislação tente assegurar aos povos indígenas um tratamento diferenciado, seja no 

campo da educação, saúde ou relativo aos problemas de ordenamento fundiário, 

essa tem sido uma tarefa nada fácil, dada à ênfase técnico-burocrática dessas 

mesmas instâncias, ou dado à presença do reumatismo partidário nos Estados e 

Municípios, tornando impermeável à renovação das políticas públicas setoriais. 
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Porquanto, em nossa compreensão, as questões veiculadas quanto à 

definição de políticas em educação diferenciada indígena, não pode ser sinônimo de 

simplificação. Ao contrário, exige muita reflexão crítica, autocrítica, investigação e 

pesquisa. Resulta de experiências abertas, onde os problemas reais, como diz 

Gadotti (1998) são problemas complexos. Por princípio, não existe educação 

diferenciada para formar especialistas alienígenas, separados da comunidade 

educativa. A prática se presta pelo rigor que articula o conteúdo do discurso com o 

sujeito que o pronuncia (GADOTTI, 1998). Isso quer dizer, que a orientação político 

pedagógica se faz a partir do entendimento da ação educativa e não 

necessariamente da formatação dessa. O Estado Nacional preconiza as leis de 

educação e, as comunidades indígenas, diferenciam-lhe, através de métodos 

próprios (sem suprimir seus interesses), normas que regulamentam as bases e 

regras da educação escolar que é oferecida pela primeira esfera.  

 

4.8. Movimento afirmativo77 de direitos entre professores/as indígenas de 
Pernambuco 
 
 
          No capítulo dois analisamos o movimento de resistência e afirmação étnica 

indígena regional como uma maneira objetiva de instar uma mudança radical às 

representações pré-esquemáticas de abordar a questão. Vimos também, que 

durante muitos anos, os problemas de identidade étnica entre os povos indígenas 

esboçaram uma tendência refratária e estrururalmente funcional que incluía como 

premissa básica, concepções sobre defassagem e evolução cultural. A partir das 

pressões, sistematicamente processadas pelas sociedades indígenas, em diferentes 

                                                 
77 Tomo o termo afirmativo sob um sentido particular de cantra-apelo e representação, com relação à capacidade 
dos sujeitos sociais autotransformarem-se e transformarem coletivamente a relaidade. 
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situações de conjuntura nacional e regional, foi possível imprimir e revisar um outro 

tratamento a essa problemática. Dado a trama da especificidade étnica, acumulou-se 

condições para consolidar um movimento combativo de mobilização e   afirmação de 

direitos, tendo a tradição das lutas pela terra, um princípio fundamental. Nossa 

premissa defende que foi através da ampliação da noção de direitos compartilhados 

que a organização e fortalecimento do movimento indígena pôde adquirir experiência 

no campo das lutas sociais e oferecer desdobramentos práticos às questões gerais. 

          Em verdade essa situação se tornou possível graças a um equilíbrio entre 

ação pública/política e coerência discursiva. Tal processo, auxiliado pela 

reformulação das “regras” jurídicas no lastro dos direitos, provocou a emergência de 

outros atores no bojo do movimento indígena que superpusseram uma nova raison 

d´être das atividades da luta. A partir de uma visão panorâmica geral (consciência 

prévia dos problemas), pôde-se delinear um plano de ação, articulado estritamente à 

experiência anterior. Nesse sentido aglutinador, nascem a COPIPE, COPIA, 

COPIXO, COSIXO e tantas outras mais. Será possível afirmar, então, com o estudo  

sobre organização da COPIPE, que essas práticas estão voltadas para o 

fortalecimento dos diferentes povos indígenas, mas isso não significa dizer que seja 

um modo particular de voltarem-se para si mesmos, fechados sob um discurso 

etnicista ou dominados por uma visão “microfísica” acerca dos problemas que os 

envolvem. As diversas formas de organização surgidas, listadas anteriormente, não 

causam nenhum tipo de retocesso ou contrapeso à articulação geral dos povos no 

nordeste, representados pela APOINME.  

          Às lutas tendem, de modo particular, a deslocarem os problemas internos sem 

fragmentar o movimento geral, porque se realizam dentro de estratégias definidas. 

Em particular, existe expressiva clareza àquilo que se combate, que seja: o 
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desevolvimento de um tipo de sociedade que se autodefine por regras consensuais 

de exclusão. As organizações indígenas têm lutado contra o rumo dessa tendência, 

fortalecendo-se reciprocamente tanto interno como extermanente, através de uma 

melhor unidade do próprio movimento. Fica claro no depoimento de uma das 

lideranças atuais: 

 

Nosso movimento, nossa luta, não é só para garantir o direito de um povo. 

Nós lutamos por todos. Dsicutimos os problemas semelhantes, procuramos 

encontrar saídas, pressionamos onde for necessário, mas não deixamos 

mais as coisas acontecerem como se nós não existisse. Aquela fase de 

esperar para ver como fica, já passou. No momento estamos muito 

preocupados com o processo de violência contra nossas lideranças, que é 

uma forma que eles usam para enfraquecer nossa luta. Então, vamos 

discutindo, vendo onde superar a força do inimigo e fazer respeitar nossos 

direitos que vem da Constituição de 1988 (LI). 

 

Isto explica o perfil da politicidade de seus membros (caciques, pajés, 

lideranças, professores/as, como intelectuais transformadores/as), manifiestado por 

uma autoconfiança ilimitada na capacidade de luta de cada povo. Os índios não 

optaram por um confinamento étnico como forma de oposição aos efeitos negativos 

da modernização. Incongruências ocorreram repetidamente, porém, a dimensão dos 

maiores êxitos revelou que as multiplicidades das situações em déficts estão sendo 

superada através do desencadeamento de ações que tendem a supressão de 

anomalias historicamente extremadas. Essa siuação desempenha um papel central 

na caracterização da formação dos porfessores/as indígenas de Pernambuco e sua 

irresoluta opção pela educação direnciada, plurilinguística, intercultural e especifíca. 

Vejamos a seguir como essas questões têm sido vivenciadas. 
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4.8.1. O aprendizado das lutas 

 

             Todos os membros oriundos da comunidade indígena são sujeitos sociais e 

comparticipam virtuosamente do fortalecimento e organização do seu povo? Cremos 

que dificilmente sociedade alguma exerce controle total sobre seus compartícipes. 

Porém, a questão que queremos chamar atenção é mais elástica: os membros da 

comunidade sendo expostos a exigências profundamente resignificantes tornam-se 

sujeitos sociais não somente porque participam das lutas, mas por que a partir delas 

são transformados e resignificados. Aproximar os indivíduos às lutas desenvolve 

representações plurais - embora não seja um efeito mecânico esse movimento - e 

faz emergir naqueles, outras exigências e posicionalidade enunciadoras.  

          As lutas não se esgotam, portanto, afetam os sujeitos envolvidos, na tarefa de 

criar situações susceptíveis da existência.  Esse aprendizado ocorrido, digamos sob 

pressão e contigências, introduz, multireferenciadamente, um outro processo de 

compreensão política do cotidiano78. Uma adesão aos propósitos coletivos do povo 

não é a mesma coisa de engajamento compulsório. O movimento de afirmação à 

luta social, considera as múltiplas possibilidades situacionais, caso contrário, fechar-

se-ia à crítica e se tornaria mais um discurso, entre tantos, dominante. Escusado 

será dizer que o conteúdo do discurso não pode ser monológico, como uma espécie 

de verdade unitária, capaz de transformar em todo, situações incovenientes. O 

                                                 
78 Assumimos aqui a “definição” de cotidiano constituída pelo educador popular e  prof. Alder Júlio F. Calado 
(1999, p. 141), qual seja: “O cotidiano é uma complexa e vasta rede de relações humanas tecidas de numerosos 
fios, que correspondem à multiplicidade de sentidos de que são portadoras ações, práticas, fatos, situações, 
acontecimentos, circunstâncias que envolvem o dia-a-dia dos seres humanos e dos grupos sociais, em lugar, e 
tempo socialmente determinados,  desconstruídos e reconstruídos”. Para uma discussão problemática das 
categorias da atividade e do pensamento cotidiano, ver Agnes Heller (1989) especialmente às págs. 17-42; 87-
110. Segundo Heller, “o pensamento cotidiano orienta-se para a realização de atividades cotidianas e, nessa 
medida é possível falar de unidade imediata de pensamento e ação na cotidianidade (Idem, op. cit., 31). 
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aprendizado das lutas leva em consideração a flexibilidade do pensamento social e 

da crítica, como uma maneira e evocação dos sujeitos partícipes do processo. 

 

                           Quando um professor a chamado de sua liderança vai pra luta de uma 

retomada, quando ele participa dos rituais, ele vai aprendendo coisas que 

antes não sabia e não encontra nos livros. Nossas reuniões é outro 

momento de muinta formação. A pessoa pode chegar lá pela primeira vez 

meio acanhado, mas depois vai se soltando, falando aquilo que antes não 

falava ou não endentia direito, então, quando menos a gente espera a 

pessoa ta boa mesmo. Ai a gente diz: esse é um professor (LI). 

 

          Reconhecemos, entretanto, que para construir um projeto de emancipação, 

capaz de autotransformar os sujeitos em atores de sua libertação, o mesmo não 

acontece somente expurgando aqueles elementos que tornam possíveis à 

reprodução da dominação ou neguem a consciência dos sujeitos79. À exposição 

verossímel às situações de conflitos estão em equivalência ao momento da ação 

coletiva por que colocam em xeque, entre outras, dilemas humanitários. Essa 

situação oferece visibilidade aos direitos na medida em que expõe a nú tratamentos 

desumanos, a tal ponto que a emergência dos sujeitos ganham importância 

considerável ao combinar seu engajamento político à esfera pública. Nesse caso, a 

formação política, através da autoconsciência, da práxis emancipadora (adequação 

entre discurso, condições de luta e estrutura de organização), proporciona, aos 

sujeitos nelas envolvidos coletivamente, a se mobilizarem em torno de uma matriz 

educativa que se fortalece pelo aprendizado dos direitos. Situações de anacronia 

                                                 
79 Sobre essa questão Alain Touraine diz que para que se forme esta consciência do sujeito é preciso que 
apareçam e se combinem três componentes essenciais: “primeiramente, uma relação a si mesmo, ao ser 
individual, como portador de direitos fundamentais, o que marca uma ruptura em relação à referência a 
princípios universalistas, ou mesmo a uma lei divina. O sujeito é seu próprio fim. Em segundo lugar, tanto hoje 
como ontem, o sujeito não se forma a não ser entrando conscientemente em conflito com as forças dominantes 
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política estatal, por exemplo, são postas à crítica sob o peso comum de um conjunto 

de situações e análises cuidadosamente instutuídas a favor da afirmação dos 

direitos. 

          Se os limites das lutas denotam de alguma forma os limites da sociedade, 

como então encontrar dentro do movimento de resistência indígena àquelas 

posicionalidades contra-hegenônicas que tornem possíveis articular à dimensão 

formadora das lutas ao campo de uma teoria pedagógica? Cremos ser congruente 

pensar na existência de componentes favoráveis a certas posições dos sujeitos 

sociais a fim de favorecer um crescente ambiente de dialógo intersetorial. Esse 

cenário (surgido quase sempre sob pressão) renova, radical e provocativamente, os 

“atores periféricos”. Não obstante, é preciso pensar um pouco melhor na plasticidade 

dessas questões, como nos alerta Nestor García Canclini (1999, p. 27): 

 

Adotar o ponto de vista dos opriimidos ou dos excluídos pode servir na 

etapa da descoberta, para gerar hipóteses ou contra-hipóteses que 

desafiam os saberes constituídos, para tornar visíveis campos do real 

descuidados pelo conhecimento hegemônico. Mas no momento da 

justificação epistemológica convém deslocar-se entre as intersecções, nas 

regiões em que as narrativas se opõem e se cruzam. Só nesses cenários 

da tensão, encontro e conflito é possível passar das narrações setoriais (ou 

francamente sectárias) para a elaboração de conhecimentos capazes de 

desconstruir e de controlar os condicionamentos de cada enunciação. 

 

          Parece pertinente analisar a estrutura dos conflitos e das negociações a fim de 

podermos, quiçá, compreender como hibridamente se processa a combinação e 

significação dos fatos, “os discrusos e suas raízes empíricas”, conforme surgere 

                                                                                                                                                         
que lhe negam o direito e a possibilidade de agir como sujeito. E por fim, cada um, enquanto sujeito, propõe uma 
certa concepção geral do indivíduo” (2006,  p. 130). 
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Canclini (idem).  É possível, assim, conceber o movimento de resistência indígena 

sob a ótica da dinâmica de seus desdobramentos estruturais. Implica reconhecer, 

em outros termos, o modo como esses sujeitos organizam-se e impulsionam-se 

politicamente.  

          Ao analisarmos o peso qualificador que a participação nas lutas conferem aos 

atores nelas envolvidos, vamos nos aproximando do conceito de prática educatica 

para além das tipificações “formais e não-formais”, visto que elas assumem feições 

as mais variadas possíveis. As lutas se transformam em aprendizados dos direitos 

(ARROYO, 2003) ou em práticas educaticas (FREIRE, 1980, 1983a, 1983b, 1985; 

CALADO, 1999; CANDAU, 2000; CARVALHO, 2004; NETO & SANTIAGO, 2007; 

SOUZA, 2007), por reconceitualizarem situações de interesses coletivos, advindos 

de demandas legítimas, envolvendo os diversos sujetos sociais. 

          A politicidade, como vem sendo caracterizada aqui, isto é, o perfil do 

movimento de resistência indígena no nordeste, tem, em sua matriz metodológica, 

uma explícita opção pelo campo da educação dos movimentos sociais. Nesse caso, 

procura irromper, através de um conjunto de práticas apoiadas por um discurso anti-

hegenônico, a reestruturação das muitas situações que tornam ineficaz as condições 

de vida cidadã. Apresenta-se, semelhante à compreensão que Alder Júliio faz da 

Educação Popular (1999, p. 137), como “uma perspectiva, uma ferramenta de 

apreensão/compreensão, interpretação e intervenção propositiva, de produção e 

reinvenção de novas relações sociais e humanas”; e também a pontual 

caracterização que Souza (2007, p. 53-4) estabelece sobre os movimentos sociais, 

especialmente os movimentos sociais populares, qual seja: 
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São entendidos como forças sociais e correntes de opiniões e proposições 

sobre/para o conjunto social que, atuando nos mais diferentes âmbitos das 

problemáticas humanas, geram processos de transformação social e 

garantem sua autonomia em relação ao Estado e aos Partidos, pela 

orientação social de sua ação que incide sobre as mentalidades e as 

práticas cotidianas. Esse tipo de ação não tem como caractrística a 

mobilização permanente. Pode ocorrer de maneira relativamente pontual, 

mas com certa duração para gerar posicionamentos sociais sobre a 

incidência de sua prática. Segundo Proud´Homme (1993, p. 102), “a 

eficácia de sua ação política corresponde a sua capacidade flexível de 

formular publicamente problemas sociais e fazer que sejam traduzidos em 

decisões políticas. Assim, a existência ou a criação de canais para a 

circulação das demandas sociais influirá sobre o fortalecimento dos 

movimentos sociais na medida em que permita a inovação institucional”. 

 

          Souza (idem) compreende que a fundamentação dessas atividades culturais 

são educativas e geram tanto práticas como novas  teorias da educação, sejam elas 

escolar ou não escolar. Provocar a desregulação de práticas hegenônicas, 

revesadamente constituídas entre os grupos de elites econômicos, não acontece 

sem um certo desconforto geral. Tradicionalmente populações marginalizadas têm 

sido tratadas à condição de sub-cidadãs, ilustradas, quantitaviamente em termos de 

massa de consumidores ou reféns de um espetáculo maior, aqueles que os poderes 

do capital permitem. Uma irregular e profunda falta de distribução de bens, 

oportunidades e serviços, dessiminadamente favorece as tensões sociais e geram 

condições para se criticar a profusão desigual dos direitos, como denuncia 

Boaventura de Sousa (2005, pp., 23-24): 

 

(...) 21% da população mundial controlam 78% da produção mundial de 

bens e serviços e consomem 75% de toda a energia produzida. Os 

trabalhadores do Terceiro Mundo do setor têxtil ou da electrônica ganham 
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20 vezes menos que os trabalhadores da Europa e da América do Norte na 

realização das mesmas tarefas e com a mesma produtividade. Desde que 

a crise da dívida rebentou no início da década de 80, os países devedores 

do Terceiro Mundo têm vindo a contribuir em termos líquidos para a riqueza 

dos países desenvolvidos pagando a estes em média por ano 30 bilhões 

de dólares do que o que receberam em novos empréstimos. No mesmo 

período a alimentação disponível nos paísesi do Terceiro Mundo foi 

reduzida em cerca de 30%. No entanto só a área de produção de soja no 

Brasil daria para alimentar 40 milhões de pessoas (grifo nosso) se nela 

fossem cultivados milho e feijão. Mais pessoas morreram de fome no nosso 

século que em qualquer dos séculos precedentes. À distância entre países 

ricos e países pobres e entre ricos e pobres no mesmo país não tem 

cessado de aumentar.80

 

           Entretanto, cabe lembrar também, como analisa Batista Neto (2007), a 

complexidade do fenômeno do capital promovida no momento presente. Conforme 

Neto (2007, p. 42), é necessário compreender que: 

 

No quadro atual do capitalismo global, formas padronizadas de produção 

em massa (fordismo) estão desaparecendo, o que tem acarretado a 

exclusão de grandes quantidades de pessoas do mercado de trabalho e do 

trabalho formal. Trabalhadores de menor qualificação têm se tornado, no 

dizer de McLaren (2000), vítimas das armadilhas pós-fordistas da 

reestruturação global e dos sistemas de especialização flexível. Na busca 

obsessiva por tornarem-se competitivas, as empresas reduzem seus 

custos de produção (cortar custos é tudo), adotando as mais diferentes 

                                                 
80 Frei Betto (2001, p. 19 ss.) diz que atualmente, apenas quatro indivíduos norte-americanos (Bill Gates, Paul 
Allen, Warren Buffett e Larry Ellison) possuem, juntos, fortuna equivalente ao PIB de 42 nações pobres com 
uma população de 600 milhões de habitantes. E 447 bilardários têm renda equivalente à da metade da população 
mundiçal (3 bilhões de pessoas). Apenas duzentas empresas transnacionais controlam 28 por cento da riqueza 
mundial. Portanto, privatiza-se a riqueza e globaliza-se a miséria. Num outro texto (BETTO, 2003), faz uma 
crítica contudente ao atual processo de globocolonização. Souza (2007, p. 46) cita Hobsbawn e denuncia também 
o lastro vergonhoso dessa crise de valores: O abismo entre o PNB per capita das nações ricas e pobres aumenta a 
um ritmo acelerado. Atualmente, 26 nações cuja população é apenas 15% do total dos habitantes do mundo 
desfrutam de um PNB de mais de 10 000 dólares (de fato, uma média de mais de 18 000), que supera cinco vezes 
o de 3 000 milhões de pessoas, pouco mais da metade de toda humanidade, cujo PNB per capita é menor que 500 
dólares (em cifras reais, 330).  
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estratégias que vão desde a radical diminuição dos quadros pela pura e 

simples dispensa de empregados até a introdução de formas de contrato 

temporário, em número cada vez maior, passando pela contratação de 

pessoas para desempenhar as mesmas funções, com formas de vínculos 

diferentes. 

 

          Essa idiossincrasia de interesses requer dos sujeitos que se posicionam 

contários as mesmas, intentar alternativas políticas com bases na construção de um 

senso comum alternativo frente à onipotência do modelo capitalista de vida e 

produção. A desqualificação da vida entre os pobres (tanto material como moral e 

intelectual) tem a ver com os vínculos gerados pelas relações de dominação 

advindas das divisões do capital privado. Não estamos defentdo aqui que aja um 

movimento de organização compacta das estruturas de dominação pelo capital, 

instauradas a patir da dispersão e exploração de rotas de mercados. 

            Porém, devamos poderar essa situação, para não cairmos na malha da 

acriticidade quanto à existência e também coexistência do controle geopolítico entre 

povos e mercados, simultâneamente. Um dos pilares, digamos assim, do movimento 

popular organizado, diz repeito a cada vez mais crescente maneira de se diferenciar 

as formas de reprodução desigual da sociedade (desagregação e dissipamento 

social) daquelas situações – no campo dos embates e lutas políticas – de fratura da 

homogeneidade horizontal do capital. Na expressão de Canclini (op. cit.) a 

“autosabotagem dos pobres” também é uma questão de improbidade pública. As 

lutas políticas e culturais que durante décadas têm travado os movimentos sociais 

(específicas e plurais) constituem-se num processo de “aproximação solidária” no 

sentido do fortalecimento, e têm, conforme faz saber Carvalho (2004, p. 156), 
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                           Resultado em uma forte pressão junto às instâncias econômicas e político-

governamentais, no sentido da incorporação dessas lutas, principalmente 

na definição de políticas sociais. Isso explica até certo ponto as 

proposições face à multiculturalidade nas mais diversas propostas 

curriculares na última década, em diferentes países. Uma outra questão a 

ser observda é que esses movimentos passaram, também, a acompanhar 

processos de gestão de políticas públicas, nomeadamente através de 

organizaçãoes não-governamentais ou fóruns específicos de debates que 

incorporam desde as práticas sociais e culturais desses movimentos a 

discursos produzidos pelas diversas instâncias de investigação. Este fato 

pode ser interpretado como uma forma inovadora nos processoss de 

regulação social, agora em “mão dupla”, desenvolvida pela sociedade civil 

para com o Estado, e tem em vista asseguarar a qualidade social das 

políticas públicas junto aos diferentes grupos sociais. 

 

           A variedabilidade dessas situações, dentro de uma compeensão “local” de 

afirmação de direitos étnico-culturais, não poderá se transformar num jogo 

ininteligível ou multifocalizado de problemas estruturais. Devem reunir proposições 

que ponham à deriva a falta de compromisso coletivo da elite burguesa com relação 

às interesses que as maiorias pleitemam. Nesse caso, quando o movimento de 

resistência indígena do nordeste criativamente reconquitam seus tradicionais 

espaços de sobrevivência físico-cultural, renovam e auto-renovam seus próprios 

“espaços públicos” (escolas, igrejas, terreiros) seja através de danças, músicas, 

rituais ou rezas. 

          Assumimos, aqui, a premissa de que o aprendizado dos direitos indígenas, 

direitos étnicos e interculturais, provêm da combinação de uma pluralidade de 

interesses, da associaçãio e articulação de estratégias definidas coletivamente, 

constituindo-se, portanto, numa dimensão educativa plural, a partir da 

reconceitualização de valores. Devemos, nesse caso evitar, como alerta Eunice 
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Durham (2004, p. 284) a noção de que os movimentos sociais são formas inferiores 

de mobilização. Mutatis mutandis81 é possível identificar que o aparendizado dos 

direitos – forjados pelas lutas – tem resignificado dinâmica e transversalmente, as 

questões sobre identidade, terra, educação e saúde. Pode-se dizer que não é 

efetivamente o aumento das carências materiais que determinam à consciência dos 

problemas, mas a consciência dos sujeitos sobre os problemas que vão definindo os 

caminhos de como superá-los. Abre-se, então, um leque diversificado de objetivos, 

potencializados em práticas educativas de enorme relevância formativa.  

           Sucessivas discussões sobre identidade étnica (conforme analisado no 

segundo capítulo desse trabalho), por exemplo, repercutiram no alcance das lutas, 

de modo que aquilo que por algum tempo se compreendia como dimensão 

específica, emprenderá nos sujeitos, uma reeducação de percepcão, ou seja, uma 

percepção que os levaria a identificar as tensões advindas das contradições que a 

realidade em alguns casos uniformizava. Comprreendemos que os aprendizados 

adquiridos em intersecção com as lutas travadas na vida real, transformam 

radicalmente a personalidade dos atores sociais e se constitue numa educação pela 

consciência de viver uma sociedade em que os direitos humanos favoreçam a 

ralização de uma verdadeira cidadania, e onde a dignidade do ser humano é seu 

fundamento maior. 

          Arrancados, historicamente de seus territórios ou expostos a diferentes 

injustiças, os povos indígenas, num primeiro plano e o movimento indígena nun 

segundo momento, recolacaram no espaço público suas vozes a favor dos seus 

direitos, de uma vida cidadã. Dessa forma, as lutas coletivas que travaram e têm 

                                                 
81 Mudando-se o que deve ser mudado. 
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estabelcido, não somente prestam-se no fortalecimeto da mobilização política, como 

contribui, significativamente, para conformação dos direitos sociais.  

          Foi também à pressão do segmento popular organizado, que tornou possível 

uma reeducação da consciência dos problemas sociais. Mesmo que controladas, 

cooptadas ou reprimidas, essas mobilizações populares, diz Arroyo (2003) testam à 

ordem pública e rebatem a exclusão e marginalização a que continuam sbmetidos os 

setores marginalizados, ao longo destas últimas décadas. Segundo Arroyo (idem) 

essas mobilizações agiram como pedagogos no aprendizado dos direitos sociais, 

especificamente do direito à educação.  

          Nesse sentido aglutinador, podemos compreender como o chão das lutas pela 

terra se contaminava com a força e plasticiadde das lutas dos direitos: da identidade 

étnica, da saúde de qualidade, da educação diferenciada etc. Um papel pedagógico 

inconteste aparece na formulação e dinâmica dessa lutas; uma posição transicional 

de fazer crítica veio contribuir com o esfoço de desregular promessas de soluções 

“fáceis”. Desregulação não significa descontextualizar, significa, tão-só, 

despotencializar o absoluto, pôr a crivo falsas equivalências: da ciência, da teoria, da 

colonialidade moderna, do pensamento único. A construção social da rebeldia, 

conforme Sousa Santos (2005, p. 33) “de subjetividades inconformantes e capazes 

de indignação”, é “um processo social contextualizado”. Essa, digamos, consciência 

cartográfica da alternância promove, dialeticamente, rupturas à razão totalitária.  

 

4.8.2.  Desafios na consecução do aprendizado e do educar em direito 

 

            É possível que a partir das repercussões de um pensar e  fazer  alternativos 
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ocorra uma reeducação da cultura política, capaz de imprimir mudanças no 

pensamento educacional? Cremos e compreendemos que sim.  

          Embora ajam diferentes e pegajosos focos de resistência à mudança, a 

escola, em particular, foi atingida por diversos processos de mobilização pedagógica 

que inclui vozes distonantes (contradiscursos/conhecimento-emancipado/discurso 

que argumenta) fazendo-se valer uma nova consciência dos direitos. A transição 

tecnológica da era moderrna não somente ampliou o fosso abismal da exclusão em 

todos os países periféricos, tornando a vida de muitos insuportáveis, explicitando 

tensões e avolumando problemas, como, paradoxalmente, possibilitou que as 

camadas populares (urbanas e rurais) se inserissem - no espaço público - soldando 

contínuas, em alguns casos, isolados, processos de intervenção social.  

          As mobilizações provocadas resultaram de inquietações, das feridas abertas e 

putrificadas, com relação à violação dos direitos: segurança, emprego, educação, 

saneamento básico, saúde, liberdade de expressão, moradia, transporte, terra, 

identidade étnica, alimentação, acesso à água etc. No caso da escola e das 

questões que enviezam à prática educacional, vão sendo constituídos outros modos 

de pensar e fazê-los. De um modelo tecido pela velha caiação clientelística, elitista, 

personalista e preconceituosa, como se fosse uma dávida exclusiva dos mais aptos, 

passa a ser reinvidicada e reinventada82 como um direito. Os movimentos sociais 

têm um papel fundamental nessa trajetória, do ponto de vista político propositivo 

(ampliação da consciência dos direitos) como também político-pedagógico 

(consolidação de concepções de valores), favorecendo um novo perfil entre 

educadores/as.  

                                                 
82 Sobre a reinvenção da escola ver Vera Maria Candau (2000). 
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          Há múltiplos desafios na consecução do aprendizado e do educar em direitos 

(CANDAU, 1999; 2000a; 2000b; SCOCUGLIA & NETO, 1999; SANTOS, 2002; 2003; 

TOURAINE, 1999; SILVA & FERREIRA, 2001) que incorporam propostas voltadas 

para construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática, onde a 

dimensão do humano “demasiadamente humano”, isto é, a inviolabilidade dos 

direitos, seja prioridade. 

          No campo da educação escolar, segundo Horta (2000, p. 127), um primeiro 

desafio diz respeito à organização curricular. Ou seja: 

 

                           Ao diversificar a educação em valores nas chamadas áreas, temas ou 

eixos transversais, aparecem os conteúdos excessivamente fragmentados; 

quer dizer, os princípios, conceitos e atitudes ficam, em muitos casos, 

compartimentados. Basta assinalar alguns exemplos que aparecem nas 

reformas: educação sexual, educação para a pluralidade cultural etc. Essa 

diferenciação faz desaparecer o conteúdo real de uma proposta 

educacional que tem como horizonte a educação em valores. 

 

          Com relação às reformas educacionais Horta (idem) propõe que se aposte 

num valor que considera primordial: “defender, promover e valorizar a vida”, como 

eixo articulador das propostas curriculares. Colocar no centro a vida (conforme 

excepcionalmente fez durante toda sua vida Paulo Freire, combatendo: a alienção, o 

pessimismo sociológico, a ausência da amorosidade no ato de educar, as 

concepções elitistas, ingênuas e a acriticidade de algumas pedagogias) é oferecer 

sentido à educação em valores como elemento fundamental no desenpenho de 

comportamentos e práticas. A duração transitória e fracionada dos programas 

didáticos em direitos sociais, em direitos humanos, tende a promover processos 
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educacionais desencontrados; no geral, situam-se com crítica, mas não provocam 

engajamento contra-hegemônico duradoudo. Essa perspectiva tem implicações 

muito profundas por afetar ações tanto no presente como no futuro. Uma crítica 

dessa visão considera a profusão de uma ética83 que, conforme Horta (op. cit., p. 

128), enfatize “o público, a solidariedade, o bem comum”. Quando um movimento 

assume características de resistência proporcionais às escolhas que vai reunindo no 

embate das lutas; quando autodescentra-se transformando a consciência de si em 

necessidade de consciência do outro, esse movimento inclui posições éticas e 

questões morais significantes. Assim, colocar a vida como foco central da ação 

educacional, significa suscitar no ambiente escolar, valores perceptivos (intelectuais, 

afetivos, emocionais) essenciais à formação ética e moral entre educadores/as e 

educandos/as. A reeducação da percepção considera a amorosidade, a tolerância, o 

respeito, à crítica, a curiosodade, a descoberta, como caminhos abertos, de encontro 

com o outro.  

          Desenvolver esse tipo de preocupação tem a ver com o que circula 

continuamente no espaço escolar: na construção de planos semestrais, nos 

conteúdos programados, na seleção dos instrumentos de avaliação, nos objetivos 

traçados. 

          De modo particular ousamos afirmar que os povos indígenas de Pernambuco 

têm reinventado o espaço escolar; que seus professores/as têm hoje um outro 

coração pedagógico, movidos por razões, experiências, profissionalidade e emoção. 

Que ao retomarem a direção pedagógica de suas escolas, semeiam cotidiamente 

                                                 
83 Diz Agnes Heller (1989, 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 perspectiva ligadas a semelhante teoria ou ideologia, porém, se egixe uma 
militância consciente não pode deixar de assumir uma atitude determinada, positiva ou negativa, em face da 
tradição moral”. 
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prazer, alegria e esperança, mas também ousadia, crítica, dúvidas e curiosidades, 

transformando cicratizes em sinais de novos tempos. 

          Esse olhar a partir da escola, olhar da vida cotidiana do povo, foi possível por 

que se deixou ser contaminado pela ação transformadora das lutas pelos direitos. 

Conhecendo-se a vida como ela estava sendo possibilitada, pôde-se projetar uma 

perspectiva que a pudesse transformá-la, resignificando os valores, enriquecendo a 

identidade étnica e tornando exequível e duradouro a afirmação dos direitos. Tais 

critérios atuam em desconformidade aos propósitos hegemônicos atuais, 

repolitizando consensos sobre “desenvolvimento, democracia partivipativa”84 e 

liberdade. Exemplarmente Horta (op. cit., pp. 132-138), coloca o aprendizado dos 

direitos a partir da vida, sob três e interdependentes dimensões: 1) Conhecer a vida; 

2) Celebrar a vida; 3) Comprometer-nos com a vida. Para uma compensão suscinta 

– dentro do espaço desse trabalho – resumiremos essas três dimensões. 

          1) Na primeira esfera, Conhecer a vida, a realidade cotidiana deve ser 

interiorizada conscientemente. Implica, entre ouras opções: 

• Ter uma ação pedagógica que suscite e favoreça a interiorização pessoal, a 

partir das experiências e das realidades percebidas; 

• A reflexão pessoal e coletiva deva aumentar a capacidade dos sujeitos 

encontrarem e desenvolverem-se em profundidade, num clima relacional e 

dialógico; 

• Considerar, conforme os ensinamentos de Paulo Freire, a pedagogia da 

pergunta, procurando ampliar nosso olhar sobre a vida cotidiana, sobre os 

direitos ameaçados e sobre os dilemas humanitários e estruturais; 

                                                 
84 Para uma discussão sobre os temas ver Santos (20002,  pp. 13-28). 
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• Respeita a dimensão afetiva, a capacidade de sentir, trazendo um alento 

esperançoso diante da realidade aparentemente tão opaca; 

• Construir capacidade de conhecer e conscientizar-se criticamente diante da 

realidade, condizindo-se a uma série de convicções, de valores. 

2. A segunda dimenão, Celebrar a vida, tem relevância particular nos paíess 

periféricos, onde gravíssimas violações dos direirtos se caracterizam como algo 

comum; onde as oportunidades são posicionadas através de um jogo estratégico 

entre grupos de poder econômico. É preciso, numa situação como a nossa: 

• Desenvolver uma pedagogia do assombro; descobrir a realidade não como 

determinante, mas como campo de possibilidades; 

• Contribuir para a vitória da vida; criar espaços na dinâmica da escola onde 

seja possível compartilhar a alegria de viver; favorecer a comemoração de 

tradições culturais, desenvolvendo a parte festiva, celebrativa, que é inerente 

ao ser humano. 

3. Por fim, a terceira dimensão, Comprometer-nos com a vida, significa a 

consecução das outras duas dimensões, isto é, lutar para que “toda vida seja digna”. 

Comprometer-nos pública e conscientemente com projetos alternativos em que “ser 

feliz e viver com dignidade seja um direito de todos/as”. Aqui, destacamos as 

seguintes condições: 

• Potencializar um compromisso crítico diante da realidade num processo 

interpessoal, comunicativo e dialógico (no sentido freireano: diálogo para 

superação da condição de oprimidos); 

• Criar respostas alternativas que ajudem a resolver problemas a partir da 

consciência crítica; 
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• Indignar-nos diante de qualquer forma de violência e humilhação da pessoa 

humana; 

• Envolver-se na participação em ações, grupos, campanhas movimentos e 

iniciativas concretas com relação à promoção e plenitude da vida. 

 

A caracteização, resumidas e expostas acima, de uma pedagogia 

problematizadora, trabalha diversas dimensões (afetiva, crítica, responsável, 

conseqüente, propositiva, curiosa, epistêmica, política, engajada, utópica, axiológica, 

integradora, holística, mobilizadora) e convidá-nos a tratar as coisas do aprenizado 

dos direitos com paixão, afeto, responsabilidade e alegria. Motiva professores/as a 

desenvolverem ações educacionais suscitando questionamento à prática e 

reconceituando a teoria. Cremos ser susceptível afirmar que entre os porfessores/as 

indígenas de Pernambuco, vinculados a COPIPE, educar em direitos ou na 

solidadriedade, tem sido possível porque as ações são plasmadas em conexão à 

tradição das lutas dos próprios povos indígenas. Podemos dizer que nessa 

perspectiva de militância pedagógica, a tarefa entre educaores/as indígenas de 

educar em direitos, não se limita ao trabalho ou ao tratamento com “indivíduos 

isolados” que ao tomarem consciência de seus problemas o tornam somente seus. 

Trata-se, conforme Horta (ibem, p. 138), de compreender que o trabalho educacional 

abrange “conjuntos de pessoas que coletivamente se dão conta” do efeito 

multiplicador e do poder que a tomada de consciência coletiva adquire, bem como da 

solidariedade transindividual dos direitos humanos. É conhecendo a realidade que os 

sujeitos vão tomando posição: afetivas, críticas, políticas, públicas. 
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Quando iniciamos esse trabalho, o Estado tava em transição. Havia a 

Resolução 3/99 que falava da oferta da educação indígena e a forma de 

executá-la. Tinha a questão sobre a estadualização que precisava ser 

melhor compreendida. Amadurecemos muito com nossos encontros; nos 

fortalecemos no enfretamento dos desafios que eram complicados. Mas se 

você quer enfretar uma briga com um bicho que não conhece é preciso 

estudar como ele é, ver suas forças, suas fraquezas para poder partir para 

o embate. Assim fizemos. Nos reuníamos, conversamos, se estudava um 

tema, o que não se entendia direito pedia ajuda da assessoria até ficar tudo 

explicado. Então, juntos se decidia o que fazer, como cobrar, os prazos e o 

que a gente espera conseguir. Só assim fomos avançando. A COPIPE foi 

no início isso e continua sendo. Lugar onde todos discutem, às vezes se 

discorda, mas se aprede e se tira estratégias da luta (PIC).  

 

          O confronto com os antivalores da dignidade humana, à produção de 

necessidades culturais, políticas, econômicas, morais ou éticas, resvalam-se entre 

si, porém, lançam os sujeitos para o confronto da existência de mecanismos 

mitigadores que limitam a plena realização de uma verdadeira prática em 

democracia. Nos movimentos sociais, de modo geral, afirma Durham (2004, p. 287) 

que, 

A passagem do reconhecimento da carência para a formulação da 

reinvidicação é medida pela afirmação de um direito. Os habitantes da 

periferia afirmam seus direitos à água, luz, esgoto, assistência médica; as 

mulheres reiteram seus direitos à igualdade; os homossexuais ao seu 

prazer; também as mães que trabalham têm direitos às creches, assim 

como os índios às suas terras e todos têm direitos à proteção contra a 

violência.  

 

          Essa compreensão delienada por Durham deriva das transformações e 

superação das carências em direitos, através de um processo profundo de avaliação 

e autoavaliação, que toma à luta pela cidadania uma questão fundamental para os 
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movimentos sociais. Nossa investigação pôde confirmar que mobilizando-se 

coletivamente, professores/as e lideranças indígenas de Pernambuco, defendem a 

politização da educação escolar indígena enfrentando, refletindo e superando a 

despotilização da política indigenista oficial. Poderemos ver melhor essa situação na  

análise que um dos coordenadores da COPIPE faz sobre a luta em torno dos 

direitos. Vejamos: 

                           Uma coisa foi discutir a legislação depois da constituinte, outra coisa foi o 

próprio Estado assumir como política pública à educação diferenciada que 

nós professores/as e lideranças passamos a exigir. Isso tem dado muito 

trabalho por que o Estado cede um pouco aqui e tira um bocado acolá. 

Quando a coisa parece que vai avançar, vem um entrave. Mas, nós nos 

mantemos firmes, martelando numa tecla, pra ver se a gente é 

compreendido. Quem melhor conhece dos nossos direitos, senão nós 

mesmos! Assim fazemos o movimento (PIC). 

 

          No atual momento, cristalizado por difíceis labirintos de regimes 

pseudodemocráticos, comprender as representações da direita moralista e 

repressora, inclue, entre outras, a assução de uma práxis de libertação que torne 

possível a intervenção do público, atravessando, profunda e radicalemente, tanto a 

história como a materialidade que gera suas condições. Isso supõe “des-restituição” 

da situação cultural totalitária, a fim de se tonar-se possível uma teoria social crítica, 

epistemologicamente autoconstituída e capaz de traduzir, concretamente, um outro 

caminho sobre a racionalidade branca. 

          Reconhecemos, porém, que há uma certa aceitação quanto à 

invulnerabilidade das marcas do patriarcado, e quão difícil é argumentar contra; 

particularmente porque ele se apresenta como uma manifestação multifocal de fazer-

se historicamente legítimo.  Destotalizar a lógica de discursos monocêntricos não é 
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nada fácil, já que resultam de “intencionalidades” sarcasticamente predizíveis, nesse 

caso, o pior é ter que conviver com suas expressões mais cruéis: racismo, 

xenofobia, moralismo, ostracismo, totalitarismos. Quando os povos indígenas de 

Pernambuco tentam consolidar suas “marrativas” políticas em diferentes cenários 

interculturais, privilegiando, como fazem atualmente, a caracterização de um 

discurso politicamente contra-hegemônico, não o realizam desmembrado da 

materialidade dos modos e relações de produção (econômica, cultural) e isso, nos 

parece, oferece-lhes uma importante compreensão dos dilemas que procuram 

solucionar. Assumem, propositivamente, uma nova comunicação com o social, 

igualmente embasada numa teoria da práxis política-pedagógica que é social e 

historiacamente constituída pelo coletivo. Nessa perspectiva, a práxis pedagógica, 

conforme Souza (2007, p. 181): 

 

                         É a condensação/síntese da prática docente, da prática discenste, da 

prática gestora pemeadas pelas relações de afetos (amores, ódios, 

raivas...) entre seus sujeitos na condução de uma prática epistemológica 

que garanta a construção de conhecimentos ou conteúdos pedagógicos, de 

acordo com opções axiológicas de determinados grupos culturais na busca 

de suas intencionalidades conformadas por meio de finalidade e objetivos. 

 

           De modo que a práxis situa-se como matriz na própria arena dos conflitos 

sociais, materiais e culturais. Essa polivocal atitude reflete uma clareza 

epistemológica seminal, dentro de uma gama extraordinária de significados que o 

movimento faz emergir. Dito de outra maneira, formas de resitências não 

abandonam, como diz Maclaren (199, p. 68): 

 



 250

A polivocalidade ou a contigência do social; em vez disso, a polivocalidade 

da história é compreendida como relacioanda ao conflito de classe, à 

institucionalização de relações assimétricas de poder e privelégio e pela 

forma que os eventos históricos são contestados por diferentes grupos. 

 

          Supõe assumir, verdadeiramente, de maneira epocal, como teoria, a 

“différence”, isto é, não como resultado inconteste, mas constituída pelos conflitos e 

lutas sociais que lhes confere significação particular. Por conseguinte, teoria da 

prática e a prática da teoria, como crítica cultural e de resistência seria: 

 

                            Uma prática polítca de oposição produzida através da atividade de leitura, 

da compreensão de textos culturais. Entretanto, a oposição não está dentro 

de um texto ou indivíduo, - (...) não é inerente - mas é produzida a partir da 

própria prática. Além disso, a crítica já está sempre interpretada pelas 

posições de sujeitos hegemônicos da cultura, e a constestação não deriva 

de alguma vontade de resistir, mas, outra vez é produzida através da 

prática da crítica (Cit., MACLAREN, op. cit., p. 69). 

 

          Posições de resistência prenunciam posturas que se autodefinem por 

situações de práticas culturais e sociais politicamente responsáveis. Constituir, 

entretanto, identificação que assumam uma dimensão transformadora da prática, é 

autodefinir, criticamente, sob quais bases têm se posicionado a democracia 

neoliberal, que tão-somente expõe, sub-reptícias, um metafórico jogo sobre questões 

de inclusão, escamoteando, de fato, as condições de sua produção, sejam elas: de 

classe, distribuição de riqueza, do número ascendente de desempregados, da 

automação com relação a mão-de-obra, da violência etc. Por sua vez, as fronteira 

que acenam a produção dos conflitos sociais não devem reduzir nossa compreensão 
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sobre as diferenças85, como uma espécie de lógica predeterminada.     Quando elas 

são entendidas é possível alterar radicalmente os significados do determinismo 

anterior. Nesse caso, para a re-fundação de uma base moral, ética e politicamente 

pedagógica - mesmo provisória - precisamos nos deter, como sugere Maclaren 

(Idem, 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 totalidades opressoras (social, 

econômica, política, legal, cultural, ideológica) podem sempre ser 

desafiadas dentro de uma pedagogia de libertação. 

 

          Uma crítica nessa perspectiva – crítica de resistência – refuta, 

incondicionalmente, a pressa em estabelecer adesão à “marrativas mestras”, por 

trazerem, implicitamente, entre outras situações, valor sobre o bem ou uma posição 

fechada de justiça que se sobrepõe às outras concepções (MACLAREN, Idem). A 

polivocalidade e posicionalidade não são antogônicas, a não ser que sejam geradas 

de um discurso matriz e não se permitindo interrogar. Polivocalidade dos sujeitos 

éticos (de direitos, como aqui analisados) faz surgir também uma posicionalidade 

responsável. Nesse caso, o entendimento analecto não se subtraí ao confrontar-se 

com o entendimento dialético (DUSSEL, 1986), mas busca fazer entender como o 

entendimento “monotópico do eurocentrimo” está sujeito às suas próprias tradições 

culturais (MACLAREN, op. cit.). Como não existe uma solidariedade impermeável e 

intransponível, Maclaren aposta numa posição que ao examinar os problemas sobre 

a produção cultural possamos agir e falar fora dos sistemas totalizantes do 

“pensamento logocêntrico”, construindo “perspectivas metacríticas e relacionais” 

                                                 
85 A diferença, conforme Maclaren (1999, p. 86), não é uma condição inerente à textualidade, mas um efeito 
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sucficientemente conectadas ao imperativo de um projeto unificante. Nesse sentido, 

para ele, 

As educadoras precisam colocar-se do lado de fora das misturas e 

remanescentes das línguas – a multiplicidade de vozes estereotipadas que 

já povoam os seus vocabulários e que preenchem todas os espaços 

lingüísticos – para que possam encontrar ou mediar o real.  

          E continua: 

Educadoras e trabalhodores culturais precisam atravesar as fronteiras das 

zonas de diferença cultural em vez de constuirem subjetividades que 

simplesmente os reafirma enquanto formas de toalidades monádicas, 

oferecidas pela ética consumista e pela lógica de mercado (Idem, op. cit., 

pp. 93-94). 

 

          Assertivamente a COPIPE tem transcendido essas fronteiras, avançando nas 

questões sobre diferença a partir de sua irresoluta confiança numa emancipação 

libertadora. Quando afirmam que no perfil de seus professores/as se encontra já a 

condição de sujeitos dos seus próprios processos educativos, “agentes” de mudança 

e transformação social, estão teorizando sobre práticas pedagógicas para além do 

âmbito intra-escolar e desenvolvendo novas formas de tornar o pedagógico mais 

político e o político potencialmente constitutivo de crítica contra-hegemônica. É 

sempre oportuno afirmar que uma pedagogia crítica – como é a da COPIPE – 

pautada na esfera da resitência política e na afirmação de direitos, se constrói 

através de práticas orientadas estrategicamente, evitando-se as reincidências das 

formas de opressão pública. É o que sugere a fala de um dos membros:  

 

                                                                                                                                                         
histórico sobredeterminado socialmente que adquire a sua discursividade apenas no interior de modos de 
inteligibilidade cultural e historicamente dados. Ver também S. Hall, 2006 e H. Bhabha, 2005. 
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Se a gente não consegue se entender com o grupo responsável pelo setor 

de educação escolar indígena, vamos para o secratário; se o secretário 

emperra vamos direto com o governador, e se esse nos enrrola, nos 

articulamos com outro segmento. O negócio é não esmorecer. Já estamos 

calejados de reunião, mas se preciso for, faremos quantos reuniões forem 

preciso para conseguir nossos objetivos. Esse é o nosso trabalho. É assim 

que fazemos as coisas. Não somos um sindicato de professor indígena; 

somos um movimento, ai tem diferença. Temos posição própria, 

respeitando as várias posições dos povos representados por suas 

lideranças e professores e professoras. Não trabalhamos para favorecer 

um só parente, mas às vezes melhorando uma situação fortalece outra. 

Acho que a COPIPE não é só Comissão de Professor indígena de 

Pernambuco, mas uma grande escola aberta para todos os parentes 

índios. Professor e liderança que realmente participa, hoje, do nosso 

movimento pensam, falam e faz da educação um jeito diferente de lutar por 

muita coisa. Essa pessoa nunca é mais o mesmo (PIC). 

     

4.8.3. A Comissão de Professores/as Indígenas do Estado de Pernambuco: 

COPIPE 

          Preservando uma tendência de desagragação societária, afirmando-se por 

uma tosca subordinação ideológica, conservando arcaicamente uma mentalidade 

segragacionista, mantendo relações ainda num formato servilista, excluindo a 

maioria do povo dos benfícios essenciais de vida cidadã, adminstrando a sociedade 

sob uma visão oligárquico-capitalista, alijando o sentimento de participação pública 

repressivamente etc, o Estado brasileiro, cruzou e continua cruzando, as últimas 

quatro décadas. Esses e outros contrachoques têm um peso elevadíssimo em 

termos de precisão e controle do Estado por grupos de elites, afetando as reais 

transformações que as populações marginalizadas esperam em vida alcançar. 

          Até o início da transição democrática (1985), como legado de períodos 

anteriores, o indigenismo oficial prestava um serviço semi-assistencial às populações 



 254

indígenas, de forma mínima, insuficiente e refratária, mas muito bem definidas. 

Expliquemos. Vale dizer que os povos indígenas não contavam nem em qualidade 

nem em quantidade; se quer valeriam ser contabilizados, pois se compreendia que 

os mesmos não fazaim parte efetiva, 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 

pensados como objeto passivo de ação, ou seja, controlados pelo Estado, porém, 

nunca enquanto sujeitos sociais e portadores autônomos de seus próprios destinos. 

          O surgimento da COPIPE se dar justamente ainda no confronto e ranço 

desses limites estruturais. No período de discussão do texto constitucional (1988), e 

concomitante sua aprovação, cresce no país, espalhando-se por todo território 

nacional, diferentes organizações indígenas. O cenário ainda era marcado por 

acirrados embates político-jurídicos, envolvendo questões quanto à aplicabilidade 

das prerrogativas legais, com relação: a violação dos direitos; das inúmeras 

situações não resolvidas de assistência à saúde; das reincidentes invasões de 

terras, dos desalojamentos forçados; da contaminação de solos e sub-solos na 

exploração de minérios, do desmatamenteo acelerado; da construção de barragens 

dentro de áreas indígenas; da avassalodora onda de perseguição e assassinato de 

lideranças. 

            Nesse contexto, a discussão do lugar da educação escolar toma proporção 

numa mesma envergadura. Exaustos de esperar por promessas assumidas 

publicamente no âmbito federal e regional e descumpridas uma após outra, os povos 

indígenas posicionam-se na dianteira dessas questões. Articualndo-se entre si 

ampliam suas alianças, aprimoram uma compreensão mais unitária sobre os 

problemas, transformando, dessa forma, a condição de “objetos” para o de sujeitos. 
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O aprendizado pós-cosntituinte forjou diversas lideranças por todo o país, 

favorecendo de sobremaneira para que fosse consolidando, de fato, o protagonismo 

indígena nacional. Nesse caso, o espírito de autonomia assume uma dimensão 

fundamental oferecendo maior colizão às lutas entre os povos. Vejamos sob quais 

basses esse processo se desenvolveu: 

a) Apropriação dos direitos constitucionais; 

b) Vigilância e denúncia com relação às agressões sofridas (perseguição, ameças, 

assassinatos); 

c) Multiplicação de espaços societários étnicos e interétnicos de discussão política 

dos problemas comuns (fóruns, encontros, assembléias); 

d) Articulações locais, regionais e nacionais das organizações indígenas; 

e) Definição dos interesses coletivos; análise das suas carências e das formas de 

enfretá-las; 

f) Apropriação dos conhecimentos necessários quanto ao reconhecimento étnico, 

demarcação de terras, direitos à saúde, educação, disponibilidade e aplicabilidade 

de recursos; 

g) Elaboração sistemática de propostas advindas das discussões coletivas; 

h) Articulação política nas câmeras de vereadores, assembléias de deputados ou no 

congresso nacional, exigindo maior compromisso dos parlamentares e o 

cumprimento público da legislação específica; 

i) Utilização dos meios de comunicação de massa, imprimindo uma outra 

compreensão sobre os povos indígenas; 
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j) Pressão dentro dos espaços públicos de educação (escolas, faculdades, 

universidades), atingindo-se também à produção científica, seja com relação à 

literatura técnica ou mesmo didática; 

l) Intercâmbio internacional com outras organizações indígenas e de direitos 

humanos;  

m) Definição de estratégias coletivas quanto à superação do estatuto da tutela; maior 

domínio sobre a noção de pluralismo cultural, identidade étnica e das questões sobre 

o direito e respeito às diferenças; 

n) Alianças e parcerias com os movimentos sociais organizados; 

 o) Redefinição da prática indigenista entre órgãos do governo, controle social e 

gestão da política indigenista ofiical. 

          Na intersecção dessas variadas questões, o movimento indígena do Nordeste 

efetiva um novo processo de assunção dos seus direitos, fazendo-se valer como 

presença combativa e politicamente orientada. É necessário insistirmos que a 

autonomia protagonizada pelos povos indígenas pôde assumir a especificidade que 

tem hoje, porque pautou estratégias de enfrentamento em seus diferentes graus, 

rompendo com a incapacidade congênita de se fazer política pública no Brasil. 

Progressivamente o movimento vai ganhando maior eficácia, desagradando a 

“eficiência” dos gurpos de poder regionais. Reunindo forças, tornou possível se 

atingir determinados objetivos, sob três aspectos: a) uma maior consciência dos 

interesses coletivos, superando equívocos e corporativismos; b) compreensão dos 

lianes das relações de forças e dos vínculos estruturais que as definem e c) uma 

melhor e mais precisa avaliação das possibilidades da própria organização. 
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          Assertadamente o movimento indígena combate com clareza epistemológica o 

lugar político das relações que operam na históriia. Aproximando-se dessa 

interpretação, poderemos dizer que, por meio das lutas e através de suas várias 

expressões (culturais, míticas, pedagógicas), os povos indígenas têm re-

determinado uma outra posicionalidade das situações de poder. Nesse caso, cremos 

que se tenha de levar em consideração dois aspectos profundamente imbricados: 

1. Nenhuma sociedade se coloca problemas sem que existam condições 

necessárias e suficientes para sua solução, ou sem que essas condições 

estejam ao menos em via de aparecer ou de desenvolver; 

2.  Nenhuma sociedade se dissolve ou pode ser substituída antes que 

desenvolva todas as formas de vida implícita nas suas relações (SADER, 

2005, p. 39). 

Foi justamente analisando as situações e relações de força que fez e tem 

feito o movimento indígena do Nordeste avançar significativamente, alterando, como  

é hoje o caso da educação escolar indígena, o quase total unívoco jogo das 

situações operantes. Sobre essas rupturas estruturais (embora não haja ocorrência 

passiva nesse processo) dirá Marx, de forma geral, o que Sader (idem) 

esquematizou acima: 

 

Uma formação social não desaparece antes que se tenham desenvolvidas 

todas as forças produtivas para as quais essa formação é suficiente e que 

novas e mais altas relações de produção tenham tomado o seu lugar; antes 

que as condições materiais de existência dessas úiltimas não tenham se 

formado no próprio seio da velha sociedade. Por isso, a humanidade só se 

coloca problema que pode resolver. Observando com mais cuidado, 

sempre se verifica que o próprio problema só surge onde já existem as 
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condições materiais para sua solução, ou onde essas condições já estão 

em processo de desenvolvimeto (cit., SABER, idem, ibidem). 

 

          O diálogo interétnico tornou realmente possível a busca comum das condições 

políticas e materiais, fazendo eclodir, entre outras, a COPIPE. 

 

4.8.4. Surgimento da COPIPE 

 

          A aldeia Pé de Serra dos guerreiros/as 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 fori assim definida: 3 representantes (na 

época apenas nove etnias eram reconhecidas no Estado) por povo, sendo dois 

professores/as e, respectivamente, uma liderança escolhida, consensualmente, 

pelas comunidades. Desde o início, entre seus membros, havia substancial clareza 

que o Estado brasileiro, apesar de incorporar uma legislação importante com relação 

à aceitação das formas próprias de organização social, polítca e cultural, na prática, 

ainda profundas incongruências aconteciam constantemente. Compreendia-se que 

somente o respaldo legal não assegurava a efetivação dos seus direitos. Fazia-se 

necessário transpor as armadilhas da política indigenista oficial e, para garantir esse 

percurso, a pressão e articulação poltica dos povos era fundamental.  

          Os sinais de avanço da Constituição de 1988 e da legislação pós-constiuiinte 

haviam sido resultado de um árduo trabalho articulado, desenvolvido pelo movimento 

indígena nacional, juntamente com seus parceiros. Entretanto a adequação tanto 

jurídica como técnica dos níveis e modalidades de ensino previstos após a 
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promulgação da LDB (Lei 9.394/96), fez a Câmera de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, aprovar as Diretrizes Curriculares Nacional de Educação 

Escolar Indígena. Esse documento apresenta uma fundamentação sobre a escola 

indígena; determina a estrutura e funcionamento das escolas, competência e oferta, 

além de tratar do currículo e sua flexibilização. 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 

específica, assim como o descumprimento e violação de seus direitos constitucionais 

por parte do Estado de Pernambuco. 

 

                            Naquele momento as coisas estavam mudando, tinha muitta pressão, por 

que os prazos estavam quase todos esgotados. O governo precisava se 

adequar à nova realidade que a legislação trazia. Então, nos juntamos e 

discutimos como fazer as coisas irem mais rápidas, ao nosso favor. Nós já 

tínhamos aprendido com a experiência da constituição, vindo das 

lideranças que lá estiveram, que o jeito era melhor se organizar e tentar 

fazer com que nossos direitos fossem respeitados. Então era preciso criar 

um movimento próprio da educação, por que já tinha de outras coisas 

(PIC). 

 

          A COPIPE surge, então, de uma necessidade imperiosa de oferecer uma 

conotação pública/política e diferenciada à organização entre professores/as e 

lideranças indígenas, mas também, de “Articular, mobilizar as comunidades e os/as 

professores/as indígenas, propondo e monitorando as políticas públicas para o 

setor”.  Como princípios assumem: 
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 A defesa de uma escola que respeite o Projeto de Sociedade de cada 

povo (grifo nosso), seus processos próprios de ensino e aprendizagem, o 

fortalecimento da identidade étnica e a valorização dos saberes culturais 

(PI/C). 

 

                                    Os problemas diagnosticados no encontro faziam eclodir à memória de 

outras lutas. Em 17 de Agosto de 1994, no auditório da Secretaria de Educação, 

Cultura e Esportes, representantes da FUNAI, NEEI, SECE, DEMEC, CIMI, UPE e 

membros dos sete povos indígenas reconhecidos no Estado, discutem as denúncias 

trazidas pelos povos indígenas ali presentes, tais como: 

•  Insuficiência do número de escolas nas aldeias; 

• Estado físico dos prédios ultra-precários, faltando-lhes rede hidráulica, 

elétrica, mobiliária e equipamemntos em geral; 

• .Ausência de professores/as com capacitação específica; material didático e 

para didático em todos os níveis; 

• Descontinuidade dos estudos após a 4º série do ensino fundamental; 

• Desconhecimento e descumprimento por parte das prefeituras em relação à 

legislação. 

          Aprimorar o tratamento pós-constituinte seria avançar sob as reincidências de 

problemas antigos. E, sobre essse tratamento fronteiriço, a COPIPE planejou e 

organizou espaços de articulação e troca de experiências, como proposta, se define 

pela continuidade dos Encontrões. Decidiu-se por realizá-los duas vezes ao ano, 

conferindo-lhes um caráter de assembléia. Nesses eventos se estabelecem as 

prioridades de luta dos professores/as, do tratamento com relação à organização 
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escolar e deliberação dos membros sobre questões específicas. Até o momento 

ocorreram 17 grandes momentos da COPIPE, desde sua criação. Neles participam em 

torno de 350 a 650 professores/as e lideranças. Tem em média a duração de três a 

quatro dias e contam, sistematicamente, com a assessoria do CCLF. A fim de 

viabililizar a contento as discussões nesses encontros, a plenária e subdividida e os 

temas são discutidos em grupos menores. Toda uma infra-estrutura é montada para 

abrigar os participantes. Os professores/as de cada comunidade colaboram com seus 

deslocamentos e a comunidade ajuda na alimentação. O CIMI e O CCLF contribuem 

significativamente com material de consumo e didático, além de prestar assessoria. 

          Demandas advindas do cenário regional e nacional atingem as questões 

discutidas nos encontrões, que se intercruzam muito além de problemas educacionais, 

propriamente ditos. Vejamos a seguir como essas demandas foram e têm sido 

discutidas nos encontrões e quais desdobramenteos evocaram nos últimos anos. 

 

4.8.5. Os Encontrões da COPIPE: lugar de se fazer uma práxis contradisciplinar 

                           

1º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local Aldeia Pé de Serra - Povo Xukuru do Ororuba 

Data: Novembro de 1999 

 

Objetivo: 

• Identificar os problemas comuns ligados à educação nas áreas indígenas 

buscando encontrar saídas para solucioná-los. 
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Nesse primeiro encontro os participantes discutiram os principais problemas 

educacionais vividos pelos diferentes povos do Estado de Pernambuco. Analisou-se 

com profundidade o Parecer 14/99 do CNE, trabalhando-se em questões como: 

limites, desafios e possibilidades da Resolução, além da discussão sobre a criação 

da Comissão de Professores/as indígenas de Pernambuco.  

 
 
 
2º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local Aldeia São José – povo Xukuru 

Data: Março de 2000 

 

Nesse encontrão se procurou aprimorar, coletivamente, as discusões adivindas e 

analisadas no primeiro encontrão sobre o Parecer 14/99, e os problemas específicos 

com relação aos entraves por parte da Secretaria do Estado de Pernambuco.  

 
 
3º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local Aldeia grande – povo Fulni-ô 

Data: Agosto de 2000 

 

Os debates giraram em torno da proposta de Estadualização, Municipalização ou 

Federalização das Escolas Indígenas. No âmbito nacional também se discutia a 

mesma coisa, portanto, era uma problemática comum, que estava atravessada pelas 

questões da conjuntura nacional. 

 
4º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia sede – povo Truká 
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Data: Dezembro de 2000 

 

Naquele momento o povo Truká estava vivendo um processo de retomada de terra, 

assim, dessa forma, além das questões específícas sobre o processo de 

estadualização das escolas, se discute o perfil político-pedagógoco de se fazer ser 

professor/a indígena, particpando das lutas de cada povo, especificamente as 

retomadas. Já a partir desse momento vai se tornando mais visível a real articulação 

entre educação escolar indígena e as demandas surgidas das lutas do cotidiano. 

 
 
5º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Brejo dos Padres – povo Pankararu 

Data: Julho de 2001 

 
 
O foco central desse 5º encontro foi discutir sobre o sistema Educacional brasileiro e 

a Educação Escolar Indígena.  Como também: ampliar o processo de construção da 

diferença da Educação Escolar Indígena, visando o fortalecimento da luta e da 

autonomia dos Povos; compreender a Educação Escolar Indígena dentro do Sistema 

Educacional brasileiro; trocar informações; elaborar instrumentos de luta e visualizar 

a escola indígena que se quer. Foram questões amplamente discutidas nesse 

encontrão. Outros temas cruzaram-se aos debates: discussão sobre Distrito, 

Federalização e a COPIPE. 

 
 
6º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Serra do Umã – povo Atikum 

Data: Dezembro de 2001 
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Foi um encontro fundamentalmente para pensar as diferentes formas de organização 

dos povos, os avanços e dificuldades de se organizar e o fortalecimento da COPIPE. 

Também se construiu, entre os povos, calendários étnicos, pensados a partir da 

organização de um currículo intercultural e diferenciado. 

 
  
7º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Baixa da Alexandria – povo Kambiwá 

Data: Junho de 2002 

 

Naquele momento conjuntutal, as discussões e encaminhamentos sobre o processo 

de Estadualização já têm ganhado substancial dimensão. Há um consenso entre os 

membros da COPIPE em optar pela Estadualização ao invés da municipalização, 

pois, entre outras coisas, eliminaria os muitos “patrões” (prefeituras) e se poderia 

pressionar com maior objetividade o governo quanto às demandas de execução e 

oferta da Educação diferenciada para os povos. Em Agosto, pelo Decreto nº 24.628, 

estadualiza-se a educação escolar indígena no Estado de Pernambuco. 

 

8º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Mina Grande – povo Kapinawá 

Data: Novembro de 2002 

 
 
Com o recente processo de Estadualização, das diversas situações que o mesmo 

faz surgir, o encontro ira refletir, poderadamente, essa tragetória e precisar melhor o 

lugar da COPIPE. A Estadualização não é compreendida como conclusão de uma 

luta e sim enquanto continuidade de um projeto maior. Em verdade a autonomia das 

escolas indígenas ainda é objeto de embates entre os representantes indígenas e o 
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corpo técnico/profissional da Secretaria de Educação. A situação das escolas, em 

sua maioria, carente de tudo, permanece exposta a vulmerabilidade da assistência 

governamental. Essa, por sua vez, procura responder as reinvidicações dos índios, 

porém, quase não se percebe alterações nessa transição de funções. Conscientes 

dessa situação, os professores/as indígenas começam, de fato, a ocupar seu lugar 

dentro das escolas e fazê-las realmente escolas indígenas. Aqui a COPIPE 

desempenha um papel fundamental. 

 

                            O problema não era só tracar de patrão - sai do município e fica no estado 

- o problema era deixar o novo patrão querer montar na gente como se a 

gente nada soubesse. A estadualização tinha que caminhar, mas não podia 

ser de qualquer jeito, senão ia piorar as coisas ainda mais. Foi preciso 

analisar bem a nova situação antes de dizer como a gente  queria, para só 

depois aceitá-la (PIC). 

 
 
9º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Travessão do Ouro – povo Pipipã 

Data: Maio de 2003 

 

Superando os atenuentes quanto ao lento processo de instar autonomia aos povos 

indígenas pelo governo do Estado, com relação à educação pleiteada, o 9º 

encontrão aprofundará cinco problemáticas que fazem parte da política de educação 

escolar específica. Quais sejam:  

 
- Mecanismos de Gestão 

- Valorização do educador 

- Financiamento da Educação 

- Proposta Pedagógica 

- Rede Física 
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Precedeu a discussão um estudo teórico sobre educação como mercadoria. Nesse 

contexto, compreende-se que política educacional trata-se de uma proposta 

planejada e organizada, não de ações parcelares, intermitentes, causais. Esse 

planejamento supõe a percepção de que é possível intervir no processo histórico, 

não o deixando acontecer à revelia. Embora os índios lutem por autonomia, 

compreendem que a educação hoje executada está subordinada a um sistema, 

então não se tem total autonomia.  

          O financiamento é o primeiro marco geral que orienta as políticas públicas 

para a educação. Nesse aspecto existe uma lógica de mercado que trata a educação 

como um bem econômico, que deve responder tal e qual uma mercadoria. Dos 

recursos federais do MEC e oriundos dos 18% dos impostos arrecadados pela 

União, entre 70 a 80% são investidos nas Universidades Federais, inviabilizando, 

assim, a contribuição da União para o ensino básico dos estados e municípios. Em 

outras palavras: se de um lado a gratuidade do ensino público está assegurada no 

texto legal, do outro, a qualidade do ensino despencou e acaba gerando um 

sobrecusto ao país na medida em que repetentes e evadidos do sistema de ensino 

voltam a se matricular e compõem despesas adicionais socialmente indesejáveis. 

A discussão sobre valorização do/a educador/a foi pautada a partir da leitura do Art. 

67 da LDB e do Parecer 14, página 14. Sobre os Mecanismos de Gestão também se 

recorreu ao Parecer 14, leitura da página 21. A proposta pedagógica, construção do 

PPP foi embasada pelo Parecer 14, página 18 e o Plano de Cargos e Carreira, se 

utilizou a LDB, Art. 67. 
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10º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Saco dos Barros – povo Pankaaru 

Data: Outubro de 2003 

 
No âmbito nacional se processava a discussão sobre a definição de escola indígena, 

os professores/as, nesse encontrão, procuraram aprimorar esse entendimento 

avaliando as ações desenvolvidas e não desenvolvidas pela Secretaria de 

Educação.  

 

 
11º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Caatinga Grande – povo Truká 

Data: Junho de 2004 

 

 
Terra, saúde e educação de qualidade para os povos indígenas foi o tema geral 

desse encontrão realizado na aldeia Caatinga Grande do povo Truká. Apesar dos 

sinais positivos quanto à presença fundamental da COPIPE na articulação dos povos 

em torno de uma proposta em Educação Escolar que seja realmente aquela 

pleiteada coletivamente, ainda persistem graves limites estruturais e humanos na 

prosecução dos objetivos.  

 
Os avanços em Pernambuco foram assim elencados: 

 
 

• O Estado não queria a estadualização. Estadualiza com a direção dos 
professores; 

• A COPIPE é o interloculor fundamental; 
• Articulação consolidada; 
• Projetos Políticos Pedagógicos feitos; 
• Materiais didáticos próprios; 
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• Só professores/as indígenas, o estado descofia, mas foi obrigado a tomar 
atitude imediata; 

• Só administrativos indígenas; 
• As comunidades e lideranças discutem a educação escolar indígena; 
• Modelo de educação escolar próprios, mesmo que o estado insista em não 

aceitar; 
• Auto-identificação do professor/a indígena, valorizaçao da identidade (Fonte: 

XI RELATÓRIO, COPIPE, 2004). 
 

 
12º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Vila de Cimbres – povo Xukuru 

Data: Novembro de 2004 

 

Precede esse evento o I Encontro de professores/as indígenas Leste/Nordeste, 

realizado na aldeia Vila de Cimbres do povo Xukuru. As demandas arroladas no XI 

Encontrão retomam, juntamente com as perspectivas colocadas pelo encontro 

leste/nordeste, com mais propositividade. Avalia-se a situação de perseguição e 

criminalização das lideranças Xukuru e se faz um balanço da conjuntura regional e 

nacional. 

 

13º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Brejinho – povo Pankará 

Data: Julho de 2005 

 

O encontro teve como objetivo problematizar os seguintes temas: educação física e 

arte, EI e EJA e indicar as formas de reflexão e encaminhamentos pela COPIPE em 

2005. Também se refletiu os resultados da IV Conferência Estadual com foco na 

criação da sub-rede e no CEEE, bem como criar estratégias criativas, autênticas e 

impactantes de luta. 
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14º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Mulungu – povo Atikum 

Data: Novembro de 2005 

 
Conjunturalmente se discutia o decreto 27.854, que dispõe sobre a criação da 

categoria escolas indígenas e dá outras providências. No âmbito estadual os 

professores/as aprofundam essa temática, oferecendo-lhe um tratamento regional e 

propositivo. O encontro ajuda também a avaliar as estratégias utilizadas pela 

COPIPE, junto a Secretaria de Educação do Estado. 

 

15º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Aldeia Mina Grande – povo Kapinawá 

Data: Junho de 2006 

 

No encontro além de se discutir profundamente os problemas dos povos (situação 

das terras, conflitos externos, saúde indígena, merenda escolar, currículo 

diferenciado) ajudou a pensar a questão das alinaças entre parlamentares ligados ao 

movimento popular organizado. Propiciou-se, também, uma maior socialização das 

experiências em educação intercultural entre os povos. Foi feita uma análise sobre o 

IV Conferencia de Educação Escolar Indígena do Estado de Pernambuco, além de 

se discutir a presença da APOINME nas áreas e as demandas específicas com 

relação às formas de gestãso escolar. 

 

16º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Brejo dos Padres – povo Pankararu 

Data: Março de 2007 
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Com os sucessivos escândalos de corrupção nacional, pondo em xeque a 

ombridade de muitos parlamentares, inclusive aqueles diretamente ligados ao 

Partido dos Trabalhadores; as ininterruptas decepções do movimento indígena 

nacional com relação à mesmice da política indigenista oficial e à estagnação da 

política em educação escolar em Pernambuco, isto é, o longo período de Jarbas 

Vasconcelos, os professores/as e lideranças discutem, nesse Encontrão, essas 

questões e aprofundam a discussão sobre Sistema de Educação no Brasil. Faz-se 

também uma pré-análise a respeito do novo governo (Eduardo Campos), que lhes 

parecem mais flexível e propenso para o diálogo. Foi um momento tambérm para 

socializar experiências sobre currículo e calendário intercultural, entre os povos 

presentes. 

 

17º ENCONTRO DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS DE 

PERNAMBUCO 

Local: Vila de Cimbres – povo Xukuru 

Data: Setembro de 2007 

  

Após vários meses de negociação com o novo governo do Estado, os sinais de 

lentidão dos problemas apresentados pela COPIPE não têm a agilidade esperada. 

Se começa o mesmo processo de descrença com relação ao governo anterior. 

Essas foram às impressões dos índios em face das propostas do atual governo. Na 

esfera federal a indecisão da política indigenista continua a mesma. Os 

professores/as e lideranças aproveitam o encontrão para refletir melhor o Estatuto 

dos Povos Indígenas em tramitação no Congresso Nacional, os problemas pontuais 

da transposição das Águas do Rio São Francisco e os encaminhamentos do Curso 

de Licenciatura Indígena da UPE, previsto para iniciar em Janeiro de 2008. 
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          Nossa interpretação aceita que o conhecimento promovido pelos sujeitos da 

educação escolar indígena de Pernambuco, representa uma práxis situada e 

constituída por uma história de práticas renovadas e em mudança, ou seja, assume 

que o conhecimeto funciona mais através de um conjunto de práticas que 

dependendo de um sistema formal de conhecimentos (LANDER, 2005) 

monotópicamente definidos. Equivale dizer que o maior domínio sobre os espaços 

entre os atores da COPIPE, opera como um dispositivo epistemológico fundamental, 

com e nas formas de alterar relações sociais, devendo ser interpretados como forças 

dinâmicas de resistência. 

          Facultar uma compreensão sobre essas práticas em direito é um modo 

particuar de expor como politicamente tem sido carcterizada à educação entre os 

porofessore/as indígenas no Estado de Pernambuco. Ad hoc está verificação nos 

permite revelar, que a consciência dos direitos caminha junto à assunção dos 

valores culturais, políticos e pedagógicos. Aliás, é possível argumentar que não há 

ocorrência de justaposição entre ambos. Do ponto de visto do conhecimento 

emancipatório (no sentido atribuído por SANTOS, 2005), a enunciação dos objetivos 

potencializados pelos sujeitos sociais da COPIPE, auto-correspondem-se, isto é, o 

ponto de partida de um é também o ponto de chegada do outro. Á análise sobre as 

Conferências abaixo tornará mais claro nosso argumento. 

 

 
4.8.6. As Conferências de Educação Escolar Indígena e as proposições da 

COPIPE 

 

          Situados concomitantemente dentro de um contexto que supõe visão de 

conjunto, assumindo responsabilidades coletivas, mantendo firme um papel de 
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interlocutores público-transformadores/as etc, reinteramos em dizer, que a COPIPE, 

com irresoluta clareza, tem conseguido conectar, através do aprendizado das lutas 

entre os povos indígenas de Pernambuco, às necessidades mais importantes de 

mudança política e também social, no campo da educação escolar diferenciada. 

Combativamente se nutrem de muitas maneiras, particualrmente, pautando-se por 

uma finezíssima consciência filosófica da prática, aprimorando o senso de pensar, 

fundamentar à ação, e interpretar a realidade. Essas questões acenam para uma 

compreensão de que a organização da COPIPE é um movimento que, 

compreendendo melhor a prática, provocam momentos teóricos (BHABHA, 2005) 

avançando politica e contradisciplinarmente sobre uma série de situações que os 

atingem. A processual ascenção pela COPIPE no domínio dos direitos não é um 

apelo meramente ético; é também um apelo que enfrenta, se envolve e aborda a 

questão da materailidade do poder, dos recursos, do acesso à política (GIROUX, 

2003), oferecendo-lhes outras possibilidades a partir da defesa de um projeto político 

(em construção), capaz de transcender e trafegar sob os locais onde ainda 

prevalecem mentalidades e moralidades mitigadoras. 

          Re-escrever a expresão senso de pensar, fundamentar à ação, e interpretar a 

realidade é lidar com muitas narrativas. Significa dizer, entre outras coisas, que para 

superar a sociedade dominada pelo decidir, alienada em seu próprio existir, fechada 

através da conservação do status ou privilégios (FREIRE, 1983a) e mantedora de 

relações servis, deva-se assumir o apelo do “Ser Mais” (FREIRE, 1983b) no sentido 

lato freireano. Sobre essse tratamento, os índios têm, por reinteradas vezes, se 

posicionado contra as diferentes propostas que ao invés de promover-lhes maior 

autonomia, disseminam tendências hierarquizantes, sultis e autoritárias. Assim, as 

lutas deliberadas coletivamente (a educação é uma delas) favorecem a possibilidade 
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de discussão corajosa de suas problemáticas e, conseqüentemente, o envolvimento 

dos sujeitos86. Cremos que essa opção tende a superar ambivalências, 

indeterminação e o próprio fechamento discursivo (BHABHA, 2005), isso por que, os 

atores em ação, estão radicalmente situados, com legítimo respaldo de suas bases. 

Nesse caso, produzem idéias e práticas sociais e desenpenham uma função, além 

de mobilizadora, eminentemente político-pedagógico-emancipadora. Essa, digamos 

assim, refundação do papel dos sujeitos, seja a partir de suas bases ou articulando-

se fora delas, fortalece a COPIPE sobre o conhecimento e os problemas que vai 

elaborando. A defesa pública quanto à necessidade imperiosa de preservar os 

saberes da prática, pressupõe, também, a construção de uma “alternativa” crítica do 

próprio conhecimento (SANTOS, 2005; GIROUX, 1997). Exige, concretamente, 

resistência as reificações e fragmentação das relações assimétricas de poder. 

          Forjados nesse clímax e com significante acúmulo de experiência, a Comissão 

de Professores/as Indígenas de Pernambuco, com ajuda de alguns parceiros (CCLF, 

CIMI) promoveu, nos últimos anos, quatro Conferências de Educação Escolar 

Indígena. Elas aconteceram em 2000, 2002, 2003 e 2004. Nesses espaços de 

aprofundamento temático, de formação coletiva, lideranças, professores/as e 

assessores, discutem, de forma articulada, questões espefíficas sobre a situação 

das escolas indígenas, estratégias e posicionamentos quanto aos entraves e 

                                                 
86 Nos afastamos aqui, profunda, radical e politicamente, das conclusões de Santos (2004). Para esse pesquisador 
a COPIPE  não discute com amplitude a relação Estado-Movimento Social a partir de uma análise mais 
politizada, bem como as questões das lutas de classes contemporâneas; que suas assessorias investem demasido 
tempo em negociações com o Estado e no estabelecimento de polítcas pública e que isso reflete na falta de 
análise mais aprofundada da direção e a base do movimento,  fragilizando a intervenção dos professores/as nos 
embates com as classes dominantes. No meu entendimento essas conclusões são resultado pontual de uma opção 
que não conseguiu tornar mais dialética o próprio discurso de como a dominação de classe atualmente viabiliza-
se. A COPIPE é um movimento afirmativo de direitos e tem realizado um trabalho extremanente sério; suas 
assessorias, particualarmente o CCLF e o CIMI, até onde eu saiba, nunca sentram junto a órgãos públicos para 
barganhar qualquer benefício a seu favor, e isso já faz uma profunda direfença no campo da atividade moral. 
Quando discutem políticas públicas, embora compreendam que elas podem ser também mecanismos de perpetuar 
a dominação, o fazem justamente para superar esse viés conservador que geralmente trazem. 
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desajustes das políticas de Estado, naquilo que afeta diretamente o movimento. 

Denúncias foram renovadas, documentos produzidos.  

          Entretanto, para os índios, as Conferências e o que a partir delas já se pôde 

produzir, têm se constituido em mais um espaço de luta, no sentido de melhor 

assegurar a efetivação dos direitos constitucionais e pós-constitucionais em relação 

à prosecução de uma Educação pública de qualidade, específica e diferenciada. 

Nelas participam profissionais da FUNAI, da Secretaria de Educação e da 

Universidade, do CIMI e do CCLF. A qualidade dos debates e maturidade com que 

são tratados os problemas define o perfil de vanguada dos atores da COPIPE, no 

que diz respeito ao significado dos seus interesses gerais e específicos. Essas 

Conferências têm por objetivo, além de aprofundar as demandas do movimento, 

mobilizar parceiros e aliados, em face da consolidação de um projeto mais amplo de 

defesa permanente dos direitos entre povos indígenas. 

          A seguir apresentaremos o conteúdo dessas discussões, as repercussões 

surgidas, os desdobramentos provocados; os limites estruturais identificados e os 

compromissos assumidos. 

 

1ª Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena 

 

Realização: Conselho Estadual de Educação - CEE/PE, Centro de Cultura Luiz 

Freire, Conselho Indigenista Missionário - CIMI, Comissão de Professores/as 

Indígenas - COPIPE, Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Local: Caruaru/PE 

Data: Setembro/2000 
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A Conferência discutiu a proposta de estadualização da educação escolar indígena 

no sentido de se garantir uma oferta de ensino escolar dentro de uma concepção e 

estrutura, que pudesse responder: às necessidades específicas de autonomia, a 

gestão pedagógica; o princípio do respeito e valorização dos referenciais culturais de 

cada povo e a perspectiva da interculturalidade. 

A idéia de se realizar uma Conferência Estadual para discutir os caminhos da oferta 

de ensino escolar dos povos indígenas, partiu da necessidade de enfrentar 

concretamente as discussões sobre as dificuldades encontradas pelos 

professores/as no fazer escolar, em suas comunidades, e tomar decisões acerca de 

uma série de necessidades não respondidas a contento, nas relações com os 

poderes públicos municipais. 

Outro ponto de partida para as decisões do evento foi pensar melhor o processo de 

revisão do Estatuto do Índio, em tramitação no Congresso Nacional. 

Os objetivos da Conferência foram assim definidos: 
 
• Elaborar subsídios para a política estadual de educação escolar indígena; 
• Avaliar a proposição de educação escolar indígena, definida na versão atual do 

Plano Estadual de educação; 
• Analisar as propostas do Estatuto das Sociedades Indígenas com relação à 

educação escolar. 
 
Constituiu-se uma mesa redonda, tendo com tema de discussão: “Educação Escolar 

Indígena”. O enfoque foi a partir do Parecer 14 e da Resolução 03: Bases Legais, 

Filosóficas e Antropológicas. 

 
M. Xukuru-Kariri, enquanto membro da APOINME, após agradecer a presença de 
todos, indígenas e não-indígenas, destacou que o evento inaugura um momento de 
muita importância para os povos indígenas do Estado, que vêm construindo seus 
referenciais próprios para a educação escolar indígena. Rememorou que, ao longo 
das comemorações dos 500 anos de Brasil, a oferta escolar a estes povos teve 
sempre, por parte dos governos, o claro objetivo de transformar os povos indígenas 
em "gente civilizada", governos que em nenhum momento respeitaram a diversidade 
étnica e cultural e que ainda hoje o grande empecilho tem sido a postura dos órgãos 
governamentais, marcada pela manutenção da prática colonialista.  
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Enfatizou que apesar das mudanças ocorridas na dinâmica das culturas dos povos 
indígenas, em razão dessas práticas governamentais, estes povos pertencem à 
sociedade brasileira da qual são produto e como tais, com suas diferenças, têm de 
ser respeitados. Destacou que "os professores são “peça” fundamental neste 
processo, porque formam opinião juntos aos jovens, às novas gerações e que, 
assim, "nosso destino, nosso futuro, em muito vai depender das lideranças e das 
professoras e professores com essa consciência". Advertiu que "é preciso estarmos 
atentos para saber em quem confiar, pois no momento atual os professores estão 
dando um grande passo na organização, para que se possa construir a educação 
que atenda às necessidades de suas comunidades" e que "A vitória dos povos de 
PE será também vitória de todos os povos, essa nova forma de educar" e "a 
APOINME também se coloca para contribuir com todos aqueles que se 
comprometem com a nossa causa". 
 
 
Outros debatedores se promunciaram: 
 
“A escola indígena tem que ter projetos sociais para discutir em conjunto; o povo tem 
uma racionalidade operante que abre para novas ações pedagógicas. Essa escola 
indígena, essa construção - ou modificação da instituição escola - deverá ser, 
portanto, múltipla em cada região, pois que estará também lutando pelo respeito às 
diferenças, mas, sobretudo visando a acabar as desigualdades sociais. Refletir sobre 
os seus projetos de futuro, societários, de cada sociedade, eis a idéia a que a escola 
deve servir. O desafio para nós que ajudamos é entender a ação pedagógica que as 
comunidades criam e recriam, para podermos contribuir melhor” (Liderança Xukuru). 
 
"Num primeiro momento, quando os conceitos de educação que são passados, 
mesmo com essa intenção de fazer diferente, penso na questão da catequese, da 
igreja. Penso: sou índia, tenho passado por experiências duras. Não nego a 
existência de alguns padres que tinham compromisso. Mas a sua maioria usou o 
nome de Deus para destruir e sermos o que somos hoje e isso deve ser dito para 
nossas crianças. O futuro não é feito sem pensarmos nisso e a escola não acontece 
se não avaliarmos o passado - uma escola que atenda às nossas necessidades 
específicas. Eu não gosto muito dessa palavra "resgate", pois não morremos... além 
do que é natural que estejamos diferentes. Nós vamos continuar nos modificando, 
mudando, senão continuaremos dizendo que Pedro Alvares Cabral descobriu o 
Brasil. A questão da autonomia, concordo. Inclusive tem que ter responsabilidade, 
pois para termos direitos temos que ter deveres também e os povos indígenas têm 
que pensar esta questão" (Liderança Xukuru-Kariri - APOINME). 
  
"Diante do que eu ouvi, uma preocupação bate em todos os professores indígenas: o 
tempo. A constituição de 88 já garante muita coisa, concordo. A resolução já vai 
fazer um ano, muitos estados já avançaram, com relação à categoria de escola 
indígena. Entretanto, nós estamos ainda a passos lentos, ouvindo que temos que 
aguardar, aguardar o tempo que precisamos. O tempo é muito pouco e os governos 
mudam, então o que falta e não foi feito é vontade política, sentar, definir uma 
agenda, uma comissão e dizer: nós vamos fazer. O tempo vamos discutindo. A 
impressão que passou é que vamos passar mais três anos esperando. Queremos 
que o governo tome as rédeas da questão, é essa a nossa expectativa, pois com 
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esta demora estamos sacrificando muito a nossa comunidade. A bola está na mão 
no estado, então vale a pena dizer que é responsabilidade do estado. A gente quer 
que comece já"(Professor Xukuru). 
 
"No que diz respeito à transição da esfera municipal para a estadual, o que é 
possível afirmar é que é preciso que os professores indígenas estejam na frente, 
com suas assessorias, para garantir o processo com a participação efetiva nas 
definições. O importante é trabalhar em regime de colaboração, sobretudo porque é 
um processo que vai pedir uma participação efetiva, pois na resolução deixa muito 
claro: as definições devem acontecer com anuência, com concordância das 
comunidades indígenas" (M.A. - antropóloga). 
 
“Levantados todos estes elementos que implicarão na decisão da estadualização da 
oferta de ensino escolar indígena, incluindo aspectos como regulamentação; gestão 
financeira; formação/capacitação de professores/as e as especificidades dos 
componentes curriculares para elaboração de projetos pedagógicos, a mesa 
redonda encerrou os trabalhos com a certeza de que a definição de uma política de 
educação escolar indígena, no âmbito do Governo Estadual, deverá ser construída 
com a participação ativa de professores/as e lideranças indígenas, junto com as 
instituições parceiras, estabelecendo os princípios que deverão nortear a relação 
com o poder público estadual, prevalecendo como meta à satisfação das 
necessidades, a partir do respeito às diferenças, no contexto específico da realidade 
cultural de cada povo” (Depoimento sem referência ao autor).  
 
Da necessidade de se apropriar do Estatuto 
 
Foi esclarecido que a discussão sobre o Estatuto foi contemplada como tema para a 
Conferência "porque os povos definiram: discutir o estatuto, a Resolução e o Parecer 
14, e também porque se entendia que os professores/as queriam colocar este tema 
em discussão num espaço mais amplo" (Depoimento sem referência ao autor). 
 
É importante lembrar que o Estatuto "é uma lei que está logo abaixo da constituição 
e que, por isso, deve ser lida mais detidamente, não só os artigos referentes à 
educação, mas todos os outros capítulos, para que haja uma compreensão do todo e 
torne possível identificar todas as implicações sobre o capítulo em questão 
(educação escolar)".  O estatuto está lá e nós estamos aqui presos a coisas 
pequenas como o Parecer 14 e a Resolução. Se o estatuto estivesse aprovado, 
haveria os distritos de educação indígena; a gente deve começar a pensar numa 
estratégia para que o estatuto saia aprovado com propostas“ (Depoimento sem 
referência ao autor).  
  
Estadualização / Federalização 
 
Na educação, há um elemento importante que os professores indígenas estão 
discutindo que é a historia dos distritos e a questão da federalização, uma forma 
alternativa de conduzir a questão indígena. Há um entendimento de que "essa 
proposta de distrito mostra uma possibilidade melhor para garantir a autonomia e a 
participação com poder de definição, algo que com a estadualização não estaria 
garantido".  Todavia, adverte-se que "na área de saúde, por exemplo, essa proposta 
de distrito é decepcionante, tem prejudicado" (Depoimento sem referência ao autor).  
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Em Pernambuco, as comunidades indígenas têm discutido buscando estratégias 
para fazer pressão, de modo que a proposta das comunidades indígenas seja 
incorporada, inclusive nela a questão dos distritos. "Mas percebemos que não há (na 
Resolução) a autonomia dos povos na área da educação". (Depoimento sem 
referência ao autor). 
 
Decisões e compromissos assumidos 
 
A Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena, no cumprimento de seu 
papel de materializar os objetivos de tomar decisões, a partir de reflexões, acerca da 
proposta dos povos indígenas no âmbito de sua educação escolar, alcançou seu 
ponto alto com a reunião dos participantes em grupos de trabalho para formalizarem 
suas posições e compromissos.  
 
Foram produzidos três documentos: 
 

•A Carta de Pernambuco, cujo conteúdo manifesta o objetivo dos povos indígenas 
de atribuir ao Governo do Estado de Pernambuco o compromisso de assumir 
a manutenção da Educação Escolar Indígena, a partir de uma relação pautada 
numa política de valorização deste segmento social e de uma estrutura 
administrativa compatível com as necessidades específicas definidas pelos 
povos. 

•A Carta de Compromissos, em que as instituições, governamentais e não-
governamentais, assumem atribuições específicas, a partir de suas 
competências, na condução do processo de estadualização da Educação 
Escolar Indígena. 

•O Relatório da Conferência, que sistematiza as propostas produzidas pelas 
Oficinas Temáticas. 

 
As palavras dos membros da COPIPE refletem aquilo que por sucessivas vezes 
enfocamos ao longo desse trabalho, semão vejamos: “A gente tem trabalhado na 
perspectiva de formar professores e lideranças: está aí a COPIPE, criando esta 
educação diferenciada. Nesse processo vamos parabenizar a todos nós, por mais 
este passo dado na direção de nosso crescimento político”. 
 
“Pela primeira vez conseguimos produzir documentos para encaminhar às 
autoridades, colocando nossas reivindicações, nossas propostas, em documento, 
para que possamos melhorar nossa luta por uma educação diferenciada. Foi um 
ganho termos conseguido chegar a essa conferência”. 
 
“A missão de uma Conferência desta natureza inscreve-se como exercício real de 
cidadania dos povos indígenas que por séculos refazem-se para combater os 
mecanismos de exclusão social - e dentro dela as leis e práticas de discriminação 
étnica e cultural - praticados por governos, em suas três esferas”.  
 
“Essa Conferência desperta para um momento que exige mudanças de relações, 
cujos princípios pedem revisão, no sentido de garantirem o respeito, a valorização 
das diferenças, mas o mais importante: que se dá em todo um processo onde os 
povos indígenas colocam-se como proponentes, afirmando sua postura de agentes 
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sociais que reflletem sobre sua realidade e apresenta propostas com qualidade” 
(Fonte: RELATÓRIO da COPIPE, 2000). 

 
 
 
 

2ª Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena 

 

Realização: COPIPE - Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, Centro 

de Cultura Luiz Freire, Conselho Indigenista Missionário - CIMI, Fundação Nacional 

do Índio - FUNAI, Secretaria Estadual de Educação e Universidade Federal de 

Pernambuco 

Local: Jaboatão dos Guararapes/PE 

Data: Abril/2002 

    “Pela oficialização da escola e da categora de professores professoras indígenas”  

 A II Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena procurou cumprir a 

agenda política da COPIPE - Comissão dos Professores Indígenas de Pernambuco, 

dando prosseguimento à ação reivindicatória de estadualização das escolas públicas 

indígenas do Estado. Recupera o centro das discussões e as posições em torno do 

tema e das decisões tomadas em assembléia. Registra o posicionamento da 

Secretaria Estadual de Educação a respeito da estadualização das escolas dos 

territórios indígenas - posicionamento que, segundo as lideranças, ao longo de todo 

esse tempo, tem sido muito mais no discurso do que na prática - ficando ainda em 

aberto esclarecimentos de alguns temas de interesse coletivo, sobretudo para os 

professores/professoras, relativos, por exemplo, a perdas que possam existir com a 

transferência da responsabilidade para o Estado. 

 Na Conferência se reservou um espaço para a exposição da experiência do 

Amazonas (liderança, Sateré-Mawé) relativa à estadualização das escolas 
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indígenas, já adiantadas, do ponto de vista da formalização com o Estado. Expõe 

como aqueles povos estruturam suas representações nas instâncias que cuidam da 

educação escolar indígena no Amazonas. 

 Dois importantes documentos foram elaborados pela COPIPE: 1) a Carta de 

princípios. Nela se encontra os princípios que devem ser respeitados pela Secretaria 

de Educação do Estado na relação com as escolas e professoras/es indígenas, ao 

serem incorporados à rede estadual de ensino. 2) o segundo foi o termo de 

Compromisso firmado entre a COPIPE e a Secretaria de Educação, definindo as 

alterações na composição da Comissão que fará o trâmito das escolas indígenas à 

rede estadual. A Secretaria havia publicado portaria informando a formação da 

equipe com representação indígena restrita a 3 componentes. A conferência reviu 

essa decisão, ampliando para 9 representantes, legitimando a composição da 

COPIPE enquanto representação indígena no campo da educação. Ficou 

estabelecido novo prazo para constituição dessa equipe e data de publicação de 

nova portaria. A Secretaria também se compromete em acionar a diretoria que trata 

das questões jurídico-trabalhistas para prestar esclarecimentos sobre a situação da 

transferência dos professores e professoras municipais e com eles discutir a garantia 

de direitos conquistados. Ao final, recomenda a atualização dos dados do 

diagnóstico para que seja traçado o planejamento baseado em informações atuais. 

 A II Conferência identifica algumas inquietações, principalmente pela 

morosidade da Secretaria quanto ao cumprimento de prazos, mas, sobretudo, 

expressa a clareza das/os professoras/es e lideranças indígenas de que a luta pela 

estadualização apenas perpassa um objetivo maior, que é fazer valer a 

autodeterminação dos povos indígenas, o reconhecimento e o respeito à diversidade 

cultural dos grupos, luta que, no âmbito da educação escolar, há que se traduzir em 
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uma política educacional diferenciada; em termos de formação específica, voltada 

para os interesses e as necessidades de cada povo e pautada em suas diferenças 

culturais. 

 As preocupações foram assim expressas e duscutidas: 

 

COPIPE 
 
 
"Infelizmente, os compromissos assumidos na conferência anterior ficaram apenas 
no papel. A expectativa é de que sejam consideradas as reivindicações dos povos 
na íntegra do que consta nos documentos já produzidos, nos termos de 
compromisso já assinados pelos diversos representantes do poder público". 
 
"A Conferência tem por objetivo dar um ponto final à morosidade do processo da 
legalização das escolas indígenas. O Artigo 1º. Da Resolução 03 (estabelece 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, visando a valorização das culturas dos povos 
indígenas, a afirmação e manutenção da diversidade étnica), é o que estabelece a 
base da reivindicação, considerando que pela lei os povos indígenas têm o direito de 
definir o que querem no âmbito do apoio da secretaria de educação, quanto às suas 
especificidades". 
 
"Estamos lutando pelas escolas específicas, pois no nosso entendimento há essa 
necessidade, mas que ainda não foi efetivada. Estamos aqui, então, para que isso 
seja posto em prática. O governo, em nenhuma das esferas, quer de fato assumir a 
escola diferenciada indígena. Quando a gente fala da educação diferenciada, 
estamos também falando da questão da terra, pois sem a terra não teríamos uma 
proposta diferenciada"  (Liderança Xukuru). 
 
Secretário de Educação: 
 

 
"Queremos promover e, sobretudo, anunciar a publicação da criação do grupo de 
trabalho e o prazo de 60 dias para todas as discussões e estudos, para estabelecer 
o diferencial escolar indígena com representação de três professores indígenas. E 
que esse processo possa ter um fim positivo para todos nós. É um gesto decidido 
pelo governador. Precisamos saber que isto é um novo desafio para todos; o fato de 
estadualizar não é tudo, não resolve todos os problemas, temos uma estrutura 
educacional viciada, cheia de problemas, uma pasta que não está num bom lugar".  

 
"Os primeiros anos foram de arrumação da casa. A partir do Raul Henry (Ex-
secretário de Educação e Cultura), avançamos um pouco mais. Foram vários 
programas; a valorização do profissional da educação, os professores, que, sem 
eles, não poderíamos promover as mudanças necessárias. (...) estabeleceu-se o 
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plano de cargos e carreiras. Num segundo momento, segunda decisão: mudar a 
forma de decidir quem deveria dirigir nossas unidades escolares. As indicações dos 
nossos eleitores, anteriormente, dependiam da indicação de deputados. As 
dificuldades foram enfrentadas, que resolvemos pelo diálogo. 759 diretores eleitos 
pela sua comunidade escolar. A qualidade do trabalho mudou porque eles, os 
diretores, não terão que dar satisfação a deputados ou a qualquer outro político a 
partir de agora. É uma conquista irreversível. Terceira providência: recuperação da 
rede física (980 escolas). Com o projeto Alvorada, promovemos a autonomia 
financeira. São recursos suficientes para evitar que nossas escolas fiquem sem 
condições de se recuperar. Quarta providência: informatização da educação, a rede. 
Esta semana chegou dos EUA um grande número de computadores para as 
escolas. Vamos concluir a informatização e interligação da rede administrativa".  

 
"Esta decisão de assumir a educação escolar indígena não será fácil, mas é uma 
resolução do Conselho Nacional, que tem força de lei, estamos só cumprindo. 
Faremos isso de maneira democrática. Queremos promover esse processo de 
discussão. Não é só uma reivindicação, é um direito e já é lei. Além de assumir aqui, 
pedimos a ajuda de vocês. Que tenhamos desse encontro o ponto de partida para a 
educação escolar indígena".  
 
 
Assessoria 
 
“O ponto de partida da educação escolar indígena já se deu há muito. Faltam ações 
concretas da Secretaria para levar a cabo as decisões mais que reafirmadas pelos 
povos indígenas. De todo modo, essencializando o discurso do Secretário, duas 
informações importantes são identificadas: a afirmação de que existe, por parte do 
governo, a realização de eleição para diretor/a e uma política de investimento nas 
escolas, mas condicionada ao enquadramento destas num modelo de autogestão 
chamado Unidades Executoras. Ë interessante avaliar o significado dessa política, 
em termos de perdas, no contexto das escolas indígenas, cujos projetos 
pedagógicos devem deixar claro o seu modelo de autogestão. É também necessário 
tomar informação sobre como se dará a participação das escolas recém-chegadas à 
rede no programa de informatização”.  
 
Liderança 
 
"Discordo totalmente que o governador se autopromova às custas de nossos povos 
e a estadualização fique parada. Acho que a estadualização não é a solução de 
todos os problemas. Se o governo tivesse de fato compromisso, não estaríamos na 
situação que estamos agora, nessa precariedade. Aqui é mero discurso eleitoral. 
Isso é uma promessa vaga. Se o governo do estado tem o compromisso, se lá em 
Brasília já se estabeleceu como lei, o governo tem que assumir esse dever" (Cacique 
Truká), ao que o Secretário rebate considerando que "respeito a opinião do líder, 
mas não concordo. Eu era secretário adjunto e me reuni com professores, recebi a 
proposta, que me chegou só em dezembro. A resposta não tem nada de 
aproveitamento político. Esta nova lei que teremos que respeitar, dizer que temos 
condições agora de já implantar tudo é fugir de uma realidade. (...) é ilusório dizer 
que podemos passar por cima dessa estrutura (os governos municipais), essa falta 
de estrutura atual. Estrutura de trabalho, de discussão. Criamos a portaria para a 
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criação do grupo, com prazo determinado, entre outras coisas para falar com os 
prefeito" (Liderança Truká). 
 
 
          As insatisfações com as condições oferecidas pelos municípios às 

comunidades indígenas estão para além do não-reconhecimento da educação 

diferenciada e extrapolam os limites das escolas. Mas é pelas escolas que a luta 

também ganha expressão.  

          Um dos detalhes sobre a transferência das escolas indígenas dos municípios 

para o Estado refere-se ao repasse do Fundef e o que isto representa em termos de 

perda para os municípios. O Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), implantado em 1º. De Janeiro 

de 1998, se baseia na retenção sobre as transferências constitucionais e posterior 

redistribuição aos Estados e municípios, tendo como referência o número de alunos 

matriculados no ensino fundamental. Os Estados e municípios são obrigados a 

aplicar pelo menos 25% de suas receitas nestes itens. Para o Secretário, "a 

resistência que enfrentamos não foi fácil, (mas) são resistências contornáveis". 

Como se vê, a questão ainda não foi bem respondida. E pode haver outras 

perguntas aí embutidas: se alguns municípios entenderem que haverá perdas para 

eles, poderão criar empecilhos à estadualização? Se o Estado necessitar trabalhar 

em regime de colaboração com o município - se houver algum caso - para satisfazer 

as necessidades de algumas escolas, como isto se dará na prática? 

          Diferentes questões foram sendo trazidas durante as discussões. Alguns 

pontos esclarecidos e outros em abertos para melhor aprofundamento, tais como: 

 
•    O lugar específico da Educação Escolar Indígena no organograma da 

Secretaria Estadual de Educação; 
 
•    A concepção da Secretaria de que a estadualização "é um processo interno, 

que se dará com os professores e as professoras indígenas. As Ong´s e 
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outros parceros podem ter participação no Conselho, mas não no processo de 
estadualização"; 

 
•    Atribuições do GT (grupo de trabalho): realizar a tramitação para a 

estadualização, que envolve questões legais, de condições físicas para a 
passagem para o Estado; 

  
•    As funções dos nove representantes indígenas no GT; 

 
 
•    Para atuar com a superintendência, a COPIPE terá de trabalhar diretamente 

com as DERES e demais Diretorias da Secretaria. As DERES são as 
instâncias representativas da Secretaria nas regiões, portanto mais próximas 
dos municípios em que estão localizados os territórios indígenas; 

 
•    A Coordenadoria de apoio faz a articulação com todos os municípios, 

mantendo o diálogo. A Coordenadoria Jurídica, frente aos instrumentos legais, 
deve explicar como se dará essa passagem do município para o estado 
(Fonte: RELATÓRIO, COPIPE, 2002). 

 
 
 
 
 

          O dignóstico escolar, confeccionado pela Secretaria de Educação, foi objeto 

de discussão durante a II Conferência, mas somente apresentado e distribuido na IV 

Conferência. Cremos ser pertinente colocá-los abaixo, para se ter uma visão 

panorâmica do levantamento realizado, dos desafios e possibilidades em relação à 

definição de políticas para o setor. 
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Quadro da presença dos povos indígenas no Estado de Pernambuco  
de 1995 a 2003 
 
 
 

 

Etnia Município 1995 2000 2001 2002 2003

Xukuru Pesqueira/Poção 6.363 8.502 8.537 8.523 8.554

Kapinawá Buíque/Tupanatinga/Ibimirim 956 1.035 1.218 1.216 1.065

Kambiwá Ibimirim/Inajá/Floresta 1.378 1.400 1.401 1.401 2.852

Fulni-ô Águas Belas 2.170 3.048 3.059 3.083 3.101

Pipipã Floresta 0 591 606 652 1.312

Atikum Carnaubeira da 

Penha/Salgueiro 

2.743 4.509 4.536 4.830 4.736

Pankararu Jatobá/Petrolândia/Tacaratu 4.146 4.062 4.062 4.821 4.840

Truká Cabrobó 1.333 2.535 2.587 2.756 3.463

Tuxá Inajá 41 47 47 47 158

Pankará Carnaubeira da Penha 0 0 0 0 4.000

DSEI  19.130 25.729 26.053 27.329 34.081

 

 

Fonte: FUNASA. População por etnia entre 1995 e 2003 DSEI-PE. Os dados 

apresentados neste quadro foram alterados para incluir a coluna sobre municípios, a 

linha sobre os Pankará, com os dados populacionais, informados pelos próprios 

indígenas, e a mudança na grafia do etnônimo Pipipan para Pipipã. Segundo a 

SEDUC o transporte escolar é utilizado por mais de 22 escolas, levando e trazendo 

mais de 606 alunos nos dias de aula, percorrendo aproximadamente 400 km. Longas 

estradas de barro e de pedra, com ladeiras íngremes, porteiras e riachos, a exemplo 

da comunidade Pankará, são empecilhos reais de acesso às escolas (SEDUC, 

2004). Caminhonetas e caminhões fazem esses deslocamentos, levando também, 

estudantes não-indígenas durante os percursos.  
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  Dados da Educação Escolar Indígena 

 

 

 

 

 

 

 

   Indicador                       2004 

1. Número de Etnias                     10 

2. Número de 

Professores/as 

            639 

3. Número de Alunos/as        10.489 

4. Número de Escolas             118 

5. Número de Turmas             509 

 

6. Relação 

Aluno/Professor 

              16 

7. Relação 

Professor/Turma 

             1,3 

8. Relação 

Aluno/Turma                    

              21 

 

 

Número de Escolas Indígenas: 118 

SALGUEIRO                ATIKUM              8 

PETROLINA TRUKA            11 

GARANHUNS FULNI-Ô              3 

FLORESTA PIPIPÃ              4 

FLORESTA PANKARARU            13 

FLORESTA PANKARÁ            18 

FLORESTA ATIKUM            14 

ARCOVERDE XUCURU            36 

ARCOVERDE KAPINAWÁ              4 

ARCOVERDE KAMBIWÁ              7 
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3ª Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena 

Realização: COPIPE - Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, Centro 

de Cultura Luiz Freire  

Local: Vila de Cimbres - Aldeia do Povo Xukuru - Pesqueira / PE 
 
Data: Abril/ Abril de 2003 
 
 
Tema: Estadualização e qualidade da educação escolar indígena em Pernambuco 
 
 
Objetivos 
 
•  Garantir o compromisso dos órgãos governamentais na implementação da política 

de educação escolar indígena de qualidade para os povos indígenas; 
 
•  Definir os espaços de co-gestão da política estadual de educação escolar 

indígena; 
•  Apresentar os projetos políticos pedagógicos das escolas indígenas, visando o seu 

conhecimento por parte dos órgãos governamentais. 
 

 
A Secretaria Estadual de Educação, a Coordenação de Apoio às Escolas Indígenas, 

representado pela Comissão de Educação da Assembléia Legislativa de 

Pernambuco, o Ministério Público Federal (representante da Câmara de 

Coordenação e Revisão sobre minoria e populações indígenas da Procuradoria 

Geral da República) realizaram um exposição da estrutura do Estado brasileiro para 

atender a educação escolar indígena. 

Outros debates se desenvolveram em torno de temas como: mecanismos de 

controle social da política de educação escolar indígena (assessoria: CCLF, 

APOINME, COPIPE); os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas indígenas 

(assessoria: COPIPE) a discusssão sobre o Terceiro Grau para professores e 

professoras Indígenas (assessoria: UFPE, UPE). 
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4ª Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena 

 

Realização: COPIPE - Comissão de Professores/as Indígenas de Pernambuco, 

CCLF, SEDUC, CIMI, FUNAI, UFPE, UPE, SINTEPE, CEE, APOINME, Comissão da 

Assembléia Legislativa 

Local: Recife Praia Hotel/ Recife - PE 
 
Data: Maio de 2004 
 
 
Tema: A Política Estadual de Educação Escolar Indígena e a Diversidade de Povos 

em Pernambuco (“A Educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito”). 

 
 
 
Objetivos 
 

• Deliberar sobre a Política Estadual de Educação Escolar Indígena 

estabelecendo diretrizes, metas, prazos, fontes de financiamentos e 

estratégias de atendimento;  

• Apresentar e aprovar em plenário o documento da Política Estadual de 

Educação Escolar Indígen;  

• Deliberar sobre a criação e funcionamento do Conselho Estadual de 

Educação Escolar Indígena em Pernambuco; 

•  Apresentar a estrutura da SEDUC para atender as escolas indígenas;  

• Garantir o compromisso dos órgãos governamentais na implementação da 

política. 

 
 
Pressupostos para as discussões: 
 
I – a educação especifica, diferenciada, intercultural e bilíngüe é um direito dos 
povos indígenas. 



 289

II – diretrizes para as Políticas de Educação Escolar Nacional, que aponta as bases 
para a política estadual de educação escolar indígena e demais documentos 
publicados pela COPIPE. 
 

 
Os temas discutidos foram os seguintes:  
 

• Princípios da Educação Escolar Indígena;  
• Especificidade da Escola Indígena e a diversidade de Povos; 
• Diretrizes e princípios da Política Estadual de Educação Escolar Indígena em 

PE;  
• Mecanismos de Controle Social – O Conselho Estadual de Educação Escolar 

Indígena, conquistas e desafios;  
• Escola Indígena Estadual: problemas e perspectivas; 
• Projeto Político Pedagógico e Modelos de Gestão;   
• Regularização das Escolas; 
• Professor Indígena: formação e profissionalização;  
• Professor Indígena: Perfil e atribuições; 
•  Concurso público;  
• Formação: Supeior Indígena UFPE, UPE, SEDUC (Fonte: Relatório, COPIPE, 

2004). 
 
 

          Como resultado das discussões se produziu um documento, definindo com 

explícita precisão, questões como Gestão, Projeto Político Pedagógico, Mecanismos 

de Controle Social, formação e valorização profissional de professores/as indígenas, 

propostas para Geres e Recomendações gerais da COPIPE. 

          A leitura dos Relatórios e Documentos produzidos durante os Encontrões e as 

Conferências, nos certifica que existe uma interligação dos temas discutidos: Oferta/ 

Oficialização/Estadualização e definição (indefinição) da Política de Educação 

Específica, questões sobre profissionalização; estrutura e funcionamento das 

escolas, transporte e acesso; formação supeior indígena, Projeto Político 

Pedagógico; calendário diferenciado, Sistema de Educação; saúde indígena, 

retomada de terra; perfil público do professor/a, modelo de gestão; violência contra 

lideranças, experiência de ensino aprendizagem etc. Embora apareçam 

reincidências de problemas (morosidade quanto aplicabilidade dos dispositivos, 
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descumprimentos de prazos, indefinição dos espaços de co-gestãso da política 

escolar), ocorreram avanços naquilo que a COPIPE pode viabilizar e aprimorar 

coletivamente (basta listar a elaboração dos PPPs, os calendáios diferenciados, o 

currículo intercultural, a produção didática, a substituição de professores/as não-

índios por professores/as indígenas da própria aldeia, a reestrututação física das 

escolas, a contratação de mais professores/as e funcionários indígenas, a autonomia 

na realização dos projetos pedagógicos ou os cursos de capacitação), entre outras.  

          As Conferências e Encontrões traduzem, também, a marca de uma transição, 

assegurada pela pressão à Resolução 03/99, quanto à oferta e execução da 

Educação Escolar Indígena na esfera regional, forçando, órgãos de governo a 

reverem, de fato, o lugar da educação indígena, a autonomia de seus líderes e suas 

formas legítimas de organização. Cremos que, além dos atributos listados 

anteriormente, o conhecimento emancipado (SANTOS, 2005) pela COPIPE, é um 

conhecimento criado e disseminado através do discurso contra-hegemônico, 

favorecendo um tratamento diferenciado aos problemas que ainda persistem. 

Quando, por exemplo, pleiteam a criação de um setor dotado com orçamento 

próprio, para gestão da política, isto é, vinculado diretamente ao gabinete do 

secretário, têm o firme propósito de responder aos “limites e possibilidades” 

(ALMEIDA, 2001) da política em educação diferenciada, para além de questões 

quantitativas. Tal tratamento nos parece, é uma característica muito particular da 

COPIPE.  

          Por conseguinte, facultar à luta por direitos sociais que continuam travando 

contra o Estado, não se configura, todavia, numa inversão de papéis. Os membros 

da COPIPE expressam real entendimento quanto a essa aproximação: 
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                         Nós sabemos muito bem o que é o Estado, o quanto no passado muitas 

das nossas lideranças foram cooptadas por vantagens, do SPI, da FUNAI 

ou de quem quer que seja. O que não podemos é deixar aqueles que são 

pagos com dinheiro público e responsáveis pra resolver problemas nossos, 

fazer do jeito que pensam ou querem. O nosso jeito é com discussão, com 

transparência, que não discrimine, que não deixe de fora os interesses de 

todos. É por isso que somos uma Comissão, por que se fosse um só ficava 

mais fácil enganar a pessoa. Pra cooptar uma Comissão, com assessoria e 

tudo, aí é bem mais difícil, não é! (PICP). 

 

 

          Quando os povos indígenas defendem a educação diferenciada (pública e de 

qualidade) não estão dizendo somente que optaram por um estilo específico de 

educação escolar, ou que estejam plenamente satisfeitos com sua “configuração e 

orientação” política. Entretanto, certificam-se que, a educação na sociedade 

privatista liberal, abre-se ainda mais os conflitos étnicos regionais, relutando por 

manter relações deletérias como herança do capitalismo tardio. 

          Nesse caso, entender melhor como tem sido desenvolvido o papel do Estado 

facilita a compreensão do lugar das escolas como um dos espaços de produção de 

conhecimentos, moralidades e subjetividades; mas também como local de provocar 

“equilíbrios instáveis” ou, como assumem os índios de Pernambuco, como um dos 

espaços da resistência cultural, de contra-apelo a reprodução dominante. Assim, é 

preciso assumir que as escolas não somente reproduzem conhecimentos, 

 

                              Habilidades cognitivas, morais e modelos disciplinares. Elas também 

constituem lugares para formação de subjetividades, identidades e 

subculturas. Já que o conhecimento e o poder moldam a forma e o 

conteúdo dos currículos através de interesses ideológicos formados em 

termos específicos de classe social, raça e gênero (TORRES, 2003, p. 58). 
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          Pontuamos, não obstante, que o tratamento oferecido pela COPIPE, 

aprimorado nos últimos anos, é uma pedagogia que se afirmar pela descolonização 

do saber escolar. O antigo apelo do silêncio colonial, enquanto cultura da 

consciência servil, fora enfrentado, cabendo, entretanto e, sobretudo ainda 

transformar, outras agendas culturais no momento atual. É o que tem se proposto a 

COPIPE em forma de comportamentos oposicionais, de lutas diversas. Ou seja: das 

conexões assumidas em termos de atitudes e falas; dos problemas da identidade 

étnica às aprendizagens pelas experiências cotidianas. São situações reveladas 

através de uma notável capacidade de lidar com o complexo campo das relações 

interculturais. Cosideramos, por fim, que os povos indígenas de Pernambuco, já 

dispõem de uma teoria acumulada em práticas de direitos coletivos, factível em 

termos práticos; eticamente viável em termos morais; politicamente exeqüível face a 

contra-mão da sociedade liberal capitalista (TORRES, 2003) e, pedagogicamente 

correta, em termos de opções abertas. 

          Entretanto, cabe-nos ainda arrolar algumas questões - implicitamente 

realizadas no cômputo geral dessa investigação (objetos, certamente de outras 

investigações com mais profundidade) -, a fim de precisar melhor a criticidade e à 

articulação que demos aos eixos pedagógicos da educação escolar indígena entre 

os povos indígenas do Estado de Pernambuco. Quais sejam: 

          . Observar atentamente os diálogo ou discursos pedagógicos que têm sido 

realizados entre os povos indígenas e seus parceiros; Identificar e vislumbrar os 

limites reais das áreas de conflitos em termos de esfera pública; Compreender quais 

são os ganhos possíveis de se comemorar com a ascensão da educação escolar 

indígena em Permanbuco; Analisar se incorporada no currículo nacional à educação 

escolar indígena torna-se refém da padronização geral; Refletir se qualquer tentativa 
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de prescrição curricular oferece margem para uma adesão as pressões mais amplas; 

Estudar de forma sistemática a caracterização de um currículo escolar indígena co-

construído; Analisar se concepções sobre relações de classes, raça, etnia ou 

gênero, moldados sem um princípio unificante torna-se-ia presa fácil da reprodução 

cultural; Problematizar de maneira profunda se tanto os povos indígenas do 

nordeste, de modo particular, como os movimentos sociais, em geral, somente estão 

preocupados com demandas culturais (e étnico-políticas), deixando a desejar 

questões específicas como “demandas distribucionais”? (TORRES, 2003). Conforme 

dito, são questões abertas e em permanente processo re-configuração.  

                                      Para concluir, por fim, essa discussão, devamos esclarecer que tão-

somente os Encontrões e as Conferências se constituem como recursos aos 

aprendizados da prática em direitos, promovidos pela COPIPE. Uma série de 

espaços consorcia-se à formação entre professores/as e suas lideranças. Basta 

dizer que a participação nas assembléias dos povos, a realização dos projetos 

didáticos, os livros produzidos, os fóruns promovidos, as audiências públicas, as 

retomadas de terra, os rituais e cerimônias religiosas, as viagens dentro e fora dos 

limites do Estado, os atos públicos etc. são caracterizados como Tempos e Espaços 

da Educação Escolar Indígena. Fizemos destaque aos Encontrões e a experiências 

com as Conferências por que lá estão condensadas boa parte das questões 

discutidas e analisadas nos outros espaços. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Perspectivas Emergentes da Organização de 
Professores/as Indígenas em Pernambuco 
 
 
 

É possível realizar-se um processo de educação para o indígena que não 

interfira na autonomia das suas escolas?  Ora, se a função do Estado brasileiro, com 

relação os destino das populações indígenas, delimita-se ainda sob o horizonte da 

tutela, relativa ou plena, dependendo das situações em que se estabelece, a 

premissa inicial permanece negativa. Assim, a autonomia da escola, continua sendo 

organizada de fora para dentro, com extrema benevolência dos assessores/as e 

profissionais que subsidiam as políticas estabelecidas pelo MEC ou das Secretarias 

de Educação nos Estados. Sob o disfarce de jargões, como: fazendo com as 

“próprias mãos”, multiculturalismo, intercultural, bilíngüe, comunitária, diferenciada 

etc., à educação escolar indígena no nordeste foi articulada por um bom tempo pela 

lógica dá imposição, isto é, à natureza dos conhecimentos transmitidos aparecem 

integrados dentro de uma semi-totalidade cultural, centrados no instrucionismo, 

preleção de materiais e na adaptação tecnológica, seguindo assim, um padrão geral 

de educação homogenizadora.  

Os antagonismos históricos, oriundos dos embates entre civilização e 

tradição, religião e superstição, governo e chefaria; educação assistemática 

(informal) e, instrução (educação sistemática), só muito recentemente foram 

resolvidos. A educação escolar indígena permanecia refém das condições definidas 

pela legislação anterior à nova Constituição, dos arranjos oferecidos pelas 

secretárias estaduais e municipais, como também, das possibilidades oferecidas aos 

professores/as indígenas.  
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Numa situação como essa, mesmo mudando o formato da legislação, se a política 

oficial para as escolas indígenas, que assegura a especificidade da educação 

diferencia, tendo o plurarismo cultural como vertente principal, procura indexar, 

escola e educação geral, numa mesma perspectiva, favorece novos anacronismos. 

Ou seja, sutil, porém presente, a dimensão assimilacionista acaba acontecendo, ao 

mesmo tempo em que se mesclam os interesses do Estado (padronizando as 

diferenças e globalizando a diversidade) com aqueles que a comunidade educativa é 

levada a assumir. O modelo acaba sendo, restringindo algumas experiências 

localizadas, a de uma escola adaptada.  

          Temos observado que muitas das soluções em termos de política pública 

estão determinadas a pulverizar as tensões que a partir delas emergem. Nesse 

sentido, desfazer as taxonomias ideológicas ainda se configura um apelo real à 

revisão de métodos pseudo-alternativos. 

Compreendendo a complexidade das várias perspectivas multiculturais em 

educação escolar indígena para diversidade, conforme analisamos no capítulo 

terceiro, é possível identificar o pluralismo cultural como aceitação do diferente e do 

diverso tendo como base a aceitação de outras relações sociais mais democráticas. 

Lembremo-nos, entretanto, que superação de antagonismos ou construção de 

consensos, pode resultar em mascaramentos de conflitos e limitar o entendimento 

da coesão. Nesse caso, pluralidade e diversidade se reduzidas à homogeneidade 

cultural, torna inadequada a relação entre um e outro. Estabelecer um padrão 

comum como forma de salvaguardar o pluralismo nas escolas é, a priori, preconizar 

o não pluralismo, é tornar obsoleta às atuais políticas curriculares do próprio 

governo. 
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Em geral a maioria das escolas que funcionam nas áreas indígenas do 

nordeste, estão organizadas numa plataforma de ensino de 1ª a 4ª série. Já a partir 

da 5ª série, os adolescentes, de ambos os sexos, têm que aderirem ao processo de 

escolarização formal que os municípios dispõem. Toda ênfase aferida à educação 

diferenciada (dentro das escolas nas aldeias) acaba se concentrando nas quatros 

primeiras séries do ensino fundamental. Se, de um lado, reclama-se que ainda não 

se profissionalizou suficientemenrte docentes indígenas para atender as demandas 

das exigências de uma educação específica nas áreas, do outro, dilui-se a tentativa, 

quando alunos(as) são inclusos no processo de escolarização formal, oferecidos em 

seus municípios. A comunidade educativa é separada definitivamente da escola. Os 

estudantes indígenas irão participar de uma escola desmembrada de sua 

comunidade. À prática pedagógica, assimilacionista e reprodutivista, será sustentada 

através das regras da ideologia de preleção de tecnologias e conhecimentos a 

serem adquiridos em função do mercado de trabalho. O ensino começa a ser 

confundido com titulação e a estrutura curricular das matérias, são ordenadas para 

esse sentido. Durante sete anos consecutivos os índios serão levados a produzir ou 

reproduzir conhecimentos fora de seu próprio espaço. Esse distanciamento sutil e, 

por vezes radical, é uma contradição flagrante, ao modelo de educação intercultural 

e diferenciada, preconizado pela legislação referente. Na prática, jovens indígenas, 

afastar-se-ão dos problemas da comunidade, passando a refletir temas 

desvinculados de seu cotidiano, desconsiderando-se as questões concretas e 

específicas de cada etnia.  

À ruptura com o desenvolvimento de uma educação diferenciada, 

favorece a apropriação de uma postura assimilacionista e não-plural da própria 

cultura. É preciso muita habilidade pedagógica entre os adultos para que seus 
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jovens não afundem na esfera da instrumentação reprodutivista. Entre os Fulni-ô de 

Águas Belas (interior de Pernambuco), por exemplo, muitos adultos reclamam 

constantemente que seus filhos/as se inibem em “falar por língua”, ou seja, 

compreendem mais não falam o ya:the, devido à discriminação que sofrem nas 

escolas da cidade,  com  relação aos colegas de série e professores/as locais. 

São questões que vão se arrastando. As escolas municipais e estaduais, 

organizadas pedagogicamente para oferecer uma educação igual para todos, se 

defrontam com o problema da ausência de profissionais capacitados/as que possam 

manejar, satisfatoriamente, dentro da estrutura curricular, conteúdos pertinentes ao 

universo indígena: da complexa comunicação entre as culturas; do diálogo 

interreligioso e da produção de conhecimento através da pesquisa. “Crucificados” a 

estrutura curricular, muitos professores/as ministram suas aulas, constroem 

avaliações e estabelecem notas. Concatenadas entre si, as disciplinas didáticas têm 

a função precípua de levar os alunos/as a estudar e aprender determinados 

conteúdos. Os problemas que afetam a escola vão, então, desde as condições de 

trabalho, recursos e investimentos, materias pedagógicos e melhoria salarial, aos 

desafios quanto às políticas de formação de professores/as. E é justamente nesse 

cenário disponível que boa parte da formação escolar dos adolescentes indígenas 

acontece.  

Do ponto de vista da qualidade formal, pais e alunos reclamam do ensino 

aprendido. Professores/as pouco preparados transferem nas disciplinas as lacunas 

de sua formação. Nesse contexto imbricado de tensões, podemos dizer que a escola 

do “branco” não se encontra preparada para receber estudantes indígenas, isso por 

que ainda não foi suficientemente organizada para atender a especificidade de sua 

própria diversidade. No caso, não se trata apenas de remanejar conteúdos, oferecer 
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oficinas culturais, dar um certo colorido às relações hierárquicas dentro do ambiente 

escolar. O diálogo, a partir e com a realidade, exige mais que simples arranjos. As 

escolas municipais e estaduais, de 1º e 2º graus, onde à maioria dos estudantes 

indígenas freqüentam, estão crivadas por um tripé bastante antigo: ausência de 

qualidade, burocratismo e despreparo para as questões sobre a diversidade étnica.  

Nesse conjunto de problemas, alimentando-se pelos desajustes da própria 

sociedade, o ensino público cotidianiza múltiplos dilemas.  Senão vejamos: 

humanamente é impraticável, duas salas contíguas, separadas apenas por meia 

parede, acolher em cada uma, entre 40 a 50 alunos. O professor/a se depara com 

esse modelo precário e, a partir dessas condições, cobramo-lhes competência 

pedagógica. Os poucos livros que estudou durante a graduação, serão substituídos 

por versões simplificadoras que o MEC seleciona e oferecem às secretarias 

estaduais, consequentemente, enviados as escolas dos municípios sob sua 

gerência.  

Nas prefeituras do interior, as secretarias fazem uma triagem semelhante 

do material didático. Os critérios são os mais esdrúxulos possíveis: acordos com 

editoras, valor do material, superfaturamento, renovação de contratos etc. 

Dificilmente uma equipe de professores/as é constituída para avaliar 

pormenorizadamente os conteúdos dos livros adotados nas escolas. Arrolados, 

indistintamente, o material pedagógico é incorporado à necessidade que às 

secretarias (Estadual/Municipais) delimitam como prioridades, para o funcionamento 

das escolas. O professor/a, nessas condições, é amplamente humilhado 

profissionalmente: seja a partir da esfera autoformativa ou político-pedagógica. Outro 

aspecto é com relação aos baixos salários, pois têm que trabalhar em várias 

escolas, para conseguir um salário decente, assim, não lhes sobra tempo para 
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preparar aulas, avaliar os conteúdos, pesquisar e produzir conhecimentos com 

qualidade “promocional” que dele/a se exigem. No caso da escola noturna (onde 

uma considerável leva de estudantes indígenas se faz presente) a demonstração 

dessa precariedade aumenta significativamente para pior. Entretanto, cabe uma 

ressalva sobre o ensino noturno: sem ele, grande parte da população não teria 

qualquer acesso, porque, como se sabe, antes de estudar, precisa trabalhar para 

sobreviver.  

Proporcionar novo significado ao modelo educacional oferecido pelas 

escolas públicas, que a maioria dos adolescentes indígenas do Nordeste freqüenta, 

é um desafio demasiadamente grande. Cremos, entretanto, que a saída é 

justamente enfrentar os problemas de frente, como tem realizado com extrema 

habilidade, o movimento de vanguarda dos professores e professoras indígenas do 

Estado de Pernambuco, a COPIPE. 

         Nossa análise pode constatar que embora desenvolvida sob múltiplas 

variáveis, a educação escolar indígena do governo do Estado de Pernambuco, tem 

sido re-caracterizada. Porém, apesar do diálogo, o governo é ainda impreciso quanto 

à aplicabilidade e transparência dos recursos necessários para a qualidade do 

funcionamento das escolas; do respeito à autonomia dos povos na elaboração de 

diretrizes e metas de ação; na elaboração real de um projeto de formação 

continuada para os professores/as indígenas; e na definição de estratégias de curto 

e médio prazo com relação ao atendimento sistemático das escolas indígenas. Os 

profissionais do governo mantêm, ainda, uma postura distante na maneira de se 

relacionar com os professores/as indígenas. Preocupados muito mais com o 

formalismo burocrático, se esquivam de ajudar a implementar nas comunidades 

indígenas, seus projetos de educação diferencicada. 
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 São as lideranças, os professores/as indígenas, a articulação dos povos, suas 

assessorias, corpo de entidades não-govenamentais e proximidade com setores das 

Universidades, que têm feito à diferença. Ou seja, a maioria dos ganhos políticos em 

educação escolar no Estado (construção de currículo e calendário diferenciado; 

capacitação docente; contratação de professores/as e funcionários; merenda 

escolar, isonomia salarial, discussão sobre concurso público, produção didática, 

eleboração dos PPPs, etc.) resultaram de esforços concentrados de vários atores e 

não, propriamente, da vontade política dos profissionais do governo. Vimos, no 

conjunto geral de nossa investigação, quão tem sido explícita a politicidade dos 

membros da COPIPE no tratamento dessas questões. Mesmo com a criação da 

Comissão Institucional, constituída através da portaria n° 8.390 de 30.12. 2003, que 

criou o Conselho Estadual de Educação Escola Indígena de Pernambuco, não havia 

consensos suficientes acerca da autonomia dos povos na elaboração de seus 

processos educativos. Acreditamos que nesse sentido, se deva compreender o 

delineamento político-pedagógico que a COPIPE assume, enquanto movimento 

afirmativo de direitos, na consecução da educação diferenciada entre os povos 

indígenas do Estado de Pernambuco.        

           Analisamos também, ao londo dessa investigação, que o reordenamento da 

sociedade não é expressão de consensos, e o débito com as populações indígenas 

transmutara-se ao longo desses 500 anos. Cremos que seja fundamental 

estabelecer uma reparação ética e radical a favor dos grupos étnicos, sem enveredar 

nos mesmos erros históricos. A transição da sociedade moderna não pode ser 

apenas extensão da mercadorização das relações sociais, fundada no conceito, 

ainda que necessário, de democracia.  
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          A fim de flexibilizar as estruturas sócio-culturais, os índios pluralizaram as 

teorias que legitimavam o status quo do pensamento cultural brasileiro. Nas décadas 

de 70 e 80, forjaram um processo de participação política junto à sociedade civil 

organizada, rompendo, definitivamente, a condição daqueles que apenas escutam e 

assimilam, por aqueles que fazem, propõem mudanças, caminham, dialogam, 

exigem e lutam. Desde então, os índios (apesar dos assassinatos, perseguição ao 

movimento indígena, cooptação de lideranças), descobriram que para transformar a 

realidade social é preciso superar o medo do confronto.  

          Reconstruir uma nova história crivada por antagonismos não é uma tarefa 

fácil, ainda mais quando ela se apresenta de forma polifônica. Ou seja, é possível 

que o indigenismo oficial tenha assumido como política o pluralismo cultural (e não 

como ideologia), mas é possível também que a sociedade plural não tenha 

incorporado o pluralismo cultural como ideologia política. Isso tem um peso muito 

grande no trato de se fazer política pública no sentido da diversidade étnica.  

          Dada a complexibilidade da estrutura do Estado, o desafio foi estabelecer 

comunicação com essa realidade, fomentando, progressivamente, um ambiente 

(mais pluralista e mesmo corporativista) de diálogo crítico. Uma questão é saber 

sobre, outra é saber de. O Estado fazia de conta que sabia da existência dos índios, 

falando sobre eles. Apesar do aparato estrutural da FUNAI (delegacias regionais, 

corpo técnico, superintendências, presidência, etc.), continuava-se teorizando acerca 

dos índios numa espécie de convivência leviana. Estava-se perto dos problemas e 

distante das soluções. Os índios então partiram para o confronto. Novos significados 

culturais foram organizados pelo movimento indígena em favor de seus direitos 

sociais, políticos, culturais e étnicos. Se as identidades são “co-padronizadas”, isto é, 

envolvem articulações prediscursivas (material) e discursivas (semióticas) e estão 
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relacionadas às práticas sociais materiais de uma formação social mais ampla 

(MCLAREN, 1997), tais condições resultam de cada situação histórica e de um 

contexto específico. Uma vez convertida em prática política, a etnicidade, como 

estudamos no capítulo dois dessa investigação, irrompeu sua força, maximizada 

pela conotação de novas relações sociais, transformando o que era antes 

necessidade particular em interesses coletivos. 

Enfrentar a extrema rigidez da burocracia do Estado, suas instituições 

distantes e inacessíveis, não é uma tarefa concluída.  Foi preciso reorganizar, 

primordialmente, a compreensão de cidadania. Durante muitas décadas os índios 

estavam como expectadores sociais, não dispunham de espaço próprio. Recuperar o 

que havia sido usurpado por outros, seria assumir, verdadeiramente, o comando de 

suas vidas e da emancipação que queriam. Todavia, emancipação, é como a fome, 

não se acaba por definitivo. Pobreza material, educação diferenciada, formação 

política, autonomia econômica são decorrência de processos que sobrevivem e se 

reconstroem dinamicamente. Apesar de visíveis os avanços, em termos de 

articulação política, transformação de preceitos ideológicos, recuperação territorial, 

organização escolar e prática pedagógica, religião e etnicidade, legislação e 

tratamento jurídico etc, ainda muitos desses mesmos desafios precisam de novos 

ajustes, e as organizações indígenas, cotidianamente, são impelidas para tanto. 

Como exemplo desse tratamento, analisamos os problemas da educação 

indígena. Seja a partir da caracterização de seus princípios e conceituação, normas 

e funcionalidade, calendários e currículos interculturais; ou da formação de 

professores/as, gestão pedagógica, participação nos procedimentos administrativos 

e normativos da própria política de educação escolar. Como vimos, no capítulo 
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quatro, não basta elencar critérios legais para que a escola indígena, como 

instituição pluricultural, aconteça efetivamente.  

A educação diferenciada e o interculturalismo não podem ser intenções 

deslocadas da política de educação indígena. Analisamos que à frente da luta por 

uma nova educação escolar, mais democrática e de qualidade, os povos Indígenas 

de Pernambuco têm atuado nesses últimos anos.  Uma luta que se estabelece pela 

conquista do lugar social da escola, do direito ao reconhecimento profissional e das 

formas próprias de gestão. São situações que perpassam toda uma discussão 

advinda dos Saberes da Prática. Os índios reconhecem que em suas comunidades 

co-existem formas vicinais e comunitárias de trocas de conhecimentos, imersas, 

como diz Brandão (1985), em outras e diversificadas práticas sociais: seja o trabalho 

na roça, a produção artesanal, as pescarias, coletas de mel, aos ofícios da 

religiosidade. Sujeitos, tempo e espaços múltiplos da educação interétnica. 

Processos que não se conflituam, ao contrário, concorrem para um auto-

fortalecimento intra e extra-escolar.  

A fim de nos aproximar de lócus pedagógico onde essas práticas 

acontecem, cremos ser possível dizer que elas se constituem como redes sociais de 

saberes. Nesse sentido, o lugar da escola indígena, planeada pela ação da COPIPE, 

ganha outra(s) institucionalidade(s). As experiências re-construídas têm sempre uma 

função pública-política muito bem delineadas. Busca-se realizar uma irresoluta 

articulação entre projeto de vida, de futuro, como brilhantemnte definem os povos 

indígenas de Pernambuco, com as escolhas específicas e coletivas. Romper com 

conteúdos ou narrativas pedagogicamente incongruentes, se constitue uma opção 

seminal, possível se se toma em consideração, tanto o repertório de idéias, como os 
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valores propostos e potencializados em práticas de discurso, pautados em lutas 

sociais relevantes.  

          Os sujeitos da educação escolar indígena, vinculados a COPIPE, propuseram 

no bojo das lutas que estabelecem, significantes alterações, seja com relação à 

legislação específica, seja com explícita ênfase aos “conteúdos” pedagógicos da 

prática escolar. 

          Nesse caso, a educação escolar indígena, mobilizada pela COPIPE, orienta-

se por uma irrestrita clareza política e “espírito” combativo. Um trabalho assíduo de 

militância que procura ser uma “retotalização do projeto educativo” diferenciado, 

opondo-se aos efeitos negativos de uma educação ineficaz ou compensatória, que 

por tantos anos fora reimpressa no interior de suas escolas. Porém, para que a 

educação pudesse começar a ser um projeto de re-significação da prática cultural e 

pedagógica, também foi necessário enfretar, confrontar e propor alternativas dentro 

do modelo de escola liberal disseminado pelo Estado brasileiro. Apropriando-se ou 

construíndo um melhor domínio dos saberes da prática, a partir da educação 

comunitária e das diversas expressões de lutas, com seus diferentes sujeitos, a 

COPIPE consegue problematizar os níveis de se definir os espaços de aprender e 

ensinar.  

          Lidando com questões cruciais de direitos o movimento dos professores/as 

indígenas desafiam retóricas vencidas, pondo no engajamento de seus membros 

fala, ação e conhecimentos desenvolvidos pela prática cotidiana. As ações procuram 

estimular um clima plural e democrático de pensar as escolas, aos outros espaços 

de aprendizagens.  O ponto focal é a luta pelos direitos coletivos entre os povos. 

          Ousamos afirmar que é possível identificar na organização delineada pelos 

professores/as e suas lideranças em Pernambuco, uma dimensão de movimento 
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revolucionário em práticas social-pedagógicas, pois entre outras questões, fazem 

irrestrita oposição ao modelo liberal e seletivo de educação bancária 

institucionalizada no país; às formas restritivas de vida cidadã que a maioria dos 

pobres tem que suportar. 

          Devemos aceitar que re-escrever uma prática social-pedagógica politicamente 

situada pela pluralidade da ação dos sujeitos, é algo necessário se se quer 

realmente superar os limites de uma sociedade fundada pela lógica da desilgadade. 

Assim, cremos ter deixado claro, no conjunto de nossa investigação (da História, 

capítulo 1, à Organização, capítulo 4), que diferentes processos educativos advindos 

de saberes e experências coletivas, tanto conseguem transformar os atores que os 

provocam, como acionam outras práticas legítimas, evocando, por sua vez, 

possibilidades de confrontar diferentes saberes.  

          Pensando dessa forma, à prática em educação escolar das escolas indígenas 

do Estado de Pernambuco, mobilizadas pela COPIPE, não incorre no erro de 

produzir um pensamento monocultural.  Assumimos que seja possível fortalecer as 

lutas, realizando as transformações necessárias da ordem social dominante, 

apostando irrestritamente no coletivo em primeiro plano, e na substituição dos 

antivalores da cultura hegemônica, num segundo. Igualdade, justiça solidariedade e 

militância são horizontes indissociáveis no projeto de sociedade pleiteado entre 

lideranças e professores/as indígenas em Pernamcuco. Um trabalho realizado 

coletivamente que expressa saberes apreendidos pela vivência na luta, torna 

possível o exercício da prática de poder. Dito de outro jeito: “a vivência do saber 

compartido cria a experiência do poder compartilhado” (BRANDÂO, 1985, p. 72). 

Pensando elasticamente, podemos também dizer que as práticas e trocas em 

educação contra-hegemônica representam: 
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(...) a vontade de criar espaços autônomos, espaços nos quais o manejo do 

poder se realiza em forma compartilhada, dentro de uma crescente relação 

entre iguais. Nesta perspectiva as opções metodológicas adquirem 

relevância especial. A busca de formas educativas de caráter participativo, 

de reflexão coletiva da prática dos própriios atores, do desenvolvimento de 

relação de solidariedade entre os membros, a superação dos dogmatismos 

e preconceitos, etc., constituem opções chave neste sentido (BRANDÃO, 

op. cit., p. 72). 

 

          Deva-se compreender também que apesar da performance do capitalismo 

atual, não quer dizer que sua epistéme dê conta de toda complexidade das distintas 

formações sociais que se constituíram em cada lugar e região do mundo (LANDER, 

2005). Assumir a co-existência plural de expressões de saber e conhecimentos, de 

culturas e povos é questionar a “natural colonialidade capitalista” e, ao mesmo 

tempo, afirmar a presença de outras epistémes com suas lógicas próprias. 

          Se realmente for verdade que dezemas de milhões de desempregados do 

planeta não encontrão trabalho nunca mais, porque se transformaram desnessários 

à elite que dirige a economia mundial e que tem o poder; que não é necessáio 

explorar os trabalhadores, pois não necessitar deles já é suficiente (LANDER, op. 

cit.); que a exploração fora substituída pela exclusão, i. é, o principium exclusiunis (a 

exclusão como princípio), então somos levados a creditar que o sistema atual é 

verdadeiramente vitorioso e que a maioria é tão-só sub-beneficiária do mesmo.  

          Entretando, assumir essa postura levaria à deriva os inúmeros projetos que 

apostam em outras vias e alternativas. Certamente não é o que pensam e realizam 

os sujeitos da Educação Escolar Indígena do Estado de Pernambuco. Isso por que a 

politicidade da COPIPE é constitutiva do processo de sua organização, e não 

derivativa dessa. 
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          Podemos então já falar de um saber ou saberes próprios do movimento 

indígena de Permanbuco? Ou existem ainda níveis de equívocos entre a 

possibilidade da prática em direitos face aos ardis ideológicos da cultura dominante? 

Reluta no interior do movimento de professores/as ainda uma tendência refratária 

ante um projeto de democracia pela metade, isto é, ubilical, centrado pelo discurso 

da especificidade étnica? As lideranças indígenas não estão suficientemente 

maturas para contraporem-se ao domínio do poder contra-popular? Esse movimento 

oscila, mais que avança, sobre suas pretenções pública-política, produzindo muito 

discurso ao invés de vivência em prática de oposição? A educação escolar indígena 

ainda é um resíduo da educação feita (às vezes mal feita) de forma compensatória 

no campo? Corroborando com uma série de educadores/as críticos/as (NETO, 2007; 

CARVALHO, 2004; SOUZA, 2007; SANTIAGO, 2007; FREIRE, 1983; GIROUX, 

2003; SILVA, 2001; CANDAU, 2000; ALMEIDA, 2001; CALVACANTE, 2002; 

MENDONÇA, 2003; MOREIRA, 2001) diria: os sujeitos da educação escolar 

indígena são sujeitos político-pedagógicos de seus próprios projetos educacionais.  

          Portanto, embora algumas das questões elencadas acima tenha algum 

siginficado de autocrítica, não evocam totalidade frente ao que se tem realizado 

positivamente pelos sujeitos em ação da educação escolar indígena no Estado de 

Pernambuco. Cremos ter deixado suficiente claro isto, ou seja, quando a COPIPE 

fez suprimir a ausência de participação indígena nas questões sobre educação 

escolar, dando lugar à ação combativa, tornou os sujeitos mobilizados em artífices 

de seus processos, oferecendo-lhes condições de ultrapassar os limites do 

conhecimento sem discernimento.  

          Embora possa ainda perdurar uma longa tradição que aposta na incapcidade 

dos sujeitos excluídos contrubuirem significadamente com seus próprios processos 
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de libertação - daí a reincidência em alguns setores das interrogações listadas acima 

- mascarando explícta e assepticamente sua influência sobre a compreensão dos 

“fatos sociais”, presenciamos, hoje, a trajetória de um movimento entre 

professores/as indígenas, que procura superar essas determinações reificadoras 

oferecendo outras posições e possibilidades às lutas que se deparam. 

Assim, com essa pesquisa, facultamos articular a recuperação da 

memória social, político-pedagógico entre os professores/as indígenas do Estado de 

Pernambuco, caracterizando o lugar dos Saberes da Prática: Tempo, Espaço, e 

Sujeitos da Formação Escolar, compreendendo melhor como essas redes sociais de 

saberes são desenvolvidas pela COPIPE. Esperamos, por fim, que os contornos 

dessa dissertação, concorram ainda mais um compromisso com a liberdade, 

pluralidade e autonomia política que os povos indígenas do Estado de Pernambuco 

têm defendio, e ofereça subsídios para outras investigações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 309

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABREU, Capistrarro de. Capítulos da História Colonial: o povoamento do Brasil e 

caminhos antigos. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1963. 

ALMEIDA, Eliene Amorim. A Política de educação escolar Indígena: limites e 

possibilidades da escola indígena. Centro de Educação. Mestrado em Educação: 

UFPE: Recife, PE, 2001. 

ALBUQUERQUE, Manuel Maurício de. Pequena História da Formação Social 
Brasileira. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984. 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: notas sobre os aparelhos 

ideológicos de estado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. 

AMADEO & MORRESI, Javier. Rebublicanismo e Marxismo. In: BORON (org.). 

Filosofia Política Contemporânea: controvérsias sobre civilização. Buenos Aires: 

Consejo Latinoamericano de Ciências Sociais – CLACSO; São Paulo: Departamento 

de Ciência Política; Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas: 

Universidade de São Pulo, 2006. 

AMORIM, Paulo. Acamponesamento e proletarização das populações indígenas 
do Nordeste. Rio de Janeiro: Boletim do Museu Nacional, 1975. 

ANCHIETA, Jose. Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões. Belo 

Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988. 

ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil. Belo horizonte: editora 

Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1992. 

APPLE, Michael W. Educação e Poder. Poto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

_____________. Ideologia e Currículo. Poto Alegre: Artes Médicas, 2006. 

ARROYO, Miguel G. Pedagogias em Movimento: o que temos a aprender dos 

Movimentos Sociais? www.curriculosemfronteiras.org, 2003. 

ASSMANN, Hugo (org). A idolatria do Mercado: ensaio sobre economia e teologia. 

Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1989. 

______________. Reencantar a Educação: rumo a sociedade aprendente. 

Petrópolis: Vozes, 1998. 

AZZI, Riolando. A vida religiosa no Brasil: enfoque histórico. São Paulo: Paulinas, 

1983. 

AZEVEDO, Thales. In: SHADEN, Egon. Leituras de Etnologia Brasileira. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976. 

http://www.curriculosemfronteiras.org/


 310

BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. 

ARCANJO. Joselito Alves. Toré e Identidade Étnica: os Pipipã de Kambixuru. 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de Ciências Sociais. 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Dissertação de Mestrado. Recife: 

UFPE, 2003. 

BANDEIRA, Maria de Lourdes. Formação de Professores Índios: limites e 

possibilidades. In: Urucum, Jenipapo e Giz: A educação escolar indígena em debate. 

Cuiabá: Entrelinhas, 1997. 

BARBALHO, José Ivamilson Silva. A Construção do Currículo Escolar Indígena. 

In: Sophos, Revista do Departamento de Filosofia da Faculdade São Tomás de 

Aquino, Facesta.  Palmeira dos Índios, ano 1, nº 1, 2004. 

____________.  A Dimensão Emancipadora da Identidade Étnica. In: Sophos, 

Revista do departamento de Filosofia da Faculdade São Tomás de Aquino, Facesta.  

Palmeira dos Índios, ano 1, nº 2, 2004. 

BARBOSA, Raquel Lazzari Leite. Formação de Educadores: desafios e 

perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

BARDIN, Laurence.  Análise de Conteúdo.  Lisboa: Edições 70, 1977. 

BALANDIER, Georeges. Antropologia Política. Lisboa: Editorial Presença, LDA, 

1980. 

BARTH, Frederik. Los grupos Étnicos y sus fronteiras. México: Fondo de Cultura 

Economica, 1969. 

BENJAMIM, Walter. Sociologia. São Paulo: Ática S.A., 1985. 

BEOZZO, José Oscar (coord). História geral da Igreja na América latina – 
Segunda Época: século XIX. Petrópolis; Edições Paulinas, 1985, tomo II/2. 

____________. E o branco chegou com a cruz e a espada. Belém: Ed. Suyá, 

1987. 

____________. Leis e Regimentos das Missões: política indigenista no Brasil. São 

Paulo: Ed. Loyola, 1983. 

BERGER, Peter I. A Construção Social da Realidade. Petrópolis: Ed. Vozes, 1983. 

BERNARDI, Bernardo. Introdução aos Estudos Etno-Antropológicos. Portugal: 

Edições 70, LDA, 1974. 

Betto, Frei. Práxis Educativa dos Movimentos Sociais. In: FAVERO & 

SEMERARO, Osmar (org.). Democracia e Construção do Público no 
Pensamneto Educacional Brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2003. 



 311

BOGDAN & BIKLEN, Robert. Investigação Qualitativa em Educação. Lisboa: Porto 

Editora LDA, 1994. 

BOURDIEU & PASSERON, Pierre. A Reprodução: elementos para uma teoria do 

sistema de ensino. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora S.A., 1975. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade Étnica: construção da pessoa e 

resistência cultural. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986. 

____________. (org) Pesquisa Participante. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. 

____________. Educação Popular. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 

BRANDÃO, Zaia (org.). A Crise dos Paradigmas e a Educação. São Paulo: Cortez, 

2002.  

BRASIL, Constituição Federal do. Recife. Companhia Editora de Pernambuco, 

1989. 

BRASIL. MEC. CNE. Projeto de Resolução n°03/99. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil. Brasília, nº 769, 1999. 

BRASIL. MEC. INEP. Plano Nacional de Educação. Lei n° 9.394. Brasília, DF: 

Gráfica do Senado, 1996. 

_____________. As Leis e a Educação Escolar Indígena. Brasília, 2002. 

_____________. Parecer n° 14. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, n° 

769, 1999. 

______________. Quem são, quantos são e onde estão os povos indígenas e 
suas escolas no Brasil? Brasília, 2002.  

______________. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 
Brasília, 1998. 

______________. PCN em ação: educação física. Brasília: SEC, 1999. 

______________. Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar 
Indígena. Brasília: MEC/SEF/DPEF, 1994. 

_______________. Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, 

orentação sexual. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

CALÓGERAS, J. Pandiá. Formação Histórica do Brasil. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1972, vol. 42. 

CANCLINI, Nestor Garcia. As culturas populares no Capitalismo. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1982. 

______________. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 

São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1998. 



 312

______________. Consumidores e Cidadões: conflitos multiculturais da 

globalização. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. 

CANEN, Ana. Sentidos e dilemas do multiculturalismo: desafios curriculares. 

LOPES (org.) Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002. 

______________. Relfexões sobre o Multiculturalismo na Escola e na Formação 
Docente. In: Moreira (org.). Ênfases e Omissões no Currículo. Campinas, SP: 

Papirus, 2001. 

CAPACLA, Marta Valéria. O debate sobre a educação indígena no Brasil (1975-
1995): resenhas de teses e livros. Brasília/São Paulo, MEC/MARI-USP, 1995. 

CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Editora cultrix, 1995. 

CANDAU, Vera Maria. Educar em Direitos Humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

______________. Reinventar a Escola. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2000. 

CARDOSO, Ciro Flamarion. História Econômica da América Latina. Rio de 

Janeiro: Edições graal, 1983.  

CARDOSO & BRIGNOLI, Ciro Flamarion. Os Métodos da História. Rio de Janeiro: 

Ed. Graal, 1983. 

CARVALHO, Rosângela Tenório de. Discursos pela Interculturalidade no Campo 
Curricular da Educação de Jovens e Adultos no Brasil nos anos 1990. Recife: 

Ed. Bagaço, 2004. 

CARVALHO, Marcus J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo no 

Recife, 1822-1850.  Recife: Ed. Universitária da EFPE, 2001. 

CARVALHO, Maria Rosário G. de. A Identidade dos Povos do Nordeste. In: 

Anuário.  Antropológico 82 Fortaleza, edições UFC; Rio de Janeiro: Editora Tempo 

Brasileiro, 1984. 

CALVACANTE, Heloísa Eneida. Reunindo as Forças do Ororubá: a escola no 

projeto de sociedade do povo Xukuru. Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Recife: UFPE: Programa de Pós-Graduação em Socialogia: Dissertação de 

Mestrado, 2004.  

CALADO, Alder Júlio Ferreira. Educação Popular nos Movimentos sociais no 
Campo: potencializando a relação macro-micro no cotidiano como espaço de 

exercício da cidadania. In: SCOCUGLIA & NETO, Afonso Celso (orgs.). Educação 

Popular: outros caminhos. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1999. 

CASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: F. Alves, 1978. 

CASTRO, Josué de. Sete Palmos de Terra e Um Caixão. São Paulo: Ed 



 313

Brasiliense, 1965. 

_____________. Geografia da Fome. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1967. 

CHAUNU, Piene. Conquista e Exploração dos Novos Mundos – Século XVI. São 

Paulo: Pioneira: Ed. da Universidade de São Paulo, 1984. 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: artes de fazer. Rio de Janeiro: Ed. 

Vozes, 1994. 

CHOMSKY, Noam. A Polítca Externa dos Estados Unidos: da segunda guerra 

mundial a 2002. São Paulo: Movimento Consulta Popular, 2005. 

______________. A Ofensiva do Império e os Dilemas da Humanidade. São 

Paulo: Movimento Consulta Popular, 2003. 

CIMI. Legislação Indigenista Brasileira (coletânea). São Paulo: Edições Loyola, 

1989. 

______________. Outros 500: cosntruindo uma nova história. São Paulo: Ed. 

Salesiana, 2001. 

COLL, Josefina Oliveira de. A Resistência Indígena: do México à Patagônia, a 

história da luta dos índios contra os conquistadores. Porto Alegre: Ed. L&PM, 1986. 

COLOMBO, Cristóvão. Diários da Descoberta da América. Porto Alegre: Ed. 

L&PM, 1984. 

COMISSÃO PRÓ-INDIO. O índio e a Cidadania. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1983. 

_______________. A Questão da Emancipação. São Paulo: Global Editora, 1979. 

CORTELA, Mario Sergio. A Escola e o Conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos. São Paulo: Cortez, 2004. 

CORTEZ, Herman. A Conquista do México. Porto Alegre: Ed. L&PM, 1986. 

COSTA, L. Antonio. Teoria do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1967. 

COSTA, Marisa Vorraber. Poder, discurso e política cultural: contribuições dos 

Estudos Culturais ao campo do currículo. In: LOPES (org.) Currículo: debates 

contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002. 

CUNHA, Mamuela Carneiro da. Antropologia do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras: Secretária Municipal de cultura: FAFESP, 1992. 

D´ANGELIS & VEIGA, Wilmar. Leitura e Escrita em Escolas Indígenas. Campinas, 

SP: ALB: Mercado de Letras, 1997. 

D´ABBEVILLE, Calude. História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do 



 314

Maranhão. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 

1978. 

DARWIN, Charles. Origem das Espécies. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: 

Ed. da Universidade de São Paulo, 1985. 

DELORES , Jacques (org.). Educação, um tesouro a descobrir: relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação parao século XXI. São Paulo; 

Cortez, 2001. 

DEMO, Pedro. Ironias da Educação: Mudanças e contos sobre mudanças. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2002. 

________________. Educação e Conhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Voves, 2001. 

DÍAZ, Jorge Hernández. O Fulni-ô: relações interétnicas e da classe em Águas 

Belas. Brasília, Departamento de ciências sociais do Instituto de Ciências Humanas 

da Universidade de Brasília, 1983. 

DURHAM, Eunice Ribeiro. A Dinâmica da Cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 

DURKHEIM, Emile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Editora 

Nacional, 1990. 

_______________. As Formas Elementares de Vida Religiosa: o sistema totêmico 

na Austrália. São Paulo: Edições Paulinas, 1989. 

DREIFUSS, René. O Jogo da Direita. Rio de Janeiro: Ed. Vozes: 1989. 

DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. São Paulo: 

Edições Loyola, 1986. 

FANON, Fantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Rio de Janeiro: Livraria Fator,1983. 

________________. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1979. 

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder – Formação do Patronato Político 
Brasileiro. Porto Alegre: Globo, 1985 vol. 1 e 2.  

FAVERO & SEMERARO, Osmar (org.). Democracia e Construção do Público no 
Pensamneto Educacional Brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2003. 

FERNANDES, Florestam. A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. 
São Paulo: Livraria Pioneira editora, 1970. 

________________. A Organização Social dos Tupinambá. São Paulo: Editora 

Hucitec, 1989. 

________________. A Socilogia no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1980. 

FIDELIS, M. de Primerio. Capudrinhos em terras de Santa Cruz (séc. XVII, XVIII, 



 315

XIX). São Paulo: Livraria Martins, 1940. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

FONSECA, Dagoberto José. Diversidade Cultural e Educação. In: BARBOSA 

(org.). Formação de Educadore: desafios e perspectivas. São Paulo: Editora: 

UNESP, 2003. 

FONSECA, Luís Anselmo. A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo. Recife: 

FUNDAJ, Editora Massangana, 1988. 

FORQUIN, Jean Calude. Escola e Cultura: as bases sociais epistemológicas do 

conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática de libertação. São Paulo: Moraes, 

1980. 

_______________. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983a. 

_______________. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983b. 

_______________. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1985. 

FREYRE, Gilberto. Casa grande e Senzala: Formação da Família Brasileira: o 

regime da economia patriarcal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975. 

_______________. Nordeste. Rio de janeiro: José Ollympio; Recife: Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, 1985. 

FREITAS, Décio. O Capitalismo Pastoril. Porto Alegre: Escola Superior de Tologia 

São Lourenço de Brindes, 1980. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a Crise do Capitalismo Real. São Paulo: 

Cortez, 1995. 

FROMM. Erich. Análise do Homem. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1974. 

_______________. Conceito Marxista do Homem. Rio de Janeiro: Zahar editores, 

1979. 

FUNAI. Nordeste Indígena – Revista do Serviço de Ação cultural da 3ª SUER. 

Fundação nacional do Índio – FUNAI. Recife, S.A.C., nº2, 1991. 

_______________. Legislação. Brasília: Ministério do Interior, 1975. 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1977. 

FURTER, Pierre. Educação e Vida. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1965. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: Romance da História da Filosofia. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 



 316

GADOTTI, Moacir. Educação e Poder: introdução à pedagogia do conflito. São 

Paulo: Cortez, 1998. 

______________. Pedagogia da Práxis. São Paulo: Cortez, 1995. 

GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1981. 

GAMBINI, Roberto. O Espelho Índio: os Jesuítas e a destruição da alma indígena.  

GANDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da terra do Brasil. História da Província 

Santa Cruz. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São 

Paulo, 1980. 

GIROUX, Henry. Escola Crítica e Política Cultural. São Paulo: Cortez, 1988. 

_______________. Os Professores como Intelectuais: rumo a uma pedagogia 

crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

_______________. Cruzando Fronteiras do Discurso Educacional: novas 

políticas em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

_______________. Atos Impuros: a prática política dos estudos culturais. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2003. 

GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1988. 

GUIMARÃRES, Samuel Pinheiro. A Política dos Estados Unidos Para o Mundo e 
o Brasil. São Paulo: Consulta Popular, 2000. 

GUIMARÃRES, Alberto Passos. Quatro Séculos de Latifúndio. Rio de Janeiro: Ed. 

Paz e Terra S.A., 1981. 

GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro: 

Ed. Civilização Brasileira S.A., 1982. 

______________. Concepção dialética da História. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira S.A., 1984. 

GRUPIONI, Luís Donisete (org.). Formação de Professores Indígenas: 

repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2006. 

GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel: as concepções de Estado em 

Marx, Engels, Lênin e Gramsci. Rio Grande do Sul: L&PM Editores Ltda, 1986. 

HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. 

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 

2005. 



 317

_____________. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2006. 

HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra S.A., 

1989. 

HOLANDA, Sergio Buarque. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 

Editora, 1956. 

_____________. História da Civilização Brasileira. São Paulo: Difel, 1985, vol. 2. 

HORTA, Marai das Graças Rubio. Educar em Direitos Humanos: compromisso 

com a vida. In: CANDAU, Vera Maria. Educar em Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2000. 

HOORNAERT, Eduardo. Formação do Catolicismo Brasileiro: 1550-1880. 

Petrópolis: Ed. Vozes, s/d. 

______________. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis: Ed. Vozes, 1992. 

_____________. História da Igreja no Brasil: primeira época. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1983. 

IBASE. Educação Escolar Indígena em Terra Brasilis: tempo de descobrimento. 

Rio de Janeiro: IBASE, 2004. 

JAGUARIBE, Hélio (et al). Brasil Reforma ou Caos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1989. 

JÚNIOR, Caio Prado. História Econômica do Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 

1986. 

______________.  Evolução política do Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1977. 

______________. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. 

Brasiliense, 1971. 

JUNIOR, João Mendes. Os indígenas do Brasil, seus direitos individuais e 
Políticos. São Paulo: Cortez, 1981. 

LACOSTE, Yves. Geografia do subdesenvolvimento. São Paulo: Difusão Européia 

do Livro, 1966. 

LANDER, Edgardo (org.). A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências 

sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2005. 

LEITE, Carlinda Maria Faustino. O Currículo e o Multiculturalismo no sistema 
Educativo Português. Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 

1999. 



 318

KINCHELOE, Joel L. A Formação do Professor como Compromisso Político: 

mapenado o pós-moderno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

KOSISK, Karel. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1976. 

KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Editora 

Perspectiva S. A., 2003. 

LAMBERT, Jacques. Os dois Brasis. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1967, vol.335. 

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1988. 

LARAIA, Roque de Barros. Identidade e etnia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro 

(Anuário antropológico/86), 1988. 

LAS CASAS, Bartolomé de. O Paraíso Destruído: A sangrenta história da 

Conquista da América Espanhola. Porto Alegre: L&PM Editores, 1985. 

LE GOFF, Jacques. História: novas abordagens. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1988. 

LEITE, Carlinda. O Lugar da Escola e do Currículo na Construção de uma 
Educação Intercultural. In: Moreira (org.). Ênfases e Omissões no Currículo. 

Campinas, SP: Papirus, 2001. 

LEON-PORTILLA, Miguel. A Conquista da América Latina Vista pelos Índios. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 1985. 

_____________. A Visão dos Vencidos. Porto Alegre: L&PM, 1985. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. São Paulo: Companhia 

Editorial nacional, 1970. 

_____________. As Estruturas Elementares do Parentesco. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1982. 

_____________. Antropologia Estrutural II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1987. 

LUNA, Luiz. Resistência do Índio à dominação do Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

leitura S.A., 1968. 

MALHEIRO, Pedigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórioco, jurídico, social. 

Petrópolis: Vozes, 1976, vol1. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Uma teoria Cientifica da Cultura. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1975. 

______________. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do 



 319

empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da nova guiné 

melanésia. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

MANNHEIN, Karl. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara S.A., 1986. 

MARCHANT, Alexander. Do Escambo à Escravidão. São Paulo: Ed. Nacional – INL 

/ MEC, Brasiliense, 1980, vol. 225. 

MARITAIN, Jacques. Rumos da Educação. São Paulo: Editora Agir, 1959. 

MARTINS, Silvia Aguiar Carneiro. Os caminhos da Aldeia... Índios Xucuru-Kariri 
em diferentes contextos situacionais. Centro de Filosofia e Ciências Humanas; 

Departamento de Ciências Sociais: Curso de Mestrado em Antroplogia, Recife: 

UFPE ,1993. 

MARTINS, José de Souza. Não há Terra para Plantar neste Verão: o cerco das 

terras indígenas e das terras de trabalho no renascimento político do campo. Rio de 

Janeiro: Ed. Vozes,1986. 

MARX, Karl (et al).  Obras escolhidas. São Paulo, Editora Alfa-Omega, S/d, vol. 3. 

______________. O Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1984, vol. 1. 

MATA, Vera Lúcia Calheiros. A semente da Terra: Identidade e Conquista 
Territorial por um Grupo indígena integrado. Rio de Janeiro: Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, 1989. 

MATO GROSSO, Secretaria de Estado de Educação. Urucum, Jenipapo e Giz: a 

educação escolar indígena em debate. Cuiabá: Entrelinhas, 1997. 

MAKARENKO, A.S. Problemas da Educação Escolar. Moscovo: Edições 

Progresso, 1986.  

MCLAREN, Peter. Multiculturalismo Crítico. São Paulo: Cortez, 1997. 

MEADER, Robert E. Índios do Nordeste. Summer Institute of linguistics, 1978. 

MEGGERS, Betty J. Amozônia: a ilusão de um paraíso. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1997. 

MELATTI, JULIO Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora Hucitec, 1983. 

MELIÀ, Bartomeu. Educação Indígena e alfabetização. São Paulo: Edições Loyola, 

1979. 

MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido pelo Retrato do colonizador. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

MENDONÇA, Caroline Farias Leal. Os índios da Serra do Arapuá: identidade, 

território e conflito no sertão de Pernambuco. Centro de Filosofia e Ciências 



 320

Humanas. Programa de Pós-Graduação em antrpologia. Dissertação de Mestrado. 

Recife: UFPE, 2003. 

MELUCCI, Alberto. Por uma Sociologia Reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura. 

Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2005. 

MINAYO, Maria Ceccília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa 

qualitativa em saúde. São Paulo/Rio de Janeiro: HUCITE-ABRASCO, 1996. 

_______________ (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Rio de 

Janeiro: Ed. Vozes, 1994. 

MONTENEGRO, Antonio. Catolicismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1972. 

MOONEM, Francisco. Pindorama Conquistada: repensando a questão indígena no 

Brasil. João Pessoa: Ed. Alternativa, 1983. 

MORGAN, Lewis H. A sociedade Primitiva. Portugal: Editorial Presença; Brasil; 

Livraria Martins Fontes, 1983, vol 1. 

MOREIRA & SILVA, António Flávio. Currículo, Cultura e Sociedade São Paulo: 

Cortez, 2001. 

______________. (org.). Ênfases e Omissões no Currículo. Campinas, SP: 

Papirus, 2001. 

MORIN, Edgar. Os Setes Saberes Necesários à Educação do Futuro. São Paulo: 

Cortez; Brasília-DF: Unesco, 2001. 

MOTA, Carlos Guilherme (et al). Brasil em Perspectiva. São Paulo: DIFEL, 1985. 

______________. Ideologia da Cultura Brasileira, 1933-1974. São Paulo: Ed. 

Ática, 1990. 

NANTES, Martinho (frei). Relação de uma missão no Rio São Francisco. São 

Paulo: Companhia Nacional; Brasiliense, 1979, vol. 368. 

NAVARRO, Azipilcueta (et. al.). Cartas. Belo Horizonte: Itatiaia. São Paulo; Editora 

da Universidade de São Paulo, 1988. 

NETO, Carlos de Araújo Moreira. Índios da Amazônia. Petrópolis: Vozes, 1988. 

NETO & SANTIAGO, José Batista (orgs.). Formação de Professores e Prática 
Pedagógica. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massangana, 2006. 

NÓBREGA, Pe. Manuel. Diálogos da Conversão do gentio. Rio de Janeiro: 

Ediouro, s/d. 

______________. Cartas do Brasil (1549-1560). Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo, 

Editora da Universidade de São Paulo, 1988. 

NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial 



 321

(1777-1808). São Paulo: Editora HUCITEC, 1986. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Urbanização e Tribalismo: A integração dos 

Índios Terena Numa sociedade de classe. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1968. 

_____________. Identidade, Etnia e Estrutura Social. São Paulo: Livraria Pioneira 

Editora, 1976. 

______________. Do Índio ao Bugre. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

______________. A sociologia do Brasil Indígena. Rio de Janeiro, Tempo 

Brasileiro; Brasília, Editora UnB, 1978. 

____________. O Índio e o Mundo dos Brancos. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília; São Paulo, Pioneira, 1981. 

______________. A crise do indigenismo. Campinas: Editora da UNICAMP, 1988. 

______________. Sobre o Pensamento Antropológico. Rio de Janeiro: tempo 

Brasileiro; Brasília; CNPq, 1988. 

______________. Caminhos da Identidade: ensaios sobre etnicidade e 

multiculturalismo. São Paulo: Editora Unesp; Brasília: Paralelo 15, 2006. 

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. O nosso governo: Os índios Ticunã e o 

regime tutelar. São Paulo: Marco Zero; Brasília: MCT / CNPq, 1988. 

OLIVEIRA, João Pacheco (org.). A Viagem de Volta: etnicidade, polítca e 

reelaboração cultural no Nordeste indígena. Ruio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 

1999. 

OHIWELLER, Otto Alcides. Evolução Sócio-Economica do Brasil. Porto Alegre: 

Tchê! Editora Ltda, S/d. 

PELTO, J. Pertti. Iniciação ao Estudo da Antropologia. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1975. 

PETERS, Michael. Pós-Estruturalismo e Filosofia da Diferença. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2000. 

PINSKY, Jaime. Escravidão no Brasil. São Paulo: Global, 1984. 

PINTO, Estevão. Os Indígenas do Nordeste. São Paulo: Companhia Editora 

nacional, 1935, vol. 2. 

PINTO, Álveres Vieira. Sete Lições sobre educação de Aduitos. São Paulo: 

Cortez, 1986. 

PIRES, Maria Idalina da Cruz. Guerra dos Bárbaros – Resistência Indígena e 

conflitos no Nordeste Colonial. Recife: Secretaria de Educação, Cultura e 

Esporte/FUNDARPE, Companhia Editora de Pernambuco – CEPE, 1990. 



 322

PORTELLI, Hugues. Gramsci e o Bloco Histórico. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 

1977. 

PREZIA, Benedito (et al.). Esta Terra Tinha Dono. São Paulo, FTD, 1989. 

RADCLIFFE-BROW, Alped Reginald. Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 1973. 

RAMOS, Alcida Rita. Sociedades indígenas. São Paulo: Ática, 1986. 

REX, John. Raça e Etnia. Lisboa: Editora Estampa, 1988. 

RIBEIRO, Berta. O índio na História do Brasil. São Paulo: Global Ed. 1983. 

_____________. O Índio na Cultura Brasileira. Rio de Janeiro; 

UNIBRADE/UNIVERSO, 1987. 

RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização – A integração das populações 

indígenas no Brasil moderno. Petrópolis, Ed. Vozes, 1982. 

_____________. (et al.). A Fundação do Brasil – testemunhos: 1500-1700. 

Petrópolis: Ed. Vozes, 1992. 

_____________. A Política Indigenista Brasileira. Rio de Janeiro: Ministério da 

Agricultura – Serviço de informação agrícola, 1962. 

_____________. Os Brasileiros: Uma Teoria do Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1985. 

RICHARD, Pablo. Raízes da Teologia Latino-Americana. São Paulo: Edições 

Paulinas, 1987. 

RODRIGUES, Ayrton Dall’igna. Línguas Brasileiras: para o conhecimento das 

RODRIGUES, José Honório. Conciliação e Reforma no Brasil. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1982. 

ROGNON, Frederic. Os Primitivos, nossos Contemporâneos. Campinas, SP: 

Papirus, 1991. 

ROSSET, Peter. A Fome no Terceiro Mundo e a Engenharia Genética: uma 

tecnologia apropriada?  In: CARVALHO (org.). Sementes: patrimônio do povo a 

serviço da humanidade. São Paulo: Ed. Expressão Popular, 2003. 

SADER, Emir (org.). Gramsci: poder, política e partido. São Paulo: Expressão 

Popular, 2005. 

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 

SALVADOR, Vicente do. História do Brasil: 1500/1627. Belo horizonte: Ed. Itatiaia; 

São Paulo: Ed. da universidade de São Paulo, 1982. 

SAMPAIO, José Augusto Laranjeiras. De Caboclo a índio: Etnicidade e organização 



 323

social Política entre Povos Indígenas contemporâneos no Nordeste do Brasil, o caso 

Kapinawá. Projeto de Pesquisa para dissertação de mestrado em Antropologia 

Social. Campinas: UNICAMP, 1986. 

SANTOS, Silvio Coelho (et al). O Índio perante o Direito. Florianópolis. Ed. da 

UFSC, 1982. 

SANTOS, Claúdio Eduardo Felix dos. Uma Escola para “Formar Guerreiros”: 

professores e professoras indígenas e a educação escolar indígena em 

Pernambuco. Centro de Educação. Programa de Pós-Graduação; Curso de 

Mestrado em Educação. Dissertação de Mestrado. Recife: UFPE, 2004. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Reconhecer para Libertar: os caminhos do 

cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

______________. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da 

experiência. São Paulo: Cortez, 2005. 

SAVIANI, Dermeval (et al). Desenvolvimento e Educação na América Latina. São 

Paulo: Cortez, 1986. 

SCHADEN, Egon. Aculturação Indígena. São Paulo: Pioneira Editora, 1969. 

______________. Leituras de Etnologia Brasileira. São Paulo: Companhia Editoria 

Nacional, 1976. 

SCOCUGLIA & NETO, Afonso Celso (orgs.). Educação Popular: outros caminhos. 

João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1999. 

SEEGER, Anthony. Os Índios e Nós: Estudos sobre sociedades tribais brasileiras. 

Rio de Janeiro: Editora Campus Ltda, 1980. 

SHERMAN & HUNT, J. História do Pensamento Econômico. Rio de Janeiro: Ed. 

Vozes, 1985. 

SILVA, Aracy Lopes da (et al). A temática indígena na Escola: Novos subsídios 

para professores de 1° e 2° graus. Brasília: Imprensa Oficial do Estudo S.A., 1995. 

_______________. Índios. São Paulo: Editora Ática, 1988. 

_______________. A questão Indígena na Sala de Aula. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1987. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Teoria Educacional Crítica em Tempos Pós-
Modernos. Poerto alegre: Artes Médicas, 1993. 

______________ (org.). Territórios Contestados: o currículo e os novos mapas 

políticos e culturais. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2001. 

______________ (org.). O Sujeito da Educação: Estudos Foucaultianos. Rio de 



 324

Janeiro: Ed. Vozes, 2002a. 

______________ (org.). Alienígenas na sala de Aula. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 

2002b. 

SILVA, Edson. O lugar do Índio. Conflitos, esbulhos de terras e resistência indígena 

no século XIX: o caso de Escada/PE (1860-1880). Dissertação de Mestrado. Recife: 

UFPE, 1995. 

SIMONSEN, Roberts Cochrane. História Econômica do Brasil: 1500/1820. São 

Paulo: Ed. Nacional, Brasiliana; 1978, vol. 10. 

SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. São Paulo: DIFEL, 1982. 

_____________. A Ideologia do Colonialismo. Petrópolis: Ed. Vozes, 1984. 

_____________. Síntese de História da Cultura Brasileira. São Paulo: DIFEL, 

1986. 

SNYDERS, goerges. Escola, Classe e Luta de Classes. São Paulo: Centauro, 

2005. 

SOUZA, João Francisco de. Atualidade de Paulo Freire: contribuição ao debate 

sobre a educação na diversidade cultural. Recife:NUPEP: Edições Bagaço, 2001. 

______________ (et al). Investigación-Acción Participativa: Qué?? – desafios a 

la cosntrucción colectiva del conocimiento. Recife: NUPEP: Edições Bagaço, 2006. 

______________. E a Educação Popular: Quê?? Uma pedagogia para 

fundamentar a educação, inclusive escolar, necessária ao povo brasileiro. Recife: 

NUPEP: Edições Bagaço, 2007. 

Souza, Vânia R. Fialho de P. As Franteiras do Ser Xukuru. Recife: Ed. Massagana, 

1998. 

SUESS, Paulo. Cálice e Cuia. Petrópolis: Ed. Vozes, 1985. 

______________ (org). Queimada e Semeadura. Petrópolis: Ed. Vozes, 1988. 

TAUNAY, Affonso de E. A guerra dos Bárbaros. Revista do Arquivo Municipal; São 

Paulo: 1936. 

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Rio de Janeiro: 

Ed. Vozes, 2005. 

THOMAS, Georg. Política Indigenista dos Portugueses no Brasil – 1500/1640. 

São Paulo: Edições Loyola, 1981. 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro. São Paulo: 

Livraria Martins Fontes Editora LTDA, 1983. 

TOURAINE, Alain. Poderemos Viver Juntos? Iguais e diferentes. Rio de Janeiro: 



 325

Ed. Vozes, 1999. 

_____________. Novos Paradigmas. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2007. 

TORRES, Carlos Alberto (org.). Teoria Crítica e Sociologia Política da Educação. 

São Paulo: Cortez: Instituro Paulo Freire, 2003. 

VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e Escravidão: os letrados e a sociedades escravistas 

no Brasil colonial. Petrópolis: Ed. Vozes, 1986. 

VARNHAGEN, Francisco Adolfo. História Geral do Brasil. Belo Horizonte: Ed. 

Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1981, vol. I, II. 

VÁZQUEZ, Sánchez Adolfo. Filosofia da Práxis. Rio de Janeiro: Editora Paz e 

Terra LTDA, 1968. 

VEIGA, Juracilda; SALANOVA, André (orgs). Questões de Educação Escolar 
Indígena: da formação do professor ao projeto de escola. Brasília: FUNAI/DEDOC, 

Campinas/ALB, 2001. 

_____________. Escola Indígena, Identidade e Autonomia. Campinas, SP: 

Associação de Leitura do Brasil; Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP, 

2003. 

VEIGA-NETO, Alfredo. Currículo e Exclusão Social. In: Moreira (org.). Ênfases e 

Omissões no Currículo. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

VESPÚCIO, Américo. Novo mundo: Cartas de Viagens e Descobertas. Porto 

Alegre: L&PM, Editora Ltda, 1984. 

VIETLER, Renate Brigitte. Ecologia cultural: uma antropologia da mudança. São 

Paulo Editora Ática, 1988. 

VIGOTSKI. L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

WILLIKE, Frei Venâncio. Missões Franciscanas no Brasil (1500/1975). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1974. 

__________. Franciscanos na História do Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1977. 

WORTMANN & VEIGA-NETO, Maria Lúcia Castagna. Estudos Culturais da 
Cienência & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

ZEICHNER, Kenneth. A Formação Reflexiva de Professores: idéias e práticas. 

Lisboa: Educa, 1993. 

DOCUMENTOS 

COPIPE. Relatório da 1º Encontrão da COPIPE. Local Aldeia Pé de Serra - Povo 

Xukuru do Ororuba, 1999. 



 326

COPIPE. Relatório da 2º Encontrão da COPIPE. Local Aldeia São José – povo 

Xukuru, 2000. 

COPIPE. Relatório da 3º Encontrão da COPIPE. Local Aldeia grande – povo Fulni-

ô, 2000. 

COPIPE. Relatório da 4º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia sede – povo Truká 

Data: Dezembro de 2000. 

COPIPE. Relatório da 5º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Brejo dos Padres – 

povo Pankararu, 2001. 

COPIPE. Relatório da 6º Encontrão da COPIPE. Local: Serra do Umã – povo 

Atikum, 2001. 

COPIPE. Relatório da 7º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Baixa da Alexandria 

– povo Kambiwá, 2002. 

COPIPE. Relatório da 8º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Baixa da Alexandria 

– povo Kambiwá, 2002. 

COPIPE. Relatório da 9º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Travessão do Ouro 

– povo Pipipã, 2003. 

COPIPE. Relatório da 10º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Saco dos Barros – 

povo Pankaaru, 2003. 

COPIPE. Relatório da 11º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Caatinga Grande – 

povo Truká, 2004. 

COPIPE. Relatório da 12º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Vila de Cimbres – 

povo Xukuru, 2004. 

COPIPE. Relatório da 13º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Brejinho – povo 

Pankará, 2005. 

COPIPE. Relatório da 14º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Mulungu – povo 

Atikum, 2005. 

COPIPE. Relatório da 15º Encontrão da COPIPE. Local: Aldeia Mina Grande – 

povo Kapinawá, 2006. 

Pesqueira: aldeia Pé de Serra, Povo Xukuru, 

COPIPE. Relatório da 16º Encontrão da COPIPE. Tacaratu: aldeia: Brejo dos 

Padres – povo Pankararu, 2007. 

COPIPE. Relatório da 1º Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena. 
Local: Caruaru/PE, 2000. 



 327

COPIPE. Relatório da 2º Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena. 

Local: Jaboatão dos Guararapes/PE, 2002. 

COPIPE. Relatório da 3º Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena 

Local: Vila de Cimbres - Aldeia do Povo Xukuru - Pesqueira / PE, 2003. 

COPIPE. Relatório da 4º Conferência Estadual de Educação Escolar Indígen 

Local: Recife Praia Hotel/ Recife - PE, 2004. 

Documento: Pós-Conferência. Aldeia Pedra D´Água, Pesqueira/Pe, 2000. 

CARTA DA ALDEIA TRAVESSÃO DO OURO: Diretrizes para Elaboração da 
Política de Educação Escolar Indígena, 2003. 
Projeto Político Pedagógico das Escolas Indígenas: Xukuru do Ororubá, s/d; 

Truká, s/d, Pankará, 2007. 

Livros produzidos pelos professores/as e lideranças: 

Xucuru, Filhos da Mãe Natureza: uma história de resistência e luta. Olinda: CCLF, 

1997. 

Nosso Povo, Nossa Terra: contando e escrevendo suas histórias. Recife: SEE, 

2000. 

Meu Povo Conta. Olinda: CCLF, 2006. 

Caderno do Tempo. Olinda: CCLF, 2006. 

Discutindo Polítcas de Educação Infantil e Educação Escolar Indígeana. Olinda: 

CCLF, 2005. 

CNBB. Por uma Terra sem Males: Seminário de Formação para Educadores e 

Educadoras. Recife, 2003. 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 328

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Terra
	História
	Organização
	1. Excurso  sobre o colonialismo brasileiro (Eixo Pedagógico: Terra e História )
	1.2. Ocupação e Colonização: reduções entre Índios no Nordeste
	1. 2. 4.  A Intervenção Missionária
	“Esta terra é nossa empresa” (NÓBREGA, Carta II, 1549).


	     
	 2. 5. A dimensão emancipadora da identidade
	Constituiu-se uma mesa redonda, tendo com tema de discussão: “Educação Escolar Indígena”. O enfoque foi a partir do Parecer 14 e da Resolução 03: Bases Legais, Filosóficas e Antropológicas.

	Da necessidade de se apropriar do Estatuto
	Município

