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Resumo: O presente trabalho põe em discussão a “escola diferenciada” destinada aos grupos 
indígenas, especificamente ao povo Wassu-Cocal, localizado na zona da mata alagoana a 16 
km do município de Joaquim Gomes e a 84 km da capital Maceió. Pondo em debate a 
problemática da cultura e da identidade, que são considerados conceitos essenciais para o 
entendimento das questões relacionadas à educação da comunidade aqui em estudo.  O 
trabalho expõe dados preliminares da minha pesquisa de Mestrado em Educação Brasileira, 
todavia, apresentará neste artigo algumas críticas quanto ao esvaziamento da experiência e da 
cultura indígena nesta modalidade de ensino.   
 

Palavras-chaves: Índios Wassu-Cocal – Educação Indígena – Escola Diferenciada 

 

Abstract: This paper brings into discussion the "distinguished school" designed to indigenous 
groups, specifically the people Wassu-Cocal, located in the forest in Alagoas to 16 km from 
the town of Joaquim Gomes and 84 km from the capital Maceió. Putting the debate on the 
issues of culture and identity, which are considered essential concepts for understanding the 
issues related to education of the community under study here. The article presents 
preliminary data from my research Masters in Brazilian Education, however, this article will 
present some criticism regarding the emptying of the experience of indigenous culture and 
this type of education. 
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O presente trabalho insere-se no campo da História e Política da Educação focalizando 

a reflexão escolar dentro do âmbito da Etnologia Indígena do Nordeste, mais 

especificadamente a etnologia indígena alagoana pondo em discussão a categoria “escola 

diferenciada” dos índios Wassu-Cocal. Atualmente os Wassu-Cocal, estão localizados na 

zona da mata alagoana no município de Joaquim Gomes, possuindo uma extensão de 

aproximadamente 2.758ha demarcados em 1986 e homologado em 19913.  

Nosso primeiro contato com este grupo se deu através de um projeto de extensão da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), intitulado “Monitoramento Sócio-Ambiental das 

Áreas Indígenas em Alagoas”, coordenado pelo antropólogo Evaldo Mendes da Silva, no qual 

participei como colaboradora. O objetivo principal era à formação de um banco de dados 

diversificado (histórico-documental, bibliográfico, etnográfico e imagístico) sobre questões 

relacionadas à saúde, educação e ao meio-ambiente. Tratava-se da montagem de um banco de 

dados através da organização e sistematização de material histórico-documental e etnográfico 

para futuras pesquisas nas áreas de Etnologia Indígena e Indigenismo – campos permanentes 

de atuação dentro do Programa de Extensão do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da UFAL. 

A ideia era possibilitar o desenvolvimento de intervenções e assessoramento no campo de 

Políticas Públicas envolvendo os direitos indígenas, a educação diferenciada e a assistência à 

saúde, sendo então o fortalecimento da Extensão na linha de Etnologia Indígena no grupo de 

pesquisa Antropologia Visual em Alagoas (AVAL). 

Desse modo, o primeiro grupo indígena que tivemos contato foi os Wassu-Cocal de 

Joaquim Gomes – AL na metade do curso de graduação em Ciências Sociais – Licenciatura. 

Em campo pude observar inúmeras deficiências no tocante aos direitos legais dos povos 

indígenas tais como constam na Constituição Brasileira de 1988. A partir de então, surgiu 

uma preocupação com o campo da Educação Escolar Indígena. Mesmo sendo implantada em 

2003, a educação escolar indígena diferenciada, já prevista na Lei de Diretriz e Base da 

Educação (LDB) de 1996, levantamos a hipótese que a educação escolar indígena a nível de 

Alagoas não possui de fato uma característica que denote uma educação diferenciada, pois 
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consideramos que o ensino nas comunidades indígenas deva compreender a perspectiva da 

sua própria história e, isso infelizmente não consta nos onze aldeamentos indígenas de 

alagoas4. 

Ao analisarmos a reflexão de Brandão (2007) sobre a educação, constamos que nós 

podemos aprender de diversas formas em casa, na rua, na igreja, na escola, nos ambientes 

sociais que costumamos a frequentar; no texto – Educação? Educações: aprender com o índio 

– na obra intitulada O que é educação – o autor evoca uma discussão a cerca das várias 

formas de educação. 

Em mundos diversos a educação existe diferente: em pequenas sociedades tribais de 
povos caçadores, agricultores ou pastores nômades; em sociedades camponesas, em 
países desenvolvidos e industrializados; em mundos sociais sem classes, de classes, 
com este ou aquele tipo de conflito entre suas classes; em tipos de sociedades e 
culturas sem Estado, com um Estado em formação ou com ele consolidado entre e 
sobre as pessoas. Existe a educação de categoria de sujeitos de um povo; ela existe 
em cada povo, ou entre povos que se encontram. (BRANDÃO, 2007,p. 9-10) 

  

E, não são diferentes entre as sociedades indígenas, os índios tem o seu modo próprio 

de educar através da sua cultura e das sociabilidades existentes entre eles. Na dissertação de 

Gilberto Geraldo Ferreira (2009) – A Educação dos Jeripancó: uma reflexão sobre a escola 

diferenciada dos povos indígenas de Alagoas – ele retrata as diversas formas do educar 

indígena, as simbologias empregadas nos rituais, nas festas, nos sacrifícios, no meio da 

sobrevivência e nas formas de convivência, apresentando registros da memória indígena como 

proposta de trabalho escolar a ser utilizado em sala de aula e, assim cuidar de preservar este 

universo cultural. Segundo Ferreira (2009), compreender a perspectiva da história indígena 

possibilita uma trajetória produtiva na relação ensino-aprendizagem articulado com os saberes 

produzidos pela comunidade.  

Como já mencionamos anteriormente, a escola indígena “diferenciada” já está 

instalada no Estado de Alagoas, e a nossa pretensão e tomá-la como nosso objeto de estudo 

articulado ao saber da comunidade local (Wassu-Cocal). Porém, temos ciência do árduo 

trabalho que nos espera, principalmente por não termos um número de produção significativa 

sobre o assunto. Talvez por alguns estudiosos ainda permanecerem em “conflito” ao tratar 

sobre os Índios do Nordeste, possivelmente por questionarem a sua indianidade, a sua 

identidade cultural, aquilo que os torna diferentes da sociedade nacional ao qual estão 

inseridos e contextualizados com sua cultura regrada de significados diferenciados daquilo 
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que a população brasileira denota como sua cultura particular e por outro lado “por se tratar 

de visões de mundo diferentes, de concepções sobre a produção do conhecimento, em certa 

medida antagônicas” (FERREIRA, 2009, p.12).  

Desde a graduação optamos por conhecer, cuidadosamente, as produções que 

tratavam a cerca dos índios do nordeste e da cultura das comunidades indígenas, antes do 

olhar focalizado à educação, por entender que uma precede a outra. Comprovamos que há 

uma produção bastante significativa organizada e inicialmente idealizada por Luiz Sávio de 

Almeida (historiador/UFAL), onde ele com muito esforço, juntamente com um grupo de 

pesquisadores na área têm persistido em permanecer neste campo investigativo tão constante 

e amplo nesses últimos tempos, prova disso, a criação da revista “Índios do Nordeste: Temas 

e Problemas” que na verdade mostra-nos um esforço salutar por parte destes pesquisadores 

em preservar a memória e a resistência desses povos. Não há coerência em estudar o âmbito 

da educação indígena se não conhecermos a cultura do povo ou da etnia em questão, para 

então comprovar ou não se existe uma educação diferenciada para os índios de Alagoas, neste 

caso dos índios Wassu-Cocal.  

A partir da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, a educação escolar 

indígena mudou radicalmente sua orientação política e pedagógica. Desde então, as políticas 

públicas relativas à Educação Escolar Indígena passaram a se pautar pelo respeito aos 

conhecimentos, às tradições e aos costumes de cada comunidade, tendo em vista a valorização 

e o fortalecimento das identidades étnicas. Do ponto de vista da prática escolar, as escolas, os 

professores e os processos pedagógicos atingiram um novo paradigma. A legislação brasileira 

prevê que as escolas indígenas tenham material didático com conteúdos específicos, que 

respeitem e valorizem as tradições indígenas; do mesmo modo, os currículos escolares, devem 

abrir espaços para a discussão de temas de interesse histórico e cultural indígena, bem como 

os professores devem ser indígenas, da própria comunidade, capacitados em curso 

especificamente voltados para a formação de professores indígenas. 

Há algum tempo atrás, os povos indígenas do Brasil acreditavam que a educação 

escolar era um meio exclusivo de aculturação e havia certa desconfiança e repulsa quanto à 

escolarização, mas isso está mudando, principalmente entre os Índios do Nordeste. Todavia 

vale ressaltar que o Nordeste é uma região emblemática para que se entendam hoje os 

meandros do que foi o processo colonizador, pois a respeito da educação os colonizadores 

entendiam a partir da sua cultura que os indígenas não tinham educação.  Nesse sentido, 
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impuseram a cultura letrada como a única forma correta de pensar o mundo. “As sociedades 

letradas parecem partir do principio de que só há uma única saída para a humanidade: 

humanizar, no sentido mais amplo da palavra, equivale ao letramento.” (FERREIRA, 2009, 

p. 20) 

Os Índios do Nordeste foram os primeiros a terem o contato, ou melhor, sofreram 

com a fricção interétnica, principalmente por está localizado ao longo do litoral brasileiro, 

banhado pelo oceano atlântico, sendo a região alvo da ocupação colonial pelos portugueses, 

uma vez que o mar era o veículo de locomoção da época. A partir de então essa ocupação 

violenta resultou em profundas perdas territoriais e na submissão, por absoluta necessidade de 

sobrevivência. O processo de escolarização na região Nordeste teve o seu momento de 

resistência, mas foi a partir da década de 1970 que os índios começaram a tomar consciência 

dessa necessidade principalmente porque nesta década emergi o chamado Movimento 

Indígena. 

 

Foi um período de luta e de resistência indígena no Brasil, por um lado caracterizado 
pelo surgimento e pela atuação de lideranças indígenas carismáticas que com 
coragem e determinação, enfrentaram as forças colonialistas e integracionistas 
(Estado e Igreja) que subjugaram os povos indígenas; por outro lado, os povos 
indígenas apoiados por alguns importantes aliados (missionários, indigenistas e 
intelectuais), iniciavam uma longa e bonita caminhada de reorganização, 
mobilização e articulação politica pan-indígena de resistência e de defesa de seus 
interesses coletivos – época heroica que marcou a principal mudança no curso da 
história brasileira. Até então, acreditava-se que a existência dos povos indígenas era 
uma questão de tempo; eram tidos como um contingente social transitório. Por isso 
mesmo, nos fins da década de 1970, o próprio Estado tentou consumar esse ideal 
politico com um projeto de emancipação dos índios: por de uma lei que deveria 
transformar os índios sobreviventes em cidadãos comuns. Assim estaria decretada a 
extinção final dos povos indígenas do Brasil. (LUCIANO, 2006, p.19-20). 

 
 
 

Nesse mesmo período aqui no Nordeste, os índios Wassu-Cocal estavam lutando 

pelo o seu reconhecimento étnico e pela demarcação de suas terras, as décadas de 1970 e 1980 

foram marcadas por árduos conflitos entre os índios Wassu-Cocal e os posseiros e fazendeiros 

da região e, entender como se deu os embates desses conflitos é de suma importância para 

entendermos o processo de escolarização desses índios.  

O processo de reafirmação da identidade étnica começa então a ser um forte marco 

para que haja a necessidade de escolarização. Todavia, se faz necessário compreendermos 

como se deu esse processo de “doação” das terras indígenas Wassu-Cocal, que segundo a 

tradição oral, a fixação dos Wassu-Cocal no município de Joaquim Gomes-AL, foi através da 
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participação destes na Guerra do Paraguai (1865-1870) através de uma doação do Imperador 

D. Pedro II, onde foram doadas quatro léguas em quadro (sesmaria), e parcialmente 

demarcadas na década de 1850, perfazendo um total aproximado de 57.000ha·, porém não foi 

encontrado nenhum registro oficial desta doação ou mesmo da presença do grupo na região 

até as primeiras décadas do século XIX. 

Mas de acordo com a memória coletiva do grupo, os índios Wassu-Cocal 

conquistaram as suas terras pela participação na Guerra do Paraguai, e receberam de fato a 

doação da mesma pelo Imperador D. Pedro II, segundo a história tradicional uma guerra tenha 

prescindido a outra, mas não na memória dos índios Wassu-Cocal.  

O processo de demarcação da terra dos Wassu-Cocal tem semelhança a outros 

lugares, como por exemplo, a aldeia de Escada/PE, onde favoreceu os tradicionais invasores 

do território indígena com o reconhecimento de suas posses, que passaram a ser, então, 

reconhecidas legítimas. Conforme previsto em lei, aos índios foram destinados, uns poucos 

lotes individuais, de diferentes tamanhos para casados e solteiros; a outros índios restava-lhes 

trabalhar para os senhores de engenho de suas próprias terras ou migrarem pela região. 

Somente no final da década de 1970 após árduos conflitos entre índios e não-índios, a 

FUNAI5 “iniciou estudos para demarcação das terras dos índios Wassu-Cocal que 

compreendiam as aldeias Cocal, Pedrinhas, Fazenda Freitas e Serrinhas, a área só foi 

declarada de ocupação indígena em setembro de 1986” (MARTINS, 2007, p. 10). 

Após esse emaranhado de acontecimentos históricos, os índios entenderam que a 

educação escolar, quando apropriada por eles e direcionada para atender às suas necessidades 

atuais, pode ser um instrumento de fortalecimento das culturas e das identidades indígenas e 

um possível canal de conquistas da desejada cidadania. Mas como mencionei anteriormente, 

nem sempre foi assim.  

Os Índios do Nordeste trazem consigo as marcas do processo traumático colonizador, 

muitas etnias foram dizimadas, entre elas os Wassu-Cocal. Esse processo de dizimação é 

caracterizado por dois momentos: o primeiro diz respeito à década de 1970, onde por conta da 

repressão dos brancos os índios fugiram de seu aldeamento, para poder sobreviver, muitos 

foram viver em regiões citadinas sendo as principais Maceió, Recife, Salvador, Rio de Janeiro 

e São Paulo, gerações cresceram e nasceram na cidade; já na década de 1990 os índios 

começam a se interessar em sair da aldeia para poder estudar, cursar uma faculdade e ajudar 

de certo modo ao seu povo. 
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Ainda existe no Brasil, segundo Luciano6 (2006), a ideia errônea de que os povos 

indígenas não possuem nenhum tipo de educação.  

 

Nada mais equivocado, posto que os saberes ancestrais são transmitidos oralmente 
de geração em geração, permitindo a formação de músicos, pintores, artesãos 
ceramistas ou cesteiros, além de todos os saberem cultivar a terra e a arte de caçar e 
pescar. (LUCIANO, 2006, p. 130) 

 
 
 

É dentro dessa mesma perspectiva como narra Luciano (2006), que os índios 

transmitem os seu conjunto de regras e valores, dentro do âmbito da comunidade se 

estendendo para a sociedade nacional. Para os índios de um modo geral os bons exemplos dos 

pais, avós, tios, irmãos mais velhos e das lideranças indígenas são de suma importância para o 

desenvolvimento do caráter, das atitudes individuais e/ou coletivas, dos comportamentos e, 

isso faz parte da educação tradicional indígena, pois a forma de educação que eles 

desenvolvem cada um dentro da sua particularidade cultural lhes permite continuar a serem 

eles mesmos e, transmitir a sua cultura através das gerações. No entanto, um dos problemas 

da educação escolar indígena que constatamos aqui no Nordeste é justamente a não adequação 

da prática pedagógica tradicional a prática pedagógica indígena, mesmo previsto em lei que 

os povos indígenas têm o direito a educação escolar diferenciada. O que se percebe é que na 

maioria dos casos a escola continua ignorando e sufocando as pedagogias indígenas e se isso 

acontece, a escola esta contribuindo para o desaparecimento das culturas e neste caso dos 

próprios povos indígenas. 

 Algumas questões, segundo Luciano (2006) são importantes para pensamos nas 

críticas que os povos indígenas de um modo geral atribuem aos processos pedagógicos 

adotados pela escola formal e tais críticas também são manifestas pelo povo Wassu-Cocal: 

 

• O modelo de ensino das escolas indígenas reproduz o sistema escolar da sociedade 
nacional 

• Normalmente, as diretrizes, os objetivos, os currículos e os programas são 
inadequados à realidade indígenas. 

• O material didático-pedagógico utilizado é insuficiente e inadequado, prejudicando 
as ações educativas. 

• Não existe supervisão pedagógica adequada e eficaz nas escolas. 
• As atividades educacionais nas escolas são prejudicadas diante da dificuldade de se 

fixar os professores nas comunidades, fato que se deve à ausência de moradias 
dignas, transporte e alimentação para os mesmos e falta de programas de formação 
de professores locais. 

• O material didático e a alimentação recebidos são insuficientes e não-convenientes e 
o seu fornecimento não segue uma programação sistemática. 
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• Devido à barreira linguística, os professores encontram dificuldades no 
desenvolvimento de seus trabalhos didático-pedagógico e, consequentemente, o 
processo de alfabetização é prejudicado. (p. 134-135) 

 

As críticas acima mostram de forma clara que atualmente a questão da escola passa a 

compor o cotidiano dos povos indígenas do Brasil, essas críticas hoje, são discutidas nas suas 

assembleias e encontros ligados sempre à luta mais ampla, como o direito e a garantia das 

terras. Assim sendo, partimos de algumas questões que até então são motivos de minhas 

inquietações: até que ponto de fato esses índios tem acesso a esse tipo de educação dita 

“diferenciada”? Realmente esta educação existe entre os Wassu-Cocal? E se existe quais são 

as práticas pedagógicas utilizadas para integrar tal diversidade cultural entre o mundo dos 

índios Wassu-Cocal e o do branco? São essas questões que se circunscreve no nosso trabalho, 

proposto para o programa de pós-graduação em educação brasileira, especificamente para o 

mestrado.  

É de suma importância ressaltar o quanto nós ocidentais, queremos letrar o mundo 

“como se os males da humanidade residissem na ausência de uma cultura letrada. É 

importante dizer que, quando elegemos alguns princípios culturais como fundamentais 

estamos a silenciar outros.” (FERREIRA, 2009, p. 20). Recorremos a alguns conceitos 

importantes da Escola dos Annalles, que nos ajudará a pensar a luta pela preservação cultural 

dos Wassu-Cocal, onde seguiremos as orientações das permanências em Bloch (2001), como 

o autor nos lembra de que o historiador não estuda o presente tendo nele a esperança de 

descobrir com exatidão a reprodução do seu passado, mas meios de melhor compreender e de 

melhor senti-lo. Falar da educação dos índios nos dias atuais requer uma breve análise 

histórica deste povo. Precisamos reconhecer que nesses 512 anos, os povos indígenas têm 

sido destruídos, mortos perseguidos e marginalizados pelos “civilizados”. Mesmo com toda 

política de proteção e leis preocupadas pela qualidade de vida dos índios, estamos longe de 

um tratamento digno e justo aqueles que foram os primeiros habitantes desta terra, portanto os 

donos originais da mesma.  

Para a nossa base teórica e conceitual, tomaremos aqui o conceito de educação 

concebido por Carlos Rodrigues Brandão (2007), onde ele afirma que “a educação é, como 

outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que criam e recriam, entre tantas 

outras invenções de sua cultura, em sua sociedade.” (p. 10-11) 
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 Os índios tinham consciência de que o saber do colonizador e seu modo de 

vida, só demonstravam a sua capacidade de domínio, mas que na verdade não pertencia a 

natureza da educação indígena. As simbologias, os rituais, O Ouricuri7 são elementos que 

norteiam as pedagogias indígenas e que também são elementos que constituem a identidade 

indígena entre os Wassu-Cocal e essa transmissão de conhecimento e valores é feita de pai 

para filho, entre avôs e netos, entre os mais velhos e os mais jovens, entre as lideranças 

indígenas e a própria comunidade, há um respeito muito grande entre todos, principalmente 

pelos índios que de fato honram as suas origens e sua cultura, como a religião do índio, por 

exemplo. Neste sentido, podemos ressaltar o que Brandão (2007) nos diz sobre a educação: 

 

A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que 
criam e recriam, entre todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa as 
palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras de trabalho, os segredos 
da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia, todos os dias, a vida do grupo 
e a de cada um sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, 
trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita, e desde 
onde ajuda a explicar – às vezes a ocultar, às vezes a inculcar – de geração em 
geração, a necessidade da existência de sua ordem. (p.10-11)  

 

Partindo desse principio Brandão (2007) evoca uma discussão bastante pertinente que 

norteia as discussões entre aos povos indígenas nas suas assembleias regionais e nacionais. “A 

educação existe onde não há escola e por toda parte podem haver redes e estruturas sociais 

de transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada a 

sombra de algum modelo de ensino formal centralizado”(p.13). Como mencionado 

anteriormente os Wassu-Cocal, assim como os grupos indígenas do Nordeste foram os 

primeiros a terem contato com a civilização europeia e, esse contato foi marcado por grandes 

perdas. O fato do processo educativo nas sociedades indígenas apresentar diferenças radicais 

quanto à chamada “educação nacional” levou os colonizadores que aqui chegaram a uma 

conclusão equivocada e etnocêntrica de que não existia educação indígena, eles pressuporão 

tal disparate, porque os índios não tinham as mesmas formas e os mesmos modelos 

educacionais ocidentais.  

E é neste momento que a escola e a alfabetização entram em cena como sinônimos de 

educação, cultura e civilização, banindo de vez a cultura dos povos primitivos. Este cenário 

perdurou por muitos anos, do século XVI a meados do XX, ainda que de uma forma 

camuflada neste último. Segundo Luciano (2006) a implantação das primeiras escolas nas 
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comunidades indígenas no Brasil é contemporânea à consolidação do próprio 

empreendimento colonial. 

 

A dominação politica dos povos nativos, a invasão de suas terras, a destruição de 
suas riquezas e a extinção de suas culturas têm sido desde o século XVI o resultado 
de praticas que sempre souberam aliar métodos de controle politico a algum tipo de 
atividade escolar civilizatória. A educação indígena no Brasil colônia foi promovida 
por missionários, principalmente jesuítas, por delegação explicita da Coroa 
Portuguesa, e instituída por instrumentos oficiais, como as Cartas Régias e os 
Regimentos. Assim, em todo aquele período, compreendido entre os séculos XVI e 
XVIII, é praticamente impossível separar a atividade escolar do projeto de catequese 
missionária. (p.150) 

 

 

A partir de então, pouco a pouco a Coroa começou a diversificar suas parcerias, 

passando a responsabilidade da educação escolar indígena a alguns fazendeiros ou mesmo 

moradores comuns de regiões vizinhas de índios. Porem, apesar dessa “transmissão” da 

responsabilidade escolar que outrora era da Coroa e agora dos fazendeiros a perspectiva 

educacional continuava sendo a mesma: “A civilização e a conversão dos “gentios” (índios) 

– associada à catequese – continuaram sendo explicitamente o objetivo da escola.” (Ibid.). 

Mesmo com o advento do Império, em 1822, o panorama da educação escolar 

indígena permaneceu inalterado, só em 1834, foi que as competências de oferta da educação 

escolar indígena foram atribuídas às Assembleias Provinciais, a fim de que fosse promovida 

cumulativamente com as Assembleias de Governos Gerais – a catequese e a civilização do 

indígena e o estabelecimento da colônia – dessa forma permaneceu até o século XX. 

Segundo Luciano (2006) a Constituição de 1934 foi a primeira que atribuiu poderes 

exclusivos a União para legislar sobre assuntos indígenas, consolidando um quadro 

administrativo da educação escolar indígena, que só vai ser significativamente alterado em 

1991. Conforme o autor relata neste cenário, as 66 escolas organizadas pelo Serviço de 

Proteção do Índio (SPI) até 1954, assim como as inúmeras escolas missionárias, passaram a 

representar, junto com as frentes de trabalho, os principais instrumentos institucionais dessa 

“incorporação” prevista em lei, processo marcado pela negação à diferença cultural e pela 

assimilação étnica. 

 

Convêm assinalar que as escolas do SPI caracterizavam-se fundamentalmente por 
apresentarem currículos e regimentos idênticos aos das escolares rurais, 
incorporando rudimentos de alfabetização em português, além de atividades 
profissionalizantes.  As primeiras propostas de implantação de um modelo de 
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educação bilíngüe para os povos indígenas, ainda nos anos 1950, como influência da 
Conferencia da UNESCO de 1951, foram considerados inadequadas à realidade 
brasileira por técnicos do SPI, com base em argumentos que mais expressavam as 
deficiências do próprio órgão indigenista do que propriamente uma avaliação dos 
eventuais méritos das novas propostas. Um dos argumentos mais significativos era 
de que programas de educação bilíngüe poderiam colidir com os valores e os 
propósitos da “incorporação dos índios à comunhão (lingüística) nacional”, 
consagrados na lei. (p. 151) 

 
 

Os apontamentos acima passaram nos últimos anos da década de 1950 um forte 

contraponto: a Convenção nº 107 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 26 de 

julho de 1957, que trata de da proteção e da integração das populações tribais e semitribais de 

países independentes, incorporada ao cenário brasileiro apenas na década seguinte. Nesse 

documento especificamente, são preconizados os novos parâmetros da educação escolar 

indígena, incorporados a partir dos anos de 1970 às agendas reivindicatórias das organizações 

indigenistas não-governamentais e do movimento indígena que fora absorvido à Constituição 

Brasileira de 1988. Seis princípios vale ressaltar definidos pela Convenção 107 da OIT: 

 
1. A universalização do direito à educação formal aos povos indígenas (Art. 21). 
2. A consideração de realidades sociais, econômicas e culturais especificas e 
diferenciadas (Art. 22). 
3. A prescrição de modelos de alfabetização em língua materna e educação 
bilíngüe (art.23). 
4. A incorporação pelo ensino primário de conhecimentos gerais e aptidões 
tornados necessários pelo contato (Art. 24). 
5. O combate ao preconceito contra os povos indígenas nos diversos setores da 
comunidade nacional, através, da doação de medidas educativas (Art. 25) 
6. O reconhecimento oficial das línguas indígenas como instrumentos de 
comunicação com essas minorias (Art.26). 
 
 

Por um lado é inegável o avanço na legislação indigenista, permitido pela 

incorporação da Convenção 107 da OIT e, em particular nos parâmetros jurídicos da educação 

escolar, por outro lado não podemos esquecer que o seu reconhecimento se dá em 1966, em 

meandros do regime militar, deste modo, em 1969 o Ato Institucional nº 1 reafirma a 

necessidade de “incorporação dos silvícolas à comunhão nacional” (Art. 8). Neste mesmo ano 

o governo federal cria a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – órgão sucesso do SPI – com 

a missão de acelerar o processo de integração dos índios. 

Apesar dos artigos sobre a educação escolar indígena no Estatuto do Índio, 

promulgado em 1973 sob a influência da Convenção 107/OIT na política indigenista, 

mencionam explicitamente a alfabetização dos índios “na língua do grupo a que pertencem” 

(Art. 49), mas nada consta sobre a adaptação dos programas educacionais às realidades 

sociais, econômicas e culturais especificas de cada situação. Com o fim do regime militar da 
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década de 1960, novos dispositivos foram elaborados sobre a educação escolar indígena. Tais 

como o Art. 210 e o Art. 215: 

 

 
Art. 210 
§ 2 – O Ensino Fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem. 
Art. 215 
§ 1 – O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

 

 
No cenário atual, segundo Luciano (2006) houve algumas mudanças nos seguintes 

aspectos: 

 

a) O Decreto nº 26 de 1991, que transfere da FUNAI para o Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC) a responsabilidade de coordenação das ações de educação escolar 
indígena, e aos estados e municípios a sua execução. 
b) As “Diretrizes para a Politica Nacional de Educação Escolar Indígena” publicadas 
pelo MEC em 1994. 
c) A Lei 9394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
d) Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001): Capítulos sobre Educação Escolar 
Indígena. 
e) Resolução 03/99 do Conselho Nacional de Educação 
f) Criação em 2004 da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) 
vinculada ao Ministério da Educação, composta por 10 representantes de organizaçõesde 
professores indígenas, quatro representantes de organizações indígenas regionais e a 
representação indígena no Conselho Nacional de Educação. 
g) Decreto Presidencial 5.051 de 2004 que promulga a Convenção 169 da OIT. (p. 153) 
 

 

Vale ressaltar que a LDB é o instrumento jurídico mais importante da educação 

brasileira, portanto é de suma importância destacarmos alguns de seus aspectos relativos a 

educação escolar indígena, que reafirma a diversidade sociocultural e linguística, garantindo a 

eles uma educação pautada no respeito a seus valores, no direito a preservação de suas 

identidades e na garantia de acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela 

sociedade nacional (Art. 78). Todavia nos últimos 25 anos, algumas experiências de 

implementação de modelos alternativos desenvolveram-se em diferentes regiões do país, 

porém dois desafios persistem em torno da educação escolar indígena: 1) implementação de 

programas adequados baseados em metodologias especificas de aprendizagem, por meio de 

pesquisas e de acordo com os interesses e as demandas das comunidades e dos alunos (o que 

inclui a capacitação de recursos humanos); 2) garantias de autonomia dos projetos 
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educacionais, escolares ou não, tendo em vista as características e as necessidades definidas 

pelos povos indígenas. 

Existem outras demandas necessárias de condições mínimas de proteção aos povos 

indígenas, como a busca e/ou a consolidação de alternativas econômicas que permitam o 

atendimento de demandas sócias básicas (alimentar, sanitária, de geração de renda) e essas 

demandas são necessárias para a efetividade dos princípios de autonomia dos processos de 

educação indígena.  E são essas questões que constitui o pano de fundo para o entendimento 

do problema de pesquisa e compreender de que forma os professores indígenas Wassu-Cocal 

conseguem articular o saber indígena à pedagogia tradicional do ensino brasileiro. 
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NOTAS: 
 
1Cientista Social pela Universidade Federal de Alagoas, atualmente Mestranda em Educação Brasileira 
(UFAL). Atua como pesquisadora no grupo de Antropologia Visual em Alagoas (AVAL) e participa 
como membro do grupo de pesquisa de Educação e Relações Étnico-raciais. Email: 
jessikadanielle@ymail.com  
 
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Email: franco@atarde.com.br  
 
3Decreto Presidencial nº 93.331 de 02 de Outubro de 1986 – Fonte: Relatório Técnico: ATLAS DAS 
TERRAS INDÍGENAS EM ALAGOAS – 2005/2006. 
 
4TINGUI-BOTÓ: Feira Grande - Povoado Olho D'Água do Meio - Região Agreste; KARIRI-XOCÓ: 
Aldeia; Kariri-Xocó - Porto Real do Colégio; GERIPANCÓ: Pariconha - Região do Sertão; 
XUCURU-KARIRI: Fazenda do Canto - Zona Rural de Palmeira dos Índios - Região do Sertão; 
WASSU-COCAL: Joaquim Gomes - Região do Vale do Paraíba e Mundaú; XUCURU-KARIRI 
BOQUEIRÃO: Palmeira dos Índios - Região Agreste KARAPOTÓ - TERRA NOVA: São Sebastião - 
Região Sul; KARUAZÚ: Pariconha - Região Sertão; KALANCÓ: Água Branca - Região Sertão; 
XUCURU-KARIRI - CAPELA: Palmeira dos Índios - Região Sertão DZUBUCUÁ: Porto Real do 
Colégio – Dados obtidos pelo documento oficial da FUNAI 2000. 
 
5 Fundação Nacional do Índio – Órgão protecionista que participou desse processo – criada por sua 
vez, em 5 de dezembro de 1967 pela lei nº 5.371, durante o governo do presidente Costa e Silva, em 
substituição do "Serviço de Proteção ao Índio" (SPI), este por sua vez criado em 1910. 
 
6Gersen dos Santos Luciano é índio Baniwa, graduado em Filosofia pela Universidade Federal do 
Amazonas (1995) e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (2006). Foi 
Conselheiro do Conselho Nacional de Educação no período de 2006 a 2008. Atualmente é doutorando 
em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, Coordenador Geral de Educação Escolar 
Indígena do Ministério da Educação e Diretor-Presidente do Centro Indígena de Estudos e Pesquisas 
(CINEP). Tem experiência na área de Educação, Gestão de Projetos, Desenvolvimento Institucional, 
com ênfase em Política Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação indígena, 
política indigenista, movimento indígena, desenvolvimento sustentável e povos indígenas. 
 
7 É um local escolhido pelos próprios índios para realizarem os seus rituais sagrados, o Ouricuri, 
também é concebido entre os Wassu-Cocal como a religião do índio.  
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