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RESUMO

O artigo apresenta uma reflexão sobre as práticas educativas nas escolas públicas e os reflexos que a
formação inicial dos professores tem apresentado para a Educação Básica em termos da visão teórica e
prática sobre ensino, autonomia e projeto político pedagógico. Tomamos como referência a Educação
Escolar Indígena Fulni-ô em Pernambuco, o modelo de gestão que vem sendo adotado pelas escolas
indígenas desde sua estadualização no ano de 2002, as concepções que possuem sobre autonomia,
relações de poder e projeto político pedagógico, e o uso que fazem dessas concepções na prática docente.
Os resultados da pesquisa apontam a necessidade de se mobilizar a comunidade escolar indígena a
construir novos conceitos sobre autonomia e relações de poder visando seu avanço em qualidade de
ensino e afirmação da identidade ética a partir da construção de um currículo intercultural.

PALAVRAS-CHAVE: Educação indígena. Autonomia pedagógica. Relações de poder.

Indigenous Education FULNI Ô-in Pernambuco: identity, autonomy and pedagogical power
relations in teaching.

ABSTRACT

The paper presents a reflection on the educational practices in public schools and reflexes that initial
teacher has presented for Basic Education in terms of theoretical and practical insight about teaching,
autonomy and political pedagogical project. We take as reference the Indigenous Education Fulni-ô in
Pernambuco, the management model that is being adopted by schools from their native state
governments in 2002, the ideas they have on autonomy, power relations and political pedagogical project,
and use that make such understanding in teaching practice. The survey results point to the need to
mobilize the school community to build new indigenous concepts of autonomy and power relations in order
to advance your teaching quality and ethical affirmation of identity through the construction of an
intercultural curriculum
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INTRODUÇÃO

Considerando que a educação escolar em suas diversas etapas[3] atravessa hoje, um período de
mudanças na organização do ensino e da aprendizagem, as quais se traduzem em reconhecer a escola
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como espaço de construção de conhecimentos oriundos de um projeto político-pedagógico comprometido
com a formação integral do estudante em suas necessidades de aprimoramento das capacidades
produtivas e de adaptação à diversidade de situações existentes no meio em que vive, um olhar para a
prática educativa de professores das escolas públicas, especificamente aqui da educação indígena,e
perceber os reflexos que a formação inicial dos professores indígenas tem deixado como contribuição para
o fazer docente na Educação Básica no que se refere a visão teórica e prática sobre ensino, autonomia e
projeto político pedagógico na perspectiva de inclusão sócio cultural pode ser entendido como um caminho
para mudanças qualitativas nessa etapa de escolaridade.

Neste contexto, no período que antecedeu a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
em 1996 (Lei Federal nº 9.394/96) no Brasil, os debates sobre a melhoria de desempenho escolar na
educação básica, sobre os princípios de democracia e cidadania no eixo curricular, já eram prioridades em
todos os órgãos educacionais do país. Educadores e sociedade civil apontavam como caminho para
qualificação do ensino no país, a vivência na escola dos princípios de democratização e autonomia para a
efetivação de uma “educação para todos”, conforme expressava a literatura educacional.

Nessa perspectiva ao longo da década de 1980, a luta de educadores e sociedade civil em prol dessa
democratização priorizou a luta por melhores condições de acesso da população à educação e na
valorização do magistério. Nessa luta, entramos na década de 1990 com a mesma preocupação, o que
contribuiu para aguçar a luta da sociedade civil pela democracia e a agenda do poder público em forma de
legislação assumir o compromisso de primar pelo desenvolvimento de formações continuadas para os
professores, sobretudo da educação básica, por vislumbrar a perspectiva de que os professores da
Educação básica como agentes de mudança para a qualidade do ensino e pela democratização da própria
sociedade (WEBER, 2003, p.1135).

As mudanças educacionais que vêm se inserindo no país desde a década de 1990, tem situado a
democratização da educação como necessidade básica para o exercício pleno da cidadania, sendo,
portanto um meio de efetivar no processo ensino-aprendizagem uma relação dialógica entre professor,
aluno e conhecimento e adaptar a escola as mudanças do mundo do trabalho que caracterizam a
sociedade contemporânea.

Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no mundo do
trabalho, o avanço tecnológico configurando a sociedade virtual e os
meios de informação, incidem fortemente na escola, aumentando os
desafios para torná-la uma conquista democrática efetiva. [...]. O desafio
é educar crianças e jovens, propiciando-lhes um desenvolvimento
humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que adquiram
condições para enfrentar o mundo contemporâneo. (In: DELIZOICOV,
ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2002, p.12)

Paralela a essa discussão, os debates sobre a autonomia e a democratização da educação no sentido da tão
conhecida expressão de cidadania “escola de qualidade para todos”, tem direcionado o olhar para alguns
aspectos: processo de profissionalização docente: associado aos programas de formação inicial e
continuada; autonomia[4] da escola associada a respeito, a diversidade, a liberdade de expressão, a
coletividade, a tomada de decisões numa relação dialógica, a integração da escola a espaços educacionais mais
vastos, e, sobretudo a dimensão política e não meramente administrativa da autonomia enquanto processo
socialmente construído no cotidiano escolar. Nesse sentido, um dos aspectos mais complexos das discussões
sobre autonomia tem se resumido na inclusão da diversidade cultural e a forma como se estabelece as relações
de poder no percurso educativo de uma escola que organiza suas ações respeitando os princípios de
“Democracia e Autonomia” instituídos legalmente nos referenciais curriculares nacionais[5] para a educação
escolar.

Partindo dessas reflexões, direcionamos o olhar para a escola pública e o processo de formação inicial dos
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professores lotados nessa escola visando entender as concepções que vêm construindo acerca da autonomia e
do ensino na escola. Elegemos como núcleo de estudo a Educação Escolar Indígena e a forma como a Unidade
Federada, sociedade civil e a própria comunidade indígena vem situando a educação escolar e a forma de
gestão desse povo no contexto de uma escola indígena democrática, autônoma e de qualidade, considerando
as diferenças interculturais. Nesse caso, há dois ângulos pelos quais se tem abordado essas discussões em
relação à Educação Escolar Indígena. De um lado, as relações de poder internas que pequenos grupos da
comunidade indígena exercem sobre os demais grupos que atuam na educação escolar dessa comunidade,
sobretudo quando se trata dos momentos de implementação de ações educacionais que beneficiarão a
comunidade indígena em sua organização escolar. Por outro lado às imposições que a comunidade externa
(órgãos educacionais e governamentais) estabelece para a educação escolar indígena, nem sempre atendem as
características culturais dessa comunidade, pois em sua maioria são pensadas para a educação escolar de
forma unificada, sem levar em consideração às características de uma educação bilíngüe, diferenciada e
intercultural tão necessária para a construção de uma educação escolar indígena de qualidade.

Analisar o que emerge dessas relações de poder, é um dos maiores desafios postos na sociedade
contemporânea para os professores comprometidos com uma educação indígena de qualidade e intercultural,
pois como nos diz FREIRE (1997, p. 18),

As diferenças interculturais existem e apresentam cortes: de classe, de raça, de
gênero e, como alongamento destes, de nações. Essas diferenças geram
ideologias, de um lado, discriminatórias, de outro, de resistência. Não é a cultura
discriminada a que gera a ideologia discriminatória, mas a cultura hegemônica a
que o faz. A cultura discriminada gesta a ideologia de resistência que, em função
de sua experiência de luta, ora explica formas de comportamento mais ou menos
pacíficos, ora rebeldes, mais ou menos indiscriminatoriamente violentos, ora
criticamente voltados à recriação do mundo.Um ponto importante a ser
sublinhado: na medida em que as relações entre estas ideologias são dialéticas,
elas se interpenetram. Não se dão em estado puro e podem mudar de pessoa a
pessoa. Por exemplo, posso ser homem, como sou, e nem por isso ser machista.
Posso ser negro mas, em defesa de meus interesses econômicos, contemporizar
com a discriminação branca(p. 18).

Em relação a Educação Escolar Indígena, observa-se que há ricas possibilidades da escola indígena contribuir
para a perpetuação de uma exclusão cultural e social, se o seu currículo não contemplar as diferenças
culturais e interculturais em cada etapa de escolaridade e não abrir espaços para a implementação de
princípios pedagógicos que assegurem o respeito a identidade cultural do povo indígena como forma de
hibridizar os discursos sobre cultura, conhecimento, poder e currículo para pensar crítica e pós - criticamente
a natureza e função do conhecimento escolar e suas imbricações com questões de cultura e poder(
CANDAU,2005, p. 240).

Pensar nessa possibilidade é importante quando se fala de uma escola cuja função social é, dentre outras,
preparar os estudantes e ensiná-los a compreender e analisar de forma crítica os problemas da vida, de si
próprio e da sociedade que o permeia, tornando-os cidadãos participativos (DEMO, 1998, P. 32). Nesse caso,
para a escola atuar com essa perspectiva de currículo é necessário defender o princípio da democratização
através da construção de sua autonomia pedagógica, a qual se materializa no chão da escola através de um
trabalho significativo e com a participação de todos os seus segmentos considerando suas especificidades
sócio culturais. E esse parece ser um dos entraves que as escolas indígenas enfrentam na sociedade
contemporânea, uma vez que a autonomia conquistada ainda é permeada por paradigmas ultrapassados
(buscam apenas a democratização, sem pensar na autonomia e descentralização) que mostram
descontinuidade na política e administração do sistema educacional.

Há algumas hipóteses que nos levam a refletir sobre as condições de autonomia que vem sendo
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disponibilizada para as escolas indígenas no que se refere à organização e funcionamento de suas ações
educativas, pois em levantamento recente[6], percebemos que as escolas indígenas ainda não possuem um
modelo de escola autônoma, democrática e condizente com suas especificidades sócio-culturais, pois
esbarram em questões que vão além de aportes pedagógicos. Um exemplo disso são os inúmeros impasses
que vêm dificultando a efetivação dos direitos indígenas na área educacional, dentre eles, podem ser
elencados o fato de na maioria das comunidades indígenas,

“o Regime de Colaboração está organizado em autonomias e individualidades dos
entes federados. No entanto, muitos Territórios Indígenas se sobrepõem a vários
municípios e estados da federação. A gestão pública, neste desenho, segmenta
Territórios que passam conviver com desigualdades de acesso à educação, com
diferentes orientações burocrático-administrativas para a estruturação e
funcionamento das escolas indígenas, com disparidades nas condições de
participação democrática no planejamento e na avaliação da gestão da educação
escolar indígena “ (MEC/SECAD, I CONEEI, 2009).

Diante dessas questões que há décadas vêm sendo discutidas por educadores e sociedade civil sobre a
melhoria da educação básica no país, nos propomos ao desafio de analisar essas questões do ponto de vista
da Educação Escolar Indígena em Pernambuco em termos do modelo de gestão adotado pelas escolas, suas
percepções sobre autonomia e relações de poder e, o uso que se faz dessas percepções na prática docente.E
de que forma a formação inicial dos professores indígenas tem contribuído para a melhoria das concepções de
ensino e de aprendizagem no exercício de sua atuação na Educação Básica.

Destacamos as influências que essas relações de poder provocam na construção e efetivação do projeto
político-pedagógico das escolas indígenas e aponto as contribuições que o processo democrático na condução
da educação escolar promove para o fortalecimento da identidade indígena na sociedade contemporânea.
Nesse caso, analisamos também as influências que demandam das relações de poder estabelecidas pelas
lideranças indígenas no cotidiano das escolas indígenas em Pernambuco e de que forma essas relações
impossibilitam o fortalecimento da educação escolar indígena enquanto espaço democrático e de autonomia.

Objetivando elaborar uma aproximação teórica que retratasse a realidade de autonomia e democracia
existente nas escolas indígenas em Pernambuco, apontamos alguns elementos educacionais utilizados pelos
órgãos governamentais em Pernambuco para atender as escolas indígenas em seu projeto de gestão. Para
tanto, utilizamos a metodologia de análise do discurso, onde estudamos os conceitos de autonomia,
profissionalização docente e relação democrática na escola contidas nos documentos oficiais (proposta
pedagógica, Regimento Escolar, Legislação Indígena).

Contribuir para a melhoria da educação indígena em Pernambuco é uma das maiores finalidades desse
trabalho de pesquisa, pois como pesquisadoras procuramos traçar alguns caminhos que poderão mobilizar a
comunidade escolar indígena a construir novos conceitos sobre autonomia e relações de poder visando seu
avanço em qualidade de ensino e de afirmação da identidade ética.

INTERFACE ENTRE AUTONOMIA PEDAGÓGICA E RELAÇÕES DE PODER

Nos dias atuais a escola tem sido alvo de graves problemas sociais, dentre estes, ressalta-se a violência
contra professores e entre os próprios alunos; a ausência dos pais no ambiente escolar; falta de diálogo e
comprometimento de estudantes com o processo de aprendizagem e dos professores com o ensino; enfim,
questões sociais que acabam influenciando negativamente no desempenho escolar, gerando exclusão
social na família e instituição escolar. Nesse contexto, várias explicações aparecem nos discursos
educacionais: ausência de um planejamento coletivo no ambiente escolar, de um plano de gestão que
contemple a tomada de decisões entre todos os segmentos da escola e, sobretudo de uma autonomia
pedagógica que seja pautada por ideais pedagógicos, construídos coletivamente visando além da formação
da cidadania, a vivência de princípios democráticos materializados na partilha de poder e no aprendizado
coletivo entre todos que compõem a instituição escolar.
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A abordagem de AZANHA (1993) quando se refere a escola de autonomia pedagógica, nos leva ao
entendimento de que a instituição escolar é por natureza social um espaço de construção de saberes e de
interação do homem com diferentes valores, experiências, concepções, culturas, crenças e relações
sociais. Esses elementos constituem a base da tarefa educativa da escola,

cuja excelência há de ser medida pela capacidade de instalar uma convivência
democrática, e, por isso mesmo, de formar homens críticos, livres e criativos até
mesmo a partir de condições sociais, políticas e econômicas adversas. Por isso, é
preciso não perder de vista que a busca da autonomia da escola não se alcança
com a mera definição de uma nova ordenação administrativa, mas,
essencialmente, pela explicitação de um ideal de educação que permita uma nova
e democrática ordenação pedagógica das relações escolares ( pp.42-43).

Nesse sentido, a escola precisa se organizar para atender aos interesses de sua comunidade em termos de
qualidade de ensino, oferta de vagas e atendimento em geral. O que requer da escola na sociedade
contemporânea, uma (re) significação dos conceitos de Autonomia e relações de poder, tanto na Gestão
administrativa, como na Gestão Pedagógica, e essa última nos remete a prática docente.

Para uma melhor compreensão se faz oportuno analisar o conceito de Autonomia e a interface desse
conceito com as relações de poder no cotidiano escolar. Historicamente as interfaces da Autonomia podem
ser classificadas em individual e grupal. Autonomia grupal – vem sendo utilizada para denominar o
esforço de grupos humanos no sentido de assumir o poder de gerir novas vidas e, Autonomia Individual
- por aplicação da dimensão individual entendemos a qualificação da autonomia como atributo da pessoa,
fruto da liberdade pessoal que se manifesta pela afirmação da pessoa ante o Estado ou qualquer outra
instituição destinada a regular o convívio social. (MELLO, 1996, p.p 119-165).

Sob essa perspectiva, as relações de poder são estabelecidas de forma centralizada, ora nas mãos de um
grupo e ora nas mãos de uma única pessoa. Do ponto de vista individual, o que presenciamos em muitas
escolas públicas, são gestores tomando atitudes autoritárias quando se dizem democráticos (por exemplo,
defendem um planejamento coletivo e, muitas vezes, planejam sozinhos e/ou aceitam como verdade
absoluta um planejamento emitido pelo Estado para ser vivenciado na escola, sem abrir espaços, muitas
vezes para discussões e redirecionamento pelos profissionais da escola. No caso, impõem esse
planejamento como sendo uma proposta pedagógica da escola). Por outro lado, a Autonomia que os
professores defendem em sua prática pedagógica, muitas vezes, apresenta-se com características
autoritárias, ou seja, para manter a disciplina e o que consideram “aprendizagem” no cotidiano de suas
aulas, impõem metodologias e/ou mesmo atividades sem permitir que os estudantes emitam opiniões
e/ou mesmo que proponham outros tipos de atividades.

Nesse caso, não podemos considerar que as relações autoritárias presentes no cotidiano da escola sejam
denominadas de Autonomia pedagógica, pois para ter autonomia não é necessário estabelecer uma
relação de poder e de imposição ao se pensar em executar uma ação educativa, pelo contrário, é
necessário estabelecer uma relação democrática ancorada em ações de respeito e partilha de poder em
cada dimensão educativa. De acordo com FREIRE (2002, p.16),

não se pode negar que, no meio educacional, ainda muito se discute a
questão da democracia da escola; a necessidade de construção de um
projeto político-pedagógico, com vistas a delinear e definir coletivamente
seus pressupostos filosóficos; a necessidade de gestão democrática, onde
haja possibilidade de elaborar, decidir, executar e repensar a prática
educacional coletiva; da importância de garantir um trabalho de qualidade,
onde a avaliação seja um elemento presente, favorecedor de uma
continuidade consciente, séria e competente; da necessidade da escola
acompanhar o avanço tecnológico e de valorizar a formação dos
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educadores, em homens e mulheres capazes de conquistar e praticar o
pleno exercício da cidadania.

A Autonomia pedagógica ao se revestir de atitudes autoritárias no cotidiano escolar se insere no patamar
de educação meramente reprodutora das relações sociais de dominação, e essa hipótese é claramente
vislumbrada ao analisarmos a trajetória das relações de poder que são arraigadas a forma de gestão e a
prática docente na educação escolar indígena Fulni-ô, especialmente no que se refere às relações de poder
envolvendo as lideranças indígenas Fulni-ô e os profissionais de educação indígena, uma vez que quando
se pensa nas ações educativas das escolas indígenas, há grande imposição de valores e ideologias, o que
contribui para que essas escolas sejam reprodutoras de uma ideologia dominante, e muitas vezes, por se
apresentarem carentes de conhecimentos, deixam-se enganar por umas idéias distorcidas da verdadeira
realidade do mundo. Isso contribui para o crescimento do poder de uma classe dominante na sociedade
(FREIRE, 1992, p. 18).

Esse discurso nos convida a olhar o currículo e a valorização das diferenças interculturais como meio de
assegurar no espaço escolar Fulni-ô uma educação escolar indígena diferenciada e bilíngüe. Para tanto, há
necessidade de estudar a dimensão das diferenças interculturais, compreendendo-as e analisando as
ideologias e a relação destas com o poder e a fraqueza no cotidiano escolar. Nesse caso, há necessidade
da instituição escolar indígena dispor do seu projeto político pedagógico[7], pois o mesmo além de
representar a radiografia da escola, contribui para a construção da autonomia da escola indígena e para
fortalecer a luta da comunidade escolar indígena,

pela afirmação das identidades étnicas, pela recuperação das memórias
históricas, pela valorização das línguas e conhecimentos dos povos indígenas,
pela vital associação entre escola / sociedade, identidade, e em consonância com
os projetos societários definidos autonomamente por cada povo indígena na
sociedade contemporânea ( CANDAU, 2008, 34).

Partindo do pressuposto de que a Autonomia é a possibilidade e a capacidade da escola elaborar e
implementar um projeto político-pedagógico que seja relevante à comunidade e à sociedade a que serve.,
e deve elencar ações possíveis de serem realizadas, propusemo-nos a discutir a Autonomia pedagógica
que vem sendo vivenciada na escola indígena Fulni-ô e os obstáculos que as escolas vem enfrentando a
partir das relações de poder que emergem dessa autonomia. Nesse caso, elencamos alguns pontos que
acabam contribuindo para conceituar a “Autonomia Pedagógica” existente nas escolas indígenas do
ponto de vista patriarcal, funcionalista e bastante centralizadora e, nesse campo entra a concepção de
escola e de cultura defendida pelas lideranças indígenas.

As escolas indígenas apresentam em seu projeto político pedagógico[8], diretrizes que exigem uma prática
educativa que esteja a serviço do respeito às diferenças e, sobretudo que valorize as especificidades de
cada comunidade escolar, seus ritmos de aprendizagem e limitações. Por outro lado, os documentos
oficiais da educação indígena[9] defendem a construção de um projeto político pedagógico comunitário
que deve ser “conduzida pela comunidade indígena de acordo com seus projetos, suas concepções e seus
princípios”. A comunidade tem a liberdade de participar da construção do projeto pedagógico de sua escola
( RCNEI,1998, p. 24).

É nesse contexto que começa a serem definidas as relações de poder e “autonomia” no funcionamento do
ensino nas escolas indígenas Fulni-ô envolvendo professores e lideranças indígenas. O fato da legislação
abrir espaço para a comunidade indígena decidir quanto ao calendário escolar, à pedagogia e a todos os
elementos usados para construir um currículo diferenciado e próprio ( RCNEI,1998,p.25), tem contribuído
para que as lideranças indígenas “definam “ o tipo de educação e ensino que desejam para sua
comunidade, isto no que se refere ao perfil de funcionário e professor que as escolas indígenas necessitam
para compor o seu quadro funcional. Para essas lideranças o importante é que a comunidade indígena não
perca seus traços culturais, seus valores e sua relação de pertencimento á ideologia de seu grupo cultural.
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Nesse caso, para as lideranças indígenas o importante é o interesse da comunidade e não os interesses e
valores individuais. Se analisarmos do ponto de vista social, há alguns aspectos nessas atitudes que se
assemelham a corrente sociológica de Durkheim quando afirma que,

a Educação não é só importante por ser proporcionadora de conhecimento o que,
por si só, seria fundamental. A educação teria três funções complementares:
disciplina, pertencimento (attachment) ao grupo e - surpreendentemente -
autonomia[10]. Mas o cerne de seu interesse por Educação se liga diretamente
ao estudo da moral. A educação seria a melhor maneira de socializar os
indivíduos, ainda crianças, nas regras sociais mais fundamentais - nacionais,
disciplinares, etc. A Educação tem no pensamento durkheimiano uma função real,
logo se organiza enquanto instituição para realizar esta função moralizadora da
sociedade.

As lideranças indígenas expressam diariamente o desejo de que se estabeleçam relações harmônicas entre
todos os profissionais de educação das escolas indígenas, mesmo que não concordem com algumas ações
propostas para o fazer pedagógico, devem aceitar as decisões propostas de acordo com a ideologia
cultural defendida pelos líderes indígenas. Um exemplo disto é a inserção de sua cultura e
interculturalidade no currículo da escola, a qual muitas vezes é proposta na parte diversificada da matriz
curricular[11]·, no entanto são inseridas no cotidiano de cada nível e etapa de escolaridade conforme
necessidade da comunidade indígena (professor e estudante) sob a aprovação das lideranças indígenas.
Acrescenta-se a isso que as lideranças indígenas ao tomarem decisões de ordem educacional para as
escolas, muitas vezes sem atender aos interesses individuais dos professores indígenas corrobora com a
política de ensino cuja educação passa a ser definida como reprodutora das desigualdades sociais mais
gerais da sociedade – entre classes, ou entre racionalidade instrumental e comunicativa.( ARCHER,
1998,p.28).

Ao analisarmos os projetos pedagógicos das escolas indígenas Fulni-ô, verificamos que o diálogo existente
entre as características interculturais defendidas historicamente pela comunidade indígena em termos de
valores, tradições e da missão proposta para o ensino indígena nas escolas, encontra dificuldades para sua
execução quando aceitam a ideologia cultural e pedagógica defendida, elaborada e encaminhada em nível
estadual para as escolas de ensino regular. Nesse caso, as desculpas que a própria liderança indígena e os
profissionais de educação dessas escolas apresentam quando concordam com as propostas de conteúdos
curriculares vivenciados nas Orientações Teórico – Metodológicas (OTM)[12] das escolas regulares, é a de
que na rede estadual de ensino em Pernambuco há apenas um currículo intercultural em construção. E
como o processo de estadualização aconteceu de forma muito rápida em Pernambuco, os órgãos
educacionais não estavam preparados para atender as especificidades indígenas.

Diante dessas constatações surgem duas questões norteadoras do nosso estudo sobre o processo de
ensino indígena Fulni-ô, as quais se analisadas podem nos trazer contribuições e respostas para essa
modalidade de ensino no Estado de Pernambuco: por que as escolas indígenas Fulni-ô se conformam
diante das propostas curriculares de escolas de ensino regular, se as formações continuadas que recebem
periodicamente, tem a função de assegurar a inserção de suas especificidades no currículo escolar Que
motivos podem levar as lideranças indígenas Fulni-ô a concordarem em trabalhar um currículo que não é
condizente com suas especificidades culturais

Podemos analisar essas atitudes sob dois ângulos, a partir das relações estabelecidas entre as lideranças
indígenas Fulni-ô e o poder público através do seu sistema de ensino. Nesse caso, vemos que apesar da
liderança indígena nos discursos étnicos e educacionais, defender a equidade entre seus pares, a melhoria
e o fortalecimento de suas raízes histórico-culturais, defendendo a harmonia entre todos que integram a
comunidade indígena e, sobretudo a interação com as diretrizes educacionais propostas pelo órgão
educacional para o trabalho pedagógico nas escolas, a forma como articulam com o sistema educacional a
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organização e funcionamento pedagógico das escolas indígenas não tem contribuído para o fortalecimento
da identidade cultural desse povo, pois tomando por empréstimo ARCHER (1998, p. 24),

A educação não aparece mais como instituição transformadora da realidade que a
cerca, mas como sistema abstrato de reprodução de uma cultura supostamente
pré-definida e coerente[13]. Talvez por isso um dos poucos compêndios sobre
Teoria Social e Educação[14] escrito por dois sociólogos — Carlos Alberto Torres
e Raymond Morrow — escolha exatamente a reprodução como conceito-chave na
explicação das diferentes teorias sobre educação.

Por outro lado, a comunidade escolar indígena ao concordar em assumir uma proposta de ensino que nega
suas especificidades e se propõe a colocar em segundo plano, os eixos culturais que defendem no
cotidiano escolar, passa a ser condizente com uma forma de gestão que nega a comunidade indígena o
direito de ter autonomia e de se assumir como grupo social. Um dos aspectos característicos dessa
negação resume-se a própria concepção que possuem sobre Autonomia Pedagógica, pois esta
representa apenas uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade e promover a equidade. Quando a
exemplo de VEIGA ( 1999) deveria ser vista,

“não apenas como uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade e promover a
equidade. Ela tem que se tornar vantajosa quanto a seus custos e benefícios
políticos, em conjunturas político institucionais concretas, nelas incluída, com
destaque, a negociação permanente dos interesses presentes” (p. 82).

Diante desse quadro, constata-se que mesmo o sistema educacional do Estado de Pernambuco possuindo
uma estrutura social e uma proposta de currículo diversificada para atender a rede de ensino, ainda não
implementou um currículo condizente com as necessidades da educação escolar indígena de um ensino
Bilíngüe e inter/multicultural e as hipóteses que vêm sendo levantadas para essa situação, passa dentre
outras questões, pela concepção que os departamentos educacionais possuem sobre a organização de
gestão escolar indígena, pela ausência de conhecimentos mais específicos sobre interculturalidade e
devido aos entraves existentes no repasse de recursos financeiros para manutenção administrativa e
pedagógica das escolas indígenas. A exemplo disso, os debates educacionais no país tem intensificado as
reflexões sobre a autonomia das escolas e, nesse caso, um dos primeiros aspectos abordados, tem sido as
dificuldades que as escolas indígenas passam para obter recursos financeiros e assegurar sua manutenção.

o atual arranjo legal no país é insuficiente para responder às necessidades da
Educação Escolar Indígena. Por conta disso, é importante se discutir um
subsistema de educação escolar indígena, com diretrizes capazes de suprir as
demandas encontradas em todos os estados. No modelo atual, onde os recursos
não chegam na ponta, é necessário aos gestores públicos fazerem opções, já que
é impossível atender a demanda reprimida por décadas de atuação ineficiente do
Estado junto a esses povos. Assim, é necessário se pensar em uma estrutura
institucional com recursos específicos para as escolas indígenas, tentando
assegurar que cada escola indígena receba os recursos assegurados pelas leis. A
partir disso, deve-se pensar em um Subsistema Indígena que parta do direito
universal para os direitos específicos de cada grupo étnico. (Luciano Gersem dos
Santos – Baniwa, Gestor e Assessor Técnico da COIAB) Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 2010).

Embora as dificuldades financeiras e administrativas sejam muitas no cotidiano da educação escolar
indígena em Pernambuco, o conceito de autonomia defendida nos projetos pedagógicos das escolas
indígenas Fulni-ô, tem apresentado divergências do posto em prática nessas mesmas escolas, e essa
afirmação é vislumbrada nas decisões que lideranças indígenas e profissionais de educação dessas escolas,
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têm assumido em seu percurso educativo. Pois têm concordado, até mesmo, que os programas de
formações continuadas propostos pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco para a formação
dos professores indígenas, sejam planejadas e executadas sem aprofundamento na área intercultural.

Portanto, o discurso de educação diferenciada e intercultural, com direito a um sistema de ensino
próprio[15]·, a uma educação inter e multicultural; a uma autonomia pedagógica e de gestão própria,
ainda está distante de ser realidade na educação escolar indígena Fulni-ô, pois autonomia acontece num
sistema educacional aliado a um processo de gestão democrática cuja finalidade é o exercício de uma
prática reflexiva, a qual deve possibilitar a discussão das questões organizacionais, do projeto político
pedagógico da escola, do trabalho coletivo, da autonomia dos professores e das escolas (PIMENTA, 2002,
p.21).

Infelizmente a Autonomia aqui estudada, nos remete ao entendimento de que esta representa
simplesmente uma relação autoritária de interesses que podem ser caracterizados na inversão dos valores
culturais vislumbrados a partir do momento em que aderimos ao modelo dos não índios, impossibilitando
assim a construção de um modelo próprio de educação escolar que, além de ser um direito adquirido por
lei, representa a condição de cidadania do povo indígena ao abrir caminhos para viabilizar o acesso ao
conhecimento dos não índios e a manutenção das línguas maternas e da cultura indígena.

CONCLUSÕES

A busca pela compreensão de como as escolas indígenas Fulni-ô defendem e utilizam às concepções de
Autonomia, relações de poder e identidade em seu cotidiano escolar, chegamos a algumas considerações
sem, portanto, esgotar as possibilidades de discussão, uma vez que esta é uma temática necessária de
aprofundamentos de estudos na área da educação escolar indígena. O estudo nos possibilitou perceber
que a educação escolar indígena Fulni-ô, apesar de ter sido estadualizada e ter construído uma proposta
“democraticamente” discutida, implementada e avaliada no grupo de professores indígenas, não a
construiu dentro da perspectiva essencialmente de seu processo de ensino intercultural e bilíngue, uma
vez que na realidade a construiu sob as concepções e teorias de uma cultura de ensino regular que se
propõe atender a toda rede estadual de ensino em Pernambuco.

As questões até aqui refletidas, estão em nossos registros e estudos e, nos conduzem a novos
questionamentos sobre a comunidade indígena Fulni-ô enquanto grupo que integra a sociedade brasileira
e, especialmente de Pernambuco, porque se trata de profissionais de educação e cidadãos brasileiros que
vêm de um processo de exclusão social refletida no percurso de sua história sociocultural e, que deverão
mais adiante viver experiências profissionais em vários campos de atuação na sociedade contemporânea
dentro de um contexto multicultural.

Não pretendemos responder a série de novos questionamentos que começamos a descrever ao longo
desse estudo, mas provocar novos estudos nessa área na tentativa de contribuir à construção de uma
sociedade inter, multicultural e étnica que acredita e ver possibilidades concretas de melhorias na
organização social do país, a partir da inclusão de todos os povos como grupos sociais, sendo estes,
respeitados e valorizados rumo ao exercício da cidadania. A proposta de toda legislação indígena é,
“garantir aos índios se apropriarem de novos conhecimentos sem terem de abandonar a diversidade
lingüística, étnica e cultural próprias das sociedades indígena”, e, só se efetivará no mundo
contemporâneo através da luta, dos conflitos e da busca do direito a uma identidade diferenciada, a terra,
a participação no mercado, a economia e, sobretudo a uma educação de qualidade.

Nesse sentido, acreditamos a exemplo de Moaci Carneiro (1998, p. 140) que só através de uma nova
concepção educativa de Autonomia, Ensino e Sociedade cultural indígena é que se podem modificar
os paradigmas sócios educacionais que há anos vêm impossibilitando a constituição da comunidade
indígena como realmente um “grupo social”. Parafraseando Moaci Carneiro, é preciso que além dos
discursos sobre educação indígena, se oportunizem discursos sócios culturais e se encontre uma ação
educativa, que seja capaz de apresentar e dar condição às escolas indígenas de construir e executar
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programas de ensino que possam contribuir na recuperação da memória indígena e a reafirmação de suas
identidades étnicas, as quais começam por programas de ensino que considerem a especificidade destes
grupos” (Moaci Carneiro 1998, p. 140).
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