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RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar reflexões acerca da precariedade da formação dos professores na educação
escolar indígena. Pretende-se analisar os descompassos vivenciados nas práticas formativas e na atuação docente
da educação escolar indígena. Devido a essa problemática, é cada vez mais comum vermos os povos indígenas
perdendo suas identidades socioculturais, quando sabemos a importância de manter-se viva a essência desses
povos, seja na língua, vestimentas, alimentos e tradições. Tratar desse tema compreende não apenas falar da
cultura dos índios, como também reconhecer o despreparo dos professores para lecionar em escolas indígenas e
dos ambientes físicos que são oferecidos aos alunos, surgindo daí a necessidade de preparar os educadores para
essa missão, assim como procurar conhecer os costumes da comunidade onde irá lecionar.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to present reflections on the precarious nature of teacher education in indigenous
education. It is intended to analyze the mismatches experienced in training practices and teaching performance of
indigenous education. Due to this problem, it is increasingly common to see indigenous people losing their
identities, when we know the importance of keeping alive the essence of these people, whether in language, dress,
food and traditions. Address this issue comprises not just talking about the Indian culture, but also recognize the
lack of preparation of teachers to teach in Indian schools and physical environments that are offered to students,
there came the need to prepare educators for this mission, as well as seeking to know customs of the community
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where they will teach.

Keywords: Education Indian School. Management Curriculum Education. Educator Training.

Sabendo que são muitos os desafios enfrentados para uma formação e preparação para o magistério intercultural,
a formação de professores para uma educação escolar indígena em programas de formação educacional deve
possibilitar, aos profissionais do ensino que atuam nesta área e aos futuros interessados, uma proposta curricular
com qualidade específica, bilíngue e intercultural.

Tal formação torna-se fundamental devendo permitir aos docentes participar de forma crítica, consciente e
responsável nos diferentes contextos socioculturais nos quais os alunos indígenas estão inseridos, conforme citado
no art. 210 e art. 215 da Constituição de 1988, assegurando aos índios o direito de permanecerem índios, com
suas línguas, culturas e tradições, respeitando sua diversidade intercultural, reconhecendo a utilização de sua
língua materna e seus processos de aprendizagem incluídos na educação escolar.

Relacionando com uma cultura escolar, Vidal e Schwatz afirmam que:

A cultura escolar, portanto, não pode ser tomada como ponto de partida às análises. Seu
valor repousa na capacidade (ou não) de oferecer índices para o entendimento da ação
dos homens no seu trânsito histórico pelo mundo, especialmente a partir do momento em
que a escola se torna obrigatória e a escolarização é parte constitutiva das identidades dos
sujeitos. (VIDAL,SCHWATZ, 2010)

Existindo uma necessidade no aprimoramento das técnicas utilizadas na formação destes professores na educação
escolar indígena, buscamos respostas concretas para a utilização de novos procedimentos didático-pedagógicos em
uma cultura tradicional que preserva suas raízes. Muito já foi perdido em relação ao modo com que os índios de
Sergipe tratam suas questões sociais, educacionais e religiosas. Contudo, os educadores podem aprimorar seus
conhecimentos buscando auxiliar o retorno da cultura indígena local. Tendo em vista que este tema não parte
apenas de um pequeno grupo de professores, e sim da necessidade de um acompanhamento por ordem de
instituições governamentais, as quais, com papel de mediar a teoria e prática, auxiliando perante os materiais de
apoio e qualificação dos profissionais envolvidos neste processo de aprendizagem indígena e, visando a realidade
encontrada na vivência dos índios em suas determinadas aldeias e o convívio social entre os não-índios, devemos
trabalhar não apenas as questões operacionais envolvidas na educação e sim todo o contexto presente no cotidiano
indígena sergipano.

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI, publicado pelo MEC em 1998 e reeditado em
2005, o qual compõe o conjunto dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, apresenta como um de seus
objetivos principais oferecer subsídios e orientações para a elaboração de programas de educação escolar que
atendam aos interesses das comunidades indígenas, incentivando a capacitação de professores membros das
próprias comunidades. O PNE – Programa Nacional de Educação aponta a criação de programas específicos para
atender escolas indígenas, bem como a criação de linhas de financiamento para a implementação dos programas
de educação em áreas indígenas. Porém, uma grande maioria dos indígenas não possuem escolas que priorizem a
preservação cultural e bilíngue, como assegurada pela lei.

Algumas hipóteses são geradas diante os elementos essenciais para uma nova prática educacional, como a
utilização e valorização da língua indígena paralela com o ensino do português; metodologias adequadas na
capacitação indígena; construção de um calendário diferenciado respeitando seus costumes; materiais didáticos
específicos que auxiliem no desenvolvimento de docentes e discentes, além de criar novas possibilidades de
trabalho melhorando sua qualidade educacional.

Quando nos perguntamos qual o sentido da Educação Escolar Indígena (EEI), não devemos apenas focar nos povos
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indígenas, mas em toda a população brasileira. Em questões históricas temos os indígenas como o verdadeiro povo
brasileiro, um povo que formou a base da nossa miscigenação durante séculos. Desde a chegada dos portugueses
ao Brasil os índios encontram fatores que “forçam” suas mudanças socioculturais, além é claro de suas tradições
religiosas oprimidas pelos jesuítas portugueses.

Uma educação de qualidade transcreve as ideologias de uma sociedade voltada para o crescimento, no entanto, o
Brasil em 2012 ocupou o 85º lugar no ranking mundial de IDH (fonte: uol notícias), uma colocação que frustra
todos os envolvidos na educação, quais serão as causas principais que nos levaram até esta posição Que medidas
deveremos tomar para melhorar o IDH Se a Educação está nesse nível, o que dizer da Educação Escolar Indígena,
que mesmo presente na legislação, não encontramos na prática sua verdadeira aplicação. Encontramos então na
LDB em seu art. 78:

Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências; garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas
e não-índias. (LDB, art. 78).

Assegurando às comunidades indígenas o uso de materiais e processos próprios diferenciados do restante da
população do Brasil. Por essa necessidade contida na Lei percebemos que não existe na prática tais cumprimentos,
e mesmo após a aplicação da Lei ainda continuamos com as mesmas dificuldades presentes no que se diz respeito
à educação voltada aos indígenas. Chegamos então ao foco das políticas educacionais voltadas para os povos
indígenas, nas quais encontramos o que o Governo estabelece para as tribos, com seus direitos e deveres como
cidadão. Outro quesito importante de mencionar é a atribuição das verbas voltadas para a Educação Escolar
Indígena, se pensarmos no que diz a Lei sobre assegurar os costumes e tradições nos deparamos com algumas
perguntas: O Estado ao abrir licitações de merenda, apresenta um campo especifico para a culinária indígena local
O calendário escolar de uma determinada escola indígena é diferenciado, garantindo que seus alunos possam
realizar seus ritos, cultos, comemorações independentes do calendário romano utilizado em nosso país

Ao levantarmos esses e outros questionamentos, podemos perceber que a nossa visão sobre como o Estado trata a
EEI ainda é precária, seja por falta de informação, divulgação ou até mesmo desinteresse pessoal sobre o tema.
Nesse ponto notamos a necessidade da formação de professores em todos os níveis de ensino. O MEC oferece
apoio técnico e financeiro na realização de cursos de capacitação para professores indígenas, tanto em nível médio
como superior, encontramos também um rico material didático como livros em línguas indígenas, bilíngues e
português, vídeos, cartazes e materiais produzidos pelos próprios professores indígenas.

Existem problemas com relação à inclusão indígena, tanto para os índios nas escolas normais como nas próprias
escolas indígenas aos alunos que apresentam necessidades especiais, um bom exemplo é o caso de alunos
indígenas surdos. Que além de possuir a necessidade de aprender a sua língua nativa devem ter o conhecimento
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e para isso se faz necessário a capacitação de professores indígenas
interprete de LIBRAS, lembrando a diversidade de dialetos indígenas no Brasil que pode chegar a cerca de 180 no
Brasil. O município de Dourados – MS, serve de exemplo de como essa situação não se trona fácil.

Com o passar do tempo, a interação entre ambos tornou-se positiva. As famílias indígenas
perceberam a dimensão e a seriedade do projeto e levaram seus filhos de volta à escola.
Foi o começo de um projeto de alfabetização, de quebra de preconceitos, de valorização
profissional e pessoal. No mesmo instante em que os professores índios ministravam aula
para os demais alunos do ensino fundamental, os educadores não-índios repassavam os
ensinamentos aos alunos com deficiência. Uma integração que deu certo e que vem
mudando a vida de dezenas de índios surdos. (PEDROZO, 2005. p. 29)

Surge assim outro desfio aos professores indígenas, além da formação e capacitação em sua língua materna,
devemos capacitá-los para as diversas necessidades que podem enfrentar no seu cotidiano educacional. Algumas
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sugestões nascem diante desse desafio, uma delas seria a criação de uma equipe municipal ou estadual pedagógica
promovendo programas diferenciados nas escolas indígenas e não-indígenas, aproximando toda a comunidade
escolar do mesmo foco problemático.

Existe uma importância muito grande em manter viva a cultura, rituais e tradições indígenas e um dos locais
aconselhados para isso é o ambiente escolar, formando e preparando as crianças indígenas para uma sociedade
diversa sem perder suas raízes culturais. Há uma facilidade em trabalhar com crianças pela forma em que podemos
moldar suas expectativas sobre o mundo, elas possuem uma facilidade em absorver as informações que lhe são
transmitidas e assim a médio e longo prazo as mudanças na educação se tornam possíveis. Felgueiras menciona:

Na sua actividade os indivíduos relacionam-se com um mundo que lhes pré-existe,
constituído por objetos tanto físicos como ideais. Mundo transformado por gerações
sucessivas, que é submetido a um processo de apropriação singular, que se inscreve na
história de cada pessoa. Ao mesmo tempo essas acções têm um conteúdo concreto,
objetivo, apropriado às significações e inscritas nas relações sociais. (FELGUEIRAS, 2010.
p.27)

A escola se torna o veículo que transporta suas crianças as mais diversas direções, porém temos na cultura
indígena um forte trabalho da educação doméstica, na qual a família trata de transmitir os conhecimentos
históricos e sociais para suas crianças fazendo com que elas desenvolvam seu papel social em toda a tribo,
iniciando com responsabilidades diversas e amadurecendo para uma vida coletiva. Essa educação é que podemos
chamar de “educação indígena”, esse aprendizado doméstico não é exclusividade das tribos indígenas, o Brasil
possui em sua história da educação exemplos claro desse ensino. Vasconcelos em sua obra trata a educação nos
lares como uma instituição que fornece conhecimentos profissionais, instrucionais e os encaminham para uma vida
social, tal estudo se refere a época do Brasil Oitocentos, mas que podemos enquadras em outras épocas e culturas
tradicionais.

Considerando o conceito de educação doméstica [...] a educação na Casa pode ser
caracterizada como prática largamente aceita e utilizada no período estudado. Ela se
realiza de diferentes maneiras, conforme as circunstancias contextuais de posses,
conveniências e oportunidades existentes de seus usuários e agentes. (VASCONCELOS,
2005 p.11)

Falamos no ensino e valorização da língua materna, a importância de manter essa cultura viva nos indivíduos
indígenas, mas vale lembrar que a língua indígena não possui uma grafia exata, ou seja, a transcrição é com base
no idioma português, assim, é necessário que o ensino do português esteja associado a aprendizagem da língua
local indígena. esse fator pode trazer pequenos problemas na comunicação, imaginemos que tribos diferentes
transcrevam para o papel uma mesma frase com grafias diferentes variadas pelo som da voz, regionalidade entre
outros fatores. Como podemos afirmar qual palavra estaria correta Um exemplo bem próximo e prático: Podemos
encontrar duas grafias distintas denominando os índios que habitam o estado de Sergipe. Xocós e Xokós.
Percebemos então que no que se diz respeito ao ensino da escrita de uma língua indígena, devemos ter atenção
nesse desenvolvimento afim de que os objetivos de transmissão da mensagem não sejam quebrados. Nesse ponto
vemos a importância da criação de um órgão pedagógico nacional que possa gerir essas informações e repassa-la
aos professores indígenas como um material didático respaldado nas leis que asseguram a educação escolar
indígena.

Em 21 de fevereiro de 2011, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de Sergipe realizou uma visita com seus
representantes às comunidades Xokó e Quilombola. O primeiro local visitado foi o Colégio Indígena Estadual Dom
José Brandão de Castro, onde houve o debate sobre o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação no qual a
Educação Indígena está inclusa, entretanto os representantes indígenas reivindicaram para a secretária adjunta da
educação, a contratação de professores, vigilantes e merendeiras. A resposta da Secretaria foi que estão
aguardando que o Ministério Público libere o processo de seleção desses profissionais.
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Com base nesta solicitação dos índios Xokós percebemos a necessidade de professores capacitados, assim como
outros integrantes da unidade escolar indígena. Segundo o site da Secretaria Estadual de Educação esta unidade
apresenta 89 matrículas no ano de 2011, sendo 63 no ensino fundamental e 26 no ensino médio.

A utilização do termo “educação escolar indígena” tem como objetivo diferenciar a educação indígena, na qual está
pautada na transmissão de conteúdos práticos do cotidiano e tradições de uma determinada tribo, enquanto a
educação escolar visa abranger todos os aspectos de formação e instrução indígena. Esta educação tem como
proposta principal proporcionar aos índios a recuperação de suas memórias, tradições e rituais, reafirmando sua
etnia e valorizando o caráter linguístico e social.

Nacionalmente encontramos exemplos de trabalhos de formação e capacitação de profissionais indígenas os quais
atuam em sua própria aldeia e exercem papel importante no desenvolvimento local, contudo, ressaltamos a
importância dos alunos que buscam uma qualificação superior ou tecnológica em determinadas áreas em que o
contato com suas tradições nativas são abandonadas. Alguns desses alunos, ao retornarem para suas aldeias,
trazem uma visão diferente de suas tradições que ao longo do tempo são tratadas apenas como “apresentações
culturais” perdendo o sentido principal de sua origem. Uma entrevista realizada por Elias Januário a uma ex-aluna
indígena que passou sua infância sobre uma educação militar, por estar situada nas proximidades de sua aldeia,
relata como era a educação para os índios Chiquitano:

Os Chiquitano possuem duas aldeias, Acorizal e Fazendinha, eu nasci na Fazendinha,
fiquei lá até os treze anos, onde estudei do primário até a quarta série, na Escola General
Ozório, no quartel, que seguia o regime militar. As crianças daquela época iam para a
escola aos sete anos, eram obrigadas, se não fossem os pais eram castigados, por isso os
pais levavam a gente. Tinha aula de manhã e à tarde. À tarde a gente sempre fazia aula
de educação física, e sempre os professores eram só os militares ou suas esposas, que
alfabetizavam e educavam a gente, dali começou a minha perda de tudo, da minha língua,
de tudo porque a gente não podia falar a língua, a partir do momento que entravamos no
quartel já era regime de branco, não podia mais falar na língua, dançar, tudo era cortado,
era um regime sério, a gente estudava desde pequeno, era senhor, senhora. Éramos
tratados como militares, limpávamos o pátio, tinha as horas de recreação, cantar o hino
nacional. A minha infância então foi passada entre o quartel e a aldeia. (apud. JANUÁRIO,
2007).

A história do Brasil apresenta diversos fatores dos quais os índios são descriminados, escravizados, impedidos de
realizar seus rituais religiosos e exterminados por não aceitarem a oposição colonial. Aos que aceitavam a “nova
visão religiosa” deviam ser batizados e seguir os ensinamentos da igreja. Conforme Freitas, existiam casos em que
os jesuítas em busca da aceitação de suas ideias “liberavam” os indígenas na prática de atividades culturais
nativas.

Os Guarani efetuavam a confissão, mas o faziam segundo suas conveniências – os mais
simplórios comportamentos desviantes eram motivos para a confissão. Eles sabiam da
importância desse rito para os jesuítas (por isso confessavam), mas não entendiam a
confissão como arrependimento ou reconciliação com Deus. Em outras ocasiões, os
próprios jesuítas, flexibilizaram pontos da sua doutrina sobre o casamento indígena para
que algumas metas da Companhia fossem atingidas. (FREITAS, 2010)

O primeiro contato indígena com a escola não buscava aprimorar os conceitos nativos, mas sim, impor doutrinas e
conhecimentos portugueses como foi o caso das escolas jesuítas no século XVI, nesta época podemos considerar a
educação indígena como catequese. A ordem era catequisar e civilizar os nativos brasileiros, ideia que permaneceu
durante alguns séculos. Mas não precisa ir muito longe ao passado para perceber quesitos como a mudança dos
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hábitos indígenas para os dos considerados homens brancos, basta refletirem sobre uma questão: A Escola
Indígena do nosso Estado possui um currículo diferenciado contendo a Língua Nativa dos povos da região, ou ela
apenas foca um currículo nacional deixando de lado a própria cultura indígena e abordando temas globais
transformando o índio em um cidadão comum com uma identidade popular descaracterizando suas raízes

Stuart Hall também reflete sobre essa questão de globalização do indivíduo:

[...] parece então que a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as
identidades centradas e “fechadas” de uma cultura nacional. Ela tem um efeito
pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas
posições de identificação[...] (HALL, 2005)

Bartomeu Meliá reflete sobre a solução indígena para a educação escolar. Os preceitos colocados atualmente
revelam que os costumes das tribos devem ser associados aos currículos escolares não buscando os conceitos
nativos para a aplicação na instituição de ensino. Assim, afirma que a resposta está no conhecimento das culturas
e tradições indígenas aplicadas na educação escolar.

A ação pedagógica para a alteridade não é uma descoberta feita pela sociedade ocidental
e nacional para oferecer aos povos indígenas, muito pelo contrário: é o que os povos
indígenas podem ainda oferecer à sociedade nacional. Assim, não há um problema de
educação indígena, há sim uma solução indígena ao problema da educação[...] A
educação indígena não é a mão estendida à espera de uma esmola. É a mão cheia que
oferece às nossas sociedades uma alteridade e uma diferença, que nós já perdemos.
(MELIÀ, 1999)

Atualmente o quadro no estado de Sergipe não evolui tanto quanto o necessário, diante um levantamento das
escolas indígenas no Brasil realizado pelo MEC publicado em 2007, Sergipe manteve o número de uma escola
indígena enquanto a maioria dos Estados alcançava um aumento significativo nas unidades de ensino. No mesmo
documento a quantidade de professores no Estado chegava a dezessete dos quais dez possuíam ensino médio com
magistério e apenas sete eram formados em cursos de licenciatura com nível superior. Em nosso Estado a política
traçada pelo MEC vem atender a uma demanda crescente por processos educacionais que propiciem aos povos
indígenas maior conhecimento sobre o mundo no qual estão inseridos, porém nem sempre a teoria se comprova
com a prática.

Por fim, apesar dos avanços em toda a legislação brasileira, o crescimento educacional e a forma como
encontramos a realidade das tribos indígenas do Brasil relacionadas às formas educacionais, fica claro que ainda
temos que batalhar por uma melhoria considerável, as políticas públicas precisam intervir de forma prática e
objetiva em todo o contexto educacional. A união dos órgãos públicos, ONG’s e demais envolvidos necessitam
definir questões básicas educativas, como o progresso e a integração; o desenvolvimento econômico; o
bilinguismo; os direitos educacionais diferenciados e a resolução das desigualdades. Teorias são ressaltadas
aguardando a execução para a melhoria educacional.
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