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RESUMO 

 

A pesquisa objetiva compreender como se configura a relação de interculturalidade entre 

conhecimento científico e conhecimentos tradicionais Pataxó na Escola Estadual Indígena 

Kijetxawê Zabelê, tendo como principais categorias de análise: Conhecimento Científico, 

Conhecimentos Tradicionais e Interculturalidade. O Povo Pataxó pertence ao Tronco 

Lingüístico Macro-Jê, família Maxakali, localizado no Território Indígena Kaí – Pequi, em 

Cumuruxatiba/Prado-Bahia. A pesquisa tem como enfoque teórico-metodológico a 

antropologia da educação, seguindo a abordagem qualitativa numa perspectiva etnográfica 

com inspiração sócio-fenomenológica, fazendo uso da análise documental, observação 

participante e entrevistas abertas, tendo a interpretação cultural para análise dos depoimentos. 

Como resultados, observamos no censo escolar de 2012 um aumento no número de escolas 

indígenas na região Nordeste, segunda maior região em concentração de escolas indígenas no 

país. Contudo, esse aumento não está atrelado a condições qualitativas, aproveitando muitas 

vezes, da categoria “intercultural” para escamotear problemas e desigualdades sociais. Por 

outro lado, se percebe um controle social da Educação Escolar Indígena no estado da Bahia, 

com a participação de professores (as) indígenas nos colegiados das licenciaturas 

interculturais, o que tem revelado um diálogo maior com as comunidades. Na relação de 

interculturalidade entre conhecimento científico e conhecimentos tradicionais Pataxó, 

evidenciou-se uma aproximação com a corrente multiculturalista, sendo esta pautada pelo viés 

da interculturalidade. Neste sentido, foram observadas algumas tentativas de práticas 

interculturais dentro da escola por parte dos (as) professores (as), esbarrando estes (as) em 

currículos instituídos pela Secretaria Estadual de Educação, infraestrutura precária, ausência 

de materiais didáticos específicos, dentre outros.  

 

 

Palavras-Chave: Conhecimento Científico. Conhecimento Tradicional. Educação Escolar 

Indígena. Interculturalidade. Povo Pataxó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The research aims to understand how it is configured the intercultural relation between 

scientific knowledge and Pataxó traditional knowledge in Kijetxawê Zabelê Indigenous State 

School, having Scientific Knowledge, Traditional Knowledge and Interculturality as main 

categories of analysis. Pataxó People belongs to the Macro - Jê Linguistic Trunk, Maxakali 

family, located in Kaí - Pequi Indigenous Territory, located in Cumuruxatiba/Prado - Bahia. 

The research has the anthropology of education as a theoretical-methodological approach, 

following a qualitative line in an ethnographic perspective with a socio-phenomenological 

inspiration, by making use of documental analysis, participant observation and open 

interviews, using cultural interpretation for documentary analysis. As a result, on the school 

census of 2012, we observe an increase in the number of indigenous schools in Northeast, 

second larger area in concentration of indigenous schools in the country. However, that 

increase is not linked to qualitative conditions, oftentimes, taking advantage of the 

"intercultural" category to conceal problems and social inequalities. On the other hand, it is 

noticed a social control of the Indigenous School Education in the state of Bahia, with 

indigenous teachers participation in the intercultural degrees collegiate, what has shown a 

greater dialogue with the communities. In the intercultural relationship between scientific 

knowledge and Pataxó traditional knowledge, it is shown an approximation to the 

multiculturalist current, which is guided by intercultural bias. Thus, some attempts of 

intercultural practices were noticed inside school by teachers, bumping into curriculums 

established by the State Department of Education, poor infrastructure, lack of specific 

teaching materials, among others.  

 

Keywords: Scientific knowledge. Traditional knowledge. Indigenous School Education.  

Interculturalism. Pataxó People. 
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1- TEIAS INTRODUTÓRIAS
1
: FIOS DE INDIANIDADE E ITINERÂNCIA 

FORMATIVA NA PESQUISA 

 

“O espaço social, o sujeito e sua trajetória são um vir-a-ser, sendo, antes, o 

resultado do percurso, das escolhas, das experiências vividas, das relações 

estabelecidas do que o ponto de partida; não estando dados e prontos a 

priori, eles são a própria e não condição para seu desenrolar” (CHAMON, 

2008, p. 36). 

 

Durante décadas acreditou-se que os Povos Indígenas
2
 estariam fadados à “extinção”, 

sendo integrados à população nacional. Não é a toa que a política estatal da Colônia até a 

segunda metade do século XX empreendeu estratégias para que estes aos poucos fossem 

“civilizados”. Neste sentido, as iniciativas e políticas públicas para a educação escolar dos 

indígenas foram gestadas sob uma ideologia colonialista de superioridade, ainda arraigada 

quando partimos para a discussão da relação entre conhecimento científico e conhecimentos 

tradicionais. 

Ao contrário do que se pensava acerca da extinção indígena e do que éramos 

acostumados a ver nos livros didáticos, sendo estes tratados no pretérito (faziam, moravam, 

comiam), o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, realizado 

em 2010, revela que existem 896.917 indígenas no território brasileiro. O que representa 

0,47% da população brasileira, falando 274 línguas. Além da mudança na metodologia 

utilizada pelo IBGE para o recenseamento
3
, o aumento da população indígena se deve à 

etnogênese, “[...] processo básico de configuração e estruturação da diversidade cultural 

humana” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 40), onde grupos étnicos
4
 tidos como “extintos” passam a 

exigir o reconhecimento étnico frente ao Estado. Um bom exemplo para se pensar o fenômeno 

da etnogênese é o da região nordeste, tida no cenário nacional como inabitada por populações 

                                                 
1
 Utilizo a “teia” em menção a Geertz (1989) acerca do seu conceito de cultura como uma “teia de significados”. 

Neste sentido, o ato de pesquisar consiste num tear em que o pesquisador ora é tecelão, ora é fiado pela pesquisa. 
2
 O emprego da categoria povo ao tratar de indígenas é reconhecido pela Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT de 1989, ratificada no Brasil em 2002 pelo Congresso Nacional e promulgada 

pelo Decreto nº 5.051/2004, admitindo o direito de autodeterminação cultural e étnica nos marcos do Estado 

Brasileiro.  
3
 Nos censos anteriores eram computados apenas aqueles que se dissessem indígenas ao serem questionados 

sobre sua cor ou raça. Contudo, o IBGE notou que muitos não associavam a condição de indígena à cor da pele, 

perguntando a partir do censo de 2010 aos moradores das terras indígenas que dissessem de outra cor, se os 

mesmos consideravam indígenas a partir de aspectos como tradições, costumes, cultura e antepassados.  
4
 O termo grupo étnico é utilizado na bibliografia antropológica para designar uma população que: 1- Perpetua 

biologicamente de modo amplo; 2- Compartilha valores culturais fundamentais, realizados em patente unidade 

nas formas culturais; 3- Constitui um campo de comunicação e de interação; 4- Possui um grupo de membros 

que se identifica e é identificado por outros como se constituísse uma categoria diferenciável de outras categorias 

do mesmo tipo (BARTH, 1998, p. 189-190). 
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indígenas, e hoje a segunda maior em distribuição com 232,7 mil, 25,9% da população total 

indígena no país.  

Para compreender a etnogênese é preciso refletir acerca do conceito de cultura. Neste 

sentido, para se analisar a diversidade entre os seres humanos primeiro se recorreu aos 

aspectos do determinismo geográfico. É a partir de 1920 que antropólogos começam a 

questionar o determinismo geográfico, entendendo como limitado para a análise cultural. 

Fundamentado no evolucionismo cultural darwiniano, Edward Tylor propõe um conceito de 

cultura a partir da antropologia, sendo esta tomada como um fenômeno natural capaz de 

justificar processos de evolução cultural entre povos. É sob esse olhar evolucionista que os 

povos indígenas serão tratados pela história como fósseis vivos do passado civilizatório 

ocidental, resquícios de algo não “evoluido”, povos ainda em infância. 

Caminhando na construção do conceito de cultura, outras abordagens irão surgir no 

decorrer do século XX, sendo a mais conhecida e utilizada a do antropólogo Claude Lévi 

Strauss, que nos faz pensar cultura a partir de sistemas simbólicos estruturais criados e 

acumulados pela mente humana, regras que inconscientemente regulam a vida em grupos. 

Poderia aqui abordar outros olhares acerca do conceito de cultura, contudo, é mais pertinente 

dizer em que conceito de cultura esta pesquisa se insere. Parto de uma noção de cultura não 

engessada, fixa e emoldurada. Cultura aqui é pensada em algo dinâmico, espaços de fronteiras 

em que as agências são tecidas no cotidiano de diferentes sistemas simbólicos.  

Logo, a identidade indígena aqui não é pensada numa perspectiva museal. Pelo 

contrário, tratando-se de um trabalho que analisa a educação escolar em contexto indígena, 

neste caso o Pataxó, é preciso levar em conta as fronteiras em que este grupo está inserido. 

“[...] o material humano que é organizado em grupo étnico não é imutável” (BARTH, 1998, p. 

204). Nesta esteira, a escola enquanto instituição ocidental também é um espaço de fronteira, 

“[...] espaço de trânsito, articulação étnica de conhecimentos, assim como espaços de 

incompreensões e de redefinições identitárias dos grupos envolvidos nesse processo e não-

índios” (TASSINARI, 2001, p. 50). 

Dentro desta lógica de construção cultural, meu itinerário de pesquisa com os Pataxó
5
 

inicou ainda na graduação, quando fui apresentado ao grupo no 1º período durante uma visita 

de campo na disciplina de “currículo”. A partir da visita tive todo meu percurso da graduação 

envolvido com a temática étnico-racial, em particular, os Povos Indígenas. Neste sentido, 

                                                 
5
 Foi convencionado pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA), desde 1953 que a primeira letra da 

grafia dos nomes tribais e ou grupos étnicos deve ser escrita com letra maiúscula, tanto para registrar os 

substantivos, quanto o adjetivo gentílico e mesmo quando contextualizados no plural, neste caso substantivos e 

adjetivos não flexionam, dispensando o emprego do “s”. 



 20 

fazendo parte do projeto de Extensão “A Academia vai à Aldeia: um projeto de intercâmbio 

intercultural entre os (as) estudantes da UNEB Campus X e o Povo Pataxó”,  foi possível 

desconstruir a representação desta indianidade “enclausurada” na figura do índio pré-

cabralino narrada por viajantes e romancistas, cultivada durante todo o período de formação 

na Educação Básica. Tal experiência nos faz refletir acerca da importância da pesquisa e 

extensão nos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, ademais se tratando de temáticas 

ainda frágeis dentro dos currículos e processos de formação dos(as) educadores(as).
6
 Desta 

inserção, com a monografia “A Educação Escolar Indígena no Processo de Revitalização 

Cultural Pataxó na Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê”, me propus analisar o papel 

da Educação Escolar Indígena na revitalização da cultura Pataxó, ficando evidenciado que a 

comunidade assume e ressignifica a escola indígena como dispositivo de rearfimação étnica e 

na sua luta territorial (SILVA, 2009, p. 82). 

Ao terminar a graduação, me inseri nas aldeias Pataxó do Território Indígena Kaí-

Pequi, atuando como pesquisador técnico especialista no projeto de pesquisa: “Putxop: 

Pesquisa Intercultural dos Processos-Produtos Educativos Experimentados na Disseminação 

do Conhecimento Agroecológico e na Revitalização da Etnoeconomia e da Cultura Alimentar 

Pataxó”, nos anos de 2010 e 2011. Paralelamente, estive atuando na equipe do projeto 

“Pesquisa Intercultural e Interinstitucional para o Desenvolvimento e Sistematização de 

Processos e Produtos educativos experimentados na disseminação do conhecimento 

agroecológico com as Populações Tradicionais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, nos 

estados de Minas Gerais e Bahia”,  desenvolvido nos anos de 2010 e 2011, projeto este de 

parceria interinstitucional da Universidade do Estado da Bahia – UNEB e a Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM
7
. Os dois projetos se interseccionavam 

e tiveram como resultados o diálogo com o protagonismo, a interculturalidade, a 

interdisciplinaridade, a contextualização e a revitalização cultural, incorporando na pesquisa 

membros das aldeias e demais comunidades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a partir da 

instituição de um grupo pesquisador. O grupo pesquisador tem inspiração na pesquisa-ação, 

apoiando na teoria etnometodológica de que todo conhecimento é produzido social e 

coletivamente, os conhecimentos em diferentes sociedades se equivalem. Neste sentido, os 

Povos Indígenas criam seus etnométodos para a resolução de seus problemas (COULON, 

                                                 
6
 A obrigatoriedade da temática étnico-racial na Educação Básica foi determinada com a Lei 10.639/2003, sendo 

esta apenas para a cultura afro-brasileira e história da África. A temática indígena só veio no ano de 2008, com a 

Lei 11645/2008. Para tal efetivação faz-se necessário sua inserção nos currículos dos cursos de Pedagogia e 

demais licenciaturas; bem como em cursos de formação continuada.  
7
 Os projetos em questão tiveram o apoio da Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB e 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNpq. 
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1996). Os aspectos destas relações de poder entre os conhecimentos, e aqui entre o 

conhecimento científico e tradicionais ainda são poucos evidenciados, fazendo necessário esse 

diálogo diante dos séculos de colonização e espoliação forçada à integração e 

homogeneização social que os Povos Indígenas vem sofrendo. 

No curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB apresento a pesquisa: “Hãmyá Kitoko Pataxó: 

trabalho, sociabilidades e agenciamentos entre crianças Pataxó do Território Kai-Pequi”, 

analisando as relações com o trabalho, os agenciamentos e as sociabilidades das crianças 

Pataxó no Território Indígena Kai- Pequi. Ao pensar a cultura Pataxó a partir da agência das 

crianças e não como algo objetivado a ser transmitido, mas práticas compartilhadas de saber 

fazer, “inventadas”, cotidianamente nas soluções para as questões concretas que a vida 

cotidiana impõe, evidenciou-se que as crianças têm capacidade de ação, negociação e 

entendimento das questões e desafios que se colocam às comunidades em que estão inseridas. 

No que se refere à relação com o trabalho, este possui uma ligação com o universo lúdico, 

sendo também uma instância educativa, um local na produção de sentidos (SILVA, 2013, p. 

56). No entanto, na contramão de uma agência da criança indígena, as infâncias ainda estão 

sujeitas às políticas públicas fundamentadas em apenas uma abordagem de criança e infância, 

logo a abordagem ocidental, tida como científica e reguladora das legislações de proteção aos 

direitos das crianças e adolescentes, funciona como um motor neocolonizador de outras 

expressões de infâncias e crianças. 

Diante dos questionamentos e incômodos ainda presentes no trabalho com a Educação 

Escolar Indígena, me inseri no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe, deparando com as dificuldades de se pesquisar algo que se tornou tão 

próximo de mim, uma vez que venho pesquisando com o grupo desde 2006.  Tendo uma 

trajetória de inserção nas comunidades Pataxó do Território Kaí-Pequi, era preciso estranhar o 

que me parecia familiar e dado, “[...] tarefa nada trivial e, com certeza, nem sempre bem-

sucedida” (VELHO, 2003, p. 15).  

Foi na procura de estranhar/entranhar esse campo que me deparei com o problema 

localizado em dois eixos, o eixo da antropologia com a interculturalidade, e o eixo da 

pedagogia com a Educação Escolar Indígena. Neste sentido, sendo a educação escolar 

indígena uma modalidade de ensino garantida pela legislação brasileira com características de 

uma educação diferenciada, intercultural, bilíngüe/multilígue e específica, me interessei em 

descobrir como a Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê estaria se relacionando com o 

conhecimento científico e os conhecimentos tradicionais Pataxó.  Para tanto, era preciso 
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voltar aos estudos ainda em construção, disponíveis sobre esta pragmática entre os povos 

indígenas, neste caso, os Pataxó. Sendo a Educação Escolar Indígena, um campo até então de 

atuação, em sua maioria por antropólogos, é preciso dizer que mesmo dentro da antropologia, 

essa ainda carece de estudos mais aprofundados. Acerca deste ponto, Silva (2001) destaca: 

Há quase trinta anos tem havido participação direta de etnólogos na 

escolarização indígena, quer na elaboração da legislação e na concepção e 

implementação de políticas públicas, quer na assessoria à formulação de 

projetos indígenas de escola e associações de professores índios e na 

docência em cursos de magistério indígena. Nesse período, firmou-se a 

pesquisa etnológica no país, com alto grau de sofisticação teórica e densa 

produção. Em muitos casos – como no meu próprio, aliás, até bem pouco 

tempo atrás - plantou-se uma clara separação entre os temas da pesquisa, 

universo do trabalho intelectual (dualismo, cosmologia, noção de pessoa, 

corporalidade, parentesco, simbolismo ritual e outros), e as áreas e modos 

da militância indigenista (a educação se apresentando como um campo fértil 

para o exercício da responsabilidade social do antropólogo, para 

intervenção crítica em processos de exclusão e de desrespeito a direitos 

sociais) (SILVA, 2001a, p. 32). 

 

Dentro deste campo de pesquisa ainda em construção, e como um pesquisador 

pedagogo, era preciso me apropriar da antropologia da educação; bem como das teorias que 

versam acerca do tema da pesquisa. Era necessário apropriar das diferentes discussões que 

tem tido acerca dos embates entre os conhecimentos tradicionais, concebidos nesta pesquisa 

como processos de investigação e acervos prontos transmitidos pelas gerações, modos de 

fazer e outros protocolos (CUNHA, 2009), e o conhecimento científico, lendo-se aqui, como a 

ciência ocidental, nos mais variados lócus acadêmicos. O conhecimento científico é utilizado 

aqui no singular, uma vez que “[...] foi tornado uno e universalizado.” (CUNHA, 2009). Por 

outro lado, o uso de conhecimentos tradicionais parte do respeito à multiplicidade de formas 

de aprender e construir os conhecimentos entre as centenas de etnias indígenas e demais 

populações tradicionais que habitam o território brasileiro. 

Colocando-me neste campo de diálogo, o objetivo da pesquisa está em compreender 

como se configura a relação de interculturalidade entre o conhecimento científico e os 

conhecimentos tradicionais Pataxó na Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê. Partindo 

deste diálogo, coube indagar: O que os (as) professores Pataxó entendem por 

interculturalidade? Por ciência? Por conhecimentos? Conhecimentos científicos? E 

conhecimentos tradicionais? Como se dá a articulação entre conhecimentos científicos e 

conhecimentos tradicionais Pataxó? Os conhecimentos tradicionais Pataxó adentram a escola? 

Quais são eles?  
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Além das questões norteadoras, os seguintes objetivos específicos se apresentam como 

relevantes no estudo proposto: a) Descrever os conhecimentos tradicionais Pataxó presentes 

na Escola; b) Identificar as práticas de interculturalidade entre conhecimento científico e 

conhecimento tradicional Pataxó na Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê; c) Refletir 

sobre as experiências interculturais entre o conhecimento científico e os conhecimentos 

tradicionais Pataxó na Escola. 

 

1.1 - DIÁLOGOS ENTRE CONHECIMENTO CIENTÍFICO, CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS E INTERCULTURALIDADE 

 

No diálogo entre conhecimentos tradicionais e conhecimento científico, apresenta-se a 

teoria do Universalismo epistemológico, com os teóricos Matthews (1994) e Siegel (1997), 

que defendem uma supremacia da ciência ocidental moderna sobre outras formas de 

conhecimentos, neste caso, os conhecimentos tradicionais, ou nativos.  Sobre essa corrente, 

convém atentar-se para as considerações de Latour (1994) quando ele nos propõe pensar sobre 

a legitimação do conhecimento científico como superior. Para Latour (1994), a ciência 

moderna é apenas uma possibilidade de ordenamento do mundo. 

Ao discorrer sobre esse arvorar universalizante da ciência ocidental, Cunha (2009) nos 

faz refletir que: 

A pretensão de universalidade da ciência talvez seja herdeira das idéias 

medievais de uma ciência cuja missão era revelar o plano divino. Desde o 

século XVII, ao se instaurar a ciência moderna, ela foi deliberadamente 

construída como una, através de protocolos de pesquisa acordados por uma 

comunidade (CUNHA, 2009, p. 301). 

 

É seguindo esses protocolos citados por Cunha (2009) que a ciência ocidental se 

chancela perante os saberes tradicionais, ou ditos diferenciados. Vale aqui ressaltar, que tal 

chancela obedece a uma rede relacional de poderes, com códigos próprios, um mundo 

construído por ritos de passagens em que o sujeito vai se moldando enquanto um “cientista”. 

Ainda nesse diálogo, Latour (2001) nos atenta acerca das relações de poder que 

permeiam a construção de um fato científico. E essas relações de poder ser fundamentadas em 

financiamentos, subjetividades, paradigmas e teorias. Latour (2001) nos apresenta lugares em 

que a legitimação do que é, ou não científico, também é composta por conveniências. E 

dependendo de qual pesquisa ou área de concentração, esta terá maior ou menor valor de 

financiamento e, consequentemente, de status de ciência. Tal fato pode ser observado no 

Programa Ciências Sem Fronteiras dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação – 
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MCTI e Ministério da Educação – MEC, que exclui as Ciências Humanas e Sociais de suas 

áreas contempladas, marcando hierarquias e prioridades entre as ciências. Nesta mesma linha, 

Bourdieu (2004) complementa dizendo que “[...] os agentes fazem os fatos científicos e até 

mesmo fazem, em parte, o campo científico, mas a partir de uma posição nesse campo – 

posição essa que não fizeram – e que contribui para definir suas possibilidades e 

impossibilidades.” (BOURDIEU, 2004, p. 25).  

No Multiculturalismo, Ogawa (1995) e Pomery (1992) rechaçam a visão exclusivista 

da ciência ocidental nos currículos. Ogawa (1995) propõe o conceito de multiciências ao 

contrário de multiculturalismo, uma vez que considera a ciência ocidental como mais uma 

forma de ciência produzida pela humanidade na história. 

A expressão multiculturalismo designa, originalmente, a coexistência de 

formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio 

de sociedades „modernas‟. Rapidamente, contudo, o termo se tornou um 

modo de descrever diferenças culturais em contexto transnacional e global 

(SOUZA SANTOS & NUNES, 2003, p. 26). 

 

Ainda na corrente multiculturalista, ao expor as suas diversas abordagens, Candau 

(2008) assume e propõe uma perspectiva aberta e interativa, que acentua como a 

interculturalidade, por considerá-la mais adequada para a construção de sociedades 

democráticas, pluralistas e inclusivas que articulam políticas de igualdade com políticas de 

identidade. 

 Candau (2003) define Interculturalidade como: 

Um enfoque que afeta a educação em todas as suas dimensões, favorecendo 

uma dinâmica de crítica e autocrítica, valorizando a interação e comunicação 

recíprocas, entre os diferentes sujeitos e grupos culturais. A 

interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do 

direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e 

desigualdades sociais. Tenta promover relações dialógicas e igualitárias entre 

pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes, trabalhando 

conflitos inerentes a esta realidade. Não ignora as relações de poder 

presentes nas relações sociais e interpessoais. Reconhece e assume os 

conflitos procurando as estratégias mais adequadas para enfrentá-los 

(CANDAU, 2003, p. 19). 

 

Para Fleury (2006), a interculturalidade atuaria como: 

[...] este complexo campo de debate em que se enfrentam 

polissemicamente (constituindo diferentes significados, a partir de 

diferentes contextos teóricos e políticos, sociais e culturais) e 

polifonicamente (expressando-se através de múltiplos termos e 

concepções, por vezes ambivalentes e paradoxais) os desafios que 

surgem nas relações entre diferentes sujeitos sócio-culturais 

(FLEURY, 2006, p. 15). 
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 Percebemos tanto no posicionamento de Candau (2003), com sua abordagem 

educacional acerca da interculturalidade; como na de Fleury (2006), numa perspectiva dos 

grupos socioculturais, um diálogo crítico com as diferenças, sendo a interculturalidade o 

caminho possível de/na construção de práticas e políticas públicas de reconhecimento do 

direito às diferenças. 

O Pluralismo Epistemológico, com os autores Cobern e Loving (2001), contrapõem o 

multiculturalismo, que consideram os conhecimentos tradicionais como formas de ciências. 

Entendem que a ciência é uma visão da sociedade moderna ocidental e por isto o que pode ser 

feito é garantir demarcações que distinguem as várias formas de conhecimentos 

socioculturalmente distintos. 

Ao analisar a educação indígena e bilíngue e intercultural nas Américas, Collet (2006) 

mostra que a partir do Relatório Merian, em 1928, tem início uma preocupação em construir 

uma educação intercultural, com princípios de valorização das culturas indígenas, a partir de 

cursos para professores pautados na interculturalidade, entendida como a troca de 

conhecimentos entre indígenas e não-indígenas. Contudo, tais iniciativas não tiveram muito 

êxito, voltando esta discussão com o Relatório Kennedy, em 1969. Somente na década de 

1970, com a luta dos movimentos étnicos por direitos civis norte americanos, este projeto de 

educação passou a ser efetivado (COLLET, 2006, p. 117- 118).
8
 

Na Europa, a interculturalidade passou a ter aderência a partir da década de 1980 com 

a questão da imigração. Em atendimento a essas populações que chegavam ao continente, 

acontece em 1983 a Conferência Permanente dos Ministros da Educação, em Dublin, onde 

formula-se a recomendação de programas que pautem a formação em interculturalidade para 

professores(as). Na França, os trabalhos se deram a partir das dificuldades linguísticas dos 

(as) filhos (as) de trabalhadores (as) imigrantes; na Itália o desafio tornou-se em pensar uma 

escola multicultural que desse conta do aumento de imigrantes no país e a Espanha, com um 

programa de escola intercultural frente às diversidades dos latinos imigrantes (COLLET, 

2001). 

 Os projetos de educação intercultural na América Latina se desenvolveram a partir do 

trabalho desenvolvido pelo  Summer Institute of Linguistics- SIL e pelo Instituto Indigenista 

Interamericano- III, tendo o México como o primeiro país onde a interculturalidade e o 

bilingüismo tornou-se uma política oficial de estado, expandindo depois para outros países do 

                                                 
8
 O Relatório Merian originou-se duma pesquisa sobre o estado dos grupos indígenas nos Estados Unidos; o 

mesmo trouxe ao público americano a vida precária em que se encontrava a população indígena, principalmente 

em termos de saúde e educação. O Relatório Kennedy, consiste numa reatualização do Relatório Merian, tendo 

atuação na política do órgão indigenista norte-americano a partir de 1969. 
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continente, chegando ao Brasil em 1957, com a aliança do SIL e o Museu Nacional do Índio, 

que mais tarde vem a assinar convênio com a Fundação Nacional do Índio- FUNAI 

(COLLET, 2006, p. 119- 120).
9 

Observa-se que a política da interculturalidade pauta-se na teoria antropológica do 

“relativismo cultural”, legitimando diferentemente de outrora, o respeito às especificidades de 

cada povo. Seguindo esse pensamento, há de superar o enfoque engessado acerca do conceito 

de cultura, para não incorrer ao erro de folclorizá-la. Neste sentido, podemos pensar a 

interculturalidade a partir de um arcabouço simbólico, permitindo aos sujeitos sua capacidade 

inventiva de agência na significação das diferenças e na construção de culturas (WAGNER, 

2010). Cabe salientar que essa capacidade inventiva não é algo puro em essência, tomada 

como natural, mas se (re)inventa, porque se relaciona, se aprende, se negocia e 

interculturaliza-se.  

Vale chamar atenção, que nos últimos tempos a interculturalidade vem sendo colocada 

como um dispositivo de respeito e empoderamento das minorias. Por outro lado, há críticas 

num enfoque de interculturalidade essencialista que escamoteia as desigualdades e relações de 

poder nas intersecções de etnia, geração, gênero e nacionalidade. 

Acerca deste ponto, 

[...] autores que vem trabalhando com a temática apontam que o conceito de 

interculturalidade tem um significado ligado tanto à construção de projetos 

sociais, políticos e epistêmicos, orientados para a descolonização e para a 

transformação do sistema, quanto a um discurso utilizado pelo Estado e 

pelas agências internacionais, que funcionaria como dispositivo para 

disciplinar as diferenças, sem acarretar uma transformação nas relações de 

poder e desiguldade (PALADINO & CZARNY, 2012, p. 14-15). 

 

Neste sentido, é perseguindo uma análise dessas contradições postas no fenômeno da 

interculturalidade que essa pesquisa se propõe.  

No que se refere à construção da Educação Escolar Indígena- EEI intercultural no 

Brasil, etnias se reúnem no final da década de 1990, elaborando o Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas - RCNEI, juntamente com o Comitê de Educação Escolar 

Indígena, que é formado por antropólogos (as), educadores (as) e pesquisadores (as) e o MEC, 

com a participação de lideranças e professores (as) indígenas de diferentes povos do Brasil. O 

                                                 
9
 No México a educação intercultural dos anos 1990 aparece na redefinição das relações entre o Estado e os 

Povos Indígenas (abandono da perspectiva integracionista). Neste sentido, há críticas de uma educação 

intercultural de base compensatória, fundamentada num viés técnico lingüístico. No Equador, Walsh (2008) 

assinala que os discursos sobre interculturalidade aparecem na construção de políticas públicas, sendo essa 

interculturalidade diferente da que preconizam as organizações indígenas. No Peru, Tubino (2005) assinala uma 

crise da interculturalidade, estando as propostas vinculadas o que chama de interculturalismo funcional 

(CZARNY, 2012). 
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RCNEI reúne aspectos políticos, históricos, legais e sócio- antropológicos de uma Educação 

Escolar Indígena destinada aos agentes que atuam nas comunidades indígenas. 

Nesta perspectiva, voltar à análise dos projetos de educação escolar indígena – 

específico, diferenciado e intercultural –, e nos processos e práticas de formação de 

educadores indígenas, implica em compreender o sentido ou os sentidos do que é específico, 

diferenciado e intercultural a partir das vozes dos diversos sujeitos índios e não-índios, no 

sentido de sair, conforme afirma Collet (2006, p. 16) de “um quadro informado muito mais 

pela arena política e ideológica, em que estão inseridos os projetos, que pelas demandas 

específicas reais dos grupos indígenas”. Ou, ainda, conforme Silva, 

A etnologia do pensamento indígena, que revela a complexidade das 

proposições ontológicas e metafísicas ameríndias e sua originalidade 

flagrante perante o pensamento ocidental (ilustra-o o perspectivismo 

amazônico), alerta para a complexidade das questões com que terão de tratar 

experiências de educação escolar que se desejem efetivamente respeitosas 

dos direitos indígenas. Por outro lado, uma compreensão maior de processos 

como os da tradução xamânica, da produção de sentido por meio de sínteses 

totalizadoras, da construção de mundos e dos circuitos sociais circulares de 

noções mutuamente referidas pode revelar contradições, impasses e limites 

do modelo escolar proposto (SILVA , 2001, p.14). 

 

 Interculturalidade e educação para o respeito à diferença são conceitos a orientar 

práticas baseadas na compreensão de que a educação escolar diferenciada é, para os índios, 

um direito e nunca uma imposição. Cabe ao Estado garantir o direito, mas cabe aos povos 

indígenas, em suas situações específicas de vida social, decidir se querem implementá-lo: se 

querem escola, qual escola, para quê, para quem, dentre outras questões. Respeitar a 

diferença, nesse contexto, exige a garantia da liberdade de interpretação da instituição escolar 

pelos povos indígenas, respeitadas suas avaliações diversificadas. Isso leva ao alerta contra a 

possibilidade de imposição, aos índios, de um modelo simplificado e genérico como 

“educação escolar diferenciada”. Entre o significado da escola como produto histórico do 

Ocidente – como instituição destinada, entre outras coisas, também a “vigiar e punir” -, e o 

interesse dos povos indígenas pela escrita, pela cultura universal, pela tecnologia e mesmo 

pela escola, deve garantir o espaço para a criação de novos perfis e sentidos para esta 

instituição, gerados por seu processamento intelectual e social em contextos indígenas. 

 

1.2 - A ETNOGRAFIA E SEUS TRANÇADOS... 

 “A pesquisa do tipo etnográfico é movimento. Evoca encontros e 

desencontros. Provoca atrasos e ultrapassagens. Contorna o velho e o 

novo” (PIMENTEL, 2009, p. 163).  
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A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa, por entender que esta mais se 

aproxima com o trabalho proposto, compreendendo ainda, que tal abordagem nos remete a ver 

o ato de pesquisar além do coletar e tabular dados
10

. Sendo este, algo vivo, tecido na 

interlocução entre o (a) pesquisador (a) e pesquisandos (as). A abordagem qualitativa nasce 

no final do século XIX nas ciências sociais, questionando o modelo vigente de pesquisa. Uma 

das grandes contribuições é a do sociólogo Max Weber ao diferenciar a objetividade que 

distingue a ciência social das ciências físicas e naturais. Segundo Max Weber, a investigação 

nas ciências sociais, e acrescento aqui nas ciências humanas, devem se centrar nas 

compreensões e significações dos agentes em suas ações dentro de um determinado contexto. 

São essas reflexões acerca das distinções nos diferentes campos de pesquisa que dão origem à 

perspectiva conhecida como idealista-subjetivista, em contraste com a perspectiva positivista 

(ANDRÉ, 1995). A abordagem qualitativa é também conhecida como naturalística, sendo 

conceituada por André (1995) como: “Naturalística ou naturista porque não envolve 

manipulação de variáveis; nem tratamento experimental; é o estudo do fenômeno em seu 

acontecer natural. Qualitativa porque se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa [...] 

defendendo uma visão holística dos fenômenos.” (ANDRÉ, 1995, p. 17). 

O contexto sociocultural das comunidades e o cotidiano da Escola Estadual Indígena 

Kijetxawê Zabelê, será descrito numa perspectiva etnográfica, com uma inspiração sócio-

fenomenológica. A fenomenologia
11

 tem como caráter a ênfase nos aspectos subjetivos, 

preconizando que é necessária uma penetração no universo conceitual dos (as) agentes para 

entender os sentidos dados aos acontecimentos e suas relações com a vida cotidiana (ANDRÉ, 

1995, p. 18).  

No que se refere ao método etnográfico, este promoveu no século XX importantes 

mudanças, rompendo com uma etnologia de gabinete, concentrada no trabalho de análise de 

relatos de viajantes e missionários. Os principais teóricos desse método são Franz Boas e 

Bronislaw Malinowski, considerados como fundadores da etnografia. Os primeiros trabalhos 

etnográficos realizados por Franz Boas e Bronislaw Malinowski se inseriram dentro do 

                                                 
10

 Sendo o termo “coletar dados” recorrente na bibliografia etnográfica, se fará uso na pesquisa o mesmo termo. 

Contudo, acredita-se aqui que os dados são gerados. “Os dados não estão aí a nossa espera, quais maças nas 

árvores prontas a serem colhidas. A aquisição de dados é um processo muito activo, criativo e de improvisação.” 

(GRAUE & WALSH, 2003, p. 115). 
11

 A fenomenologia é um ramo da filosofia que se iniciou com os trabalhos de Edmund Husserl, propondo como 

objetivo estudar os fenômenos como são experimentados na consciência através dos atos cognitivos e 

perceptivos, tentando perceber como as pessoas constroem o sentido. Se apropriando da idéia Husserliana de que 

nossa experiência no mundo, no qual os nossos pensamentos se fundam, é intersubjetiva porque experimentamos 

o mundo com e através dos outros, que Schutz desenvolveu o pensamento de Husserl aplicando-o à 

sociabilidade. Na defesa de um método compreensivo nas ciências sociais, Schutz constrói o modelo conhecido 

como fenomenologia social, sociofenomenologia, ou sociologia de inspiração fenomenológica. 
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funcionalismo, não sendo essa corrente que denomina essa pesquisa em questão. Dessa forma, 

nos concentramos na chamada antropologia hermenêutica ou interpretativa (GEERTZ, 1989).      

A etnografia vai além da tarefa de coletar dados. Para Geertz (1989), 

Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura 

de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, 

emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com sinais 

convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 

modelado (GEERTZ, 1989, p.7). 

 

Segundo Geertz (1989), a etnografia possui três ou quatro características, sendo elas: 

[...] ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a 

interpretação envolvida consiste em tentar salvar o „dito‟ num tal discurso 

da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis. [...] 

uma quarta característica de tal descrição, pelo menos como eu a pratico: 

ela é microscópica (GEERTZ, 1989, p.15). 

 

A realização desse tipo de pesquisa demanda observação, que se caracteriza por 

estudar padrões de comportamento manifestos rotineiramente, em uma descrição/narrativa do 

cotidiano e dos atores sócio-culturais do espaço, no caso, a Escola Estadual Indígena 

Kijetxawê Zabelê. Para atender às perspectivas etnográficas de inspiração sócio-

fenomenológica, adotadas como base, utiliza-se das técnicas de coleta de “dados” mediante 

registros etnográficos sistemáticos constituídos de: observação participante, notas de campo, 

diário de campo, entrevistas abertas, gravações áudio/visuais de rituais, mitos e narrativas. 

Para Macedo (2006), “[...] a entrevista é um rico e pertinente recurso metodológico para a 

apreensão de sentidos e significados e para a compreensão das realidades humanas, na medida 

em que toma como premissa irremediável que o real é sempre resultante de uma 

conceituação” (MACEDO, 2006, p. 104). Neste sentido, a entrevista foi um recurso utilizado 

no diálogo com os (as) professores (as) indígenas e demais profissionais da escola, 

colaborando com as demais técnicas utilizadas no método etnográfico. 

Na compreensão de Geertz (1989) a etnografia se define no tipo ideal para a realização 

de uma descrição densa, ao lidar sempre com interpretações. Contudo, o autor ressalta que é 

necessário o cuidado de que sempre é construída uma interpretação fornecida pelo 

pesquisado: “por definição, somente um „nativo‟ faz a interpretação em primeira mão: é a sua 

cultura” (GEERTZ, 1989, p.25). Partindo deste método de pesquisa, é coerente que o 

pesquisador seja ora participante, ora observador, no sentido a que se refere Malinowski 

(1978, p. 48): “a necessidade de mergulhar na vida do outro”, para uma reconstrução do 

“sujeito investigado” que compartilhem “de um mesmo universo de experiências humanas”. 
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Como afirma DaMatta (1991, p. 21-23) as relações de construções são “sempre parciais, 

dependendo de documentos, observações, sensibilidades e perspectivas”. 

Neste sentido, a pesquisa se utilizou ainda da análise de documentos (Legislação da 

Educação Escolar Indígena no Brasil, Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas- RCNEI, Currículo da Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê, Projeto Político 

Pedagógico da Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê, caderno de planejamento dos (as) 

professores (as), diários de classe, ata de jornada pedagógica, relatórios, dentre outros), uma 

vez que são os saberes imaginários, os processos e práticas interculturais e as representações 

sociais cotidianas da escola que forneceram os elementos da pesquisa.  

Para análise das entrevistas foi utilizada a interpretação cultural. Neste sentido, Geertz 

(1997) pontua: 

Ver-nos como os outros nos vêem pode ser bastante esclarecedor. Acreditar 

que outros possuem a mesma natureza que possuímos é o mínimo que se 

espera de uma pessoa decente. A largueza de espírito, no entanto, sem a 

qual a objetividade é nada mais que autocongratulação, e a tolerância 

apenas hipocrisia, surge através de uma conquista muito mais difícil: a de 

ver-nos, entre outros, como apenas mais um exemplo da forma que a vida 

humana adotou em um determinado lugar, um caso entre casos, um mundo 

entre mundos. Se a antropologia interpretativa tem alguma função geral no 

mundo, é a de constantemente re-ensinar esta verdade fugaz (GEERTZ, 

1997, p. 20) 

 

Tal procedimento, busca a compreensão dos entendimentos, uma “tradução” dos 

sistemas significativos, em que categorias de análise se fronteirizam numa hibridização de 

teorias e simbologias das realidades pesquisadas. Para Geertz (1997), a tradução não é apenas 

uma remodelagem das relações, vivências e valores dos atores sócio-culturais em relação às 

nossas formas de expressão, mas uma tentativa de compreensão das diferentes formas de 

expressão. 

A pesquisa possui um caráter colaborativo, em que se espera contribuir com o campo 

da Educação Escolar Indígena, particularmente com as discussões no Território Etno 

Educacional Yby Yara, podendo ser um documento de reflexão crítica para se pensar os 

caminhos e as possibilidades na construção de uma Educação Escolar Indígena que se 

proponha ao diálogo intercultural entre o conhecimento científico e os conhecimentos 

tradicionais, dentre outras questões abordadas ao longo do texto. 

Para uma melhor compreensão, o itinerário da dissertação se dará da seguinte maneira: 

Na Primeira Seção, intitulada “Teias Introdutórias: Fios de indianidade e itinerância formativa 

na pesquisa”, é apresentada a inserção na temática e as construções dentro do campo de 

pesquisa, mostrando que essa é tecida em muitos fios e tons. Desta forma, acrescenta-se ao 
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trabalho etnografias realizadas nos mais variados espaços de construção da Educação Escolar 

Indígena Pataxó durante a minha graduação, especialização e mestrado. Ainda na primeira 

seção, uma discussão teórica das categorias Conhecimento Científico, Conhecimentos 

Tradicionais e Interculturalidade é apresentada e problematizada, acompanhando as 

intersecções metodológicas da etnografia e seus trançados no debruçar dessa pesquisa. 

Na Segunda Seção, “A Educação Escolar Indígena no Brasil: Um caminho em 

construção” é apresentada uma discussão conceitual acerca da Educação Escolar Indígena e 

da Escola Indígena, acompanhada por uma abordagem sócio-histórica da Educação Escolar 

Indígena no Brasil a partir da República, e na Bahia a partir de 1940, até os debates mais 

recentes, relacionados ao acesso dos Povos Indígenas ao Ensino Superior, formação inicial e 

continuada de professores (as) indígenas. A seção traz nesse sentido, uma discussão do marco 

legal da Educação Escolar Indígena no Brasil e na Bahia. 

A Terceira Seção situa o contexto histórico e antropológico Pataxó, num diálogo de 

intersecções entre a história, a antropologia e a cosmologia Pataxó, evidenciando os diferentes 

olhares na descrição do tecido sócio-antropológico Pataxó.  

A Quarta Seção analisa a Educação Escolar Indígena na Escola Estadual Indígena 

Kijetxawê Zabelê e suas Relações de Interculturalidade entre Conhecimento Científico e 

Conhecimentos Tradicionais Pataxó. A seção traz informações sobre a cultura escolar da 

instituição, revelando diálogos, tensões e possibilidades a partir das matrizes curriculares, 

diários de classe, práticas educativas, dentre outros elementos. 

Para compor a interpretação, o trabalho traz breves considerações que não pretendem 

ser finais. Uma vez que se acredita, que nenhuma pesquisa em ciências humanas está 

hermeticamente finalizada. Não passando esta de interpretações e posicionamentos 

particulares que poderão ser enviesados com novos dados e compreensões. 
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2 - A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL: UM CAMINHO EM 

CONSTRUÇÃO 

 

Figura 01 – Cena de aula na escola Kijetxawê Zabelê por Vazigton Pataxó. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Para a construção de um diálogo mais amplo, faz-se aqui necessário uma compreensão 

dos conceitos de educação indígena, educação escolar indígena e escola indígena. Neste 

sentido, para o antropólogo Gersem José dos Santos Luciano (2006), indígena da etnia 

Baniwa do alto Rio Negro, 

[…] a educação se define como o conjunto dos processos envolvidos na 

socialização dos indivíduos, correspondendo, portanto, a uma parte 

constitutiva de qualquer sistema cultural de um povo, englobando 

mecanismos que visam à sua reprodução, perpetuação e/ou mudança 

(LUCIANO, 2006, p.129). 

 

Significa então dizer que todo povo tem sua cultura e seus processos próprios de 

educação comunitária e de (re) produção. Nas comunidades indígenas, o processo de 

desenvolvimento e expressão, os modos de viverem suas culturas e de transmitirem seus 

conhecimentos às novas gerações foram denominados de “Educação Indígena” (MELIÁ, 

1979). Em meio à diversidade étnica que compõe os povos indígenas brasileiros, cada grupo 

étnico e/ou social/cultural a partir de suas necessidades e realidades, forja processos 

educativos, onde o “ensinar e o aprender são ações mescladas, incorporadas à rotina do dia a 
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dia, ao trabalho, ao lazer e não estão restritas a nenhum espaço específico” (MAHER, 2006, p. 

17). Foi graças à ciência desses processos de educação indígena que as mais de duas centenas 

de povos identificados atualmente no Brasil conseguiram resistir em seus saberes e práticas 

etnoculturais, em suas identidades cultivadas. 

A categoria escola indígena no Brasil foi criada com o Parecer 14/99 do Conselho 

Nacional de Educação. Nele a escola é definida no Artigo 2º, por sua “localização em terras 

habitadas pelas comunidades indígenas”. Contudo, a compreensão dos espaços-tempos em 

que esta se realiza não pode ser entendida como um estabelecimento de ensino localizado nas 

aldeias, localidades em que vivem comunidades indígenas. Do ponto de vista sócio 

antropológico, sua concepção extrapola os espaços e os tempos institucionalizados, visto que 

sua concepção inclui a vida comunitária e seus processos de produção sociocultural. Paladino 

e Czarny (2012) nos propõe a idéia de uma escola indígena como espaço de cruzamento. Uma 

escola que não necessariamente destruiria as experiências dos Povos Indígenas, sendo esta um 

lócus de negociação, aceitação e rejeição (PALADINO; CZARNY, 2012). 

Nesta esteira, Silva (1998), define que a escola indígena é uma nova forma de 

instituição educacional para a revitalização e reelaboração cultural de cada povo, tendo como 

objetivo a conquista de sua autonomia social, econômica e cultural, contextualizada e 

alicerçada em sua memória histórica, na reafirmação de sua identidade étnica. Segundo esta 

análise, Álvares (1999, p. 233) se remete à escola indígena como um local de negociação de 

valores e reinterpretação de significados culturais e simbólicos. 

Seguindo as perspectivas de análise acerca da escola indígena, há de refletir que a 

partir do momento em que a escola se insere em determinado contexto, há a construção de 

uma cultura escolar. Sendo esta compreendida como: “[...] práticas e condutas, modos de 

vida, hábitos e ritos, a história cotidiana do fazer escola – objetos materiais – função, uso, 

distribuição no espaço, materialidade física, simbologia, introdução, transformação [...] e 

modos de pensar, bem como significados e idéias compartilhadas” (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 

68). 

Neste sentido, é neste jogo de reelaboração cultural, de reafirmação de identidades 

étnicas e de reinterpretações culturais e simbólicas, que a escola indígena enquanto lugar de 

fronteira cria uma cultura escolar que lhe é própria e peculiar. Desta forma, não temos escola 

indígena, mas escolas indígenas que constroem diferentes sujeitos sociais. Escolas 

interculturalizadas ou não interculturalizadas com os não-indígenas, com conhecimento 

científico, ou apenas com conhecimentos tradicionais, configurando sujeitos novos e práticas 

novas, fazendo (re) emergir sujeitos tradicionais. 
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Para ampliarmos as discussões, abordaremos a Educação Escolar Indígena a partir da 

primeira década do século XX, por entendermos que tal período dá conta das reflexões 

propostas nessa pesquisa. 

 

2.1 - OS “NOVOS ARES” DE NACIONALIDADE NA REPÚBLICA 

 

Em 1910, logo na primeira República, é criado o Serviço de Proteção ao Índio – SPI, 

órgão responsável pela tutela dos povos indígenas brasileiros. O SPI nasce carregado dos 

valores de “civilidade”, higienismo e eugenia. Acerca desta conjuntura, se somam as 

assertivas de Carvalho (1998) em seu trabalho intitulado “Molde Nacional e Forma Cívica”, 

onde a mesma descreve a ascensão de uma sociedade brasileira de caráter urbano-industrial. 

A partir do Estado se daria a “renovação” e “democratização” social do país. É sob este 

pensamento “renovador” que o SPI vai pautar suas atividades nas primeiras décadas do século 

XX, diante de um pensamento de hegemonia cultural de organização da vida e do trabalho na 

sociedade. 

Enquanto nas cidades a ordem e o discurso era o da civilização, sendo transformada a 

escola “[...] num campo de experimentação e teste de novos métodos e teorias […] com 

objetivo de levantar elementos para a constituição de uma ciência pedagógica, adaptada às 

condições brasileiras” (VIDAL, 2001, p. 19), nas comunidades indígenas o SPI em 

articulação com os Summer Institute of Linguistics-SIL e outras missões religiosas atuavam na 

tradução de bíblias para línguas indígenas, inserindo escolas nas aldeias com adoção do 

português no currículo escolar (SILVA, 2009, p. 37). 

Sob a tutela do SPI, a educação para indígenas teve menor peso em se tratando do 

ensino religioso, sendo dado maior ênfase ao trabalho, ideologia esta de construção da nova 

nação brasileira. Em meio a essas mudanças, o SPI elabora em 1953 o Programa Educacional 

Indígena, com construção de “Clubes Agrícolas”, e as escolas adquirindo o nome de “Casa do 

Índio”. Ao currículo, se acrescentou a disciplina de “Práticas Agrícolas” para os meninos e 

“Práticas Domésticas” para as meninas; e à arquitetura dos prédios, foram dados 

características de casas indígenas, com construção de oficinas de trabalho (AMOROSO, 2001, 

p. 75). 

Em 1967, o SPI é extinto, criando-se a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

promovendo modificações na educação destinada a indígenas. Dentre as mudanças, está o 

ensino bilíngue, uma busca de aproximação às realidades indígenas, obrigando em 1973, com 

a Lei 6.001, também chamada de Estatuto do Índio, o ensino das línguas nativas nas escolas 
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para indígenas. Vale aqui ressaltar que as mudanças promovidas pela FUNAI, vieram no bojo 

da Convenção nº. 107 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, de 05 de junho de 

1957, que trata da “proteção e integração das populações indígenas e outras populações tribais 

e semitribais de países independentes”, que pauta, por exemplo, em seu Artigo 23º, que: 

1. Será ministrado às crianças pertencentes às populações interessadas 

ensino para capacitá-las a ler e escrever em sua língua materna, ou, em caso 

de impossibilidade, na língua mais comumente empregada pelo grupo aque 

pertençam; 2. Deverá ser assegurada a transição progressiva da língua 

materna ou vernacular para a língua nacional ou para uma das línguas 

oficiais do país; 3. Serão tomadas, na medida do possível, as devidas 

providências para salvaguardar a língua materna ou vernacular.  

 

Indo contra o que preconiza a Convenção nº. 107 da OIT, a educação para indígenas, 

pactuada no Estatuto do Índio, possui objetivos claros de integração do Estado. Nesse sentido, 

o mesmo pauta em seu Artigo 50º que: “A educação do índio será orientada para a integração 

na comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e 

valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais.”. 

Como forma de promover o ensino bilingue, a FUNAI cria convênio com o SIL no 

início da década de 1970, tendo esse instituto, o objetivo último de conversão dos indígenas 

ao protestantismo, com a leitura de textos bíblicos. Este convênio foi rompido em 1977 e 

renovado em 1983. Diante das críticas de colonização das línguas indígenas e desfacelamento 

cultural pela prática de conversão ao cristianismo, instituições como: Departamento de 

Linguística da Universidade de Campinas – UNICAMP, Instituto de Letras da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA e Departamento de Antropologia do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro – RJ, o SIL foi perdendo seu prestígio perante as instituições estatais, o que levou o 

Ministério da Educação – MEC, em novembro de 1999 a elaborar um parecer rompendo 

vínculos e apoios governamentais às atividades do SIL. 

Além do trabalho educacional promovido pelo SIL nas aldeias, a FUNAI contava com 

os chamados técnicos indigenistas, responsáveis por diferentes setores da instituição, 

inclusive o de educação dos indígenas. Como técnico indigenista, toma-se a concepção de 

Souza Lima (2007) em que consiste num: 

[…] cargo dentro do organograma da FUNAI. Foi o suporte a partir do qual 

se generalizou o termo indigenista para todo aquele que trabalha 'em defesa' 

das sociedades indígenas, o que permite ampliar seu uso para os 

funcionários do aparelho como um todo, estejam eles hoje dentro ou fora da 

FUNAI. São aqueles indivíduos assim (auto) designados, que passaram por 

certos ritos de treinamento (como, por exemplo, os cursos de indigenismo); 

que integraram, ou integram, certas redes sociais; que comungaram de 

certos pressupostos ideológicos em seu trabalho com as sociedades 

indígenas, qualquer que seja a sua formação acadêmica; que mantêm certos 
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valores, etiquetas, padrões de conduta, um certo conhecimento, portanto, 

que é passível de ser transmitido e reproduzido (SOUZA LIMA, 2007, p. 

178-179). 

 

Atualmente pesquisadores (as) de vários campos do conhecimento e funcionários (as) 

de associações e Organizações Não-Governamentais - ONG's, em defesa dos direitos dos 

povos indígenas, vem recebendo o nome de “indigenistas”. Sendo esta uma categoria 

destinada a aquele (a) que comunga com as cosmologias indígenas, e com suas intersecções 

contemporâneas no campo do direito quanto a Educação Escolar Indígena, saúde diferenciada, 

lutas territoriais, dentre outras. 

O primeiro curso de técnico indigenista ocorreu em 1970, sendo este programado em 

1969 sob o período militar e desenvolvimentista, sobretudo com o intuito de expansão sob a 

região amazônica. O objetivo do curso estava em treinar novos funcionários e qualificar os 

funcionários já existentes (geralmente antigos funcionários do SPI), não tendo muitos destes o 

chamado 2º. Grau completo, sendo esta uma das exigências para o acesso ao cargo de técnico 

em indigenismo. Neste sentido, era preciso diplomar os funcionários e legitimar a Fundação 

Nacional do Índio com um corpo de funcionários qualificados. 

Os cursos pensados e propostos no período militar traziam em seus conteúdos 

expressões deste período, com sentido desenvolvimentista e expansionista do poder militar. 

Os cursos trazem técnicas agrícolas a serem repassadas aos indígenas, noções de primeiros 

socorros com sobrevivência na selva, operação de rádio e rotinas burocráticas e 

administrativas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

No último curso realizado em 1985, os estudantes possuíam um diferencial. Muitos 

destes estavam retornando à FUNAI após o regime da ditadura. Neste sentido, os cursos 

objetivavam a criticidade, rompendo alguns, os vícios do trabalho indigenista, tendo estes 

agora um caráter de diálogo colaborativo com antropólogos, missionários e outros 

indigenistas da FUNAI. Com este curso se esperava reformular a FUNAI e suprimir o caráter 

tutelar, por uma postura de assessoramento e parceria com os povos indígenas. 

Além das questões técnicas, os cursos começaram a incorporar noções de Sociologia, 

Antropologia, estudos etnológicos e investigação linguística. O antigo 2º Grau era a única 

exigência para se tornar técnico indigenista. Muitos destes técnicos tiveram contato com estes 

campos do saber nestes cursos, uma vez que o antigo 2º Grau não incluía Sociologia e 
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Antropologia em seus currículos, além da presença indígena nos estudos historiográficos ser 

superficial.
12

 

Paralelo ao ensino das disciplinas, o curso contava com a participação dos 

funcionários mais experientes com populações indígenas do antigo Serviço de Proteção ao 

Índio - SPI e agora funcionários da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, alguns destes 

“sertanistas”, função existente no plano de cargos e funcionários da FUNAI, que com 

palestras transmitiam lições de como pacificar grupos “arredios” e “hostis”. Somam-se às 

palestras um estágio de campo em que o cursista deveria fazer após a parte teórica do curso, 

indo para um posto indígena da FUNAI sob a supervisão de um chefe, produzindo um 

relatório de campo, registrando sua experiência de trabalho. Nesta esteira, as palestras e os 

estágios atuavam como dispositivos na transmissão do conhecimento, com a experiência de 

trabalho de diferentes indigenistas. 

Após o término do curso, o então formado técnico em indigenismo era destinado a 

uma área indígena para desenvolver um trabalho. Contudo, diante de todo este processo de 

formação articulado, o que se tem evidenciado na Fundação Nacional do Índio- FUNAI é um 

sucateamento do órgão, sendo este denunciado por negligência pelos indígenas, antropólogos, 

Organizações Não-Governamentais e Indigenistas. 

 

2.1.1 - O Protagonismo Indígena e a Educação Diferenciada 

 

As lutas desenvolvidas pelo Movimento Indígena - MI, organizações indígenas e 

demais organizações culminaram nas conquistas presentes na Constituição Federal de 1988, 

que rompeu com a ideologia integracionista, fundamentada no mito da miscigenação, 

responsável por criar imagem e autoimagem de um (a) brasileiro (a) europeizado (a), 

configurando-se num padrão a ser seguido e adotado. Na esteira das lutas do Movimento 

Indígena, estão as Conferências Nacionais e Regionais de Educação Indígena que colocaram e 

vem colocando em debate as reivindicações dos povos indígenas e refletindo as políticas 

públicas que podem vir a atender suas demandas para a Educação Escolar Indígena. Nesta 

perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases- LDB da Educação Nacional nº. 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, veio substituir a Lei 5.692 de 1971, que nada tratava acerca da educação 

                                                 
12

 A Lei 5692/71 revogada pela Lei 9394/96 era quem regulava o antigo 2º Grau, hoje conhecido como Ensino 

Médio. O capítulo da Lei 5692/71 que regula o antigo 2º Grau é o “Capítulo III – Do Ensino de 2º. Grau”, 

estabelecendo dentre outras coisas que: Art. 21- O ensino de 2º Grau destina-se à formação integral do 

adolescente, Art. 22- O ensino de 2º Grau terá a duração mínima de 2.200 (dois mil e duzentas) horas de trabalho 

escolar efetivo e será desenvolvido em pelo menos três séries anuais. 
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escolar indígena, entre outros assuntos. A LDB 9.394/96 traz em seu Capítulo II - Da 

Educação Básica, na Seção I - Das Disposições Gerais, Artigo 26 que: “Os currículos do 

ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. A lei 

complementa ainda no Artigo 26, § 4º “O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e européia”. 

 

2.2 - A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E SEU MARCO LEGAL 

CONTEMPORÂNEO 

 

Como abordamos acima, a década de 1970 foi marcada pela emergência do chamado 

indigenismo alternativo, protagonizado por indígenas e indigenistas em associações e 

diferentes ONG's, e por ensaio dos movimentos indígenas, tidos como táticas, no sentido 

certeauniano de oposição e superação do paradigma assimilacionista. Para Michel de Certeau 

(1994) as estratégias são relações de forças empreendidas por dominadores, legitimando “[...] 

um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma 

gestão de suas relações com uma exterioridade distinta” (CERTEAU, 1994, p. 46); as táticas 

por outro lado, são agenciamentos cotidianos que se torna subversão dos dominados. Neste 

sentido, em 1979, diante da atuação de diversas entidades que desencadearam projetos 

alternativos de educação escolar, foi realizado o primeiro encontro de Educação Indígena 

Nacional. 

Os anos de 1990 caracterizam-se como um período de implementação do ideário 

gestado na década anterior, surgindo as novas palavras de ordem que se tornariam os pilares 

da educação escolar indígena brasileira: “educação bilíngüe e intercultural”, “currículos 

específicos e diferenciados”, “processos próprios de aprendizagem”, que precisavam ser 

materializados no cotidiano escolar. Nesta perspectiva, era preciso construir uma cultura 

escolar em que estivessem pautadas as novas palavras de ordem, o projeto de escola dos 

povos indígenas brasileiros.  

No que se refere às conquistas legais obtidas pelos povos indígenas na luta pelo direito 

a uma educação escolar diferenciada, podemos apontar a Constituição Federal de 1998 que 

anuncia e encaminha possibilidades para uma escola indígena específica, diferenciada, 

intercultural e bilíngue. 
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A LDB 9.394/96, conhecida também como a Lei Darcy Ribeiro é aprovada pelo 

Congresso Nacional em 17 de dezembro de 1996, regularizando a oferta da educação escolar 

bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com recuperação de suas memórias históricas, 

reafirmação das identidades étnicas, valorização das línguas e ciências; o apoio técnico e 

financeiro para a Educação Escolar Indígena com programas integrados de ensino e pesquisa; 

realização de audiências nas comunidades indígenas para planejar objetivos, fortalecer 

práticas sócio- culturais na língua materna; desenvolvimento de currículos específicos e 

programas que correspondam às comunidades, com elaboração e publicação sistemática de 

material didático específico e diferenciado e programas de formação de pessoal especializado 

destinado à Educação Escolar Indígena. 

Além do Artigo 26º, já citado aqui no texto, a LDB 9394/96 traz no Capítulo II- Da 

Educação Básica, Seção I- Das Disposições Gerais, que: 

Art. 23º. A educação básica poderá organizar -se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. 

§ 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 

transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 

como base as normas curriculares gerais. 

§ 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 

inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 

ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei 

(LDB 9394/96, 1996). 

 

Observamos no artigo citado acima que o mesmo dá autonomia à Educação Básica em 

sua organização, o que favorece a Educação Escolar Indígena em seus aspectos sócioculturais, 

respeitando calendário de colheitas, rituais, dentre outros. Nessa linha, a LDB 9394/96 no 

Capítulo II- Da Educação Básica, Seção III- Do Ensino Fundamental, Artigo 32º, Inciso IV, § 

3º coloca que: “O Ensino Fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem”, o que regula no cenário da Educação Escolar Indígena o ensino 

bilíngüe e multilíngüe.  

Num trato mais específico, a Lei 9394/96 regula no Título VIII – Das Disposições 

Gerais nos seguintes artigos: 

Art. 78º. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 

federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 

programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar 

bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 
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I - 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; 

II - 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. 

Art. 79º. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino 

no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, 

desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. 

§ 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades 

indígenas. 

§ 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos 

Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 

comunidade indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 

educação escolar nas comunidades indígenas; 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado. 

 

No Artigo 78º. encontramos o bilinguismo e a interculturalidade como princípio da 

Educação Escolar Indígena, sendo que nos seus incisos apresentam uma relação eqüitativa 

entre os conhecimentos indígenas e não indígenas. Desta forma, a LDB 9394/96 traz em seu 

texto uma abordagem multiculturalista, utilizando-se do conceito de multiciências ao colocar 

os conhecimentos indígenas como mais um tipo ciência produzida na/com a humanidade. Já 

no Artigo 79º. percebemos o fomento e incentivo de pesquisas acerca da educação em 

comunidades indígenas, com os cuidados de consultas às comunidades por meio de 

audiências, bem como o fortalecimento das culturas indígenas. Nota-se no texto da referida lei 

que a escola indígena ocupa um lugar de legitimação das culturas indígenas, espaços de 

construção de si. 

Em seu Artigo 87, a LDB 9.394/96 institui a “Década da Educação”, estabelecendo 

que a união deverá encaminhar ao Congresso Nacional um Plano Nacional de Educação- 

PNE, com diretrizes e metas para esta década, que se iniciou em 1997. Sendo assim, em 9 de 

janeiro de 2001, é instituído o PNE, Lei nº. 10.172/2001, que prevê a criação de programas 

específicos para atender às escolas indígenas, criação de linhas de financiamento para a 

implementação das propostas de educação em áreas indígenas, prover de equipamentos as 

escolas indígenas com material didático pedagógico básico, incluindo bibliotecas, videotecas 

e outros materiais de apoio. 

O PNE/2001 traz uma discussão sobre a Educação Escolar Indígena, iniciando com 

um diagnóstico acerca dessa modalidade no sistema educativo brasileiro, suas diretrizes e a 
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elaboração de 21 (vinte e um) objetivos e metas
13

. O mesmo atribui aos Estados a 

responsabilidade legal pela educação indígena, assumindo dentre as metas, a 

profissionalização e reconhecimento público do magistério indígena, com a criação da 

categoria especifica do magistério e programas continuados de formação sistemática do 

professorado indígena. Tais metas de profissionalização ainda não foram efetivadas, tendo 

poucos estados uma política pública de reconhecimento do magistério indígena. 

Vale evidenciar que durante esse processo de discussão e regulação da Educação 

Escolar Indígena, inúmeras foram as mobilizações e discussões organizadas pelas 

comunidades indígenas. Neste sentido, em 1994 os (as) professores (as) de mais de uma 

dezena de etnias
14

 se reuniram na cidade de Manaus, para refletirem acerca da Educação 

Escolar Indígena, elaborando a Declaração de Princípios que seguem abaixo: 

1- As escolas indígenas deveram ter currículos e regulamentos regimentos 

específicos elaborados pelos professores indígenas juntamente com suas 

comunidades lideranças organizações e assessorias; 

2- As Comunidades indígenas devem, jutamente com os professores e 

organizações indicar direção e supervisão das escolas; 

3- As escolas indígenas deveram valorizar as culturas, línguas e tradições de 

seus povos; 

4- É garantida aos professores, comunidades e organizações indígenas a 

participação paritária em todas as instâncias consultivas e deliberativas de 

órgãos governamentais responsáveis pela educação escolar indígena; 

5- É garantida aos professores indígenas uma formação específica, 

atividades de atualização e capacitação periódica para seu aprimoramento 

profissional; 

6- É garantida a isonomia salarial entre professores índios e não índios; 

7- É garantida a continuidade escolar em todos os níveis aos alunos das 

escolas indígenas; 

8- As escolas indígenas deverão integrar a saúde em seus currículos, 

promovendo a pesquisa da medicina indígena e o uso correto dos 

medicamentos alopáticos; 

9- O estado deverá equipar as escolas indígenas com laboratório onde os 

alunos possam treinar para desempenhar papel esclarecedor junto às 

comunidades no sentido de prevenir e cuidar da saúde. 

10- As escolas indígenas serão criativas, promovendo o fortalecimento das 

artes como formas de expressão de seus povos. 

11- É garantido o uso das línguas indígenas e dos processos próprios de 

aprendizagem nas escolas indígenas. 

12- As escolas indígenas deverão atuar junto às comunidades na defesa, 

conservação, preservação e proteção de seus territórios. 

13- Nas escolas dos não-índios será corretamente tratada e veiculada a 

história e cultura dos povos indígenas brasileiros, a fim de acabar com os 

preconceitos e o racismo. 

                                                 
13

 As metas podem ser observadas na parte que trata da Educação Escolar Indígena no PNE que está anexada a 

esse trabalho.  
14

 As etnias reunidas foram: Apurinã, Baniwa, Baré, Dessano, Jaminawa, Kaxinawa, Kambeba, Kampa, 

Kocama, Kulina, Macuxi, Mayouruma, Marubo, Miranha, Mundurucu, Mura, Pira-Tapuia, Shanenawa, Sateré-

Maué, Tariano, Tauerapang, Tikuna, Tukano, Wanano, Wapixana e Yanomami 
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14- Os municípios, o estado e a união devem garantir a educação escolar 

específica às comunidades indígenas, reconhecendo oficialmente suas 

escolas indígenas de acordo com a Constituição Federal. 

15- A União deverá garantir uma Coordenação Nacional de Educação 

Escolar Indígena, Interinstitucional, com participação paritária de 

representantes dos professores indígenas (PROFESSORES INDÍGENAS 

DO AMAZONAS, RORAIMA E ACRE, 1994). 

 

Como fruto da luta pela Educação Escolar Indígena diferenciada de qualidade é 

elaborado em 1998, o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas - RCNEI, 

pelo Comitê de Educação Escolar Indígena, que é formado por antropólogos (as), educadores 

(as) e pesquisadores (as) e o MEC, com a participação de lideranças e professores (as) 

indígenas de diferentes povos do Brasil. O RCNEI se encontra organizado numa primeira 

parte trazendo os fundamentos políticos, históricos, legais e antropológicos da Educação 

Escolar Indígena; e na segunda parte que trata da prática pedagógica dos (as) professores (as), 

possibilidades de trabalho nas disciplinas: Línguas, matemática, história, geografia, ciências, 

arte e educação física. E os 6 (seis) Temas Transversais: 1) Terra e conservação da 

biodiversidade; 2) Autosustentação; 3) Direitos, lutas e movimentos; 4) Ética; 5) Pluralidade 

cultural; 6) Saúde e Educação.  

Dando prosseguimento à política de regulação da Educação Escolar Indígena, em 14 

de setembro de 1999, o Conselho Nacional de Educação - CNE aprova as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, por meio do Parecer 14/99 que cria a 

categoria escola indígena, definindo os princípios e os fins: 

A Escola Indígena é uma experiência pedagógica peculiar, e como tal deve 

ser tratada pelas agências governamentais, promovendo as adequações 

institucionais e legais necessárias para garantir a implementação de uma 

política de governo que priorize assegurar às sociedades indígenas uma 

educação diferenciada, respeitando seu universo sociocultural (PARECER 

14/99, 1999, p. 10-11). 

 

Acerca da competência para a EEI, o Parecer 14/99 define: 

Dada a diversidade de situações, ao fato de que várias sociedades indígenas 

têm seu território sob a influência de mais de um município e de que várias 

escolas indígenas, embora localizadas fisicamente em um município, estão 

mais próximas ou são atendidas por outro município, será mais adequado 

que as escolas indígenas sejam inseridas nos sistemas estaduais que se 

tornaram responsáveis pela execução das políticas relacionadas à Educação 

Escolar Indígena, podendo, em casos específicos, ter o apoio de municípios 

e de outras entidades já existentes. À União cabe a responsabilidade de 

traçar diretrizes e políticas para a Educação Escolar Indígena nos 

dispositivos da Lei nº 9.424/96 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), já que uma grande 
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parcela dessas escolas não goza dos direitos previstos nesta lei (PARECER 

14/99, 1999, p. 12). 

 

Além das questões acima, o Parecer 14/99 trata da formação do (a) professor (a) 

indígena, do currículo da escola e sua flexibilização, questões normatizadas na Resolução nº. 

3/99 do Conselho Nacional de Educação- CNE, em 17 de novembro de 1999, fixando 

diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. Para tanto, a Resolução nº. 

3/99 resolve: 

Art. 1º - Estabelecer, no âmbito da Educação Básica, a estrutura e o 

funcionamento das escolas indígenas, reconhecendo-lhes a condição de 

escolas com normas e ordenamento jurídico próprios e fixando as diretrizes 

curriculares do ensino intercultural e bilíngüe, visando à valorização plena 

das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua 

diversidade étnica. 

Art. 2º - Constituirão elementos básicos para a organização, a estrutura e o 

funcionamento da escola indígena:  

I – sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda 

que se estendam por territórios de diversos estados ou municípios 

contíguos;  

II – exclusividade de atendimento a comunidades indígenas;  

III – ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades atendidas, 

como uma das formas de preservação da realidade sociolingüística de cada 

povo;  

IV – a organização escolar própria. 

 

No que se refere à formação de professores indígenas, a Resolução 3/99 regula: 
Art. 6º - A formação de professores das escolas indígenas será específica, 

orientar-se-á pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e será desenvolvida no 

âmbito das instituições formadoras de professores.  

Art. 7º - Os cursos de formação de professores indígenas darão ênfase à 

constituição de competências referenciadas em conhecimentos, valores, 

habilidades e atitudes, na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de 

currículos e programas próprios, na produção de material didático e na 

utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa.  

 

Como documento internacional que trata da questão, a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho-OIT é ratificada pelo Brasil em junho de 2003. Nos Artigos 26º, 

27º e 31º, a Convenção afirma que deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros 

dos povos interessados, a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis de ensino, 

pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional. Vejamos: 

Art. 26º - Medidas deverão ser tomadas para garantir que os membros dos 

povos interessados tenham a oportunidade de adquirir uma educação em 

todos os níveis pelo menos em condições de igualdade com a comunidade 

nacional. 

Art. 27º - 1. Os programas e serviços educacionais concebidos para os 

povos interessados deverão ser desenvolvidos e implementados em 

cooperação com eles para que possam satisfazer suas necessidades especiais 

e incorporar sua história, conhecimentos, técnicas e sistemas de valores, 
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bem como promover suas aspirações sociais, econômicas e culturais; 2. A 

autoridade competente garantirá a formação de membros dos povos 

interessados e sua participação na formulação e implementação de 

programas educacionais com vistas a transferir-lhes, progressivamente, a 

responsabilidade pela sua execução, conforme a necessidade; 3. Além disso, 

os governos reconhecerão o direito desses povos de criar suas próprias 

instituições e sis temas de educação, desde que satisfaçam normas mínimas 

estabelecidas pela autoridade competente em regime de consulta com esses 

povos. Recursos adequados deverão ser disponibilizados para esse fim. 

Art. 31º - Medidas de caráter educacional deverão ser tomadas entre todos 

os setores da comunidade nacional, particularmente entre os que se mantêm 

em contato mais direto com os povos interessados, com o objetivo de 

eliminar preconceitos que possam ter em relação a esses povos. Para esse 

fim, esforços deverão ser envidados para garantir que livros de história e 

outros materiais didáticos apresentem relatos equitativos, precisos e 

informativos das sociedades e culturas desses povos.  

 

No amadurecimento das questões étnico-raciais interseccionadas à educação, tem-se a 

demanda do trabalho acerca da temática indígena em escolas não indígenas. Neste caminho, é 

criada a Lei 11.645, promulgada em março de 2008, que insere no sistema educativo 

brasileiro a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-descendente e Indígena. Esta 

lei reconhece a contribuição do aprendizado e saberes tradicionais destes povos na 

constituição da sociedade brasileira. Acerca da Lei 11.645/2008 Bergamaschi e Gomes (2012) 

colacam: 

Se os povos indígenas empreendem esforços para concretizar o diálogo 

intercultural, nos levam a pensar que se a proposta educacional é conviver e 

efetuar trocas com as sociedades indígenas, a escola terá que fazer um 

esforço para conhecer esses povos, sua história e sua cultura e, mais 

especialmente, afirmar uma presença que supere a invisibilidade histórica 

que se estende até o presente (BERGAMASCHI & GOMES, 2012, p. 55). 

 

A Lei 11.645/2008 parte dos princípios de valorização das culturas indígenas no 

processo formativo escolar brasileiro. Contudo, ainda é incipiente o trabalho da temática na 

escola, sendo tímidas as iniciativas de alterações dos currículos escolares, sobretudo em 

cursos de formação de professores e nas políticas de formação continuada.  

Com a adoção de uma política dos territórios, o Decreto 6.861/2009 cria os Territórios 

Etnoeducacionais. Para o MEC, os governos estaduais/municipais devem elaborar um plano 

de ação articulado com vários sujeitos sociais, indígenas, universidades e entidades de apoio, 

para oferecer a Educação Escolar Indígena, observando a sua territorialidade e respeitando 

suas necessidades específicas. Segundo o documento: 

Cada território etnoeducacional compreenderá, independentemente da 

divisão político administrativa do País, as terras indígenas, mesmo que 

descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações 
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intersocietárias caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações 

políticas e econômicas, filiações lingüísticas, valores e práticas culturais 

compartilhados (BRASIL, 2009, Parágrafo Único) 

 

O Decreto 6.861/2009 surge com muitas críticas do Movimento Indígena, alegando 

esse que as comunidades não foram consultadas, sendo uma política de cima para baixo. Tais 

argumentos partem da imposição estatal de etnias a etnoterritórios que essas não tinham 

pertencimento. Um exemplo era o etnoterritório que compreendia as etnias dos estados de 

Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Após protestos e diálogos com as etnias, a 

Bahia pactuou um território próprio, compreendendo seus 15 grupos étnicos, desvinculando 

dos demais estados. 

 Em 10 de maio de 2012 é aprovado o Parecer CNE/CEB Nº. 13/2012, homologado em 

15 de junho de 2012. O Parecer institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Escolar Indígena na Educação Básica. O Parecer é fruto de diálogos entre a Comissão 

Nacional de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação- CNEEI/MEC, instituída 

pela Portaria CNE/CEB nº 4/2010, e o Grupo de Trabalho Técnico Multidisciplinar, criado 

pela Portaria nº 593, de 16 de dezembro de 2010. O que culmina na Resolução nº 5, de 22 de 

junho de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar 

Indígena na Educação Básica, trazendo em seu Parágrafo Único: Estas Diretrizes Curriculares 

Nacionais estão pautadas pelos princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, 

do bilingüismo e da interculturalidade, fundamentos da Educação Escolar Indígena. 

 A Resolução nº 5/2012 traz em seu Título II-Dos Princípios da Educação Escolar 

Indígena os seguintes artigos: 

Art.-3º Constituem objetivos da Educação Escolar Indígena proporcionar 

aos indígenas, suas comunidades e povos:  

I - a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas 

identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 

II - o acesso às informações, conhecimentos técnicos, científicos e culturais 

da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-indígenas. 

Parágrafo único: A Educação Escolar Indígena deve se constituir num 

espaço de construção de relações interétnicas orientadas para a manutenção 

da pluralidade cultural, pelo reconhecimento de diferentes concepções 

pedagógicas e pela afirmação dos povos indígenas como sujeitos de 

direitos. 

Art.-4º Constituem elementos básicos para a organização, a estrutura e o 

funcionamento da escola indígena: 

I - a centralidade do território para o bem viver dos povos indígenas e para 

seus processos formativos e, portanto, a localização das escolas em terras 

habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por territórios 

de diversos Estados ou Municípios contíguos;  

II - a importância das línguas indígenas e dos registros lingüísticos 

específicos do português para o ensino ministrado nas línguas maternas das 
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comunidades indígenas, como uma das formas de preservação da realidade 

sociolinguística de cada povo; 

III - a organização escolar própria, nos termos detalhados nesta Resolução; 

IV - a exclusividade do atendimento a comunidades indígenas por parte de 

professores indígenas oriundos da respectiva comunidade. 

Parágrafo único: A escola indígena será criada em atendimento à 

reivindicação ou por iniciativa da comunidade interessada, ou com a 

anuência da mesma, respeitadas suas formas de representação. 

Art.-5º Na organização da escola indígena deverá ser considerada a 

participação de representantes da comunidade, na definição do modelo de 

organização e gestão, bem como: 

I - suas estruturas sociais; 

II - suas práticas socioculturais, religiosas e econômicas; 

III - suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e 

métodos de ensino-aprendizagem; 

IV - o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o 

contexto sociocultural de cada povo indígena; 

V - a necessidade de edificação de escolas com características e padrões 

construtivos de comum acordo com as comunidades usuárias, ou da 

predisposição de espaços formativos que atendam aos interesses das 

comunidades indígenas. 

Art.-6º Os sistemas de ensino devem assegurar às escolas indígenas 

estrutura adequada às necessidades dos estudantes e das especificidades 

pedagógicas da educação diferenciada, garantindo laboratórios, bibliotecas, 

espaços para atividades esportivas e artístico-culturais, assim como 

equipamentos que garantam a oferta de uma educação escolar de qualidade 

sociocultural. 

 

Diante dos dados apresentados, no bojo das lutas das comunidades indígenas 

brasileiras encontra-se a reivindicação por uma escola indígena, específica, diferenciada, 

bilíngue/ multilíngüe e intercultural de qualidade. Desta forma, a escola indígena específica e 

diferenciada vista pelos Povos Indígenas brasileiros é aquela que está a serviço das 

particularidades de cada povo e que sabe dialogar com os saberes, os fazeres e as experiências 

que estes trazem em seu corpo, sua oralidade e cosmologia. 

 

2.3 - ALGUNS DADOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL 

 

Segundo o Censo Escolar da Educação Básica, ano 2012
15

, existem 2.954 escolas 

indígenas em 26 estados brasileiros, sendo a maior concentração na região Norte, com 1830 

escolas, ou 62% do total. A região Nordeste vem sendo a segunda maior região, com 605 

escolas, seguida da região Centro – Oeste com 289, Sul com 159 e Sudeste com 71 escolas. 

 

 

                                                 
15

 Dados obtidos a partir da servidora do INEP, Gabriela Gomes Aguiar, disponibilizado na lista de e-mail do 

grupo “Rede Nacional de Educação Escolar Indígena”. 
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Tabela 01-Concentração de Escolas Indígenas por Região 

Região Número de Escolas Indígenas 

Norte 1.830 

Nordeste 605 

Centro-Oeste 289 

Sul 159 

Sudeste 71 

Fonte: Dados INEP 2013. 

Da região Nordeste o Maranhão é o estado com o maior número de escolas, 315, 

acompanhado de Pernambuco com 122, Bahia com 72, Piauí com 43, Ceará 39, Paraíba 35, 

Alagoas 18, Sergipe 1 e Rio Grande do Norte 1. 

 

Tabela 02-Concentração de Escolas Indígenas por Estados da Região Nordeste 

Maranhão 315 

Pernambuco 122 

Bahia 72 

Piauí 43 

Ceará 39 

Paraíba 35 

Alagoas 18 

Sergipe 01 

Rio Grande do Norte 01 

Fonte: Dados INEP 2013. 

Importante observar o crescimento no número de escolas indígenas da região 

Nordeste, região esta que durante décadas era tida como ausente de etnias indígenas, ou 

povoada por “mestiços”. Tal crescimento se deve ao número de etnias que vem exigindo seu 

reconhecimento étnico perante o estado brasileiro. Etnias até então dadas como extintas, como 

é o caso dos Tupinambá, na região de Olivença – BA, que num processo de afirmação étnica 

conquistam seu reconhecimento étnico pelo estado e a posse de seu território. Tal fenômeno é 

conhecido como etnogênese. Para Bartolomé (2006), etnogênese é um “[...] processo básico 

de configuração e estruturação da diversidade cultural humana” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 

40). Como fenômeno presente na cultura humana, a etnogênese nem sempre é vista com bons 

olhos, principalmente quando afirmar-se como indígena é desencadear uma série de políticas 
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públicas de direito. Neste sentido, situar a etnogênese numa arena de poderes torna-se 

imprescindível no entendimento dos discursos que estão entrelaçados no jogo identitário. Um 

exemplo de tal análise pode ser observado nos recentes ataques às comunidades indígenas do 

Sul da Bahia, local em que também se encontra o grupo étnico dialogado nessa pesquisa. 

Observemos a foto abaixo: 

 

           Figura 02 - Outdoor espalhado pela região do Sul da Bahia. 

 

           Fonte: Acervo do autor 

O outdoor deixa clara a intenção de marginalização étnica dos Povos Indígenas no Sul 

da Bahia. No mesmo percebe-se que na arena de poderes está localizado o embate pela 

demarcação dos territórios. Ainda no diálogo com o fenômeno da etnogênse, Bartolomé 

(2006) argumenta: 

Há alguns anos, antropólogos, parcela da opinião pública e classes políticas 

envolvidas na questão, vem reagindo com certa surpresa em face dos atuais 

processos de etnogênese, como se esses fossem um elemento inédito [...] No 

entanto, os povos nativos sempre estiveram ali, não como fósseis viventes 

do passado, mas sim como sujeitos participantes da história, como 

sociedades dotadas de dinâmicas próprias que transcendem as percepções 

estáticas (BARTOLOMÉ, 2006, p. 44). 
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Acerca do que diz Bartolomé (2006), pode ser identificado entre os Pataxó, que após o 

“Fogo de 1951” passaram a se identificar na região como caboclos, permanecendo algumas 

famílias até o ano 2000 sob essa identificação, retomando sua identidade Pataxó e a retomada 

dos seus territórios após essa data, em comemoração aos 500 anos do Brasil, em Porto 

Seguro. 

Nesta esteira, Oliveira (1998) nos faz pensar numa etnologia que vá além das perdas e 

ausências culturais. Uma etnologia que a fundamentação do evolucionismo cultural norte-

americano e o estruturalismo francês não dariam conta. Não é à toa que os Povos Indígenas do 

Nordeste durante muito tempo não foram tomados por estudos etnológicos. Ainda nesta 

análise, é sob o rótulo de “índios misturados” que ocorre a marginalização étnica dos índios 

do Nordeste, marginalização esta que perdura até os dias atuais, como é observável no 

outdoor acima. É somente a partir da década de 1990 que a “etnologia das perdas” passa a ser 

analisada num enfoque interétnico, da emergência étnica e reconstrução cultural, pela 

bibliografia inglesa e norte-americana sobre etnicidade e antropologia política. 

No que se refere à caracterização das escolas, o censo mostra que estas se concentram 

nas redes estaduais e municipais de educação, sendo respectivamente um percentual de 46% e 

52% do total. Observa-se que mesmo sendo a Educação Escolar Indígena uma obrigação dos 

Estados (em colaboração com a União e Municípios), o maior percentual de escolas ainda está 

sob a responsabilidade dos municípios, o que dificulta a gestão dessa modalidade de ensino na 

construção de políticas públicas para a formação do professor indígena, carreira do magistério 

indígena, dentre outras. Ao analisar os responsáveis pela Educação Escolar Indígena, 

Grupioni (2008) faz a seguinte consideração: “Os princípios generalistas, elaborados no 

âmbito federal, pairam de forma inconteste, porém com baixa aplicação, nos contextos 

estaduais e locais, não produzindo disciplinamento de situações específicas e particulares.” 

(GRUPIONI, 2008, p. 100). É diante dessa falta de “disciplinamento” que encontramos 

escolas em seus mais variados tipos e estruturas físicas, muitas vezes no mesmo território 

etnoeducacional (algumas melhores e outras mais precárias); bem como professores (as) 

indígenas com formação e outros sem formação, quando senão professores (as) não-indígenas 

na sala de aula. 

  Acerca da localização, as escolas indígenas estão concentradas no campo, mostrando 

uma grande vinculação com os territórios, sendo que 92% dessas escolas estão em terras 

indígenas. Esse dado de concentração poderia ser comemorado, se não fossem os limites da 

política brasileira no reconhecimento dos direitos dos indígenas em áreas urbanas. 
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Em se tratando de estrutura física, 73% estão localizados em prédio escolar, com 

22,92% funcionando em paiol/rancho/galpão/barracão, 10,16% em outros locais, 6,13% na 

casa do (a) professor (a), 3,66% em salas de outras escolas e 1,76% em templos de igrejas.  

 

Tabela 03-Tipos de Estrutura Física das Escolas Indígenas 

Prédio Escolar 73% 

Paiol/rancho/galpão/barracão 22,92% 

Outros locais 10,16% 

Casa do (a) Professor (a) 6,13% 

Salas de outras Escolas 3,66% 

Templos de Igrejas 1,76% 

Fonte: Dados INEP 2013. 

Quando partimos para o tipo de abastecimento de água, em mais da metade das 

escolas indígenas no Brasil (50,1%) os (as) alunos (as) não bebem água filtrada, sendo a 

definição utilizada pelo censo escolar para água filtrada, aquela em condições adequadas para 

o consumo humano. No que tange a outros serviços, 42,21% das escolas indígenas ainda não 

possuem energia elétrica e 2,8% possuem esgoto sanitário fornecido pela rede pública.  

 

Tabela 04-Outros Tipos de Serviços 

Sem acesso a água filtrada 50,1% 

Sem energia elétrica 42,21% 

Que possuem esgoto sanitário pela rede 

pública 

2,8% 

Fonte: Dados INEP 2013. 

Com relação à destinação do lixo, 73,46% queimam o lixo, 25,02% jogam em outra 

área, 11,58% enterram, 10,63% tem coleta periódica, 6,09% destinam outros fins e 1,49% 

reciclam.  

 

Tabela 05-Destinação do Lixo 

Queimam o lixo 73,46% 

Jogam em outra área 25,02% 

Enterram 11,58% 

Tem coleta periódica 10,63% 
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Destinam outros fins 6,09% 

Reciclam 1,49% 

Fonte: Dados INEP 2013. 

No que concerne à alimentação escolar, 99,15% das escolas oferecem, sendo que 

apenas 55,42% dos prédios possuem cozinhas.  

Ao debruçarmos sobre o ponto da infraestrutura da Educação Escolar Indígena, como 

vem sendo construídas as escolas, sua qualidade nas relações com os territórios, vemos como 

essa política é de faltas. Vale aqui pensar que as ausências em termos físicos muitas vezes são 

justificadas pela categoria de escola diferenciada, aproveitando-se desta para escamotear os 

problemas e as desigualdades sociais. 

Em relação aos equipamentos, um dos principais que as escolas indígenas possuem é a 

televisão, com 3,2% do total das escolas. Já a política do material didático, 55% das escolas 

indígenas utilizam material específico; sobre o uso das línguas indígenas, 1.954 escolas fazem 

uso de sua língua materna, 1.643 tem o ensino bilíngue e 321 escolas ministram suas aulas 

apenas na língua indígena. A utilização de material específico nas escolas indígenas é 

fomentada por editais para produção de materiais didáticos da Secretaria Nacional de 

Educação Escolar Indígena, pela SECADI. Os editais aproveitam muitas vezes os trabalhos 

dos (as) próprios (as) professores (as) indígenas nos cursos de Magistério Indígena e 

Licenciaturas Interculturais Indígenas. Há cada vez mais um incentivo à reconstrução das 

línguas nativas, sendo essa em determinados contextos, a maneira de afirmar-se etnicamente 

como índio. Falar uma língua nativa significa para a sociedade nacional que esse não teve 

perdas culturais, não aculturou-se, sendo “mais índio” do que aqueles que falam somente o 

português. No que se refere ao ensino bilíngue, D‟Angelis (2013) fez a seguinte ponderação 

durante a II Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena realizada em Serra Negra – 

SP em 2013: “Muita gente pensa que ensino bilíngue é uma escola que ensina duas línguas. 

Ensino bilíngue é uma escola que se ensina em duas línguas”. Essa fala de D‟Angelis serve 

para problematizar o ensino das línguas maternas nas escolas indígenas. Neste sentido, em 

busca de uma afirmação étnica a partir da língua materna tem havido mais ensaios de um 

bilingüismo, do que necessariamente um ensino bilíngue nos termos que se refere D‟Angelis.  

O número de matrículas registrado em escolas indígenas no ano de 2012 foi um total 

de 234.859 no espaço rural e 28.972 no espaço urbano. Tendo a Bahia realizado um total de 

12.861 matrículas na zona rural e 6.309 na zona urbana. Em termos de modalidades e etapas, 

os números de 2012 foram:  
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Tabela 06-Número de Matrículas por Modalidade e Etapas em 2012 

Educação de Jovens e Adultos- EJA nos anos 

finais 

 

9.264 

Educação de Jovens e Adultos- EJA nos anos 

iniciais 

 

13.170 

Educação de Jovens e Adultos- EJA 

integrada à Educação Profissional de Nível 

Médio 

 

214 

Educação de Jovens e Adultos- EJA Médio 3.074 

Educação de Jovens e Adultos- EJA 

Formação Inicial e Continuada 

 

210 

Educação de Jovens e Adultos- EJA Pró 

Jovem Urbano 

 

90 

Educação Especial na Educação Infantil 90 

Educação Especial em EJA 9 

Educação Especial em EJA anos iniciais 121 

Educação Especial no Ensino Fundamental 

em anos iniciais 

 

5 

Educação Especial no Ensino Fundamental 

em anos finais 

 

86 

Ensino Regular na Educação Infantil 22.856 

Ensino Regular na Educação Profissional 824 

Ensino Regular no Ensino Fundamental anos 

finais 

 

53.843 

Ensino Regular no Ensino Fundamental anos 

iniciais 

 

113.495 

Ensino Regular no Ensino Médio 16.056 

Ensino Regular no Ensino Médio em 

Magistério 

 

594 

Ensino Regular no Ensino Médio Integrado 936 

Fonte: Dados INEP 2013. 

A concentração de um maior número de matrículas na área rural não é de estranhar. É 

de se comemorar o aumento de matrículas na área urbana. Isto se deve a um amadurecimento 
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acerca da identidade étnica no Brasil, particularmente no nordeste brasileiro, com o 

reconhecimento de populações indígenas no espaço urbano e a promoção de políticas públicas 

para as mesmas. 

Em análise ao perfil dos (as) alunos (as), esses (as) são 51,04% do sexo masculino e 

48,96% do sexo feminino, numa variação de idades em: 

 

Tabela 07-Número de Matrículas por Grupos de Idades 

0 a 3 anos 847 

4 a 5 anos 9.051 

6 a 14 anos 133.417 

15 a 17 anos 32.325 

18 a 24 anos 28.574 

25 a 29 anos 8.656 

Mais de 29 anos 23.573 

Fonte: Dados INEP 2013. 

Acerca do perfil dos (as) docentes, estes (as) estão atuando nas seguintes modalidades 

e etapas:  

 

Tabela 08-Número de Docentes atuando em Modalidades e Etapas nas Escolas 

Indígenas em 2012 

Educação de Jovens e Adultos – EJA nos 

anos finais 

 

1.052 

Educação de Jovens e Adultos – EJA nos 

anos iniciais 

 

906 

Educação de Jovens e Adultos – EJA nos 

anos iniciais e finais 

 

97 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

integrada à Educação Profissional de Nível 

Médio 

 

71 

Educação de Jovens e Adultos – EJA Médio 419 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Formação Inicial e Continuada 

 

30 

Educação de Jovens e Adultos – EJA Pró  
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Jovem Urbano 15 

Educação Especial na Educação Infantil 7 

Educação Especial em EJA nos anos finais 1 

Educação Especial em EJA nos anos iniciais 17 

Educação Especial no Ensino Fundamental 

nos anos iniciais 

 

21 

Educação Especial no Ensino Fundamental 

nos anos finais 

 

1 

Ensino Regular- ER na Educação Infantil 1.558 

Ensino Regular - ER na Educação 

Profissional 

 

65 

Ensino Regular- ER no Ensino Fundamental 

nos anos finais 

 

4.102 

Ensino Regular- ER no Ensino Fundamental 

nos anos iniciais 

 

4.162 

Ensino Regular- ER no Ensino Médio 1.903 

Ensino Regular- ER no Ensino Médio em 

Magistério 

 

69 

Ensino Regular- ER no Ensino Médio 

Integrado 

 

122 

Multisseriado de 8 e 9 anos 140 

Multisseriado de 8 anos 467 

Multisseriado de 9 anos 3.376 

Multietapa 809 

Correção de Fluxo de 8 anos 15 

Correção de Fluxo de 9 anos 31 

Fonte: Dados INEP 2013. 

O número de docentes que se declarou indígenas no censo foi de 50%, sendo que um 

total de 36,2% dos docentes em escolas indígenas possuem o Ensino Superior com um 

número de 5.274 docentes; que possuem apenas o Ensino Fundamental incompleto são 493; 

com Ensino Fundamental completo 1.070; com Ensino Médio – Magistério Indígena 2.853 e 

com Ensino Médio 3.368.  
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Tabela 09-Escolaridade dos Docentes que atuaram nas Escolas Indígenas em 2012 

Ensino Superior 5.274 

Ensino Fundamental Incompleto 493 

Ensino Fundamental Completo 1070 

Ensino Médio- Magistério Indígena 2.853 

Ensino Médio 3.368 

Fonte: Dados INEP 2013. 

Podemos perceber nos dados apresentados um caleidoscópio de diversidade nos (as) 

professores (as) das escolas indígenas brasileiras. Um dado interessante a ser observado é a 

quantidade de professores (as) não indígenas atuando na Educação Escolar Indígena, o que 

mostra de certa forma uma ineficiência na contratação de professores (as) indígenas a 

primeiro momento. Contudo, tais dados mereceriam uma análise levando-se em conta as 

vontades das comunidades indígenas envolvidas no processo. Os seus projetos de escola 

indígena e até mesmo como se dá a relação desse (a) professor (a) não indígena com a 

comunidade, os conhecimentos tradicionais e os processos educativos. Acerca da 

escolaridade, os dados são apresentados de forma genérica, não revelando a qualidade do 

Ensino Superior acessado por esses (as) professores (as). Nas etnografias construídas com o 

Povo Pataxó, percebemos que o acesso ao Ensino Superior muitas vezes se dá de maneira 

precária, com acesso de cursos à distância de qualidade duvidosa e sem nenhuma 

especificidade. No que se refere à Educação Básica, por exemplo, muitos (as) professores (as) 

Pataxó tiveram acesso por exames supletivos, pagando a institutos privados nos municípios 

vizinhos. 

 

2.4 - A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA 

 

           As primeiras escolas para indígenas que se tem notícias no estado da Bahia são 

datadas na década de 1940, ainda sob a gestão do SPI. Nessas escolas, alguns Povos Indígenas 

recebiam a educação escolar. Segundo Silva (2009), era uma educação escolar ofertada sem 

nenhuma preocupação com as diversas etnias espalhadas pelo território baiano. Em 1970, dá-

se a escolarização do Povo Tuxá de Rodelas, seguindo com a contratação de algumas 

professoras pela FUNAI, para trabalharem no Norte do estado com os Povos Kiriri, Kaimbé, 

Pankararé e Tuxá. Neste sentido, cabe ressaltar que esta educação era ministrada por não-

índios, com currículos descontextualizados, marcada ainda pela ideologia assimilacionista. 
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Na década de 1980, o Movimento Indígena baiano começa a se organizar, exigindo a 

incorporação de professores (as) indígenas em suas escolas. Porém, é no início da primeira 

década do século XXI, que a Bahia adotará políticas mais específicas na construção de uma 

escola indígena, e não uma escola para indígenas.  

Acompanhando a legislação nacional que norteia a Educação Escolar Indígena, a 

Bahia cria, pelo Decreto nº. 8.471 em 12 de março de 2003, a categoria de escola indígena no 

sistema estadual de ensino baiano. Neste caso, além de criar a categoria escola indígena em 

seu Artigo 1º, fica decretado: 

Parágrafo Único - A Escola Indígena terá normas e ordenamento jurídicos 

próprios, fundamentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Escolar Indígena. 

Art. 2º - As atividades de gestão e docência da Escola Indígena serão 

exercidas, prioritariamente, por professores indígenas oriundos da 

respectiva etnia, e na falta destes, poderão ser exercidas por docentes não 

indígenas, desde que haja consentimento da respectiva comunidade. 

Art. 3º - Na definição da organização, da estrutura e do funcionamento da 

Escola Indígena será considerada a efetiva participação da comunidade, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

I?”Localização em terras habitadas por comunidades indígenas, 

respeitando-se suas estruturas sociais; 

II ?”Organização escolar própria (currículo, regimento da escola, calendário 

e projeto político pedagógico). 

Art. 4º - Os municípios que dispuserem de condições técnicas e financeiras 

adequadas e a anuência das comunidades indígenas poderão oferecer 

educação escolar indígena em regime de colaboração com o Estado. 

Art. 5º - As escolas que oferecem educação escolar aos povos indígenas 

devem se adequar às normas estabelecidas neste Decreto.  

 

No mesmo ano, o Parecer 002/2003 do Conselho Estadual de Educação – CEE/BA, 

aprova o curso de Magistério Indígena em Nível Médio, tendo um currículo voltado para a 

formação de professores (as) que estão atuando nas escolas indígenas do estado. O Magistério 

Indígena é parte da política do MEC na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade – SECAD, com orçamento do FNDE. O curso teve seu início em 2006, com a 

execução na época pela Coordenação de Educação Indígena e do Campo, pretendendo formar 

108 professores (as) de nove etnias. Contudo, em 2007 a Coordenação Indígena é 

desvinculada da Coordenação do Campo, respondendo pela execução do curso. 

Pedagogicamente o curso se encontrava organizado com um total de 3.200 horas, que 

deveriam ser executadas num período de 3 anos. Desta forma, o curso estaria dividido em 

módulos presenciais de 40 horas mensais, negociados de acordo com o calendário das escolas 

indígenas, tendo aulas e outras atividades presenciais, atividades não presenciais, os 

chamados estudos autônomos e pesquisas orientadas, ações em sala de aula nas aldeias, dentre 
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outras atividades político-pedagógicas. Os módulos presenciais aconteciam em Salvador, o 

que dificultava a presença dos (as) cursistas. Diante dos percalços encontrados, como atraso 

nos repasses dos recursos ao curso, dificuldade na contratação de (a) professores (as) 

especializados (as) e burocracia nos processos licitatórios, o curso encerra suas atividades 

somente em 2011.
16

 

Dando continuidade, no ano seguinte é promulgada a Resolução nº. 106/2004 do 

Conselho Estadual de Educação – CEE/BA, estabelecendo diretrizes e procedimentos que 

organizam a educação escolar indígena no estado. Em 2006, é aprovado em 15 de setembro o 

Plano Estadual de Educação da Bahia, sendo estabelecido nesse, diretrizes, metas e objetivos 

para a Educação Escolar Indígena para os dez próximos anos no Estado. Dentre alguns 

objetivos e metas do Plano Estadual de Educação está a ampliação de vagas nas escolas 

indígenas, implantação da educação profissional visando a autosustentação, construção de 

escolas obedecendo ao projeto arquitetônico de cada Povo Indígena, regulamentação e 

profissionalização a partir de concurso público do magistério indígena, com concurso 

diferenciado e criação da categoria de professor (a) indígena.  

A ultima lei estadual é 18.629/2010 que cria a carreira de professor indígena no 

magistério estadual baiano, com abertura de concurso público tendo como exigência de 

formação ter cursado o Magistério Indígena Nível Médio, ou ainda ter cursado o Ensino 

Médio regular em escola não indígena, mas estar matriculado no curso de formação inicial e 

continuada para professores (as) indígenas, oferecido pela Secretaria Estadual de Educação. 

Num movimento para que essa lei saia do prescrito, recentemente, a Bahia se tornou palco de 

inúmeras reivindicações de professores (as) indígenas que exigem a abertura de concurso 

público para o magistério indígena. Eis a fala de um professor durante a ocupação da sede da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia: “Estamos há 13 anos trabalhando em serviço 

temporário, já tivemos várias negociações com o governo e nenhum concurso foi realizado. 

Recebemos em média 40% a menos que um professor comum com a mesma formação, o que 

é um absurdo.” 
17

 

Ao analisarmos a política legislativa da Educação Escolar Indígena na Bahia, percebe-

se o seu aspecto normatizador do Estado frente esta modalidade educativa. Dentro da análise 

Bourdieusiana dos tipos de capitais, observa-se que o capital simbólico e/ou capital social até 

                                                 
16

 Em 2011, durante atividades desenvolvidas nas aldeias Pataxó do Território Kai- Pequi, fui convidado a 

trabalhar no Magistério Indígena, desenvolvendo atividades de supervisão de estágio e orientação de monografia 

de 5 professores (as) indígenas.  
17

 Pronunciamento de Agnaldo Pataxó, professor da Escola Estadual da Aldeia Caramuru, em Pau Brasil, Sul da 

Bahia, para site de notícias G1. http://m.g1.globo.com/bahia/noticia/2013/09/professores-indigenas-ocupam-

secretaria-da-educacao-por-concurso.html. 

http://m.g1.globo.com/bahia/noticia/2013/09/professores-indigenas-ocupam-secretaria-da-educacao-por-concurso.html
http://m.g1.globo.com/bahia/noticia/2013/09/professores-indigenas-ocupam-secretaria-da-educacao-por-concurso.html
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então exigidos para ser professor em determinada escola indígena, passam a ter menos 

relevância, sendo o capital cultural de estado institucionalizado, ou seja, aquele chancelado 

pelo coletivo a partir dos diplomas mais valorizados, a via de acesso à carreira do magistério 

indígena (BOURDIEU, 2011, p. 78-79). Atualmente uma das instâncias de reflexão da 

Educação Escolar Indígena na Bahia está sendo o Fórum Estadual de Educação Escolar 

Indígena, em que se tem discutido as particularidades da educação escolar de cada etnia, 

servindo como lócus de controle social da política escolar indígena dentro do estado. 

Na atualidade, a Bahia é o estado com maior concentração em população indígena do 

Nordeste, sendo também o estado nordestino com o maior número de etnias. As etnias que 

compõem o estado da Bahia são: Arikosé, Atikum, Kaimbé, Kantaruré, Kariri, Kiriri, 

Pankararé, Pankararú, Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe, Tupinambá, Tuxá, Xucuru- Karirí, Payayá 

e Tupã. Segundo dados da FUNAI – DF, a população indígena no estado da Bahia no ano de 

2011 era de 11.677 em 76 aldeias e 24 municípios. 

Dentro da política dos Territórios Etnoeducacionais, a Bahia localiza-se no Território 

EtnoEducacional Yby Yara, que em Tupi significa “Donos da Terra”, abrangendo todos os 

Povos Indígenas que compõem o estado, havendo uma pactuação na gestão da Educação 

Escolar Indígena entre estado e municípios, a partir do plano de ação elaborado por lideranças 

indígenas, MEC, FUNAI, Universidades, Organizações Indígenas e Indigenistas, Secretarias 

Estadual e Municipais de educação. Segundo dados da Secretaria Estadual de Educação da 

Bahia (2012), existem 59 escolas indígenas no estado
18

, sendo 25 gestadas pelo sistema 

estadual, e 34 pelos sistemas municipais, com um total de 7.730 estudantes distribuídos nos 

seguintes níveis e modalidades: 944 na Educação Infantil, 3.882 no Ensino Fundamental I e 

II, 303 no Ensino Médio, 903 na Educação de Jovens e Adultos.  

  

2.4.1 - O acesso ao Ensino Superior e a Formação de Professores(as) Indígenas 

 

Uma das pautas contemporâneas da Educação Escolar Indígena tem sido o acesso ao 

Ensino Superior e as políticas de formação inicial e continuada para professores indígenas. No 

estado da Bahia, tem se dado a partir da política de afirmação das cotas nas Universidades 

Estaduais e Universidades Federais, os cursos de Licenciaturas Interculturais e pela entrada 

em instituições particulares em nível presencial e na modalidade de Educação à Distância – 

EAD. 

                                                 
18

 O censo escolar de 2013 traz um número de 72 escolas indígenas no Estado da Bahia. 
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Silva (2009, p. 51) analisando o acesso ao Ensino Superior de professores Pataxó, 

pontua que a política das cotas não tem atendido as necessidades dos povos indígenas da 

Bahia, tendo estes o desejo por uma Universidade ou um Campus Intercultural no estado. A 

reivindicação se coloca dentro das dificuldades apresentadas no deslocamento de indígenas às 

instituições em outras cidades, ou muitas vezes pelo fato que estas instituições não 

apresentam um diálogo intercultural com os saberes indígenas (SILVA, 2009, p. 52). Para 

Silva (2009) “a luta pela Universidade e ou pelo Campus Intercultural torna-se então uma luta 

dos povos indígenas na Bahia, na concretização do primeiro Campus Intercultural Indígena de 

Ensino Superior do Nordeste” (SILVA, 2009, p. 52).   

Acerca deste ponto, ao discutir agência e espaço social, Bourdieu (2004) considera que 

“o espaço social, bem como os grupos que nele se distribuem, são produtos de lutas históricas 

(nas quais os agentes se comprometem em função de sua posição no espaço social e das 

estruturas mentais através das quais elas apreendem esse espaço)” (BOURDIEU, 2004, p. 26). 

 

2.4.1.1 - As Licenciaturas Interculturais Indígenas 

 

As Licenciaturas Interculturais Indígenas, também chamadas de Terceiro Grau 

Indígena, são destinadas à formação de professores indígenas, sendo estas reservadas apenas 

para indígenas, a partir da configuração étnica dos Territórios Etnoeducacionais. As primeiras 

experiências são da Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT em 2001, pioneira 

neste processo, inclusive formando indígenas de outras regiões, da Universidade Federal de 

Roraima – UFRR em 2003, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, que também 

atende o Povo Pataxó localizado no Extremo Sul da Bahia, Universidade Estadual de São 

Paulo – USP, Universidade Federal do Amazonas - UFAM, dentre outras. No Nordeste, as 

experiências pilotos são da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Universidade 

Estadual da Bahia – UNEB, Instituto Federal da Bahia – IFBA e Universidade Estadual de 

Alagoas – UNEAL. 

Com o intuito de formar professores indígenas no estado, surgem dois cursos no 

Ensino Superior, destinadas a esse fim: A Licenciatura Intercultural em Educação Escolar 

Indígena - LICEEI e a Licenciatura Intercultural – LINTER. A Licenciatura Intercultural em 

Educação Escolar Indígena – LICEEI surge em atendimento às demandas dos Povos e 

Comunidades Indígenas da Bahia, respondendo o Edital de nº. 3 de 24 de junho de 2008 do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade – SECAD, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e 
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Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas – PROLIND.  O Projeto 

do Curso LICEEI/UNEB, inclui 108 graduandos (as), divididos (as) em duas turmas; uma 

turma funcionando no Norte do Estado, no Departamento de Educação, no Campus da UNEB, 

em Paulo Afonso, a outra funcionando no Extremo Sul da Bahia, vinculado ao Departamento 

de Educação Campus X, de Teixeira de Freitas. Esta última, em atendimento às 

reivindicações dos (as) próprios (as) estudantes indígenas, membros dos povos e comunidades 

Tupinambá, Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe (BATISTA; SILVA & ANDRADE, 2010). A 

Licenciatura Intercultural – LINTER do IFBA teve seu vestibular realizado em 2010 

oferecendo 80 vagas para a etnia de Porto Seguro (Pataxó) e municípios vizinhos (Pataxó, 

Pataxó Hã Hã Hãe e Tupinambá) nesta primeira turma, sendo o curso aberto para todas as 

etnias, com a etnicidade comprovada por documentos expedidos pela FUNAI e atestado do 

Cacique da aldeia a qual pertence. O curso também tem o apoio financeiro do Programa de 

Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas – PROLIND, com a duração de 04 anos 

divididos em ciclos com estudos de conhecimentos indígenas e profissionais; bem como 

estudo da língua indígena de sua etnia. 

Um ponto que observei enquanto estava na equipe técnica do curso de Licenciatura 

Intercultural em Educação Escolar Indígena – LICEEI da Universidade do Estado da Bahia 

foi o controle social de acesso ao curso por parte das comunidades indígenas. Durante o 

primeiro período, que aconteceu no Território Indígena Pataxó Kaí - Pequi, em 

Cumuruxatiba/Prado – Bahia, a coordenação do curso recebeu denúncias por parte de alguns 

(mas) graduandos (as), os mesmos diziam que haviam matriculados (as) com documentos 

forjados para o acesso à matrícula, mas que não eram indígenas. Depois de averiguações entre 

as partes e lideranças, ocorreram os afastamentos devidos. 

Cabe aqui também mencionar a dinâmica construção do LICEEI. O mesmo é apontado 

pelo Movimento Indígena como um curso político, construído pelas lideranças e 

comunidades. Nessa construção, há encontros com lideranças, graduandos (as) indígenas, 

professores (as), e coordenadores (as) dos pólos para decisão dos componentes oferecidos a 

cada período, como será a dinâmica do tempo comunidade, dentre outras questões. 

Ao caminhar pelas comunidades, especificamente nas escolas, é comum ouvir 

comparações entre o LICEEI oferecido pela UNEB e o LINTER pelo IFBA. Há um discurso 

que o LICEEI tem uma construção intercultural de valorização dos conhecimentos 

tradicionais das comunidades, enquanto que no LINTER estaria sendo mais valorizado os 

aspectos e conteúdos da ciência ocidental. 
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Segundo o Tupinambá José Carlos Batista Magalhães, consultor do MEC para os 

Territórios Etnoeducacionais Cone Sul e Xingu, graduando do LICEEI e ex-assessor do 

PIBID na área de lingüística pelo LINTER com os (as) graduandos (as) Tupinambá, 

[...] o projeto do LICEEI foi montado com base nas comunidades, no fórum 

indígena, com a participação de professores indígenas mais antigos. Em 

relação ao Linter, você não vê essa discussão, mas tem dado certo na 

questão financeira, por ser um instituto federal não tem dificuldades no 

repasses de verba, como a UNEB. Do ponto de vista pedagógico o LICEEI 

consegue um diálogo maior com as comunidades, porque os professores 

formadores já tinham trabalhos com comunidades indígenas na Bahia. O 

Linter você não vê muito diálogo com as comunidades, mesmo tendo 

trabalhos como o PIBID, a gente percebe que a aproximação do curso com 

a comunidade é lenta. A diferença do LICEEI com o LINTER é que essa 

política vem sendo construída pelas comunidades indígenas. O curso da 

UNEB não está mais adiantado porque tem problemas de gerenciamento 

financeiro no repasse de dinheiro. (Entrevista concedida em 08/09/2013). 

 

Percebe-se na fala acima, uma análise de dentro por parte desta política de acesso ao 

Ensino Superior que vem se desenvolvendo na Bahia. Neste sentido, há um tom diferenciado 

no tratamento da política e na relação com as comunidades, revelando que as mesmas estão 

atentas ao controle social das políticas que a elas se destinam. 

 

2.4.1.2 - As Políticas de Ações Afirmativas 

 

As Políticas de Ações Afirmativas originam-se de iniciativas ocorridas nos Estados 

Unidos da América na segunda metade do século XX. Segundo Moehlecke (2004), políticas 

destinadas a garantia de direitos a grupos historicamente excluídos de sua cidadania plena. No 

Brasil, as Políticas de Ações Afirmativas foram implantadas com o PL 7200/2006, documento 

da então chamada “Reforma Universitária” do governo Lula. Tal legislação dispõe em seu 

Artigo 45 que “as instituições federais de Ensino Superior deverão formular e implantar, na 

forma estabelecida em seu plano de desenvolvimento institucional, medidas de 

democratização do acesso, inclusive programas de assistência estudantil, ação afirmativa e 

inclusão social.” E no seu Artigo 46, Inciso I, a seguinte prescrição: “Os programas de ação 

afirmativa e inclusão social deverão considerar a promoção das condições acadêmicas de 

estudantes egressos do ensino médio público, especialmente afro-descendentes e indígenas.”  
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Nesta perspectiva, desde a primeira experiência, hoje com mais de uma década, em 

que se implantou a reserva de cotas
19

 para estudantes negros (as) como política de ação 

afirmativa na Universidade de Brasília – UNB, muitos foram os debates daqueles (as) que 

defendem tal iniciativa como critério de “reparação/inclusão”; e aqueles (as) que acusam tal 

política de “racialista/excludente”.  

O posicionamento daqueles que são contrários à reserva de cotas, de certa maneira 

pode ser inserido na discussão feita por Bourdieu (2011b) acerca dos chamados “excluídos do 

interior”. Para Bourdieu (2011b), estar numa determinada modalidade ou nível não significa 

ter êxito, uma vez que diplomas podem ser desvalorizados e os fracassados são excluídos. 

Neste sentido, instituições que concedem poder, também serviriam para legitimar a exclusão 

de alunos no interior dos sistemas educativos (BOURDIEU, 2011b, p. 221, 223). 

Ainda nesta análise, o debate colocado pelos que acreditam ser uma exclusão interior 

está fundamentado numa necessidade de investimento na Educação Básica como um todo, o 

que daria suporte e chance a todo cidadão brasileiro de ter uma formação de qualidade, 

tornando também necessário o aumento das vagas no Ensino Superior. 

Nesta esteira de análise, a Política de Ações Afirmativas se encontrava configurada da 

seguinte maneira em Universidades Estaduais e Federais no estado da Bahia, antes da 

chamada “Lei das Cotas”: A Universidade Federal da Bahia – UFBA adota em sua política de 

cotas 45% das vagas reservadas para estudantes do Ensino Médio de escola pública, sendo 

deste montante 2% para indígenas, 85% para auto-declarados negros ou pardos
20

 e o restante 

para os demais candidatos oriundos do Ensino Médio público. A Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia - UFRB destina 45% para o Ensino Médio público, sendo 2% para 

indígenas e 36% para negros. A Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, 

que também possui campus no estado da Bahia, especificamente no município de Juazeiro, 

                                                 

19
 A Lei de Cotas foi regulamentada pela Lei nº. 12.711/2012, decretada pela Presidenta Dilma Rousseff no dia 

11 de outubro de 2012. Segundo a Lei, as Universidades públicas federais e os Institutos técnicos federais devem 

reservar no mínimo 50% para estudantes que tenham cursado o Ensino Médio em escolas públicas, com 

distribuição proporcional das vagas entre negros, pardos e indígenas. As instituições terão 04 anos para 

implantarem progressivamente o percentual de reserva de vagas, mesmo as que já adotam algum tipo de sistema 

afirmativo na seleção de estudantes. As instituições federais que ofertam vagas de ensino técnico de nível médio 

deverão reservar em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de nível médio, por curso e turno, no 

mínimo 50% cinquenta por cento de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. A regulamentação também cria mecanismos para compensar eventuais 

diferenças entre alunos que ingressaram pelas cotas e os egressos do sistema universal, como aulas de reforço 

20
 O uso das categorias “negro” e “afrodescendente” estão no texto conforme a adoção nos documentos de cada 

Universidade e Instituto analisado. 
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não há política de cota racial, reservando 50% de suas vagas para estudantes oriundos de 

escolas públicas. 

No que se refere às Universidades Estaduais, a Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC oferece 50% das vagas para estudantes do Ensino Médio público, sendo 70% para 

negros e 02 vagas para índios ou quilombolas em cada curso. A Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB tem reservado 50% das suas vagas para estudantes do Ensino 

Médio público, com 70% deste número para negros e 2% em cada curso para indígenas. A 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB tem reservado 40% das suas vagas para 

afrodescendentes do Ensino Médio público e 5% para indígenas. A Universidade Estadual de 

Feira de Santana – UEFS designa 50% de suas vagas para estudantes de escolas públicas, 

sendo 80% para negros e 5% para indígenas. Dentro das Universidades Estaduais baianas, a 

UEFS é a que vem apresentando uma das mais efetivas políticas de permanência de 

estudantes quilombolas e indígenas, possuindo residência estudantil específica para indígenas 

e quilombolas, com auxílios de bolsas de assistência estudantil. 

Além das Universidades apresentadas acima, o Instituto Federal da Bahia – IFBA, 

antigo Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, destina 50% de suas vagas para 

afrodescendentes, indígenas e outras etnias. Além deste recorte, o IFBA tem reservado parte 

de suas vagas ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR 

em cursos de licenciaturas e aos Portadores de Necessidades Especiais – PNE. 
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3 - DA ÁGUA E DA TERRA SURGEM OS (AS) FLHOS (AS) DE TXÔPAI... 

 

“Os índios saíram do buraco e começaram a povoar e habitar aquela terra 

sagrada. Era o povo Pataxó” (Narrativa do mito de criação Pataxó, na versão 

de Cristiane Oliveira Pataxó a partir dos relatos dos Pataxó, Jonga, Jovita e 

Baiara). 

 

Figura 03 – Território Kaí – Pequi por Vazigton Pataxó 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

3.1 - O CONTEXTO HISTÓRICO- ANTROPOLÓGICO PATAXÓ 

  

Sob o olhar antropológico, o Povo Pataxó pertence ao tronco lingüístico Macro-jê e à 

grande família Maxakali, sendo distribuído em 39 aldeias nos Estados de Minas Gerais, sendo 

06 em Minas Gerais e 33 que estão localizadas no Extremo Sul da Bahia, estando 11 aldeias 

estão no município do Prado, entre Cumuruxatiba e a Foz do Rio Corumbau. Os Pataxó são 

índios Sul-Americanos, brasileiros, conhecidos como Pataxó Meridionais, diferindo-se dos 

Pataxó Setentrionais, ou Pataxó Hã-hã-hãe, sendo ambos do tronco lingüístico Macro-jê e da 

família Maxakali. 

Segundo a cosmologia Pataxó, seu Povo teria se originado da seguinte maneira: 

 Em um lugar encantado chamado Juacema surgiu um grande guerreiro 

“Txôpai” (o criador). Em um dia ensolarado Txôpai provocou um grande 

temporal na Juacema, onde se formou um imenso buraco. Cada pingo de 
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água que caia no buraco se misturava ao barro dando formas a guerreiros 

belos e fortes. Os índios saíram do buraco e começaram a povoar e habitar 

aquela terra sagrada. Era o povo Pataxó. Txôpai, o Deus guerreiro que 

desceu à terra, ensinou ao povo a sobreviver caçando, pescando, plantando e 

colhendo. Ensinou a época para cada atividade de acordo com as diferentes 

fases da lua. Na época da lua cheia, todos sabiam que no litoral era tempo de 

fartura de peixe e outros frutos do mar. O povo Pataxó aprendeu a viver em 

harmonia e comunhão com a natureza. (Narrativa do mito de criação Pataxó, 

na versão de Cristiane Oliveira Pataxó a partir dos relatos dos Pataxó, Jonga, 

Jovita e Baiara). 

 

A opção em apresentar o Mito de criação do Povo Pataxó, paralelo às informações 

históricas e antropológicas, parte das considerações feitas por Chartier (2009), quando o 

mesmo nos diz: 

Conduzir a história da cultura escrita dando-lhe como pedra fundamental a 

história das representações é, pois, vincular o poder dos escritos ao das 

imagens que permitem lê-los, escutá-los ou vê-los, com as categorias 

mentais, socialmente diferenciadas, que são as matrizes das classificações e 

dos julgamentos (CHARTIER, 2009, p. 52). 

 

É por não querer legitimar determinadas posições escritas de diferentes ciências, que 

propositalmente apresentei o Mito de criação do Povo Pataxó, uma vez que considero o 

mesmo de grande relevância, assim como os apontamentos apresentados pela história e 

antropologia acerca deste grupo étnico. 

Os primeiros relatos sobre o Povo Pataxó vêm de 1577, quando ocorre a entrada de 

Salvador Correia de Sá, encontrando populações Aimoré nas imediações do Rio Doce, e 

outras nações onde o mesmo cita como Patachos, Tapuias, Apuris e Puris (EMMERICH & 

MONSERRAT, 1975, p. 05). Outros relatos acerca dos Pataxó são registrados na 

historiografia indígena brasileira nas primeiras décadas do século XIX. Um é o relato do 

engenheiro civil Wilhem C. Feldner, em 1813, ao encontrar na Vila do Prado, fundada em 

1764, na então chamada política pombalina, criada com o objetivo de proteger a estrada da 

beira mar dos inúmeros índios que se refugiavam no sertão do Monte Pascoal, capitania de 

Porto Seguro, um grupo de Maxakali, onde consegue obter dados quanto aos ritos de 

enterramento e maneiras de viver. Há outro relato datado de 1816, quando o Príncipe 

Maximiliam de Wied encontra os Pataxó. Eis alguns relatos etnográficos apresentados pelo 

viajante: 

No aspecto externo, os Patachós assemelham-se aos Puris e aos Machacaris, 

com a diferença de que são mais altos que os primeiros; como os últimos, 

não desfiguram rostos, usando os cabelos naturalmente soltos, apenas 

cortados no pescoço e na testa, embora alguns rapem toda a cabeça e deixem 

um pequeno tufo adiante e outro atrás. Há os que furam o lábio inferior e a 
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orelha, metendo um pequeno pedaço de bambu na abertura (WIED, 1989, p. 

214). 

 

Além dos aspectos físicos relatados por Wied (1989), o mesmo descreve uma cena de 

negociação entre os Pataxó e os moradores da Vila do Prado em 1810, sendo possível 

observar desde esta data, o escambo Pataxó e as relações com os colonos da Vila. 

Eram tribos Patachós, da qual eu não tinha visto nenhuma até então, e 

haviam chegado poucos dias antes das florestas, para as plantações. Entraram 

na vila completamente nus, sopesando armas, e foram imediatamente 

envolvidos por um magote de gente, traziam para vender grandes bolas de 

ceras, tendo nós conseguido uma porção de arcos e flechas em troca de 

lenços vermelhos (WIED, 1989, p. 214). 

 

Em suas etnografias com os Pataxó, Carvalho (1977, p. 67) conclui que a Vila de 

Nossa Senhora da Purificação, hoje o município do Prado, funcionou como local de 

aldeamento de tribos vizinhas na região que hoje é denominada de Sul da Bahia, por estar 

mais centralizada e permitir uma maior segurança para os moradores. 

A partir dos relatos do viajante, “[...] podemos compreender que o ser social é aquilo 

que foi; mas também que aquilo que uma vez foi ficou para sempre inscrito não só na história, 

o que é óbvio, mas também no ser social, nas coisas e nos corpos” (BOURDIEU, 2007, p. 

100). Desta forma, é se debruçando sobre esse ser social que se constitui o Povo Pataxó, com 

seus agenciamentos, mudanças e permanências que também entenderemos como se dá os seus 

muitos processos de interculturalidade na fabricação de si. Neste caso, essa fabricação nunca é 

homogênea e linear, obedecendo ou não, pactos sociais, ritos e subjetividades.  

 É na procura dessa “noção de pessoa” entre os Pataxó do Território Kaí- Pequi, que 

apresentamos abaixo o processo de nominação Pataxó e seus entrecruzamentos de construção 

identitária.  

 

3.1.1 Xôhã, Itohã, Mayô: Nominação, Identidade e Disputa 

 

Durante o campo
21

, acompanhei duas gestações e a escolha dos nomes das crianças. 

Sobre o estudo dos processos de nominação, Mauss (1974) nos atenta que os nomes “[...] 

relacionam repartindo os indivíduos por clãs, classes matrimoniais, geração. Além, das 

funções religiosas desta repartição ela definia também a posição do indivíduo ante seus 

direitos, seu lugar na tribo e nos ritos” (MAUSS, 1974, p. 222). Neste sentido, a adoção de 

um nome, segue como parte da construção e “noção de pessoa”, no qual determinado 

                                                 
21

 As gestações foram acompanhadas nos anos de 2010 e 2011. O acompanhamento se deu em momentos de 

convívio e hospedagem nas casas de seus familiares. 
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indivíduo está vinculado. Referindo-se aos Xikrin e aos processos de construção da pessoa, 

afirma Conh, 

Corpo e Karon, porém, não esgotam a formação de uma nova pessoa: ela 

deve receber nomes e prerrogativas que lhe forneçam uma identidade social, 

a ser exposta nos momentos do ritual. Esses nomes e essas prerrogativas são-

lhe dados por pessoas que não contribuíram com a formação de seu corpo, 

ampliando assim sua rede de relações sociais para além daquelas pessoas 

com quem está ligada pelo corpo. A importância dos nomes e das 

prerrogativas pode ser vista em um momento dramático, o da morte de um 

bebê: apenas aqueles que receberam nomes terão um tratamento funerário 

digno de uma pessoa plena (COHN, 2005, p.24). 

 

Estudando o processo de nominação Pataxó, Silva (2008) apresenta uma análise de 

gênero na escolha dos nomes. Segundo Silva, 

Quando perguntado aos Pataxó homens e mulheres, responderam que 

existiam nomes de homem madeiras e caças como Pacu, Tatu e nomes de 

mulher pássaros, aves como: Jandaia, Zabelê. Os nomes ligados a aves e 

pássaros são principalmente femininos, a exceção daqueles com sonoridade 

masculina nos padrões de gênero do português como Tije, Sai, Sanhaço. Da 

mesma forma árvores e palmeiras são especialmente ligados a 

masculinidade, menos aquelas com sonoridade feminina nos padrões de 

gênero do português como Jussara. No entanto, apesar de encontrarmos 

nomes repetidos entre as aldeias e mesmo pela distância das aldeias o nome 

que é considerado feminino o é em todos os lugares, assim como o são os 

nomes considerados masculinos. Ou sejam, já identificam o self enquanto 

possuidor de um gênero (SILVA, 2008, p. 487). 

 

As gestações acompanhadas deram-se: A primeira gestação, entre pais Pataxó, na 

Aldeia Kaí; e a segunda, com a mãe Pataxó e pai não indígena, também com indígenas da 

Aldeia Kaí. A primeira gestação, filho de pais Pataxó, é o segundo filho do casal, e o sexto de 

sua mãe, já que esta possuíra dois filhos e duas filhas de um outro casamento, com um não 

indígena. A este se procurou dar um nome indígena em Patxohã, Uirã.  Os demais possuem 

em seus registros civis de nascimento nomes não indígenas. Talvez isto se deva, ao fato das 

dificuldades de se colocarem nomes indígenas em suas crianças, a partir da “diáspora Pataxó” 

após o “fogo de 1951”. 

Percebe-se que a adoção de um nome indígena Pataxó está muito vinculada à relação 

do público/privado. Uma vez que há um jogo de negociação entre o grupo étnico, concebe-se 

o momento oportuno para se usar um nome indígena, de se publicizar, declarando-se Pataxó 

“oficialmente”. Isto acontece geralmente nos momentos de retomadas dos territórios, na 

relação com os turistas; bem como na cobrança de políticas públicas frente ao Estado. Tendo 

plena consciência da hora de recuar-se e adotar o nome português, na relação com o 

fazendeiro, o pousadeiro; aquele não muito sensível a tais questões étnicas. Como os Pataxó 
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se movimentam em uma teia de relações, tanto interna quanto externa, terem um nome 

“indígena” e “português” se constitui em um tipo de estratégia, que é firmada na relação. Por 

outro lado, a adoção do nome indígena é muito mais do que firmar posição frente à não 

indígena: parece significar, também, a construção de uma identidade que, no limite, passa pela 

construção do que é ser Pataxó. 

Acerca deste ponto, Silva (2008) evidencia que mesmo os pais escolhendo os nomes 

dos filhos, antes de sua concepção (parto), as crianças possuem total poder de escolha, a partir 

dos 4 (quatro) anos, em estar escolhendo outro nome que melhor lhe caracterize. Desta forma, 

nota-se que: 

Esta plasticidade está presente nos nomes indígenas Pataxó, já na escolha e 

na permanência deste nome. Durante a vida um Pataxó pode mudar o seu 

nome indígena, aos quatro anos se não gostar, ou quando mais velho ao se 

conhecer melhor ou a natureza que o cerca. (SILVA, 2008, p. 477). 

 

Esta plasticidade evidenciada por Silva (2008) é muitas vezes remetida a uma relação 

de tática, frente aos desafios cotidianos. É importante, ainda ressaltar a vinculação dos nomes 

com a cosmologia Pataxó. Nesta perspectiva: 

[...] são experiências de contato com o passado, com os antepassados vivos 

ou quase vivos, mortos e já quase mortos, o que pode envolver a interação 

com estes em sonhos ou em possessões, ou mesmo lembranças de 

interações estabelecidas enquanto tais antepassados eram vivos. (SILVA, 

2008, p. 487-488). 

  

A segunda gestação acompanhada se deu numa família Pataxó que reside na Vila de 

Cumuruxatiba. Esta, se relacionando com um não indígena, adotou juntamente com o seu 

companheiro, um nome não indígena para a criança, Ícaro. Quando indaguei porque não 

colocar um nome indígena, a família da mesma disse que se devia a condição da família do 

pai da criança não ser indígena, “[...] eles não gostam dessas coisas de índio”. 

A partir da fala acima, é possível perceber a plasticidade apontada por Silva (2008) na 

adesão do nome. Mais uma vez, e nesses casos de casamentos interétnicos, a adoção do nome 

indígena está muito na relação do público e privado. Nesta relação, é estimulado na casa da 

família indígena, o uso do nome em Patxohã, tendo a criança, um nome cativo; enquanto na 

família não indígena, há uma negação desse nome, ou melhor, uma dormência, uma vez que a 

qualquer momento, estes também julgam necessário acionar a identidade Pataxó, no acesso a 

algumas políticas públicas específicas. 
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3.2 - O DIRETÓRIO DE ÍNDIO E A EDUCAÇÃO INDIGENISTA PATAXÓ NA 

CAPITANIA DE PORTO SEGURO 

 

Diferentemente do Diretório de Índio do Estado do Maranhão e Grão-Pará que possuía 

maiores dificuldades de povoamento, a Bahia tinha uma colonização mais antiga e bem 

estabelecida, tendo na relação com a terra senhores e proprietários que não viam com bons 

olhos a distribuição de terras para índios. Nesta esteira, na Capitania de Porto Seguro, 

incorporada à Capitania da Bahia em 1758, a política dos Diretórios se dá em dois momentos: 

o primeiro em 1758, quando a Coroa Portuguesa estende a Lei de 1755 para a Colônia 

brasileira; e o segundo em 1763, quando é estabelecida a Ouvidoria de Porto Seguro por meio 

de um Decreto de João José I, havendo um grande esforço para fazer de Porto Seguro um 

território “civilizado” (CORRÊA, 2012, p. 54). 

No desejo de integrar Porto Seguro aos viveres de Portugal, o Marquês dá as seguintes 

instruções a Thomé Couceiro de Abreu, quando manda o mesmo criar a Ouvidoria de Porto 

Seguro: 

Ordena também S. Magestade que assim naquelas povoaçoens chamadas 

Aldeyas que já estão domesticadas, como nas que de novo se estabelecerem 

com índios descidos; logo que estes se descerem no competente numero, se 

vão estabelecendo novas Villas e se vão abolindo nellas os bárbaros e 

antigos nomes que tiverem; e se lhes vão impondo alguns outros novos de 

cidades e Villas deste Reino. (Instruções dadas pelo Marquês de Pombal a 

Thomé Couceiro de Abreu, quando mandou por este magistrado criar a 

Ouvidoria de Porto Seguro. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia, Salvador, v. 42, p. 63-68, 1916, Apud CANCELA, 2007). 

 

Sob a égide da incorporação e da civilização era preciso transformar as aldeias em 

Vilas. Tendo Porto Seguro um baixo nível demográfico era preciso recorrer aos “vagabundos” 

e “degredados”.  Uma vez que "[...] ao continuar a criação de vilas de índios, o segundo 

Ouvidor se esbarrou numa grande dificuldade: de um lado os índios mansos não estavam 

'descendo no número ponderável'; do outro, poucos colonos brancos se disponibilizavam a ir 

morar nas novas povoações” (CANCELA 2007, p.52). 

Neste caso, com a dificuldade de povoamento da Ouvidoria de Porto Seguro, o 

Ouvidor José Xavier Machado Monteiro insisti junto à Coroa para que houvesse um envio 

regular de “degredados” para promover o povoamento da região, argumentando que "[...] a 

cidade da Bahia (Salvador) não estava cumprindo a lei de polícia, permitindo que inúmeros 

ociosos e vadios perambulassem sobre suas ruas e recôncavo, fazendo, inclusive, aumentar 

extraordinariamente o preço da farinha" (CORRÊA, 2012, p. 53). Aos “vagabundos” e 
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“degredados” eram dadas terras e estes por sua vez, numa das falas do Marquês de Lavradio, 

deveriam “[...] cuidar da cultura das terras, plantando as suas lavouras para haver abundância 

de mantimentos, especialmente de farinhas" (CORRÊA, 2012, p. 53). 

Nesta perspectiva a distribuição dos indígenas entre os colonos seria feita da seguinte 

maneira:  

Na sua distribuição preferirão primeiro os que pediram para lhes ensinarem 

officios. 2º. os que pedirem para seus pagens; 3º. para o serviço da lavoura e 

4º. para o da navegação e pescaria: não se dando por modo algum para 

servirem a homens captivos, nem a negros, ainda que liberto sejão: mas tão 

somente a brancos ou pardos meios disfarçados, que vivão, se tractem e 

estimem como os mesmos brancos e os hajão de estimar e bem educar: e 

havendo, como há já indios de todo civilizados que os queirão, antes se dem 

a estes, do que aos taes pardos, ficando porém sempre rezervados tanto aos 

filhos, como aos Pays a escolha dos amos, a quem fór mais sua vontade 

servir contanto que não seja a captivos ou a negros. (Instruções para o 

governo dos índios da capitania de Porto SeguroIn. In: ALMEIDA, Eduardo 

Castro e (Org.). Inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes no 

Archivo da Marinha e Ultramar de Lisboa. Rio de Janeiro: Officinas 

Graphicas da Bibliotheca Nacional, vol. I, 1913, p. 374, Apud CORRÊA, 

2012). 

 

Sendo os indígenas distribuídos aos moradores, estes além de garantir a “civilidade” 

destes, se beneficiariam dos trabalhos dos mesmos. Perante a Coroa os moradores das Vilas se 

comprometiam unicamente com o cuidado e o sustento indígenas, sendo determinado que 

ficassem com seus “mestres” e “amos” até quando se casarem. Desta forma, sob o mote da 

exploração indígena se deu o povoamento da Ouvidoria de Porto Seguro com suas Vilas. 

No que concerne à educação dos indígenas, há instruções para que se evitem os filhos 

de índios tendo contato com seus pais, incentivando aos não-indígenas o cuidado das crianças 

a fim de “civilizarem”.
22

 

Na conformidade do decretado na Ordenação do Reyno nelle sempre 

praticado e eu outros da Europa para que era beneficio commum se 

disponhão para officios e para a soldada todos os filhos orphãos de Pays 

mechanicos e juntamente daquelles que supposto vivos sejam dementes; o 

mesmo parece justo se observe com os filhos de índios ainda que tenham pay 

vivos; porque por dementes e prodigos se reputão governados por Directores 

como seus tutores; e do que para elles rezulta o summo bem se vestirem e de 

mais cedo na companhia dos mestres ou amos, em tudo espiritual e 

temporalmente se verem civilizados, e para os brancos os de acharem quem 

os ajude na agricultura e no seu trafico e commercio, e cujo respeito se 

regulem os Directores pela instrucção seguinte. (Instruções para o governo 

dos índios da capitania de Porto SeguroIn. In: ALMEIDA, Eduardo Castro e 

                                                 
22

 A soldada era um processo judicial de regularização da prestação de serviço do menor , podendo ser esse 

negro ou indígena. Na soldada o menor era solicitado e recolhido pelas casas de ofícios, recebendo ou não uma 

quantia pelo seu trabalho. Contudo, a justificativa maior da soldade era a profissionalização das crianças negras 

libertas e crianças indígenas órfãs.  
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(Org.). Inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes no 

Archivo da Marinha e Ultramar de Lisboa. Rio de Janeiro: Officinas 

Graphicas da Bibliotheca Nacional, vol. I, 1913, p. 373-374, Apud 

CORRÊA, 2012). 

 

Percebe-se que a educação indigenista, a partir do Diretório de Índios em Porto Seguro 

se deu em práticas interculturais "civilizantes", sobretudo no ambiente doméstico, onde seria 

construído o modus vivendi portugûes. Neste sentido, cabiam aos colonos os cuidados com a 

mão-de-obra indígena nas lavouras e em casa, na elaboração de práticas pedagógicas que 

pudessem inculcar facilmente os novos valores da "civilização", em detrimento das demais 

práticas étnicas que estes traziam para o convívio. Há ainda no trato desta educação uma 

aproximação com o que Vasconcelos (2005) chama de "educação doméstica", uma vez que os 

aprendizados ocorriam na casa dos colonos, mantendo um afastamento com os pais indígenas. 

Como educação doméstica Vasconcelos (2005) conceitua como "[...] práticas educativas que 

ocorriam na casa dos aprendizes sob a responsabilidade de seus pais que se encarregavam eles 

mesmos de exercê-la ou contratavam, para esse fim, mestres, professores particulares ou 

preceptores" (VASCONCELOS, 2005, p. 11). Nesta perspectiva de análise, podemos dizer 

que havia uma educação doméstica de cunho intercultural, tendo o Estado Imperial como 

grande financiador, uma vez que este quando doava terras aos colonos exigiam destes entre 

outras funções, a educação de crianças indígenas e negras. 

 

3.3 - OS PATAXÓ E O ALDEAMENTO DO BELO JARDIM 

 

Para os Povos Indígenas a chegada da Família Real em 1808 marca um período de 

hostilidade e violência, sendo declarada a “guerra justa” aos botocudo de Minas Gerais, 

Espírito Santo e Bahia, decretando-se a escravidão temporária para os índios do Brasil. Sendo 

assim, no território que compreende hoje o Extremo Sul baiano, “[...] região, assim 

resguardada [em que] retardou por alguns séculos o contato dos povos Macro-jê dos sertões 

do leste com as frentes pioneiras, inclusive os bandeirantes paulistas, devastadores das matas” 

(VALLE, 2000, p. 68).  

Em sua tese de doutorado, Valle (2000, p. 69) destaca que em 1808 a população de 

Trancoso, Juacema, Caraíva, Kaí e Cumuruxatiba era remanescente Tupiniquim e considerada 

como aliada, sendo que os Pataxó co-existam e convivam pela praia “atrevidos e valentes”, 

“sem domicílio certo, vivendo de pesca, caça e frutos”, mostrando a recusa em fazer contato 

com as frentes de expansão. É notório colocar que a partir de 1808, com a chegada da família 
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Real no Brasil, os Pataxó foram “caçados” e espoliados em nome do “desenvolvimento”, 

impondo a ideia de abrir o litoral para os portos e evitar a invasão de Napoleão. 

Durante o Império, aos índios do Nordeste foram concedidas verbas para o 

fornecimento de ferramentas e diversas honrarias aos diretores de índios nas províncias, 

restando aos índios à exploração, onde muitos abandonaram suas terras, se passando por 

livres, sem que pudessem identificar sua condição de índios, se juntando aos bandos que 

andavam pelas fazendas em busca de um lugar para se fixar (RIBEIRO, 1986, p. 52-56). 

Em meio ao intenso processo de conflitos e negociações, em 1860 o governador da 

província da Bahia determina o agrupamento forçado de toda a população indígena da região, 

num lugar próximo à foz do Rio Corumbau, onde em 1861 é instituído um aldeamento pelo 

Cônego Ignácio de Souza Meneses, Vigário Capitular, aos cuidados da Ordem Franciscana 

dos Capuchinhos, que seria no mesmo território do aldeamento Bom Jardim de Monte 

Pascoal, “[...] que existe pelo menos desde 1815- 1817, onde para lá foram arregimentados 

não apenas Pataxó, mas outros grupos que resistiam ao processo de colonização como os 

Botocudo, Aymoré, Tupiniquim, Kamakã, Meniã e Massajai, aldeamento que veio depois a se 

chamar atual Barra Velha” (TEMPESTA & SOTTO-MAIOR, 2005, p. 11-12). É importante 

salientar, que sendo a grande maioria da etnia Pataxó, o cotidiano da aldeia era marcado e 

legitimado por esta, levando as demais etnias a adotarem as práticas e vivências Pataxó. 

 

3.4 - O FOGO DE 1951 E A DIÁSPORA PATAXÓ 

 

Ao contrário dos povos indígenas do Amazonas, que foram considerados pelas frentes 

de expansão como mão- de- obra, os povos indígenas do Nordeste foram considerados como 

empecilhos que deveriam ser limpos juntamente com a mata para encher de pastos para o 

gado. Na fronteira da exploração madeireira e da pecuária, se lançaria sobre o território Sul 

baiano a expansão agrícola, com plantações de cacau, que se somando a procura no mercado 

mundial e a decadência das lavouras de cana-de-açúcar, fumo e algodão, se expandiu na 

Floresta Atlântica, levando ao genocídio de famílias Pataxó e Kamakã (RIBEIRO, 1986, p. 

99-100). 

Darcy Ribeiro (1986, p. 232- 236), em seu livro “Os Índios e a Civilização”, relata em 

dois quadros a situação em que se encontravam os Pataxó em 1900, como índios isolados, e a 

matança provocada pelas frentes de expansão e pelo velamento estatal que em 1957 já eram 

considerados como povo extinto. 
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É neste sentido que o “fogo de 1951” é considerado como motor da diáspora Pataxó. 

Relacionado à sobreposição do Parque Nacional do Monte Pascoal ao Território Pataxó, fruto 

das intrigas causadas por dois homens, supostamente do Serviço de Proteção ao Índio - SPI, 

onde a história não registra os nomes, apenas suas apresentações como engenheiro e tenente, 

sendo ambos supostos funcionários do governo, que num contexto marcado por injustiças 

incentivaram os índios da Aldeia de Barra Velha a saquearem um armazém de comércio em 

Corumbau e na Barra do Kaí, e cortar a linha de telégrafo. É neste momento, que é 

desencadeado uma verdadeira chacina pela polícia militar do Prado e Porto Seguro, 

juntamente com capangas de fazendas vizinhas. No livro “Barra Velha: o último refúgio”, 

Oliveira (1985) relata que: 

Dentro das casas os índios se jogavam no chão. As balas batiam como 

tochas de fogo, arrancando o reboco das paredes e partindo as tabuinhas dos 

telhados. Logo depois, começaram a ouvir tiros vindo do outro lado também 

e compreenderam que estavam cercados [...] Os índios presos iam sendo 

amarrados com as mãos para trás [enquanto] uma imensa fila de índios 

amarrados foi saindo da aldeia. As crianças agarravam-se a seus pais, muitos 

estavam pisando pela última vez o solo de Barra Velha” (OLIVEIRA, 1985, 

p. 21, 23-24). 

 

Desta forma, é a partir da violência do “fogo de 1951” que passou a ser conspirada a 

diáspora Pataxó, levando muitos (as) a se esconderem nas casas de parentes em cidades 

vizinhas como Prado, Alcobaça, Itamarajú, Teixeira de Freitas, Cumuruxatiba, dentre outros 

lugares da região, e em outros estados. Onde, esconder sua identidade étnica, tornou-se um 

meio de sobrevivência, aceitando a denominação genérica de “caboclos”. Para Roberto 

Cardoso de Oliveira (2002, p. 42-43), a categoria “caboclo” pode ser considerada um sintoma 

dos sistemas de exploração econômica e política em que segmentos regionais da população 

brasileira exerceram e exercem em muitas regiões sob os povos indígenas. Nesta perspectiva, 

a negação da sua identidade Pataxó tornou-se a única via de aceitação dos (as) mesmos (as) 

no meio da sociedade. 

 

3.5 - FILHOS (AS) DA DIÁSPORA: OS (AS) PATAXÓ DO TERRITÓRIO KAÍ - PEQUI 

 

Algumas famílias do Território Indígena Kaí-Pequi são oriundas da “Diáspora Pataxó 

de 1951” e outras da própria Vila de Cumuruxatiba, local sempre habitado pelos Pataxó, 

Tupinikim e outras etnias. A presença Pataxó na Vila do Prado pode ser evidenciada na carta 

de Carlos Fraser, proprietário da Fazenda Caledônia na Vila do Prado, que relata em 1811 ao 

governador da Capitania da Bahia a presença Pataxó em sua fazenda. 
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E com ânimo de estimular-lhes a sair do mato em maior número eu lhes 

correspondi com toda demonstração de amizade possível com gente de cuja 

língua nenhuma palavra entendia, pois eram da nação Pataxó, que é a mais 

numerosa e guerreira de todo o Brasil, depois dos Botocudos (FRASER, 

1811). 

 

O Povo Pataxó do Território Kaí-Pequi vive imemorialmente numa região 

(Cumuruxatiba, Corumbau e Caraíva) que conseguiu até certo ponto lhe dar uma proteção, 

uma região geograficamente estratégica que se tornou um refúgio aos massacres a que foram 

submetidos até meados dos anos 1970. Atualmente Cumuruxatiba, Corumbau e Caraíva se 

apresentam como grandes pólos de desenvolvimento turístico, atraindo redes de hotéis e 

resorts, que nem sempre caminham com a qualidade e melhoria de vida para as populações 

nativas do lugar. Pelo contrário, tais empreendimentos não raro, vêm contribuindo para 

pressioná-los ainda mais aos processos integradores. No Território estão localizadas as 

aldeias: Tiba, Pequi, Kaí, Alegria Nova, Monte Dourado, Craveiro, Tawá, Corumbauzinho, 

Águas Belas, Aldeia Nova, Aldeia Gurita Aldeia Dois Irmãos e a Aldeia Urbana Cumuru 

Pataxó, recém reivindicada pelos (as) Pataxó que vivem na Vila de Cumuru. Neste espaço, 

convivem com os impactos da especulação turística da região, os conflitos com a Unidade de 

Conservação (UC) do Parque Nacional do Descobrimento (PND) e fazendeiros. 
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Mapa 01 – Mapa das aldeias Pataxó na Bahia
23

 

 

                                                 
23

 Mapa produzido por Juari e Rodrigo Pataxó, durante a oficina do Núcleo de Pesquisa Pataxó e reeditado por 

Aricema Pataxó em 2012.   
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Conforme, o mapa 01, estaremos tratando aqui, dos Pataxó localizados no então 

Parque Nacional do Descobrimento, e em seu entorno. Sendo uma etnografia que busca 

analisar as relações de interculturalidade entre conhecimento científico e conhecimentos 

tradicionais Pataxó na Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

4 – “Ô CANTA, CANTA ZABELÊ, NA SUBIDA DA LADEIRA”:
24

 A ESCOLA 

INDÍGENA E SUAS FRONTEIRAS 

 

“A Escola „índia‟, como parte de universos socioculturais e lingüísticos 

livremente constituídos e transformados por seus membros, deverá ser tão 

diversa quanto variadas e múltiplas são as maneiras de ser das etnias nativas 

que habitam o país” (SILVA, 2001b, p. 104). 

 

Figura 04 – Núcleo da aldeia Tibá. 

 

Fonte: Acervo do autor 

A presente seção apresenta algumas práticas educativas interculturais desenvolvidas 

por Professores (as), Pajés, Caciques e demais lideranças da Escola Estadual Indígena 

Kijetxawê Zabelê. Como o título propõe, é o caminho de uma escola com suas conquistas, 

desafios e vicissitudes. Nesse sentindo, traz dados descritivos sobre a escola, o que dará uma 

maior contextualização sobre as práticas desenvolvidas. 

A Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê foi criada pela Portaria nº. 1181, Código 

78223 em 25 de fevereiro de 2006. A escola surge em atendimento às 120 famílias Pataxó que 

reivindicaram seu reconhecimento étnico e a retomada do seu território no Município do 

Prado, Território Indígena Kaí-Pequi. A escola tinha por finalidade inicial atender alunos (as) 

                                                 
24

 O trecho em questão faz parte de uma das chulas Pataxó, em homenagem a Dona Zabelê, uma das matriarcas 

do Território Indígena Kaí-Pequi que deu nome à escola.  
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oriundos (as) das 4 aldeias que se formaram no entorno do povoado de Cumuruxatiba/Prado-

Bahia. As aldeias Tibá, Pequi, Kaí e Alegria Nova. No entanto, muitos são os desenhos de 

atendimento da escola às aldeias desde então. Na minha primeira atividade de formação como 

pedagogo na Escola Kijetxawê, em 2008, ela já tinha incluído como núcleo a Aldeia 

Maturēbá, hoje desfeita. Esse fato merece ser apresentado, uma vez que é o cotidiano das 

aldeias que vai fabricando a cultura escolar. Cotidiano esse composto por retomadas do 

território com construção de novas aldeias, trabalhos sazonais (pescas, mariscagens e 

colheitas), casamentos, dentre outros. Tal característica pode ser observada em outros 

contextos indígenas como apresenta Álvares (2004) em sua pesquisa com os Maxakali: “A 

mobilidade da configuração das salas é também provocada pela mudança dos próprios 

professores. Conflitos dentro de sua própria aldeia podem implicar em mudança da sua 

família para uma nova aldeia. E com ele muda-se a escola” (ALVARES, 2004, p. 69). 

O nome da escola é em homenagem a Dona Luciana Ferreira, também conhecida com 

Zabelê, uma das anciãs do Povo Pataxó, que faleceu no decorrer dessa pesquisa. A palavra 

Kijẽtxawê, em Patxohã, quer dizer, casa onde se experiencia a cultura.  Zabelê é o nome de 

um pássaro. 

 

Tabela 10 – Quantitativo de alunos (a) e profissionais na escola 

Quantitativo de alunos (as) 204 

Quantitativo de professores (as) 28 

Intérprete de libras 01 

Coordenadora pedagógica 01 

Diretora  01 

Secretária 01 

Auxiliar de serviços gerais 05 

Fonte: Secretaria da escola 2013.  

 Atualmente a escola possui 204 alunos (as), 28 professores (as), 01 intérprete de 

libras, 01 coordenadora pedagógica, 01 diretora, 01 secretária e 05 auxiliares de serviços 

gerais, que também são responsáveis pela merenda. Importante dizer que a secretária, a 

diretora e a coordenadora pedagógica são contratadas como professoras, estando essas em 

desvio de função, uma vez que ainda não houve a criação desses cargos na Educação Escolar 

Indígena do Estado da Bahia. Do quadro de 28 professores (as), 02 estão contratados (as) 
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como auxiliares administrativos, o que tem garantido a cadeira e a remuneração do professor 

de cultura.  

O quadro profissional da escola é sintomático à concepção de Educação Escolar 

Indígena pautada no estado da Bahia. Ele apresenta uma relação desigual na contratação de 

profissionais no magistério baiano, sendo a maioria dos (as) professores (as) indígenas 

vinculados ao estado pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA e alguns pelo 

Prestador de Serviço Temporário – PST. Contratos precários que não os garantem direitos 

trabalhistas comuns a qualquer trabalhador (a) brasileiro (a). Nesta esteira, percebemos que a 

Educação Escolar Indígena é pensada aqui a partir de uma interculturalidade normativa de 

caráter funcional (TUBINO, 2005); “[...] a que se expressa como discurso que pretende reger 

um dever ser, neste caso, educativo oficial” (CZARNY, 2012, p. 30).  

Para Tubino (2005) há dois modos de interculturalismo normativo: o funcional e o 

crítico. Por interculuralismo funcional entende-se aquele que está no discurso oficial do 

Estado. Instituído nos planos e legislações, não levando em conta as desigualdades, as 

relações de poder e dominação sócio-cultural. Enquanto que o interculturalismo crítico, busca 

evidenciar e superar as causas das injustiças culturais, promovendo um diálogo 

contextualizado com as comunidades e seus (suas) agentes (TUBINO, 2005). 

Neste caso,  

Há um embate e uma dificuldade evidentes entre, de um lado, a garantia das 

especificidades socioculturais e linguísticas na construção da educação 

escolar indígena pelos grupos indígenas e o reconhecimento do direito dos 

índios à diferença e, de outro, o caráter normatizador e homogeneizador das 

políticas públicas (SILVA, 2001, p. 111-112). 

 

A reflexão que aqui se pauta é a de que algumas propostas da Educação Escolar 

Indígena estão sendo construídas para responder a uma política identitária que tem se 

fortalecido no cenário brasileiro com a atuação do movimento negro e indígena. No entanto, 

essa aderência à política identitária tem estado muito mais no plano do discurso, do que 

naquilo que é construído com/para as escolas indígenas. Para Grupioni (2008): 

Ao preconizar princípios, a legislação que trata do direito dos grupos 

indígenas a uma educação diferenciada é marcada por um certo grau de 

generalidade que se, de um lado, garante a compreensão de situações 

etnográficas tão distintas quanto as representadas pelos diferentes grupos 

indígenas no país, de outra, produz pouca efetividade prática (GRUPIONI, 

2008, p. 100). 
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Um exemplo que pode ser observado é a matriz curricular instituída pela Secretaria 

Estadual de Educação, que não contempla as aulas de cultura como um momento específico 

do fazer escolar indígena. Vejamos a matriz abaixo: 
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Figura 05 – Matriz curricular de referência  

 

Fonte: Secretaria da escola Kijetxawê Zabelê. 
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Podemos observar que a matriz traz somente os componentes curriculares de base 

nacional comum, divididos numa carga horária gradeada, com horários e dias letivos a serem 

cumpridos. Se formos pensar as relações de interculturalidade entre o conhecimento científico 

e os conhecimentos tradicionais Pataxó a partir dessa matriz curricular, veremos que a mesma 

está imbuída da teoria do universalismo epistemológico (MATTHEWS, 1994), (SIEGEL, 

1997), predominando uma legitimação do conhecimento ocidental sob os conhecimentos 

tradicionais Pataxó.    

Acerca do diálogo entre escola indígena e secretarias de educação, o professor Xohã
25

 

comenta: 

[...] é uma secretaria que não dá suporte pra comunidade. Suporte assim: 

não vem à comunidade pra visitar, pra ver a realidade da escola. A relação 

nossa é um pouco distante, bem distante. É cobrado pela secretaria de 

educação o conhecimento não indígena. Eles tentam fazer nós dar o 

conhecimento indígena, mas eles não dá o suporte suficiente pra nós tá 

trabalhando com esses alunos o conhecimento indígena, que é próprio 

nosso, mas nós não tamo conseguindo ampliar esse conhecimento dentro da 

comunidade. E quando eles mandam os planos tudo, sempre mandam 

falando de branco, nunca vem com referencial a aldeia nenhuma. 

 A matriz curricular acima e a fala do professor Xohã deixam clara a dificuldade da 

Secretaria Estadual de Educação da Bahia em lidar com as especificidades da Educação 

Escolar Indígena. Talvez a palavra nem seja dificuldade, mas sensibilidade, uma vez que já 

existia uma matriz curricular construída pela comunidade, conforme podemos ver abaixo, e 

que poderia ser dialogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Aos entrevistados foi indagada a autorização de revelar o nome na pesquisa. Dentre eles, não houve objeção. 

Contudo, estarei trazendo aqui os seus nomes indígenas.  
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Figura 06 – Matriz curricular 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 

 

Fonte: Secretaria da escola Kijetxawê Zabelê. 
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Acerca deste ponto, Grupioni (2008) nos coloca: 

Prepondera a visão de que na universalização da oferta da educação aos 

grupos indígenas basta garantir de alguma forma que estes incorporem suas 

línguas e conhecimentos em algum momento do processo escolar e não que 

esta educação deva ser por eles estruturada, de modo a efetivar o exercício 

de um direito cultural (GRUPIONI, 2008, p. 99). 

 

Se fossemos partir apenas da matriz curricular vigente e da anterior, diante de uma 

análise comparativa, chegaríamos à conclusão de que a escola não possui um currículo 

diferenciado e específico como legisla a Educação Escolar Indígena. Contudo, mas do que os 

documentos formais são as práticas educativas que vão revelar possibilidades de 

agenciamentos. Nesta esteira, ao analisar os diários de classe, me chamou atenção os registros 

do professor Xohã com sua turma multisseriada de 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. 

Vejamos os registros de uma das semanas: 

 

Tabela 11 – Planejamento de aulas semanal. 

Data Atividades 

 

18/11/2013 

- Terras Indígenas (Geografia); 

- Leitura e formação de frases 

(Português); 

 

19/11/2013 

- Leitura e interpretação (Português); 

- Andada de caranguejo (Ciências); 

- Formação de palavras com figuras 

(Português); 

20/11/2013 - Brincadeiras e passeio (Ed. Física); 

 

21/11/2013 

- Pesquisas nas casas sobre modo de 

sobrevivência (Ciências); 

- Multiplicação do 2 (Matemática); 

 

22/11/2013 

- Pesquisa de palavras em livros com as 

letras “NH” e “LH” (Português); 

Fonte: Secretaria da escola Kijetxawê Zabelê. 

Nota-se no planejamento uma contextualização dos componentes curriculares com 

conteúdos que pertencem à comunidade. Dentre os conteúdos apresentados, o que mais me 

despertou atenção foi a “andada do caranguejo”, no dia 19/11/2013. Ao conversar com o 

professor, perguntei como se deu o trabalho em sala de aula sobre essa temática: 
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A andada do caranguejo foi... a gente estava no período da andada dos 

caranguejo que acontece no período da Semana Santa. Aí eu resolvi fazer 

um trabalho com os menino sobre a andada dos caranguejos. E eu nem 

cheguei levar de início eles no local da andada dos caranguejo, depois que 

eu levei eles lá para eles conhecer. Mas levei os caranguejo na sala de aula. 

Levei os caraguejinho lá e comecei ensinar eles matemática com as 

perninhas do caranguejo, contando os caranguejo. E fui falando também 

como era a sobrevivência do caranguejo. O que eles comiam, o que não 

comiam, como trocavam de casco, como se renovava, como se produziam, 

como lavava a ova. Eu fiz um estudo grande só sobre a andada do 

caranguejo e sobre o manguezal. Pra explicar pra eles bem, pra mais ou 

menos eles entender, ir falando as datas certinha das andadas. Que é pra eles 

já ir captando, porque eles novinho não sabe ainda captar, pra quando ter 

andada de caranguejo saber já. É isso e isso. Explicar sobre a fêmea e sobre 

o macho, mostrar qual é a fêmea e qual é o macho, pra eles saber e pegar 

sempre mais os machos do que as fêmeas. Mas foi um trabalho bom que fiz 

com eles. Eles gostaram, foram lá, se melaram todo. Depois do trabalho que 

levei eles lá para poder conhecer. Porque no momento não deu para poder 

levar lá porque estava meio chuvoso. Depois que fez um sol levei eles lá e 

gostou. Menino você já sabe como é.  

 

A aula do professor Xohã demonstra uma consonância com os conteúdos, e ao mesmo 

tempo um sentido político fundado num projeto societário de sustentabilidade. Ao indicar em 

sua fala a preocupação com o manejo sustentável na coleta do caranguejo, ensinando os (as) 

alunos (as) a diferenciar um caranguejo macho de uma fêmea, o mesmo afirma uma prática 

docente não só diferenciada e específica, mas emancipatória.  

 Para uma melhor reflexão e entendimento das “culturas escolares” (VIÑAO FRAGO, 

1998) construídas na Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê, serão apresentados a seguir 

os núcleos que compõem a escola, estando esses relacionados com algumas vivências ao 

longo da pesquisa. 
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4.1 - A ZABELÊ ALÇA VOO E ENCONTRA MUITOS NINHOS 

 

Figura 07 – Entrada do antigo núcleo escolar da aldeia Pequi. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

  A Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê encontra-se nucleada em 7 (sete) 

aldeias, sendo elas: Aldeia Kai, Aldeia Tibá, Aldeia Pequi, Aldeia Alegria Nova, Aldeia 

Monte Dourado, Aldeia Dois Irmãos e Aldeia Gurita. Cada uma com suas peculiaridades, 

processos de subjetivação e fabricação do Ser Pataxó. Acerca da dinâmica de nucleação o 

Projeto Político Pedagógico- PPP da escola nos diz: 

As salas nucleadas e a unidade escolar deverão ser construídas e adaptadas 

para oferecerem serviços especiais, quando houver condições, orientados 

pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, aos alunos portadores de deficiências mentais, sensoriais, físicas, 

múltiplas e ainda aos superdotados. São considerados como Serviços de 

Educação Especial: classe comum com apoio de professores itinerantes; 

sala de recursos; classe especial; oficina pedagógica; oficina 

profissionalizante (ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA KIJETXAWÊ 

ZABELÊ, 2010, p. 11). 

 

A escola segue referenda no RCNEI, adotando uma proposta de escola: 

Intercultural, Bilíngüe, Indígena Pataxó, Diferenciada, de Qualidade, 

Democrática, Participativa e Comunitária - espaço cultural de socialização e 

desenvolvimento do aprendizado do (a) educando (a) e da co-evolução 

integeracional coletiva, preparando a todo (a)s para o pleno exercício e gozo 

dos direitos e do cumprimento dos deveres, como cidadãos e cidadãs 

brasileiro (a)s (ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA KIJETXAWÊ 

ZABELÊ, 2010, p. 10). 
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Neste caminho, a Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê está ancorada nos 

seguintes princípios de ação educativa:  

a) Diversidade Natural, Ecológica, Socioambiental, Sociocultural e 

Socioeconômica; b) Participação livre e aberta à toda comunidade nas 

decisões da educação; c) Universalização da Igualdade de acesso à 

educação e ao conhecimento; d) Permanência e Sucesso na Progressão e 

Conclusão do Aprendizado; e) Obrigatoriedade e da Gratuidade Escolar da 

Educação Básica Indígena, Intercultural e Diferenciada em Todos os Níveis 

e Modalidades (ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA KIJETXAWÊ 

ZABELÊ, 2010, p. 14). 

 

Como objetivos a escola propõe: 

a) Garantir o acesso, a permanência e a progressão do(a)s educando(a)s à 

Educação Escolar Indígena Intercultural, Específica, Diferenciada e 

Bilíngue às crianças, jovens e adultos das aldeias Pequi, Alegria Nova, Kaí, 

Tibá e Matwrembá; b) Promover a revitalização da cultura Pataxó 

(tradições, costumes, festas, histórias, lendas e crenças); c) Revitalizar o 

“Patxohã”, e ou,  “a língua do guerreiro”, idioma pataxó, sua língua 

materna; d) Promover a autossustentabilidade nas aldeias; e) Incentivar a 

arte Pataxó (biojóias, redes de tucun, vestimentas, culinária, armas, 

medicina, trançado com cipó, músicas, etc); f) Promover o 

autoreconhecimento e o etnoreconhecimento Pataxó (ESCOLA 

ESTADUAL INDÍGENA KIJETXAWÊ ZABELÊ, 2010, p. 14). 

 

Veremos que nem sempre o que está instituído nos documentos da escola é o que se 

aplica nas aldeias. Ao tratarmos sobre a construção de escolas, esta tem esbarrado num 

conflito de legislação entre o marco legal que garante aos Povos Indígenas sua reprodução 

material e imaterial e a lei que regula as Unidades de Conservação – UC‟s no Brasil. 
26

 

Por um lado, a Constituição Federal de 1988 e demais legislações da Educação Escolar 

Indígena garantem aos Povos Indígenas a sua reprodução material e imaterial, tendo esses o 

direito de pensarem e decidirem que tipo de escola querem. Do outro, o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, vem dizendo que não se admite presença humana em 

Unidades de Conservação Integral, nomenclatura em que se enquadra o Parque Nacional do 

Descobrimento – PND, sobreposto ao Território Indígena Kaí-Pequi. 

Neste sentido, uma escola que foi pensada e referendada arquitetonicamente na cultura 

fica impossibilitada de construção no Território Indígena, como a Escola Estadual Indígena 

Kijetxawê Zabelê, que aguarda até o momento a construção de seus núcleos de acordo com o 

                                                 
26

 O SNUC – Lei 9.985 de 2000 aponta dispositivos para regular as relações entre Estado, à sociedade e o meio 

ambiente, sendo um desses dispositivos a criação de Unidades de Conservação. Dentre os tipos de Unidades de 

Conservação está a de proteção integral, área livre de interferência humana. Categoria de unidade em que se 

encontra o Parque Nacional do Descobrimento, sobreposto ao Território Kaí-Pequi. 
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que foi proposto pelas comunidades. Neste caminho, “uma discussão sobre a dimensão 

arquitetônica é importante em um projeto de escola que se proponha levar em conta as 

dimensões sócio-culturais do processo educativo” (DAYRELL, 2006, p. 148). 

Segue abaixo a maquete da escola pensada por professores (as), educandos (as), pais e 

lideranças.  

Figura 08- Maquete da escola pensada pelas comunidades.  

 

Fonte: Acervo do autor. 

A arquitetura da escola foi pensada por pais, crianças e demais lideranças da aldeia em 

parceria com professores (as) da UNEB, no chamado projeto Taba. Na arquitetura está 

inscrita o projeto de escola que os Pataxó querem:  

Nossa escola deve servir para formar guerreiro (a)s capazes de fazer 

avaliações críticas e defender nossos direitos. Deverá ensinar que não 

somos um povo pré-histórico. Mas, que nossa cultura é viva, permanente. 

Que se encontra em constante movimento e desenvolvimento. Por isso, 

deve ensinar a cultura Pataxó e indígena em geral. Deve incluir o acesso à 

iniciação às novas tecnologias.          Com as novas tecnologias ficou mais 

fácil expressar cada vez mais para o mundo, a nossa forma de Ser e Estar 

presente no presente.  Preservando a natureza, preservando e ensinando que 

somos a própria natureza em extinção! (ESCOLA ESTADUAL 

INDÍGENA KIJETXAWÊ ZABELÊ, 2010, p. 16). 

 

No projeto arquitetônico, cada oca foi pensada como uma oca de cultura. As ocas 

teriam uma construção circular interligada por um espaço central, tipo pátio aberto, porém 

coberto, no mesmo formato arredondado para favorecer a prática do Awê e a realização de 
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encontros e reuniões em geral. Com bases circulares (ocas), haveria uma área de apoio 

multifuncional, em forma de meia-lua, de um arco, que abrigaria um sanitário, atividades de 

secretaria, mini-laboratório de informática, cozinha comunitária com dispensa. O projeto foi 

idealizado e desenhado utilizando-se da especificação de materiais simples e acessíveis 

considerando o local e elementos próprios da cultura indígena Pataxó, como a madeira 

utilizada nas estruturas, portas, janelas e treliças; fibras vegetais em elementos como 

cobertura (piaçava) (UNEB – CAMPUS X, 2006, p.26). 

Uma importante questão a ser observada no projeto arquitetônico é a sensibilidade 

para como o meio ambiente. Alicerçado no princípio da sustentabilidade, o projeto propõe a 

instalação do sanitário seco compostável.  

É “seco” porque não utiliza nem desperdiça água. É “compostável” porque 

se vale de um processo bioquímico que, por meio da ação das bactérias e 

microorganismos, converte os dejetos em composto orgânico, fértil e isento 

de patogênicos. Uma solução ecológica por se aproveitar dos ciclos 

biológicos naturais não tendo como produto o esgoto, portanto, sem risco de 

contaminação da água (UNEB – CAMPUS X, 2006, p.26). 

 

Há de compreender, que: 

Desde a forma da construção até a localização dos espaços, tudo é 

delimitado formalmente, segundo princípios racionais, que expressam uma 

expectativa de comportamento dos seus usuários. Nesse sentido, a 

arquitetura escolar interfere na forma da circulação das pessoas, na 

definição das funções para cada local. Salas, corredores, cantina, pátio, sala 

dos professores, cada um destes locais tem uma função definida a priori. O 

Espaço arquitetônico da escola expressa uma determinada concepção 

educativa (DAYRELL, 2006, p. 147). 

 

É perseguindo essa expressão de concepção educativa, que não é fixa e muito menos 

igual, que estarei apresentando aqui de forma breve, informações sobre as aldeias que 

compõem os núcleos da Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê. As informações contidas 

nesse texto e nas fotografias possibilitarão uma melhor reflexão acerca dos contextos e dos 

fazeres de cada aldeia, que de certa forma forjam a cultura escolar em materialidade. 
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4.1.1 - Aldeia Tibá 

 

Figura 09 – Kijeme de cultura da aldeia Tibá 

 

Fonte: Acervo do autor.  

Foi a partir da Aldeia Tibá que tive meu primeiro contato com o Povo Pataxó. Isso 

ainda como estudante de graduação, em 2006. De carro, de bicicleta, ou mesmo andando, a 

aldeia era destino cativo nas minhas visitas pelo Território Indígena Kaí-Pequi. Em visita a 

outras aldeias, como a aldeia Pequi, era preciso uma pausa na aldeia Tibá para pegar a bênção 

de Dona Zabelê e tomar uma dose de Tarrão. Em seu kijeme pude vivenciar com alunos (as) e 

professores (as) da escola, aulas de fiação de tucum, mãgute, rodas de awê, noite de contação 

de “causos”, secagem da “macela”, dentre outras vivências que a tinta no papel não saberia 

descrever. O kijeme de Dona Zabelê sempre foi um espaço de trocas interculturais, onde 

crianças, jovens e velhos se colavam para aprender. 
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Figura 10 – Noite de “causos” na aldeia Tibá. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

A retomada da Aldeia Tibá, ocorreu em 17 de agosto de 2003. A área de retomada 

antes da implantação do parque era chamada de Brasília. O Cacique que liderou a retomada 

foi Zé Chico (Timborana), acompanhado de Zé Bete e por 36 famílias. Segundo os membros 

desta aldeia, as grandes dificuldades enfrentadas no início da construção da aldeia, foram 

referentes à alimentação, saúde, moradia, o reconhecimento da FUNAI, e também a 

discriminação da população de Cumuruxatiba e equipe técnica do Instituto Chico Mendes 

(ICMbio). O nome da aldeia Tibá vem do barulho que a onda do mar faz quando quebra na 

praia. Em si, Tibá quer dizer cheia, aldeia Tibá significa aldeia cheia, na língua Patxohã. A 

aldeia possui 44 famílias cadastradas, totalizando 50 crianças, 25 jovens e 68 adultos. As 

famílias que predominam na aldeia são: Braz, Ferreira, Alves, Conceição, Santos, Cruz, 

Santana e Fragozo. A maioria nasceu próximo aos Rios do Sul, do Peixe, Kaí, Imbassuaba, 

Pixane, Corumbau e Ribeirão. Rios presentes na região de Cumuruxatiba e Barra Velha. 

A aldeia possui uma farinheira onde fazem farinha de puba (cuiuna de caboclo), 

farinha de guerra (fina), tapioca, beijú e bolo de tapioca. Possui uma agricultura de 

subsistência e uma horta comunitária. Andando pela aldeia Tibá se encontra abacaxi, 

pimentão, maracujá, mandioca, repolho, tomate, banana e diversas folhas verdes para o 

consumo. Além das plantações, há galinhas e patos soltos pela aldeia 
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Atualmente a aldeia ainda possui muitas dificuldades, mas já existem avanços visíveis 

como moradia, escola, o reconhecimento da FUNAI, da população não-índia. Contudo, a 

saúde e a educação ainda são deficientes. O território em que se encontra a aldeia ainda não é 

demarcado, permeando os conflitos entre o Instituto Chico Mendes (ICMbio) que administra 

o Parque Nacional do Descobrimento- PND. 

A aldeia apresenta, ainda, uma forte ligação com a Vila de Cumuruxatiba, fazendo 

parte da sua dinâmica o ir e vir da aldeia para a vila. Isso se deve às atividades realizadas por 

alguns membros na vila, tendo estes “lugares de memória” (NORA 1987) e pertencimento 

com os dois lugares. Para Pierre Nora, “[...] a memória se enraiza em lugares, espaços, gestos, 

imagens e objetos” (NORA, 1987. p. 9)  . Nesse sentido, há lugares de memória entre os 

membros da aldeia Tibá com a Vila de Cumuruxatiba, vila esta que se configurou como 

refúgio após o fogo de 1951, lugar onde reinventaram o ser/fazer Pataxó, “brincando de 

índio”, resistindo e passando pelas retomadas, assim como hoje resistem pela demarcação do 

Território Indígena Kai-Pequi. A aldeia possui 22 alunos, sendo distribuídos da seguinte 

maneira: 07 na Educação Infantil, 08 no 2º ao 5º ano, 07 na EJA. 

 

4.1.2 - Aldeia Pequi 

 

Figura 11 – Ritual do Awê desenhado por aluno da aldeia Pequi. 

 

Fonte: Acervo do autor 

“Aqui é assim: a mata vem chegando e a gente vai saindo para dar 

lugar a mata que cresce”. 

(Fala do Sr. Baiara) 
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A citação acima se deu durante uma caminhada, em que o Sr. Baiara me mostrava os 

restos das moradias antigas que foram derrubadas, cedendo lugar à mata que cresce dentro da 

comunidade. A aldeia tem a preocupação de ir derrubando as casas e construindo noutros 

lugares à medida que a Mata Atlântica vai adentrando. Foi o que aconteceu em janeiro de 

2013, quando eu me encontrava em campo. Ao visitar a comunidade me deparei com ela 

noutro local, sendo a antiga localização utilizada para os plantios comunais e a produção de 

farinha e beiju. Na aldeia Pequi tive um contato mais próximo com dois professores, o Piro, 

professor de cultura, e a Márcia, professora da Educação Infantil. Ambos tiveram seus 

estágios do Magistério Indígena supervisionados por mim, e trabalhos de conclusão de curso 

sob minha orientação, o que me deixou bem próximo com a comunidade.  

Na aldeia participei de rodas de awê, tive prosa com as mulheres na rela de mandioca 

e nos tachos de beiju, tomei banho com as crianças na represa, e até hoje me recordo quando 

perguntei ao pequeno “Gole” quem o tinha ensinado a nadar. Num instante ele me respondeu 

“foi o peixe”.  Engolir um pequeno peixe vivo é ritual para aquele que quer adentrar os 

segredos dos ribeiros e córregos. Desde então, Gole dizia que um peixe o acompanhava. Com 

a aldeia pude presenciar iniciativas de sustentabilidade e afirmação étnica envolvendo a 

escola. Dentre as iniciativas estava o projeto “Kitok Tãnara”, com produção de mudas e 

reflorestamento da Mata Atlântica, e as oficinas de cipó com os (as) professores (as) da 

escola, alunos (as) e demais membros da comunidade que viessem participar. As aulas no 

“Kitok Tãnara” ocorriam durante as aulas de cultura, com o professor Piro. As crianças da 

aldeia se reuniam, e não eram apenas os (as) alunos (as). Era o dia de calçar a botina, pegar o 

carrinho de mão, misturar e adubar a terra com os restos de mandioca da farinheira. As 

oficinas de cipó não eram muito diferentes, toda a comunidade se reunia para conhecer os 

cipós e seus trançados, como professor estava um membro da comunidade, o Caxixe, que não 

faz parte do quadro da escola, mas era o único a ter maior profundidade com o manejo dos 

cipós e seus trançados. Além de utilizarem os cipós, eles substituíam por jornais na produção 

de cestas, sendo essa uma alternativa para o tempo de manejo com o cipó. Os objetivos 

colocados para as oficinas de cipó nas escolas eram: a) Promover a revitalização da arte 

Pataxó com os cipós; b) Sistematizar e disseminar os saberes da arte Pataxó com os cipós. 
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Figura 12 – Aula com cipós na aldeia Pequi. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

A Aldeia pequi está localizada no distrito de Cumuruxatiba Prado-Bahia, a 38 km do 

Município de Prado, foi criada em 19 de agosto de 2003 com 15 famílias. Hoje a aldeia tem 

como cacique o Sr. Josuel. Na aldeia moram 35 famílias, a família mais extensa da 

comunidade é a de Baiara, que viveu na Terra Indígena de Mata Medonha por 17 anos. O 

local de nascimento da maioria dos membros da aldeia é Barra Velha e Mata Medonha, sendo 

a aldeia que concentra o maior número de crianças  

Os Pataxó da Aldeia Pequi sobrevivem da agricultura, com plantio de abacaxi, 

mamão, mandioca, banana, cana-de-açúcar, coco, aroeira, dentre outras árvores frutíferas, 

pequenas hortas e criações de galinhas. Há na aldeia uma grande preocupação com a 

etnoconservação da Mata Atlântica. Sendo implantado um viveiro de mudas com árvores 

frutíferas e outras florestais da Mata Atlântica, a partir do projeto Kitok Tãnara. 

A aldeia utiliza a água do Rio do Peixe, pescando nos Rios Imbassuaba e Kaí. Além 

destes rios, também pescam em uma represa conhecida por “só não vou”, a 02h00 de 

caminhada da aldeia, tendo como peixes mais comuns  Beré, Traíra, Jundiá e Robalo. 

Segundo os membros da aldeia, as caças que ainda existem são anta, tatu, sapateira (anta 

grande), queixada, porco do mato, meia queixada, caititu, cotia, quati, macaco, saruê, mutum, 

macuco, veado e muitos pássaros. Contudo, são impedidos de caçarem, uma vez que a aldeia 

está dentro do território indígena sobreposto pelo Parque Nacional do Descobrimento (PND). 
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No que se refere à saúde, a aldeia recebe atendimento da SESAI, possuindo métodos próprios 

da etnomedicina Pataxó, sendo Dona Maria, esposa de Baiara, a parteira da comunidade, uma 

das mais procuradas para tais funções. A aldeia possui um anexo da Escola Kijetxawê Zabelê, 

com 11 alunos (as) na Educação Infantil e 1º ano, 12 alunos (as) no 2º e 3º ano, 08 alunos (as) 

no 4º e 5º ano, 12 alunos (as) no 5º, 6º e 7º ano e 08 na EJA.  

 

4.1.3 - Aldeia Alegria Nova 

 

Figura 13 – Núcleo escolar da aldeia Alegria Nova. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Minha convivência com a aldeia Alegria Nova totaliza aproximadamente 20 dias, 

durante as minhas idas e vindas à comunidade. Por se tratar de uma aldeia mais distante, era 

difícil o acesso, até mesmo porque não há transporte para a comunidade, cada um dá o seu 

jeito para de deslocar. Contudo, meu primeiro contato com a aldeia foi em 2008, como 

assessor na jornada pedagógica das escolas indígenas da DIREC- 09. Foi lá que tive o 

primeiro convívio com os (as) professores (as) da aldeia, durante uma oficina de linguagem 

que ministrei. No decorrer do meu percurso tive experiências com o grupo em outras jornadas 

pedagógicas, em viagens de intercâmbios e oficinas na comunidade. Dentre as oficinas que 

acompanhei na comunidade, está a de etnomedicina, ministrada pela professora Jandaia, da 
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aldeia Kaí. A oficina se deu com os (as) alunos (as) da comunidade, dois professores (as) e 

uma das lideranças da comunidade, Sr. Antônio, que também ministrou o trabalho.  

A aldeia Alegria Nova fica próxima ao Rio do Sul e ao Córrego Três capangas, 

córrego que a aldeia utiliza da água para beber, a 34 km da Vila de Cumuruxatiba/Prado-

Bahia. Foi construída em 2003, sendo atualmente sobreposta pelo Parque Nacional do 

Descobrimento (PND). Na aldeia Alegria Nova há 20 famílias cadastradas, sendo 

predominante a família do Sr. Gentil, que nasceu em Barra Velha e viveu 13 anos na aldeia 

Boca da Mata. Na aldeia existe uma cozinha comunitária que funciona como posto de saúde e 

escola. 

Pela aldeia encontramos plantações de pimenta, abacaxi, abóbora, mandioca, 

melancia, maracujá, feijão e pequenas hortas no fundo das casas. Atualmente a aldeia está 

sofrendo um processo de reconfiguração social, indo algumas famílias para a Aldeia Monte 

Dourado e outras que chegaram de Barra Velha e de outros lugares. A escola da aldeia possui 

22 alunos (as) em séries multisseriadas do Ensino Fundamental I. 

 

4.1.4 - Aldeia Kaí 

 

Figura 14 – Interior do núcleo escolar na aldeia Kaí.  

 

Fonte: Acervo do autor. 
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A aldeia Kaí foi uma das que mais me aproximei durante esses anos de convivência 

com o Povo Pataxó. A casa de uma das professoras tornou-se o meu lugar de pouso, não 

aceitando a professora Jandaia, qualquer desculpa para que eu não ficasse em sua casa. Ela 

teve seu estágio do Magistério Indígena supervisionado por mim; bem como seu trabalho de 

conclusão de curso sob minha orientação. Com a professora Jandaia realizei outras pesquisas, 

tendo participação em congressos sobre a temática indígena na região, o que nos gerou um 

vínculo colaborativo na pesquisa, a reconhecendo como uma co-pesquisadora. Com Jandaia 

tive acesso às informações da Escola Kijetxawê, uma vez que a mesma se encontra desviada 

da função de professora, atuando como secretária da escola. 

Com Jandaia e seu esposo, Dário, professor de cultura na comunidade e também 

agente de saúde, pude vivenciar experiências com a Educação Escolar Indígena em diferentes 

nuances. No lugar de hóspede em sua residência, presenciei inúmeras vezes as dificuldades 

em conseguir transporte escolar para os (as) alunos (as), a ausência de remuneração dos (as) 

professores (as) diante dos contratos precários com a Secretaria Estadual de Educação, o 

encerramento das aulas da EJA no período noturno por falta de eletricidade e financiamento 

para a compra dos lampiões e dificuldade de se ausentar para a regional da Secretaria Estadual 

de Educação, no município de Teixeira de Freitas, chegando eu ficar com seus filhos durante 

o dia, para que ela pudesse se deslocar. 

A Aldeia Kaí nasceu após conflitos internos na aldeia Tibá, com o afastamento de 

alguns membros, entre eles o Cacique Timborana, que se uniu a 30 famílias indígenas e se 

retiraram da Aldeia Tibá, indo para uma área próxima ao curso do Rio Imbassuaba. Área esta 

pertencente ao índio Antônio Cabeludo e ao índio Manoel de Afrodísio Valadão, que se 

afirma etnicamente como índio Mavão, também chamados de índios formigas. 

A aldeia Kaí tem 80 famílias cadastradas e produzem uma agricultura de subsistência 

baseada no plantio de feijão, milho, mandioca, abacaxi, melancia, mangaba, banana, caju, 

maracujá, dentre outras. Utiliza a água do Rio Imbassuaba, onde pescam jundiá, robalo, traíra 

e outros peixes. Tem como Cacique Timborana e Dona Jovita como Vice-Cacique e Pajé da 

aldeia, grande líder espiritual e conhecedora da cura através das ervas medicinais e dos rituais 

Pataxó. 
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              Figura 15 – Pajé Jovita em momento de aula na escola 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Configura-se na aldeia, além dos conflitos com o Parque Nacional do Descobrimento, 

o conflito com fazendeiros que fazem limites com a aldeia. Sendo visível estes limites ao 

andar pela comunidade. A aldeia atualmente trabalha com a revitalização da cultura Pataxó a 

partir da etnomedicina. O trabalho é liderado pela escola, sendo protagonizado pelo Cacique 

Timbora e Dona Jovita. Na aldeia existe um posto de saúde e um anexo da Escola Estadual 

Indígena Kijetxawê Zabelê, com turmas de Educação Infantil. Multisseriada, Educação 

Especial e EJA, somando um total de 49 alunos (as). 
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4.1.5 - Aldeia Gurita 

 

Figura 16 – Núcleo escolar da aldeia Gurita 

 

Fonte: Foto fornecida pelo Cacique da aldeia. 

 

A Aldeia Gurita tem sua fundação em 17 de agosto de 2003, com a família do Sr. 

Eliotero Ferreira da Cruz.  A aldeia está situada em uma área retomada que compreende parte 

do PND, uma fazenda e quatro áreas do INCRA. Dessas áreas, apenas 25 hectares estão 

documentados, sendo ambas de sobreposição ao Território Indígena Kaí-Pequi.  

Ao todo são 32 famílias cadastradas que vivem com o plantio de mandioca, feijão, 

milho e banana. A aldeia possui criação de animais para o transporte, vacas e outros de 

pequeno porte para a subsistência (galinhas, patos, porcos, dentre outros). Além da agricultura 

e criação de animais, as famílias da comunidade produzem artesanatos e pescam em córregos 

do entorno da aldeia.  A aldeia Gurita permaneceu durante algum tempo isolada das demais 

comunidades, tendo no último ano uma maior concentração de famílias, algumas dessas 

oriundas da aldeia Tibá. Dentre essas famílias, está a do atual Cacique, Son e sua esposa Dere. 

Dere é uma das primeiras professoras da Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê, atuava 

na aldeia Tibá como professora de cultura e das séries iniciais do Ensino Fundamental I. Ela 

teve o estágio do Magistério Indígena sob a minha supervisão; bem como a orientação do seu 
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trabalho de conclusão de curso. A escola da aldeia possui uma turma de Educação Infantil 

misturada com 1º ano, perfazendo um total de 08 alunos (as). Uma turma de 2º e 3º ano com 

16 alunos (as), e outra turma de 4º e 5º ano com 07 alunos (as). 

 

4.1.6 - Aldeia Monte Dourado 

 

Figura 17 – Núcleo escolar na aldeia Monte Dourado. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

O grupo é de famílias Pataxó da diáspora do fogo de 1951, algumas vieram do 

assentamento do MST Nova Esperança, ambas as famílias moravam de favor na casa de 

amigos, diante da possibilidade de um retorno ao território, não exitaram em se aldear 

novamente. Tratando de legitimar sua indianidade, uma das mulheres com quem conversei me 

diz: “Somos Pataxó, nossa família é de Barra Velha, a primeira aldeia, a aldeia mãe”! 

enlarguecendo o sorriso no rosto. 

Chego à casa do senhor Neguinho e pergunto onde fica a represa e ele me aponta para 

a mata e diz: [...] fica pra lá ó! Mas você não vai conseguir chegar lá não, perái que vou 

chamar o menino para ir com você”. Seu Neguinho entra em casa e volta com seu filho e com 

o amigo de seu filho, Caititu. Apresento-me para os meninos e os dois seguem pela mata 

adentro e eu passo a segui-los. Durante a caminhada um dos meninos não para de falar, me 

apresentando o espaço e dizendo “[...] essa roça de mandioca aqui foi meu pai que plantou”, 
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“[...] toma cuidado quando você passar aqui, está molhado e escorregando... aqui tem 

formiga”.  Caititu e o amigo me contavam sobre suas pescarias na represa com anzol e me 

dizia as caças que haviam ali: “[...] aqui tem tatu, paca e queixada”. Caititu me conta que a 

represa foi construída pelo fazendeiro que faz limite com a aldeia, e que ele morava na aldeia 

Alegria Nova, mas estava gostando de morar ali, pois a Alegria Nova era muito isolada, ali 

não, ficava perto da estrada, e além disso ele ficava o dia todo matando passarinho, indo 

estudar somente a noite na Aldeia Águas Belas, uma vez que em Monte Dourado só oferece 

até o 4º. Ano do ensino fundamental I. Descansamos e subimos mata adentro, chegando em 

sua casa, um dos meninos manda que eu entre e me oferece café. Bibito, uma criança de 4 

anos, vai até a cozinha e traz café para mim, pedindo que eu tire uma foto dele. Quando vejo, 

todas as crianças da casa estão pousando e rindo para as fotos. Tomo café, converso com a 

família e sigo em direção à escola, que atende um total de 22 alunos (as) no Ensino 

Fundamental I. 

 

4.1.7 - Aldeia Dois Irmãos 

 

A aldeia Dois Irmãos é uma das mais recentes, sendo essa liderada pela Cacica
27

 

Maria D‟ajuda. Durante a pesquisa acompanhei a movimentação da Cacica Maria D‟ajuda na 

construção de sua aldeia, até então, conhecida como “Aldeia Cumuru”. Tratava-se de uma 

aldeia urbana para reunir famílias Pataxó que moram na Vila de Cumuruxaiba. As 

reivindicações pela construção da aldeia se concentravam no acesso à política de saúde e 

educação diferenciada. Uma vez que os (as) Pataxó residentes na Vila não possuem direitos a 

tais políticas, sendo estas pautadas para índios aldeados fora do perímetro urbano. Num 

primeiro momento a Cacica reuniu mais de 50 famílias, tendo estas configurações familiares 

em sua maioria, a partir de mães solteiras, formando um núcleo familiar da mulher com os 

(as) filhos (as). Presenciei a angústia e as idas da Cacica à FUNAI, na tentativa de 

reconhecimento de sua aldeia, o que não ocorreu. A exigência do órgão era que os indígenas 

estivessem reunidos em uma comunidade fora do perímetro urbano. 

Atualmente a aldeia Dois Irmãos está localizada numa terra doada, tendo 45 famílias 

cadastradas, com 08 morando dentro da área. As outras residem na Vila de Cumuruxatiba, 

nomeada pela Cacica como “Aldeia Cumuru”. As famílias que se fixaram na aldeia vivem de 

agricultura, sendo suas principais reivindicações o transporte de suas mercadorias para a Vila 

                                                 
27

 Nome adotado pela comunidade ao se referir à liderança. 
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de Cumuruxativa e a perfuração de um poço artesiano. As outras famílias que permanecem na 

chamada “Aldeia Cumuru”, considerada como um apêndice da aldeia Dois Irmãos, vivem da 

pesca, da mariscagem e empregos nas pousadas. A aldeia possui um núcleo da Escola 

Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê, funcionando em uma turma multisseriada da Educação 

Infantil ao 5º ano, com 08 alunos (as) e outras turmas de EJA com 21 alunos (as). Recordo-me 

que uma das reivindicações ainda como “Aldeia Cumuru”, era a construção de um núcleo de 

Educação Infantil que atendesse crianças de 0 a 5 anos, dando suporte às mulheres indígenas 

que precisassem trabalhar na Vila de Cumuruxatiba.  

 

4.2 - ENUÃY PAKHÊ: SAÚDE E CULTURA NA ESCOLA 

 

Figura 18 – Material de aula sobre etnomedicina Pataxó. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Dentre as experiências escolares vivenciadas por mim na Escola Estadual Indígena 

Kijetxawê Zabelê, algumas já apresentadas nesse texto, escolhi aqui apresentar com maior 

ênfase, o trabalho desenvolvido pela professora Jandaia com a Etnomedicina Pataxó. A 

escolha se deve a um maior acompanhamento realizado em conjunto com a professora e sua 

comunidade. As aulas de etnomedicina ocorreram a partir da iniciativa da professora Jandaia, 

do agente de saúde da aldeia Kaí, Dário. A Etnomedicina foi eleita como tema gerador, sendo 

interseccionado os componentes curriculares de base nacional (Ciências, Matemática, 
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Geografia, História e Língua Portuguesa) propostos pela Secretaria de Estado da Educação do 

Estado da Bahia. Os objetivos das aulas eram: a) Identificar e valorizar as tradições 

terapêuticas Pataxó; b) Valorizar o conhecimento tradicional Pataxó com as ervas, plantas, 

rezas e benzeções; c) Levantar e conhecer legumes, hortaliças, ervas e plantas medicinais que 

fazem parte da etnofarmacologia Pataxó; d) Valorizar a medicina Pataxó como método 

eficiente no tratamento de enfermidades. As aulas ocorreram com a sistematização dos 

conhecimentos a partir dos (as) mais velhos (as). Em um momento contou com a presença de 

um agroecologista e um estudante de biologia da UNEB, que foi construir um herbário com 

os (as) alunos (as) na escola. 

 

Figura 19 – Momento de aula sobre etnomedicina Pataxó. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

A temática se deu de forma mais específica no componente curricular de ciências, 

situando nos temas transversais: Terra e Conservação da Biodiversidade, Auto-sustentação, 

Saúde e Educação. Ambos propostos pelo RCNEI. O tema “Terra e Conservação da 

Biodiversidade” está pautado no Território Indígena com sua fauna, flora e cosmologia. O 

mesmo tem como objetivo “[...] valorizar e refletir sobre a realidade fundiária e ambiental do 

Brasil e conscientizar a sociedade nacional para a construção do futuro, no que diz respeito à 

dignidade dos povos indígenas, à sua vida em comum e à harmonia com o seu meio” (RCNEI, 
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2005, p. 96). O tema da “Auto-sustentação” está relacionado aos projetos societários de cada 

comunidade. Neste sentido, dentre os objetivos propostos estão:  

[...] Participar da criação de alternativas de auto-sustento a partir das 

condições sócioambientais atuais [...] Desenvolver atitudes para o trabalho e 

a vida social que reforcem os laços de solidariedade familiar e comunitária 

[...] Conhecer procedimentos e técnicas, adequadas culturalmente e 

ambientalmente corretas, que permitam o enriquecimento alimentar e a 

melhoria das condições de vida e saúde [...] (RCNEI, 2005, p. 99). 

 

O tema “Saúde e Educação” busca “[...] repensar a cultura de saúde dos povos 

indígenas, valorizando os conhecimentos acumulados por esses povos ao longo de séculos e 

buscando alternativas eficientes para os novos desafios a serem enfrentados” (RCNEI, 2005, 

p. 105). 

Segundo o RCNEI, o ensino das ciências nas escolas indígenas está justificado: 

[...] pela necessidade que essas sociedades tem de compreender a lógica, os 

conceitos e os princípios da ciência ocidental, para poderem dialogar em 

melhores condições com a sociedade nacional e, ao mesmo tempo, 

apropriarem-se dos instrumentos e recursos tecnológicos ocidentais 

importantes para a garantia de sua sobrevivência física e cultural (RCNEI, 

2005, p. 254).  

 

Aspectos abordados pelo RCNEI acerca da ciência ocidental também podem ser 

encontrados na fala do professor Xohã. Dentre eles está a preocupação do indígena ter 

domínio dos conhecimentos não indígenas, inserindo-se sem maiores transtornos na sociedade 

nacional. Vejamos: “Não tem como fugir tanto dos conhecimentos dos brancos também. 

Estudamos os conhecimentos indígenas, bastante, mas o conhecimento do branco também, 

para se precisar sair da aldeia ter uma experiência e saber o que vai fazer” (Professor Xohã, 

2013). 

Para o Pataxó da aldeia Tibá, Vazigton Oliveira Pataxó, estudante de medicina da 

UFMG, e colaborador nas aulas de Etnomedicina,  

A Educação Escolar Indígena deve priorizar a valorização cultural das 

várias formas de conhecimento indígena e, em se tratando de saúde não é 

muito diferente. Pois é dessa forma que nossas comunidades mantém a 

transmissão de conhecimento. Além disso, foi a base desse conhecimento 

que nos foi permitido cuidar de nosso povo. Sem reconhecimento próprio 

do legado que nos foi deixado não há cultura que sustente, onde hoje há 

tanta influência externa de ameaça constante (Vazigton O. Pataxó, 2013). 

 

A fala de Vazigton Oliveira Pataxó revela o que tem sido a Educação Escolar Indígena 

Pataxó na Escola Indígena Kijetxawê Zabelê. Um espaço de construção e fortalecimento da 

etnicidade.  
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Observamos que o trabalho com o ensino de ciências nas escolas indígenas tem uma 

função política na construção da autonomia das comunidades. Todavia se refletirmos a citação 

abaixo, veremos que caminho inicial é sempre a partir dos conhecimentos tradicionais da 

comunidade. Primeiro se absorve os conhecimentos da comunidade e a partir daí se 

interculturaliza com os conhecimentos não indígenas. 

Todas as pessoas de uma comunidade indígena tem muito conhecimento e 

estão o tempo todo ensinando e aprendendo com seus parentes e com a 

natureza. Dessa forma, um bom caminho para o professor que vai trabalhar 

com um tema de ciências é começar com o que os alunos sabem sobre o 

assunto. Partindo do conhecimento deles, o professor pode, em seguida 

buscar o conhecimento dos mais velhos e o dos não-índios (ou 

conhecimento “escolar”) sobre o tema em estudo (RCNEI, 2005, p. 278).  

 

O trecho acima pode ser observado na prática da professora Jandaia, ao inserir os 

conhecimentos dos (as) mais velhos (as) em suas aulas com a Etnomedicina Pataxó. Vejamos 

abaixo o Cacique Timborana, aldeia Kaí, durante a aula de Etnomedicina no núcleo de sua 

aldeia. Segundo o RCNEI, “a escola pode ser um espaço para as pessoas conversarem sobre 

os problemas de saúde de uma forma bem ampla, envolvendo lideranças, agentes de saúde e 

pais de alunos em atividades extracurriculares” (RCNEI, 2005, p. 106). 

 

Figura 20 – Cacique Timborana ministrando aula sobre etnomedicina Pataxó. 
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Fonte: Arcevo do autor.  

Para Jandaia:  

Conhecimento científico é aquele que eu adquiro dentro das comunidades 

com as pessoas mais velhas. A nossa ciência está com as pessoas mais 

velhas. São os mais velhos que nos dão as respostas. O conhecimento 

científico está com aquelas pessoas que a gente menos espera (Professora 

Jandaia, 2013). 

 

Podemos observar que a concepção de conhecimento científico adotada pela 

professora está alicerçada nos conhecimentos tradicionais “guardados” pelos (as) mais velhos 

(as). Neste sentido, é possível perceber ainda uma prática educativa pautada numa 

interculturalidade intergeracional. O que ouso chamar aqui de práticas de transmissão circular. 

Neste caso, as práticas de transmissão circular seriam construções de aprendizagens coletivas 

interculturalizadas por geração, gênero e diversidade de conhecimentos, rompendo de certa 

forma, com o modelo de transmissão de conhecimento vertical, fundamentado na 

sociabilidade durkheimiana.  

 Poderíamos pensar que a construção do conhecimento científico na perspectiva 

ameríndia se dá apenas pela oralidade dos (as) mais velhos (as), sendo essa sempre atribuída à 

tradição. Ocorre que, como já alertava Mauss (1969), há outros dispositivos de aprendizagens 

que adotamos da tradição, incorporando estes muitas vezes inconscientemente. Um elemento 

parte do ritual da aprendizagem Pataxó é a defumação feita Pajé com a seiva da amescla antes 

de iniciar a aula. Incorporando esse à cultura escolar Pataxó. Neste sentido, 

É preciso considerar que há saberes indígenas que não são transmitidos 

oralmente, mas que se apóiam em gestos e imagens. Nesse sentido, o silêncio 

também é fonte de conhecimento. Há também saberes que não são 

transmitidos dos adultos às crianças, mas das crianças mais velhas às mais 

novas (TASSINARI & GOBBI, 2009, p. 106). 
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Figura 21 – Pajé Jovita incensando aula de etnomedicina. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

O ato de se defumar para aprender significa preparar o corpo para receber o 

conhecimento, o que também ocorre noutra etnias. Ao que diz Tassinari e Gobbi (2009), “há 

referências à aprendizagem por meio da embriaguez ou uso de alucinógenos. Nesses casos, há 

o reconhecimento de que certos saberes dependem de estados alterados de consciência” 

(TASSINARI & GOBBI, 2009, p. 106). A produção do corpo para o aprendizado também 

está presente nas escolas não indígenas, como exemplos podemos citar o desjejum e a 

merenda, que de certa forma também preparam o corpo para aprendizagem, reunindo 

utensílios, formas e gestos que compõem a cultura escolar em que se insere. No entanto, como 

assinalam Tassinari e Gobbi (2009), 

Acreditamos que as escolas indígenas dificilmente poderão incluir alguns 

desses „processos próprios de aprendizagem‟ em seus currículos, por se 

basearem em fontes de saber não legítimas para o conhecimento escolar 

[...], no entanto a escola deve reconhecer e respeitar esses diversos 

processos de transmissão de conhecimentos, evitando que as rotinas 

escolares venham prejudicar a sua realização (TASSINARI & GOBBI, 

2009, p. 107). 

  

Essa dificuldade no campo curricular foi evidenciada na análise das matrizes 

curriculares. Neste sentido, situar a Educação Escolar indígena numa proposta de currículo 

como política cultural, dialogando com a corrente multiculturalista, especificamente com a 
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interculturalidade, é preponderante para a construção de “lugares” dos conhecimentos 

tradicionais ameríndios na escola indígena. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

“[...] os processos de descentramento epistêmico podem nos levar a olhar 

com novos olhos nosso próprio lugar de enunciação para, a partir dali, 

projetarmos em direção a um futuro diferente.” (LÓPEZ, 2009, p. 200) 

 

Ao refletirmos sobre os caminhos de construção da Educação Escolar Indígena no 

Brasil, percebemos o quanto ela é multifacetada, diante da diversidade de etnias e línguas 

indígenas que compõem os diversos territórios etnoeducacionais. O que requer um estudo 

aprofundado quando este se propõe a refletir a educação escolar específica de um povo.  

Nas legislações da Educação Escolar Indígena no Brasil e na Bahia, observamos que a 

interculturalidade se apresenta nos documentos de forma teórica bem sustentada. No entanto, 

percebemos as dificuldades de implementação nas escolas indígenas, que vão desde a 

infraestrutura precária à falta de políticas públicas na formação inicial e continuada de 

professores(as) indígenas. Soma-se a essas dificuldades, um tratamento que é dado às 

questões indígenas de maneira “menor”, não efetivando políticas com tratamentos eqüitativos, 

como foi observada a contratação por vínculos precários, de professores (as) indígenas no 

estado da Bahia. O que mostra uma diferenciação no trato profissional ao magistério indígena, 

revelando “lugares e não-lugares” da Educação Escolar Indígena, modalidade esta que ainda 

necessita de compreensões. 

No descrever de alguns conhecimentos tradicionais Pataxó presentes na escola, 

observamos um esforço por parte dos (as) professores (as) em estarem construindo uma 

educação escolar indígena intercultural e diferenciada já instituída nas legislações, que lhes é 

de direito. Desta forma, quando ousam inventar uma “nova escola”, ou recolherem os “cacos” 

da escola ocidental, os povos indígenas nos permitem pensar em uma instituição escolar que 

paute os elementos da cultura cotidiana, transformando informações, saberes e conteúdos em 

conhecimentos. Uma vez que o conhecimento só se realiza quando este me toca, me diz algo e 

me (co)relaciona com o meio. A possibilidade de se ter uma escola em que possa ensinar e 

aprender matemática com uma “andada de caranguejo” e ao mesmo tempo construir e 

fortalecer um manejo sustentável na coleta de mariscos e crustáceos nos fazem perceber que 

em muito temos que aprender com as práticas etnopedagógicas ameríndias.  

A pesquisa revela que as práticas de intercultralidade entre o conhecimento científico e 

os conhecimentos tradicionais Pataxó são tecidas dentro e fora da escola, estando a Educação 

Escolar Indígena numa via de construção e apreensão de conhecimentos que dialoga com 

outros tipos de interculturalidades, como por exemplo, a geracional, permitindo a construção 
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de uma cultura escolar coletiva, em que a escola torna-se um dispositivo de construção 

identitária. Acerca deste ponto, podemos refletir a partir do lugar em que está o (a) professor 

(a) de cultura na comunidade. Um lugar reservado aos conhecimentos tradicionais, que 

funciona como um lócus de resistência e aderência de uma educação escolar intercultural, 

específica e diferenciada. 

Tendo em vista, que a investigação foi situada dentro da discussão da 

interculturalidade, é necessária uma análise crítica neste campo que se faz político. Desta 

forma, a interculturalidade como modelo implantado de experiências européias e norte-

americanas, do ponto de vista de efetivação de políticas públicas, tem sido adotada de maneira 

“apaziguadora” dos conflitos, dentro de uma política nacional identitária. Nesta esteira de 

discussão, é preciso que as políticas públicas com viés específico e diferenciado sejam 

discutidas e implementadas com responsabilidade, tendo em vista que dentro de outras 

intersecções, são grupos que também vivem à margem de um processo de desigualdade 

econômica.  

Vale dizer que há um entendimento por parte dos (as) professores (as) entrevistados 

(as), que a escola indígena caminha numa intersecção com os conhecimentos não indígenas, 

sendo o caminho da interculturalidade a via de diálogo entre os conhecimentos científicos e os 

conhecimentos tradicionais, vistos por estes também como ciências. O trato da pesquisa nos 

revela que não há problema algum para os povos indígenas reconhecerem o conhecimento 

ocidental como ciência, pelo contrário, eles reconhecem inclusive a necessidade de se 

apropriarem desses conhecimentos. Contudo, são capazes de possuir um olhar crítico da 

relação, delimitando aquilo que pode e até onde deve dialogar com sua cultura. 

A dissertação revela um locus de marginalidade ainda destinado à Educação Escolar 

Indígena. Marginalidade esta expressa na falta de infraestrutura, na contratação precária de 

professores (as) e demais funcionários (as) da escola, na ausência de um currículo aberto ao 

diálogo com o cotidiano das comunidades, no não fortalecimento dos cursos de licenciaturas 

interculturais indígenas de formação incial e cursos de formação continuada, dentre outras 

questões. 

Neste caminho de diálogo, uma dissertação de mestrado em educação, que se propõe a 

refletir a Educação Escolar Indígena, poderá contribuir para se pensar e amadurecer políticas 

públicas em que as categorias “diferenciada, específica, intercultural e multilíngüe”, 

instituídas nas legislações, vão além do prescrito e passem a tomar corpo em meio aos 

cotidianos de cada povo. Num entendimento colaborativo, penso ainda acerca da necessidade 



 111 

de se pesquisar etnopedagogias ameríndias, que em muito podem contribuir para se pensar a 

escola não indígena.  
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GLOSSÁRIO 

 

Amescla: Planta sagrada Pataxó. 

Awê: Ritual sagrado Pataxó. 

Cuiuna: Farinha. 

Hãmyá: Dançar, sonhar, devanear, trabalhar. 

Enuãy: Saúde. 

Ertõ: Amor 

Itohã: Céu 

Jandaia: Um tipo de árvore.  

Juacema: Local sagrado (encantado) dos Pataxó. 

Jussara: Um tipo de palmeira da Mata Atlântica 

Kijeme: Casa. 

Kijetxawê: Casa onde se vive a cultura. 

Kitoko: Criança em Maxakali 

Kitok: Criança 

Yby Yara: Donos da Terra em Tupi. 

Mãgute: Comida. 

Mayõ: Sol. 

Maturëbá: Mata fechada. 

Pakhê: Cultura. 

Patxohã: Língua Pataxó. 

Pacu: Um tipo de peixe. 

Tãnara: Natureza. 

Tarrão: Café. 

Txôpai: Deus da criação dos Pataxó. 

Xohã: Guerreiro. 

Zabelê: Um tipo de pássaro. 
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APÊNDICE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

   

Estou ciente que o objetivo desta pesquisa de Pós-Graduação Stricto Sensu é investigar 

as relações de interculturalidade entre Conhecimento Científico e Conhecimentos 

Tradicionais na Escola Estadual Indígena Kijetxawê Zabelê. 

  Afirmo (a) que minha participação é voluntária e que nenhum tipo de coação foi usado 

para obter a minha participação.   

  Afirmo (a) que fui informado dos procedimentos que serão utilizados neste projeto e 

estou ciente que serei requisitado como sujeito desta pesquisa.   

  Estou ciente que todas as minhas respostas, escritas ou orais e fotografias poderão ser 

divulgadas na dissertação, relatórios, mostras fotográficas e áudios-visuais, apresentações e 

artigos acadêmicos.  

  Neste sentido, desejo dar minha contribuição voluntária como participante.   

   

Nome: _________________________________________________________________   

Assinatura:_____________________________________________________________   

Telefone:_______________________________________________________________   

Endereço:______________________________________________________________   

E-mail:________________________________________________________________   

Data:__________________________________________________________________   

   

Se você tiver alguma dúvida sobre esta pesquisa, favor entrar em contato com:   

Paulo de Tássio Borges da Silva  

E-mail: paulodetassiosilva@yahoo.com.br  

Tel.: (27) 98167-5602 


