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O Resgate da Educação Indígena
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Palestra proferida pela Prof. D~. Raquel Alezandré
Teixeira na Conferência Nacional de Educação Para
Todos, no Painel Compromissos Constitucionais.
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O RESGATE DA EDUCAÇÃO INDÍGENA
(COMPROMISSOS CONSTITUCIONAIS

COM A EDUCAÇÃO PARA TODOS)

"O homem branco, aquele que se diz civilizado, pisou duro não
só na terra, mas na alma do meu povo, e os rios cresceram, e o mar se tomou mais
salgado porque as lágrimas da minha gente foram muitas."

Essas palavras, de um índio Bororo, do Mato Grosso Cibae Eurororo,
traduzem de forma contundente o processo violento, talvez um dos mais selvagens de
que a história tem notícia, que caracterizou a ocupação do território brasileiro. E só
recentemente que historiadores, arqueólogos, antropólogos e linguistas têm dado
mais atenção ao processo de depopulação dos índios e ao nível que ele alcançou no
Brasil
Os 8.500.000 Km2 do território brasileiro eram, originalmente,
ocupados por muitos povos indígenas, que falavam uma variedade enorme de
línguas. Calcula-se em tomo de 1.300 povos e portanto línguas. No curso dos
últimos 500 anos, com a chegada dos europeus, 75% dessas línguas desapareceram.
O processo de exploração europeu exauriu intensamente não apenas os recursos
minerais, florais e animais mas também humanos. E os efeitos negativos de tais
perdas à herança cultural da humanidade são quase impossíveis de serem avaliados.
No processo expansionista português, os povos indígenas, se amáveis,
eram vistos como fonte de trabalho barato, quase escravo, e se resistentes e bravos,
como obstáculos a serem removidos até a exterminação. Para reavivar a história
basta recordar o Governador Geral de meados do séc.XVI, Men de Sá. Ele mesmo
escreveu que tendo alguns índios do rio Paraguaçu atacado alguns Portugueses, ele
investiu contra a região com suas tropas, ateando fogo a mais de 100 vilas. Este
mesmo Governador exterminou o povo Caeté em Pernambuco e os Tamoyo, no Rio
de Janeiro. Depois dessas façanhas foi altamente exaltado em um poema épico,
composto em latim, "De gestis Mendi de Saa", pelo padre Anchieta, por sua vez
enaltecido na história de nosso país como o "Apóstolo do Brasil".

Infelizmente o registro de nossa história está cheio de equívocos que
precisam ser esclarecidos . E a relação da sociedade brasileira com o índio é também
uma relação equivocada. Equivocada e ambígua. Ao mesmo tempo que o índio é
exaltado como símbolo de pureza e de harmonia com a natureza, lhes são negadas,
na prática, as condições mínimas de vida harmoniosa, As referências ao índio são
carregadas de estereótipos que vão da idealização do bom selvagem ao índio bêbado
e preguiçoso.
Dentro desse quadro de ambiguidades, assistimos, nos últimos vinte e
poucos anos de nossa história, ameaças crescentes à sobrevivência dos povos
indígenas decorrentes de assentamentos de populações nas proximidades das áreas
indígenas. Por outro lado, no entanto, assistimos a um fortalecimento do movimento
in'digena, que se traduz no surgimento de inúmeras associações indígenas, nos
avanços da legislação indigenista e no envolvimento positivo de setores não
indígenas da sociedade civil nesta questão.
Em termos de legislação, nossa Constituição é avançada. Seu Artigo 3 °
é a "promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação". Há 3 artigos ligados diretamente aos
direitos indígenas. O 210, voltado para a questão educacional "assegura às
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem " e o 231 "reconhece aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições".
Quando afirmo que nossa Constituição é avançada é porque sendo ela
de 1988 antecedeu de três anos as Nações Unidas, que em 1991 através de sua subcomissão de Prevenção à Discriminação e Proteção das Minorias, proclamou a 1 ª
versão de uma Declaração Universal dos direitos dos Povos Indígenas, que lhes
assegura o direito de manter suas identidades cultural e étnica, usar suas próprias
línguas, possuir e controlar suas terras tradicionais, exercer autonomia em assuntos
internos e "participar, em pé de igualdade com todos os outros cidadãos, e sem
discriminação, na vida cultural, social, econômica e política do Estado.
Temos uma legislação favorável é certo, mas ... a vida nas aldeias, a
quantas anda?
Vou me ater puramente à questão educacional, por imposição do
próprio tema desta conferência e por ser, por sí só uma questão suficientemente
complexa.
Aliás, mais do que de educação em seu sentido amplo, que inclui as
formas internas de socialização, características da dinâmica cultural de cada grupo
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indígena, me limitarei a falar de educação escolar, necessária hoje, uma vez que é
inevitável o contato do branco com o índio.
A escola é elemento estranho à cultura indígena e isso não pode ser
esquecido. Ela não pode ser imposta. Ela só terá sentido se contar com a participação
direta de cada grupo indígena na definição, implementação e avaliação de sua escola.
A escola indígena deve ter como objetivo a conquista da autonomia sócioeconômico-cultural de cada povo, contextualizada na recuperação de sua memória
histórica, na reafirmação de sua identidade étnica, no estudo e valorização da
própria língua e da própria ciência . Ela deve objetivar igualmente o acesso às
informações e aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade majoritária e das
demais sociedades, indígenas e não indígenas.
A escola indígena tem que ser parte do sistema de educação de cada
povo, no qual, ao mesmo tempo em que se assegura e fortalece a tradição e o modo
de ser indígena, fornecem-se os elementos para uma relação positiva com outras
sociedades.
Como se pode perceber, a questão é extremamente complexa. Existem

hoje no Brasil cerca de 200 sociedades indígenas diferentes, falando em tomo de 180
línguas e dialetos e habitando centenas de aldeias situadas em vários Estados da
Federação. Remanescente de um grande contingente populacional, cujas estimativas
históricas indicam ser em tomo de 6 milhões de indivíduos quando da chegada dos
europeus, as sociedades indígenas são portadoras de tradições culturais específicas e
vivenciaram processos históricos distintos. Cada um desses povos é único, tem uma
identidade própria fundada na própria língua, nas crenças, costumes, histórias e
organização social.
Nos últimos 20 anos a educação escolar indígena vivenciou algumas
experiencias interessantes e importantes levadas a efeito pela atuação conjunta de
grupos indígenas e assessores não índios ligados principalmente a algumas
Universidades ou a ONG's. Estas experiências foram vivenciadas ora na forma de
escolas com pedagogias, conteúdos e dinâmicas específicas, ora na forma de
encontros regionais e nacionais de troca de informação e reflexão crítica sobre a
:filosofia e a prática de uma educação escolar indígena que leve em conta os
interesses e direitos dos povos indígenas em sua especificidade (frente aos não índios)
e em sua diversidade interna (linguística, cultural, histórica).
Não há dúvida de que este caminho percorrido, com seus acertos e
erros, representou algum avanço. Com relação à escola, houve pelo menos, 3
momentos históricos. Um momento em que se usou o modelo assimilacionista, em
que as línguas e culturas indígenas são vistas como obstáculos a serem eliminados a
fim de que o índio possa ser mais facilmente assimilado à sociedade nacional,
substituindo a sua identidade pela do cidadão aculturado. Neste caso, a língua de
alfabetização é a portuguesa. Há um outro mom~ em' que se usa um modelo
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integracionis~ em que as línguas e culturas indígenas são vist.as como "ponto de
transição" para o aprendizado da língua e cultura oficiais, devendo ser o índio
integrado à sociedade nacional. Neste caso, a língua indígena é usada no processo de
alfabetização somente na medida em que ela possibilite essa integração.
Acreditamos hoje em um modelo pluralista de educação indígena,
concebido como instrumento de auto-determinação, que não só reconhece e valoriza
as culturas e línguas indígenas mas e principalmente a sua real dimensão sua real
dimensão sócio-histórica e política, como partes e constituintes de um país
multiétnico e plurilíngue.
'
Um modelo desse tipo exige a formação dos recursos humanos
especializados, em todos os níveis.
A educação escolar indígena é responsabilidade do Estado.
Com o Decreto Presidencial nº 26, de 04/02/91, o Ministério de
Educação recebeu a incumbência de coordenar as Ações referentes à educação
escolar indígena no país. Para fazer frente a esta responsabilidade, o MEC criou em
1.993 um comitê de Educação Escolar Indígena com representantes de sociedades
científicas, Universidades, ONG's, Conselho de secretárias de Educação, FUNAI e
um índio de cada região geográfica do país. Pela 1 ª vez na história educacional
brasileira o País possui uma política, ainda que no papel, de educação escolar para os
índios, consubstanciada num conjunto de diretrizes que respeitam e valorizam a
especificidade sócio-cultural das comunidades indígenas. Apoiadas em dispositivos
constantes da Constituição de 1988, as diretrizes para a política de educação
indígena têm como princípios gerais a especificidade, a afirmação da diferença, a
interculturalidade, o bilingüismo e a globalidade do processo de conhecimento.
Há fatores psicológicos, sociológicos e educacionais que justificam o
uso da língua materna para a instrução de uma criança: psicologicamente, é o
sistema de sinais significativos que na sua mente .funciona automaticamente na
expressão e no entendimento; sociologicamente, é um meio de identificação entre os
membros da comunidade a que pertence: e educacionalmente, a criança aprende de
forma mais efetiva através dela do que através de um meio linguístico que não lhe
seja familiar.
Para que a alfabetização na língua materna seja eficaz, temos que
contar com material didático pedagógicamente adequado, tanto na língua materna
quanto em português. A produção desse material deve contar com a participação dos
professores indígenas, dos alunos, de linguist.as e de educadores. E para
implementação de todo o processo educacional, são necessários professores
indígenas, conhecedores de suas sociedades. usos e costumes, crenças e. acima de
tudo, conhecedores de seus alunos. Materiais constituídos dessa forma serão
valorizados porque terão importância para essas sociedades, contribuindo para a

revitalização e afirmação de sua identidade. O princípio fundamental é a construção
da significação no contexto de cada etnia.
Mais uma vez, a prática se distancia da realidade. Embora haja um
documento com diretrizes que nos parecem adequadas e embora haja corno já
mencionei, experiências bem sucedidas, o quadro nacional ainda é caótico. De um
modo geral, em todas as aldeias há uma enorme inadequação de (a) métodos e
materias usados e de (b) formação de professores, o número de professores indígenas
ainda é muito pequeno e os professores não índios que atuam nas aldeias geralmente
são recrutados pelo mérito único de morarem perto das reservas. Embora haja boa
vontade de muitos, são muito poucos os que podem efetivamente contribuir para uma
melhoria da educação do índio. Os métodos de alfabetização são inadequados do
ponto de vista sócio-cultural e psicolinguístico. Os materiais didáticos usados são, às
vezes, os mesmos utilizados nas escolas regionais, a rotatividade de professores é
grande, os programas não tem continuidade, a evasão é alta e nos casos de
permanência, a reprovação é alta.
Dado portanto que a escola indígena deve ser, sempre que a situação
permitir, intercultural, bilingue específica e diferenciada, a tarefa mais urgente que
temos pela frente é a formação de professores indígenas. O papel das Universidades
aqui, articuladas com as secretarias de educação e entidades de apoio e também com
as associações de professores indígenas, as organizações indígenas e as próprias
comunidades, é fundamental para o enfrentamento e o encaminhamento dessas
questões, na medida em que é imprescindível:
- a formação de índios como pesquisadores de suas próprias línguas,
história, geografia, meio-ambiente, saúde ... :
- a formação de índios como alfabetizadores de suas línguas maternas:
- a formação de índios como escritores e redatores de material didáticopedagógico em suas línguas maternas: e
- a formação de índios como professores de português como 2° língua
e redatores de materiais didátieopedagógicos em português.
Não se pode esquecer ainda a formação de técnicos/assessores nas
Secretarias de Educação, nas Delegacias Regionais da FUNAL nas DEMEC's e nos
Conselhos Estaduais de Educação.
O processo ainda não será completo e o respeito aos direitos,
identidades e especificidades étnicas e culturais dos povos indígenas ficará
comprometido se não se empreender uma ação eficaz junto à população não indígena
para combater a desinformação, o preconceito e a discriminação com relação aos
povos indígenas no Brasil.
Estima-se em 300 milhões de pessoas em paízes, da Austrália ao
Círculo Ártico, que são consideradas ''indígenas". Mais da metade desses indígenas
vive na China ou na Índia., uns 30 milhões vivem na América do Sul.
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As situações e histórias desses povos varia consideravelmente mas as
dificuldades que eles enfrentam são bastante semelhantes. A ameaça de assimilação
involuntária à cultura dominante, é, sem dúvida, a mais séria delas.

Se quisermos evitar esse processo, que signífícaré, em última análise,
enorme empobrecimento à diversidade cultural da humanidade, é preciso continuar
avançando na legislação: criar agora, em todos os estados , uma carreira do
magistério indígena que atenda às especificidades determinadas principalmente pelas
questões da interculturalidade; é preciso institucionalizar, a nível do MEC e das
Secretarias de Educação, instâncias técnicas e administrativas ,' Je garantam a
implementação das políticas de educação indígena. Mas, acima de tudo, é preciso
que o Brasil esteja preparado para uma convivência respeitosa e mutuamente
enriquecedora entre culturas. É preciso estarmos preparados para uma convivência
em que ao invés de homogenizar nossa identidade, sobrepujando hegemonicamente
uma cultura sobre outra, aceitemos a idéia de que vivemos em um mundo
multicultural cuja beleza está exatamente no conjunto das diferenças.
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