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O Contexto latino-americano 

Como parte das reformas educativas latino-americanas, um novo paradigma para a 

educação das sociedades indígenas está sendo construído em substituição ao condenado modelo 

da escola como veículo de integração e assimilação lingüística e cultural. Tem sido conceituado 

na América hispânica como Educação Intercultural Bilíngue, EIB, ou Etnoeducação, é nomeada 

Educação Escolar Indígena, EEI, no Brasil. Nas últimas décadas, modificações políticas 

significativas vêm articuladas a essas conceituações, traduzidas em novas bases jurídicas e 

institucionais. É direito coletivo e dever de Estado das Constituições Federais e legislações 

educacionais específicas, tema das Declarações e Convênios dos organismos internacionais, meta 

da políticas públicas de pelo menos 16 governos latino-americanos. Experimenta uma base 

importante nos países de população indígena majoritária como Bolívia, Peru, Paraguai, 

Guatemala e México; e mais recentemente passou a estar presente também onde a população 

indígena é minoritária, como é o caso do Chile e Brasil. 

A ressonância política e legal da EEI começa a se fazer sentir, a partir dos anos 80, 

quando muitos países introduzem modificações em suas cartas constitucionais, reconhecendo o 

caráter multicultural ou pluriétnico de seus Estados. Nas formulações gerais de suas legislações, 

artigos a favor de uma modalidade especial de educação para as populações indígenas são 

incorporados, postulando-se sobre o papel que devem cumprir no seio do Estado e na construção 

de uma identidade nacional: os recursos lingüísticos e culturais próprios a estas sociedades, em 

sua diversidade, são reconhecidos - algumas vezes apenas tolerados, outras fomentados - como 

fonte de enriquecimento de uma identidade una e múltipla, a ser cultivada a partir do pluralismo 

democrático. 

A Tecitura de uma Rede 

O desenvolvimento e difusão da EEI como uma forma recomendada de educação pode ser 

traçada através de imbricadas redes de comunicação em vários níveis inter-relacionados. As 

políticas de organismos internacionais desempenharam importante papel na criação e manutenção 

da nova perspectiva, promovendo seminários e cursos sobre políticas e estratégias para a 



educação indígena na América. Contribuíram, assim, para a fragilização do paradigma da 

educação indígena como meio legítimo para a integração e a assimilação do índio à sociedade 

nacional. A UNESCO, já em 1953, declara a importância do uso das línguas maternas de 

qualquer povo na educação escolar como melhor meio para a alfabetização. E inicia uma série de 

reordenações nos fundamentos técnicos e políticos da escolarização em sociedades indígenas que 

passam a influenciar os discursos oficiais. Também marca importante papel precursor, em 1957, 

a Convenção 107da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e sua revisão na Convenção 

169, em 1989, relativa à proteção e à integração das populações indígenas em países 

independentes. 

Por outro lado, representantes indígenas e seus assessores aprofundaram junto aos 

Governos e organismos internacionais, durante os anos 80, os debates sobre os direitos 

indígenas. Um Foro Internacional Indígena foi formado na ONU e um Projeto de Declaração de 

Direitos dos Povos Indígenas se encontra na Comissão de Direitos Humanos, atualmente com 45 

artigos, ainda a ser aprovado na sua Assembléia Geral. Ainda que aborde de forma mais efetiva 

o tema da educação e apresente um salto qualitativo no tratamento que dá aos direitos indígenas à 

autodeterminação, fruto de significativa consulta entre os representantes dos movimentos 

indígenas, o texto corre o risco de ser alterado pelos governos durante seu moroso processo de 

estudo. 

Forma parte do novo panorama jurídico a destacada "Declaração Americana sobre os 

Direitos dos Povos", a ser ainda aprovado pela OEA. Remete a direitos fundamentais, como o 

uso amplo das línguas indígenas em circuitos extra-escolares e públicos, além de incentivar a 

implementação de programas de educação definidos e desenvolvidos pelos próprios índios, 

garantidos pelo poder público por meio de assistência técnica e financeira. 

Entre as mais de 400 sociedades indígenas da América tem sido tecida a maior rede da EEI, 

urgente alternativa às formas de educação que ainda ameaçam seus projetos étnicos de presente e 

futuro. Formaram nos últimos anos uma grande corrente ao redor do continente americano, ao 

lado de outros movimentos sociais, com apoio de setores acadêmicos e dos meios de 

comunicação, fontes privadas, agências humanitárias, organismos governamentais e de direitos 

humanos para o reconhecimento e o exercício de seus direitos. Fizeram mais visível sua rejeição 

à integração e uniformização como política pública, e buscam inscrever a diversidade e a 

participação como os direitos sociais a serem respeitados. 

O movimento indígena na América amplia-se a uma discussão intercultural, tendo como 

fundamento a defesa de suas identidades lingüísticas e étnicas, mas sem perder de vista sua 
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conexão com outros grupos sociais. Reuniram-se a outras minorias, formando uma rede de feitio 

heterogêneo, denominada em alguns fóruns latino-americanos, "movimento indígena, negro e 

popular". Importante papel cumpre a educação na pauta comum destes movimentos, buscando-se 

elaborar e propor alternativas ao sistema atual de dominação e desaparecimento das culturas e 

das línguas dos grupos étnicos subalternizados. Defendem ainda que educação intercultural seja 

de "via dupla" e vá dirigida não só aos membros das sociedades indígenas, mas à sociedade 

como um todo. 

O Caso do Brasil 

A legislação brasileira, como discurso que se articula com a conjuntura internacional acima 

mencionada e os diversos âmbitos dos movimentos sociais, entra em nova etapa a partir de 1988, 

pródiga em representações e recomendações inovadoras com relação 'as da história colonial, 

imperial e republicana. A tradição era de pensar o indígena como uma categoria transitória e 

frágil, a ser protegida e tutelada, com o resguardo do Estado, condenado " à aculturação 

espontânea, de forma que sua evolução sócio-econômica se processe a salvo de mudanças 

bruscas". (Lei do Estatuto do Índio. 5.371 1967: 268) No atual quadro legal e constitucional, tal 

tradição é substituída por um novo mote recorrente, que passa a influir e expressar parte da 

opinião pública: é incumbência do Estado proteger as manifestações culturais e incentivar as 

especificidades de cada uma destas sociedades no seio do nacional: "São reconhecidas aos índios 

sua organização social, costumes, línguas e tradição e os direitos sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens"(Constituição Federal Brasileira, 1988 Capítulo VIII, Artigo 231) 

Os direitos educativos e lingüísticos também passam a estar garantidos pelo poder público 

no capítulo sobre o Ensino Fundamental em que " é facultado às comunidades indígenas a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem". ( Idem, Artigo 21 O). 

Este tratamento plural do educativo e do lingüístico é inserido na lei máxima que 
regulamenta as políticas para a educação em geral, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDBEN, em 1996. Aí, mais detalhadamente, dimensiona-se uma formulação nova do 

papel do Estado, não apenas na tolerância à diversidade, mas no seu fomento, através de uma 

ação coordenada de política pública educacional. Para dar cabo a esta grande empreitada, afirma 

se a necessidade de uma conjugação de atores institucionais diversos, pelos mecanismos das 

parcerias e da necessária conjugação entre a pesquisa e o ensino: "a União, com a colaboração 

das agências de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas 
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integrados de ensino e pesquisa para oferta da educação escolar bilingue e intercultural aos 

povos indígenas." ( Ibidem, artigo 78). Ainda mais, recomenda-se que tais ações tenham uma 

dimensão participativa, "ouvidas as comunidades indígenas" na definição dos programas a elas 

dirigidos pelo poder público. O próprio Ministério da Educação, MEC, passando a responder pela 

complexa coordenação das novas ações educacionais para indígenas, dentro do corpo maior da 

educação para todos o brasileiros, enuncia idéias e ideais os mais avançados no campo 

pedagógico, por meio de ação técnica do Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena: o 

Comitê é instância assessora do MEC, de caráter interinstitucional, composta por diversos setores 

da sociedade nacional relacionados à a educação indígena, de representação paritaria índios e 

não- índios, que vem cumprindo papel importante na formulação das diretrizes da política 

educacional. Os discursos oficiais enunciados pelo MEC, por meio da consultoria ao Comitê, têm 

sido difundidos em todo o país em forma de "Diretrizes Para a Política Nacional de Educação 

Escolar Indígena" ( 1993) e do mais recente "Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas" ( 1998) e em breve de suas "Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores 

Indígenas". ( 2000). 

Outro aspecto da renovação legal e política que se instaura foi a recomendação de que 

sejam privilegiados "os índios como os pesquisadores de suas próprias línguas, história, 

alfabetizadores em suas línguas maternas, e como escritores e redatores de material didático 

pedagógico em suas línguas maternas .... professores de português como segunda língua ... " 

(MEC, 1993:21) na decisiva formação de recursos humanos para a educação indígena. Enfim, 

um processo não só bilíngüe de ensino das línguas, mas auto-gestionado, em que os profissionais 

responsáveis pela educação indígena sejam preferencialmente os próprios índios. Assim como 

deve ser garantida, na elaboração das políticas lingüísticas e educativas, a audiência das 

comunidades de falantes e escritores índios. 

Mais recentemente, num esforço de aprofundamento da legislação específica, a escola 

indígena ganha um novo marco normativo que lhe garante o funcionamento curricular e 
administrativo diferenciado dentro dos sistemas de ensino estaduais. Nos termos da resolução n. 

3/99 do Conselho Nacional de Educação, são fixadas para as escolas "as normas e ordenamentos 

jurídicos, como unidades próprias e autônomas e específicas no sistema estadual", provendo-as 

com " os recursos humanos, materiais e financeiros para seu pleno funcionamento" (CNE, 1999). 

Tal iniciativa é uma caixa de ressonância positiva nas políticas públicas e legislações dos estados 

que hoje estão sendo mobilizados a renovar suas ações a fim de acompanharem e impulsionarem 

os novos marcos referenciais. 
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É como se as vozes das sociedades indígenas, há séculos silenciadas pelas políticas 

educacionais, estivessem podendo formular e explicitar um novo projeto de escola, acompanhada 

pelo eco de outras vozes, ressoando e reproduzindo, ainda que sob intenso debate e conflito, em 

novas garantias e direitos coletivos e propostas de políticas públicas diferenciadas, a serem 

implementadas pelos estados brasileiros dentro dos sistemas de ensino. 

Os Novos Marcos Referenciais 

O MEC, pela força que lhe confere o poder da União, e na difícil balança entre a tradição 

centralizadora e as novas políticas para a gestão democrática, passa a apresentar às Secretarias de 

Educação dos 23 estados brasileiros com população indígena algumas das experiências 

exemplares e referenciais movidas pela sociedade civil. Convoca as Secretarias de Educação a 

atuarem de acordo às determinadas linhas de ação educacional, aproveitando-se de alguns 

conceitos e metodologias já explicitados em documentos oficiais, fazendo-os conhecidos e 

legitimados. Incentiva, enfim, os novos executores de políticas estaduais a reconhecerem em si 

mesmos o vazio financeiro, técnico e humano para dar rumo às novas fórmulas e a inspirarem-se 

nos reflexos positivos extraídos da história recente da sociedade civil atuante na educação escolar 

indígena. No exercício novo da gestão democrática, por meio da descentralização e da 

desconcentração, são sugeridas novas parcerias em forma de mecanismos inusuais de delegação 

de encargos, recursos e poderes a atores institucionais fora do Estado, maioritariamente de caráter 

civil e laico: 
Até muito recentemente, as principais e mais bem sucedidas experiências de formação de 

professores indígenas em desenvolvimento no Brasil foram iniciativas de entidades de apoio aos 

índios. Consideradas alternativas, vêm obtendo gradativamente reconhecimento legal. (MEC, 

1999) 

Projetos de educação com longa trajetória e marcado estilo são destacados para ilustrar as 

idéias e ideais formulados e difundidos aos estados como diretrizes e parâmetros. Que 

caracterização geral pode ser atribuída a essas experiências e projetos não - governamentais? Será 

que as ações pedagógicas e institucionais desenvolvidas nestes casos, no que tiveram e têm de 

acertadas naqueles contextos históricos particulares, podem ser transferidas às políticas dos 

estados, com seu alto grau de hierarquia, tradição burocrática e baixa legitimidade social? Por 

outro lado, como identificar alguns dos elementos que podem ser comuns aos projetos 

considerados referenciais, reaplicáveis a outras realidades, de forma a pensarem-se parâmetros de 

ação e critérios de qualidade, sem cair no pântano de políticas uniformizantes e autoritárias ? 
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Como marco político e conceitua! comum está a (im)possibilidade ou o direito de conciliar 

a cidadania e a diversidade, fundamentos dos regimes democráticos que começam a ser 

formuladas em nossos países latino-americanos. Busca-se enfrentar, no marco do pluralismo 

cultural e da diversidade, o exercício da cidadania, como direito individual, conciliado à 

autodeterminação, como direito coletivo, o que implica na participação progressiva dos 

emergentes movimentos indígenas na definição dos rumos de suas sociedades enquanto parte 

integrante do nacional. 

O difícil exercício deste marco contemporâneo se expressa em termos educacionais em um 

duplo movimento: por um lado, a prática de articulação dos projetos de EEI com as políticas 

públicas dos estados e do país; por outro, na sua fidelidade às formulações políticas locais dos 

professores indígenas como porta-vozes de suas comunidades e das próprias comunidades, 

através de alguns de seus membros e organizações. Busca-se, para isso, encontrar estratégias para 

a inserção das escolas indígenas na rede de ensino público, preservada a autonomia e a 

diversidade das propostas curriculares de interesse de comunidades indígenas e de seus 

professores. A aceitação e construção local deste novo paradigma tem implicado também em um 

conjunto de problemas de difícil compreensão e resolução. 

Os Vácuos e Desafios 

Uma série de questões ambíguas na formulação das demandas e expectativas do 

movimento indígena e das políticas públicas elaboradas para seu atendimento podem ser 

identificadas nesse novo quadro. Luta-se por assegurar aos membros das sociedades indígenas 

alguns bens e serviços sociais relativos à cidadania e equidade, entre eles a escola e a educação, 

com a democratização progressiva do acesso aos diversos níveis de estudo, do ensino 

fundamental ao superior. Tal ideal vem sendo conciliado com as pautas sociais, políticas e 

ecológicas das ainda prioritárias lutas pela demarcação das terras indígenas e sua ocupação 

produtiva. Desta maneira, se por um lado, tem-se hoje a escola indígena representada como porta 
de saída aos níveis de estudo hoje ausentes da escolas em terras indígenas ( segundo segmento do 

ensino fundamental, ensino médio e superior); e a um mercado de trabalho profissional 

relacionado às cidades. De outro, esta mesma escola é apresentada como porta de entrada dessas 

populações tradicionais a um futuro " autodeterminado", explorando-se os conceitos 

contemporâneos de desenvolvimento sustentado, com objetivos de fixação e ocupação produtiva 

de seus territórios, gestão dos recursos naturais, criação das alternativas econômicas e ambientais 

à exploração predatória da Amazônia e de todo o planeta. 
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Neste sentido, busca-se a legitimação e a legalização de trabalhos experimentais 

desenvolvidos pelos professores indígenas na construção dos currículos de suas escolas, com base 

na exploração de sua sociodiversidade e na biodiversidade de seus territórios. Trabalhos que, 

necessariamente heterogêneos em sua proposta pedagógica e política, ancorados que estão nas 

demandas comunitárias as mais diversas e nas especificidades sociolingüísticas, culturais e 

ambientais das mais de 200 etnias vivendo no país, estão também inseridos nos sistemas de 

ensino em sua condição interativa e intercultural. 

Fortalece-se gradualmente, a luta dos professores indígenas por um plano de carreira 

profissional, em categoria especial de magistério, acompanhada por sua formação inicial e 

continuada, sua titulação e adequada remuneração pelo poder público. Aumentam também as 

demandas de lideranças e membros das comunidades para que se fortaleçam as formas de 

controle social da nova profissão, inscrevendo-lhe sua função social. Orienta-se para que a 

seleção dos novos professores entre seus jovens mais "valiosos", assim como a "demissão" da 

função, estejam pautadas na vontade coletiva de seus parentes com relação às necessidades e aos 

regimentos da escola. Por outro, a criação dos novos municípios, os currais eleitorais que se 

formam em torno dos eleitores indígenas, a entrega e distribuição de cargos, entre eles o de 

professor, merendeira, etc, as regras de pessoal e a estabilidade próprias aos regimes trabalhistas 

da Secretarias de Educação deixam a escola e seus " funcionários" atrelados a lógicas, rotinas e 

vícios do funcionalismo público em geral. 

Finalmente, luta-se por adequar esses novos processos históricos, educacionais, 

administrativos, relacionados com as novas escolas indígenas e seus objetivos, pontilhão entre 

dois caminhos, com os princípios, mecanismos e rituais dos processos de socialização não 

escolares, culturalmente fundados e fundamentais para o desenvolvimento humano, ecológico, 

cultural e político das sociedades indígenas atuais. 

Essa série de problemáticas relativas a EEI, de características eminentemente conflitivas e 

contraditórias, não tem podido contar com respostas nem soluções que eliminem as tensões 

cotidianas do campo. Agrega-se a estas, outra ordem de insuficiências de sentido mais 

pedagógico: pelo caráter inovador do novo paradigma educacional, falta-lhe, em grande parte dos 

casos, referenciais teórico-metodológicos para o desenvolvimento curricular dos cursos de 

formação de professores indígenas e de suas escolas. O alcance político e o alicerce teórico ainda 
frágil da EEI estão alimentando-se, em dieta de baixa caloria, dos princípios e fundamentos 
ideológicos e pedagógicos fornecidos pela rede internacional e nacional que 

contemporaneamente se forma no Brasil. 
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No sentido de suprir a carência de práticas curriculares referencias para o contexto da 

educação escolar indígena, enfrentando-se assim o problema teórico, pedagógico, e político 

institucional na conformação do campo, esforços diversos vêm sendo feitos: 

Significativas articulações entre as experiências civis e o terreno de políticas públicas 

passa a ocorrer no âmbito federal a partir dos anos 90. Os documentos Diretrizes Nacionais para 

a Educação Escolar Indígena, 1993 e principalmente o Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas, RCNEI, 1998, sob iniciativa do MEC, foram elaborados por docentes de 

projetos e programas de formação de professores indígenas ligados a universidades, ONGs, 

órgãos governamentais e um grande grupo de professores indígenas de todo o país. Destinou-se a 

orientar mais um passo da reforma educativa, sob o carimbo do Ministério de Educação, por meio 

da participação política e da busca de consenso entre os atores e setores diversos atuantes no 

campo e delineando parâmetros considerados comuns às diversas realidades da educação escolar 

indígena no país. 

Linhas de pesquisa e investigação aplicadas ao educacional são criadas e desenvolvidas por 

um grupo cada vez mais amplo de pessoas no Brasil. Um significativo conjunto de trabalhos de 

pesquisa e pós graduação vão sendo elaborados em várias das universidades do país. Quase 

sempre analisam e interagem de forma aplicada com uma experiência particular de formação de 

professores ou de escolas, inseridas nas variadas situações em que se encontram as sociedades 

indígenas. Mas, ainda estão longe de constituírem um corpo teórico mais orgânico e inter 

relacionado, presos que estão às fragmentações disciplinarias e aos contextos de onde provêm 

sua análise. 

Também o currículo da formação dos professores indígenas e de suas escolas é tema de 

investigação, parte indispensável de sua formação profissional e seu fortalecimento político. 

Alguns se dedicam a pensá-lo, ano a ano, por meio de narrações e descrições sobre as práticas 

educacionais nas suas escolas indígenas por meio de produção do que chamamos de "diários de 

classe", formas de registro escrito e pictográfico, lidos e discutidos nos cursos de formação nas 

áreas de pedagogia e pesquisa e nas atividades desenvolvidas nas aldeias. 

Antigamente eu não usava o diário de classe. Porque eu não sabia. Eu perdi muitas 

coisas importantíssimas ... " ( Tene Kaxinawa, tn MONTE, 1996) 

Construir esta nova escola requer não apenas uma intensa experiência, mas também 

métodos de pesquisa para compreender melhor a nossa cultura ( Jocineide Xucuru, in MEC 

1998, p 69) 

Uma orientação didática explícita para os processos de investigação é parte do paradigma 
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referencial para a escolarização de professores indígenas e seus alunos, apoiado na escrita e em 

novos suportes e equipamentos como o vídeo, e antigas linguagens, como a música, 

intensificando a valorização de conteúdos culturais para o currículo, entre eles a própria língua 

como meio e objeto de estudo. 

Este livro de música kaxinawa, Nuku Mimawa, foi trabalho realizado por alguns 

professores Kaxinawa interessados em registrar sua cultura no momento em que a língua 

Kaxinawa passou a ser dominada pela escrita. Eu, Joaquim Mana e Isaías Ibã fizemos algumas 

gravações com os velhos( .. .). Nosso objetivo é que essas músicas façam parte da disciplina de 

línguas das escolas kaxinawa ... ( Mana, in MANA e IRA, 1995, p 1) 

Propostas pedagógicas para as escolas de aldeias começam a ser elaboradas pelos 

professores indígenas, em diálogo com comunidades e assessores. Ganham atualmente a forma 

dos Projetos Político- Pedagógicos ou Propostas Pedagógicas, sendo " esta a forma pela qual a 

autonomia da escola se exerce"( Parecer CNE/CEB, N 15/98). Elaborados pelos professores 

indígenas e seus assessores em situações de formação, favorece-se, por meio de sua discussão 

entre os mesmos, momentos de reflexão coletiva do projeto educacional e institucional requerido 

pelas comunidades, exercitando o direito de promoverem o ensino das línguas maternas e os 

processos próprios de aprendizagem. São esses mecanismos institucionais e legais, instaurados na 

esteira rolante das reformas educativas, textos de grande potencial político nesses contextos das 

lutas indígenas pela autonomia e a autodeterminação na apropriação da instituição escolar. 

Algumas ações estão sendo desenvolvidas nos cursos de formação de professores para a 

ampliação da competência desses profissionais para não só situarem sua escola como parte 

diferenciada do sistema de ensino, mas para o desenvolvimento de currículos e materiais 

didáticos específicos. 

"Nossa escola foi criada na comunidade por uma necessidade. Quando não tinha escola, 

nosso povo era sempre dominado pelos patrões seringalistas, não tinha domínio da língua 

portuguesa e nem de negócio de compra e venda. Para sair da situação, teve que fundar uma 
escola na comunidade e, através dela, nós iniciamos processo de novos conhecimentos, buscar e 

criar um diálogo entre as duas culturas. Só, assim resolveria os nossos problemas, onde os 

nossos filhos vão começar se tornar pessoas lutadoras pelo nossos direito no futuro, defendendo 
sua terra de invasão. 

Depois de fundação da escola o professor recebeu nome de professor bilingue, ele usa 

uma língua indígena e língua portuguesa na sua sala de aula. Nessa escola as crianças estudam 

as ciências e desenvolvem habilidade artísticas e artesanatos de acordo com sua realidade. 

9 



Nesse caso a escola é denominada a diferenciada, Aí vem as pergunta: Por que é diferente? 

Porque cada professor tem dias especifico para trabalhar na educação escolar indígena, outros 

dias é ajudar a atividade comunitária e as crianças praticam outras aprendizagem do seu povo, 

por isso que é muito diferente da nossa escola de zona rural. Mas alguns momentos nossas 

escolas são parecidas com a escola do município, porque tem sala de aula, construção não 

indígena, recebemos material didático e escolar, escrevemos nosso nome mesmo ortografia do 

alfabeto língua portuguesa. 

Agora, que está sendo diferente da educação tradicional: antes nossa educação não tinha 

língua escrita, o conhecimento e sabedoria eram repassados somente oral. Nesse últimos anos 

que nossa língua passou à língua escrita. Depois que nossa língua passou à língua escrita e 

mesmo com pouco de conhecimento do mundo do branco, já tivemos uma grande avanço e 

resultado: terra demarcada, escola, formação de professores, escola regularizado, mais contato 

com povo não indígena, já tem 48 pessoas alfabetizados cumprindo suas Junções de: professores, 

agente indígena de saúde, agente agroflorestal, agente odontológico, as pessoas que 

acompanham piscicultura, microcopista para colher lâmina de sangue e ver o resultado e 

liderança indígena e presidente da associação, secretário, tesoureiro, conselho fiscal e 

deliberativo. Essas pessoas a gente considera alfabetizado e funcionário da floresta. ( Trecho da 

Proposta Pedagógica- Professor Benjamim Shere Katukina, Acre, 2000) 

Complementarmente, as equipes dos assessores, consultores e professores indígenas vêm 

montando uma série de documentos curriculares para a Formação do Magistério Indígena de 

nível médio, sistematizando a ação educativa experimentada no processo de formação. Esses 

documentos, mais que planejamentos prospectivos, são entendidos como registro, avaliação e 

planejamento permanente, além de constituírem memória histórica dos anos de trabalho, 

refletindo uma prática constituída ( e constituinte) .. Por meio dessas propostas curriculares, os 

professores, muitos em serviço em suas escolas há quase duas décadas, podem ser titulados como 

professores bilíngües de nível médio, dentro de nova categoria no magistério nacional. Passam a 

ter o direito a qualificarem-se pelo percurso da formação recebida e a um plano de carreira para 

sua profissão, saindo da sua anterior identificação com o professor leigo do meio rural. Algumas 

Escolas de Formação de Professores Indígenas são criadas pelos projetos de organizações 

indígenas e entidades de apoio e constituem um novo espaço pedagógico e institucional para a 

realização do Magistério Indígena diferenciado, assim como transformam-se em centros de 
produção e divulgação intercultural. 

No relativo ao político e institucional, uma ação de sensibilização tem sido desencadeada 
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junto aos órgãos públicos estaduais que regulam a questão, os Conselhos Estaduais de Educação. 

Em diversos estados, os CEE estão sendo solicitados a se inteirarem desses novos programas 

educacionais para a análise e apreciação de propostas curriculares indígenas. Os esforços de 

consenso e os difíceis espaços de negociações experimentados entre os atores institucionais para 

o reconhecimento final dos desenhos curriculares têm resultado na possibilidade de avaliar e 

fundamentar suas posições, assim como de definir e redefinir os campos das forças e alianças 

políticas. Também vem resultando na progressiva qualificação de um número de professores 

indígenas em programas "diferenciados" e com bom nível de legitimidade política junto às 

comunidades embora ainda frágeis junto aos sistemas de ensino. 

É importante frisar quer algumas secretarias de educação adotaram como estratégia de 

trabalho as parcerias nas ações de formação dos professores indígenas: observaram que o 

trabalho avançou ao juntarem-se as organizações indígenas e as entidades de apoio na 

construção deste trabalho que é a formação de professores (Taukane Bakairi, in MEC, 1998, p 

40) 

Considerações Finais 

O que quero dizer é que os 500 anos para nós começaram ontem. Só agora, nos últimos 

anos, é que estamos com os direitos de ter uma comunicação através da escrita na nossa língua 

própria. Sendo um processo novo para os índios e para os educadores, encontramos várias 

interrogações no ar. Como se fôssemos as andorinhas voando para pegar as moscas de sua 

alimentação numa tarde de temporal de chuva (MANA (org), 2000) 

Em resumo, os projetos e programas de educação para as sociedades indígenas, 

desenvolvidos na última década como parte das reformas políticas e educacionais, têm em 

comum as condições históricas complexas de parcerias inter-institucionais e o difícil diálogo nos 
cenários democráticos atuais. Em missão muitas vezes impossível, as diversas entidades de apoio, 

organizações indígenas, movimentos de professores e órgãos públicos buscam o consenso e a 

convivência entre as variados interesses e perspectivas políticas. Deparam-se, enfim, com a tarefa 

do exercício dos direitos contemporâneos nas práticas e pautas políticas latino-americanas. 

Esta complexidade coloca para nós -índios e não- índios- algumas questões de difícil 

resolução, que até hoje caracterizam não só a educação escolar indígena mas as lutas sociais e 

políticas mais amplas no Brasil e em outros países: os avanços normativos e jurídicos no campo 
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da educação para os povos indígenas, 500 anos depois, são resultado das formas de convivência 

democrática, em especial, da energia emanada de demandas e iniciativas dos movimentos sociais 

e étnicos, acompanhados pela mobilização da sociedade em geral. A tecitura de uma rede por 

meio desses movimentos junto aos governos, partidos e organismos internacionais, tem feito 

ecoar importantes orientações e fundamentações na direção do pluralismo e da equidade. Mas, 

parece que esses novos princípios se desenvolvem melhor como conceitos e direitos, constituindo 

um rico campo de idéias e de leis, sem correspondência contínua com a realidade. Funcionam 

como referente ou paradigma dos quais é preciso partir para atingir as metas da qualidade, 

eficiência, equidade, além do reconhecimento da diversidade, como fundamentos básicos da 

democracia e das reformas educativas na América. Em outras palavras, existe uma 

impossibilidade básica em traçar paralelas entre as normas, de caráter universal, as pautas locais 

dos diferentes segmentos da sociedade e as ações experimentais desenvolvidas pelas instituições, 

aprisionadas nos contextos de onde nascem. Nesta encruzilhada está o jogo recíproco entre 

equidade e pluralidade, ou a (im)possibilidade de uma espécie de "cidadania diferenciada". Se 

por um lado, apela-se pelo reconhecimento da igualdade de todos ante a lei, afirmada na maioria 

das constituições latino-americanas, por outro, lutam por direitos coletivos os que aspiram ao 

reconhecimento de suas diferenças, entre eles as sociedades indígenas. A primeira assertiva 

aponta ao direito individual, correspondendo à velha e ainda atual tendência liberal, a segunda, 

aos direitos coletivos e consuetudinários, tão conflituosamente exercidos em territórios mais 

amplos que o educacional, ilustrados contemporaneamente pelo estado de guerra experimentado 

em Chiapas e pela já histórica luta pela demarcação das terras indígenas no Brasil em em outras 

partes do continente. 

Se pudemos observar significativos avanços como parte dos processos democráticos no 

país, estão para serem vistos alguns graves problemas desencadeados nos novos contextos. É 
sobre eles que tendem as atenções na próxima década. De uma análise madura por parte dos 

diversos segmentos sociais em relação a esses problemas, pode advir a formulação de uma nova 
pauta política da sociedade em geral e do legislativo e executivo em particular, para fazer frente a 

questões mal resolvidas nas diversas realidades. 

Os sistemas de ensino estaduais e municipais, de forma excepcional e não como regra, 

conseguem colocar em funcionamento os novos paradigmas e marcos legais. Continua valendo a 

força de uma expectativa difusa de eficiência e qualidade nos sistemas e uma cultura institucional 

que se inclina para a tradição uniformizante e centralizadora. Escapa pelas portas dos fundos a 

vontade da descentralização e desconcentração na gestão democrática. Uma quase crônica 
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incompatibilidade entre alguns órgãos de governos, entidades da sociedade civil e missões 

religiosas, além de apenas retóricas parcerias com as sociedades indígenas e suas organizações, 

reforçam e expressam as dificuldades nos processos de construção e dos diálogos entre Estado e 

sociedade. As fases de consulta e intercâmbio institucional, mecanismos cantados com o valor de 

dogma, se resumem aos rituais ainda bastante burocráticos e/ou demagógicos de presenças 

indígenas em alguns postos de prestígio nas composições das Secretarias. Tais presenças estão 

esvaziadas do sentido político, e sem grande repercussão e impacto nas deliberações dos 

responsáveis pelas políticas educacionais de estados e municípios. Estes normalmente se vêem 

voltados para a vala comum e os financiamentos de maior volume para a população em geral e 

agem em espaços de pouco fôlego para a ampliação das ações de EEI. Ou seja, os planejamentos 

para a educação de sua população indígena, quase sempre minoritária em relação à população 

não- indígena, são feitos a nível microscópico e com recursos parcos e conjunturais, 

desvinculados dos orçamentos e das decisões estratégicas dos setores hierarquicamente 

responsáveis pelas políticas macro educativas. 

Como mencionado, o princípio da consulta e audiência das comunidades e sociedades 

indígenas, ainda que citado nos discursos sobre a EEI, é ainda uma bandeira pouco flamejante. O 

preconceito e a discriminação com relação às sociedades indígenas são ainda os temas 

transversais nas mentalidades e atitudes cotidianas, sobretudo nas regiões e municípios onde 

vivem estas populações. Como podem membros e representantes indígenas incidirem e 

intervirem, sem o apoio da sociedade civil em geral, na condução desses processos educacionais, 

pondo em funcionamento o conceito de autonomia e autodeterminação? Como saírem da 

condição de público alvo especial, para o protagonismo político que exige a função de parceiros e 

sujeitos no campo das diretrizes e de acompanhamento das políticas públicas locais e nacionais? 

O amadurecimento, a qualificação e o fortalecimento político-institucional das inúmeras 

novas formas de representação dessas sociedades- associações, comissões e organizações de 

professores , etc - junto às esferas políticas dos órgãos públicos, é uma das importantes fatores da 

mudança, passando-se de forma cada vez mais incisiva do discurso político e ideológico da EEI, 

ao exercício real dos deveres públicos e dos direitos indígenas. 

Finalmente, são os movimentos étnicos e sociais na América que demonstram condições 

de pôr na berlinda a ordem institucional e legal. Através de suas proposições e demandas, 

inclusive as educacionais, tomam ultrapassadas a legislação e as políticas sociais de seus países. 

Desenvolvem movimentos de negociação e conflito com outros setores da sociedade, forçando 

novas pautas políticas, marcos legais, e práticas sociais. 
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E a legalização dos direitos étnicos- lingüísticos, entre eles o direito à educação 

intercultural bilíngue, é um dos importantes territórios das lutas políticas, sendo fonte e produto 

das novas demandas e pontos de tensão. Torna-se, por isto mesmo, sempre obsoleta a atual 

legislação, ao mesmo tempo que se amplia o horizonte jurídico, estendendo-se os espaços e 

âmbitos de exercício dos direitos pelos movimentos indígenas e outros grupos culturalmente 

diferenciados, no precário (des)equilíbrio das relações sociais e interculturais. 
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