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As mais de 200 sociedades indígenas contemporâneas têm d 5 

suas relações com o Estado brasileiro reguladas por um novo

quadro jurídico que foi estabelecido com a promulgação da
í

atual Constituição era outubro de 1988. Entre putros 

dispositivos, a Constituição brasileira reconhece aop Índios 

o direito à diferença, isto é, à alteridade cultural, 

rompendo com a tradição assimilacionista presente nas 

constituições anteriores. Os indios deixam de ser uma 

categoria em transição, ou em vias de extinção, sendo 

reconhecidos a eles "sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições". A União não mais cabe a 

incumbência de incorporá-los à comunhão nacional, como 

estabeleciam as constituições anteriores (como o inciso XVII 

do artigo 8. da Emenda Constitucional de 1969), mas legislar 

sobre as populações indígenas, conforme o artigo 22 da nova
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Constituição, no intuito de protegê-las. A Constituição 

reconhece também o direito dos indios de utilizarem suas 

linguas maternas e processos próprios de aprendizagem,

cabendo ao Estado proteger as manifestações das culturas

indigenas. Estes dispositivos constitucionais abrem a 

possibilidade de construção de uma escola que valorize a 

cultura indígena.

Estabelecido o novo texto constitucional, o Congresso 

Nacional se dedicou a regulamentá-lo. 0 primeiro projeto de 

lei que regulamentaria algum dispositivo referente aos

direitos indigenas foi o projeto de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (a L D B ), que ainda está em

tramitação no Congresso Nacional. Este projeto contempla a 

educação escolar indigena em cinco artigos: vincula-se a

educação escolar indigena ao Sistema Nacional de Educação; 

garantê-se a participação das comunidades indigenas na 

formulação de programas educacionais e o uso de suas linguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem; prevê-se a 

realização de programas de formação de recursos humanos 

especializados e o desenvolvimento de programas, currículos, 

calendários e material didático especifico e diferenciado.

Outro projeto de lei importante à regulamentação da 

situação juridica dos indios refere-se a revisão do atual 

Estatuto do índio (lei 6001/73). Três projetos de lei estão 

tramitando pela Câmara dos Deputados. 0 primeiro deles, o 

Estatuto das Sociedades Indigenas, foi proposto pelo Nócleo 

de Direitos Indigenas (recendo o número 2057 de 1991). O



segundo» Estatuto do í n d i o , è de autoria do Poder Executivo 

(projeto de lei 2160, de 1991) e o terceiro, Estatuto dos 

Povos Indigenas, foi apresentado pelo Conselho Indigenista 

Missionário (projeto n.2168 de 1992).

Os três projetos contemplam a questão da educação 

escolar indigena. 0 menos interessante deles é o projeto 

apresentado pelo governo federal. Este propõe como 

principios para a educação escolar indigena a garantia de 

acesso aos conhecimentos da sociedade nacional e o respeito 

às instituições educativas dos povos indigenas. Garante uma 

educação escolar diferenciada no ensino fundamental e a 

existência de escolas deste ensino dentro das terras 

indigenas, prevendo o uso das linguas maternas e a 

participação dos indios na organização e no funcionamento 

das escolas a eles destinadas.

A proposta do NDI e do CIMI se aparentam na proposição 

da instituição de uma coordenação nacional de educação 

indigena responsável pelo gerenciamento da educação escolar 

para indios no pais. A proposta do CIMI detalha os objetivos 

desta coordenação, sua composição e prevê a definição e 

também as atribuições dos Distritos de Educação Escolar 

Indigena. A proposta do NDI, por sua vez, se preocupa em 

definir os objetivos de programas de ensino e pesquisa para 

oferta de educaçào escolar para indios, além das atribuições 

da coordenação nacional. A diferença entre elas está no 

enfoque diferenciado dado aos programas de educação indigena 

e a execução destes. 0 projeto do NDI se prende as



diretrizes e princípios destes programas enquanto a proposta

do CIMI caminha para a definição da estrutura dos órgãos que

irão executá-los.

De modo geral, entretanto, não há diferenças

substanciais entre esses dois projetos. Ambos trabalham a 

partir das mesmas premissas que, de certa forma, já estão 

previstas no projeto de LDB e dizem respeito basicamente a:

1. Edificação de uma escola indigena diferenciada, a partir

do uso das linguas maternas e da incorporação dos

conhecimentos tradicionais e dos processos específicos de 

apredizagem de cada povo indigena.

2.Participação das comunidades indigenas na formulação de 

programas educacionais e no gerenciamento do funcionamento 

das escolas.

3.Desenvolvimento de programas, currículos, calendários e 

material didático específicos e diferenciados, bem como 

formação de recursos humanos especializados.

4. Vinculação ao Sistema de Ensino da União e inclusão da 

educação escolar indigena nos planos nacionais de educação 

do pais.

5. Criação de instâncias, a nivel nacional e regional, para 

definição, coordenação e gerenciamento da situação escolar 

indigena no pais.

Com excessão do texto constitucional, todos os outros 

dispositivos são ainda apenas propostas. Entretanto eles 

vislumbram mudanças significativas se comparados com as leis 

em vigor. A LDB vigente não faz, se quer, referência a



educação escolar indigena. Já o Estatuto do índio de 1973 é 

marcado pela referência a integração dos indios na comunhão 

nacional. 0 artigo 50 do Estatuto do índio diz expressamente 

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.”

Já o artigo 53 do mesmo Estatuto determina, 

explicitamente, a forma como a escola poderia colaborar para 

essa integração: "O artesanato e as indústrias rurais serão

estimulados no sentido de elevar o padrão de vida do Índio 

com a conveniente adapatação às condições técnicas 

modernas."

Há, portanto, um saldo qualitativo, potencial ao menos, 

nas propostas para a legislação educacional indigena. Já com 

relação ao executivo, o que se assistiu, nos últimos meses, 

foi o ensaio de um espetáculo sem data marcada para estrear; 

embora tenha ocorrido uma grande movimentação envolvendo a 

FUNAI e o MEC. 0 Governo brasileiro com o decreto n.26/91 e 

a portaria interministerial n . 559/91 repassou para o 

Ministério da Educação a incumbência de coordenar as ações 

referentes a educação escolar indigena, criando a 

Coordenação Nacional de Educação Indigena (ainda não 

implementada). Aventava-se, com tal medida, a possibilidade 

de elaboração de uma politica nacional para a educação 

escolar indigena. Fato não ocorrido. 0 Ministério da



Educação não conseguiu até agora se interar das dimensões da 

tarefa que lhe foi confiado, nem a FUNAI abriu mão, de fato, 

da questão da educação indigena. Ações menores e isoladas 

foram tomadas, sem contudo, lograr-se uma mudança 

qualitativa no gerenciamento e nos rumos da educação escolar 

indigena. Paraiva a ameaça constante de que a educação 

indigena assim como a saúde voltariam para competência 

exclusiva da FUNAI. Isto acabou ocorrendo recentemente.

Pode-se dizer que os últimos meses foram marcados por 

um processo de expectativa paralizante. De um lado o MEC 

acreditando na regovação do decreto 26, ensaiou algumas 

medidas, mas não tomou nenhuma atitude prática efetiva. De 

outro lado, a FUNAI ameaçando com a revogação, não realizou 

nenhum tipo de composição. Essa indefinição de ação tende 

agora a propagar-se para outras esferas da assistência aos 

indios. E com um agravante: respaldar-se numa ampla

indefinição juridica.

Vejamos como isto se dá com os instrumentos juridicos 

aqui comentados. Começemos de trás para frente. Com o 

decreto 26 revogado, cai automaticamente a portaria 559 e 

com isto a proposta de formação da Coordenação nacional de 

Educação Indigena. 0 MEC fica sem respaldo legal para suas 

ações, que voltam para as mãos da FUNAI. Já as propostas de 

Estatuto do índio, onde a questão da educação poderá ter um 

bom equacionamento, correm o risco de serem anuladas, em 

virtude da retirada das propostas visto o clima desfavorável 

existente na Comissão que analisa as propostas de revisão do
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estatuto e da perspectiva de um resultudo ruim para os 

indios. 0 projeto de LDB, por sua vez, está diante de um 

impasse com a apresentação, no Senado Federal, de uma outra 

proposta de LDB pelo Senador Darcy Ribeiro, desconsiderando 

toda a discussão já ocorrida na Câmara dos Deputados. Por 

fim resta a Constituição, que a partir do próximo ano passa 

por um processo de ampla revisão e ao que tudo indica, os 

direitos indígenas estão sob forte ameaça. 0 atual Congresso 

se mostra pouco favorável a manutenção dos direitos 

indigenas.

Neste quadro, o que vivenciamos hoje è uma aparente 

ilusão da definição juridica. Houve avanços consideráveis 

nos direitos indigenas promulgados na atual constituição, 

mas há o perigo eminente de retrocesso na revisão 

constitucional e na discussão do novo estatuto do indio. 

Assim, a questão do reconhecimento dos direitos originários 

sobre as terras que ocupam, a questão da mineração em áreas 

indigenas, o reconhecimento pleno da diferença cultural 

correm o risco de serem alterados. Deve-se, todavia, 

reconhecer que a educação escolar indigena è questão menor e 

que portanto há uma boa possibilidade de manutenção dos 

dispositivos até agora discutidos, tanto no que se refere ao 

texto constitucional, como no projeto de LDB. Mas não 

podemos deixar de considerar que, de uma hora para outra, 

corremos o risco de perder todas essas conquistas nos textos 

juricios em questão.



A ilusão da definição jurídica é um alerta que gostaria 

de fazer nesta comunicação, chamando atenção para o fato de 

que toda a argumentação e mobilização em favor da construção 

de uma escola verdadeiramente indigena tem se apoiado, nos 

últimos tempos, na Constituição e na legislação dela 

decorrente e ainda em discussão. Com isto quero sugerir que 

devemos ampliar nossas justificativas buscando, inclusive, 

novos argumentos para a defesa da escola indigena. E, no meu 

entender, estes argumentos deveriam vir de avaliações 

pedagógicas, linguisticas e antropológicas das diversas e 

diferentes experiências de educação escolar indigena que vem 

se desenvolvendo nos últimos anos em diferentes regiões do 

pais. E mais ainda, deveríamos nos interar das experiências 

com educação indigena e popular que ocorrem em outros paises 

da América latina, que se mostram muito mais avançados que 

'náte7. E isto não só em termos pedagógicos, como juridicos 

inclusive.

Feito este alerta -o do possivel vácuo juridico- 

gostaria de lançar uma primeira questão para nossa 

discussão: qual a capacidade de interferência efetiva do 

movimento indigena e de apoio aos indios nos processos de 

elaboração do legislativo e nos atos do executivo? A 

resposta a essa pergunta remete a 2 frentes de raciocínio. 

Primeiramente, devemos nos questionar quanto ao lugar 

secundário que tem ocupado a educação escolar indigena na 

reflexão acadêmica, especificamente na etnologia indigena, e 

também como tema menor na prática indigenista. Tutela,



terra» recursos naturais, saúde e, agora, direitos autorais 

dominam o cenário das preocupações do movimento de apoio aos 

indios. Sinal marcante da baixa importância atribuida ao 

tema e de seu lugar secundário foi a apresentação, de forma 

isolada e desconectada da coordenação nacional, de propostas 

referentes a educação escolar indigena para a atual 

Constituição, durante os trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte. Mais atual, a crescente mobilização indigena 

em torno de propostas alternativas à educação indigena tem 

sido ignorada e subestimada por uma parcela significativa do 

movimento de apoio aos indios.

Tema, insisto, secundário, tem sido discutido por um 

grupo restrito de especialistas. Antropólogos, linguistas e 

indigenistas diretamente ligados a condução de experiências 

educativas com indios tem assessorado, discutido e pensado 

tais processos, bem como encaminhado propostas referentes ao 

tema. A situação vivida hoje è de um gueto de ativistas, que 

precisa ser rompido, ampliando-se os temas em discussão e 

incorporando novos agentes. Neste sentido, a inclusão de 

pedagogos e educadores ligados a experiências educativas 

alternativas e inovadoras impõem-se como fundamental.

Por outro lado, e aqui desenvolvo a segunaa linna de 

raciocínio, é esse mesmo grupo de ativistas que tem

encaminhado as propostas ora constante na legislação em

discussão. £ o caso, por exemplo, da LDB e das propostas de

revisão do Estatuto do Índio do NDI e do CIMI, e ainda dos 

termos constantes na portaria 559. Diante da falta de



informações dos legisladores, propostas apresentadas no 

vácuo decisório são acatadas e incorporadas, sem uma pressão 

decisiva, coordenada e desempenhada de forma sistemática. 

Pelo contrário, a premência dos fatos tem levado ao 

desencadeamento de ações pontuais e setorizadas. Mesmo 

assim, esse grupo de especialistas tem conseguido fazer com 

que suas propostas, com pequenas alterações, sejam 

incorporadas nos textos produzidos pelo Congresso Nacional.

Ao mesmo tempo, entretanto, è preciso considerar que ao 

nivel do executivo a possibilidade de interferência tem sido 

praticamente nula. Tanto é que quando a educação indigena, 

para surpresa geral, passou para competência do MEC houve um 

choque de avaliações: para alguns, o fato foi visto de forma 

negativa, pois qpttm implicava num esvaziamento das funções do 

órgão indigenista e de sua consequente perda de influência; 

para outros, o fato foi celebrado como abrindo a 

possibilidade para uma maior interferência, uma vez que com 

a FUNAI não tem havido canais de interlocução. Agora, com o 

retorno da educação indigena para a FUNAI, estamos de novo 

perplexos e sem saber que rumo tomar.

Outro ponto a ser levantado è que as interferências até 

agora realizaaas foram desempenhadas pelos indigenistas e 

especialistas e não diretamente pelos indios. Com isto quero 

enfatizar que neste nivel de atuação os indios, suas 

organizações e associações têm estado ausentes. Que os 

indigenistas e especialistas têm se apoiado nos encontros de 

professores indigenas que eles têm assessorado e que os



antropólogos e linguistas têm se valido das experiências 

educativas com as quais estão envolvidos para balizarem suas 

ações junto ao legislativo è fato que não pode ser negado. 

Mas o que talvez mereça ser levantando aqui è que os indios 

têm sido agentes secundários e indiretos nesse processo.

Com essas provocações, passo para a segunda questão que 

gostaria de trazer para nossa reflexão aqui: até que ponto a 

legislação referente aos processos de educação escolar 

indigena refletem o atual estágio de discussão, reflexão, 

organização e reivindicação do movimento indigena e de apoio 

aos indios ?

Apesar do baixo grau de interferência dos indios no 

processo de formulação do legislativo, è preciso registrar a 

crescente e marcante mobilização indigena em torno da 

educação escolar. Diversos encontros regionais de

professores indigenas e indios interessados em tornarem-se 

professores têm ocorrido nos òltimos anos em todo o 

território nacional, apoiados por entidades pró-indio e 

grupos especializados existentes dentro de diferentes

universidades. Nesses encontros -e também cursos de formação 

e reciclagem para professores- os indios têm trocado 

experiências e discutido os problemas enirentados no 

gerenciamento de suas escolas. Essa mobilização tem, por sua 

vez, gerado novas formas de aliança e organização dentro do 

movimento indigena com a formação de associações e

organizações de professores indigenas.



Esse crescente pipocar de organizações, não sô de

professores indígenas, ainda precisa ser devidamente

estudado. Até agora, no que tange a mobilização pela 

educação indigena, o que se nota, por parte dos

especialistas, é o registro simples da ocorrência dos 

encontros e uma leitura extremamente formalista dos 

documentos ai g e r a d o s .(v e r , por e x . Grupioni, Ferreira e

CIMI) Nas entrelinhas destes documentos percebemos 

claramente as orientações dos assessores e especialistas que 

tem acompanhado tais encontros. Por sua vez, vários 

assessores começam a se inquietar diante da realização 

desses encontros, se questionando sobre a realidade vivida 

em cada uma das aldeias. Não há um modelo de escola indigena 

a ser seguido, e por agora o que temos são intenções de 

princípios que podem nortear a edificação desta. Existem 

ainda muitas divergências entre aqueles que atuam nesta área 

e è preciso estabelecer um debate mais efetivo.

A educação escolar indigena no pais tem sido 

acompanhada por uma discussão ainda incipiente e uma 

reflexão pouco sistematizada. Mesmo assim, è essa prática em 

movimento e em construção que tem balizado as propostas para 

a legislação sobre o tema. E esta legislação se apresenta de 

forma paradoxal: tem que ser suficentemente genérica para

dar conta da diversidade de situações existentes, mas 

minimamente eficaz para regular cada uma dessas mesmas 

situações.



Essas considerações nos levam a terceira e última 

questão que gostaria de trazer para nossa discussão: em que 

medida a legislação vem a reboque deste movimento, 

consagrando antigas reivindicações, ou tem contribuído para 

sua própria organização, se constituindo na sua vanguarda?

Do meu ponto de vista a legislação tem se constituído 

na vanguarda do movimento da educação escolar indigena, 

estabelecendo princípios, metas e caminhos para a prática. 

Ela tem servido de fomento para as discussões que os indios 

tem feito sobre os modelos de escolas possíveis, tem servido 

para pressionar órgãos do governo, tem sido utilizada para 

convencer os legisladores e ainda tem possibilitado com que 

os especialistas ao discutirem-na, reflitam sobre os rumos 

da educação escolar para indios no Brasil.

A legislação se torna, desta maneira, um elemento 

importante para o avanço de propostas para as escolas 

indigenas, na medida em que coloca a avaliação e a reflexão 

sobre a situação presente e caminha no sentido de elaborar 

propostas e metas a serem atingidas num futuro próximo.


