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RESUMO 

 

Neste estudo buscamos dialogar com as professoras Tupinambá de Olivença, 

Ilhéus/Bahia/Brasil sobre a implementação dos princípios da Educação Escolar Indígena na 

prática pedagógica Tupinambá, segundo o Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas de 1998. Historicamente a escola para os índios sempre foi um espaço de imposição 

de valores, de práticas sociais e morais, da língua, dentre outros, da sociedade hegemônica, da 

negação das culturas e identidades indígenas e produção de mão de obra para o sistema 

econômico da sociedade nacional. Após a Constituição Federal de 1988, a escola indígena 

passa a ser reivindicada como espaço de construção de uma educação diferenciada, que possa 

valorizar a cultura, a língua e os conhecimentos de cada povo indígena e que seja baseada na 

interculturalidade, como diálogo entre os diferentes conhecimentos. Nessa perspectiva, as 

práticas pedagógicas nas escolas indígenas também precisam de ações que atendam a esse 

novo paradigma, que por sua vez, estão alicerçados por princípios construídos pelo 

movimento indígena e ancorados nos anseios específicos de cada cultura e cada comunidade 

indígena, conforme indica a atual legislação. Diante do exposto, este estudo investiga a 

efetivação de tais princípios na prática pedagógica Tupinambá, através de procedimentos 

metodológicos inspirados nas concepções dialógicas da “pesquisa-ação existencial” de Paulo 

Freire e Barbier. O andamento do estudo ocorreu, prioritariamente, sob a forma de encontros 

coletivos com as onze professoras Tupinambá do espaço Creche e Núcleo Oka Katuana, que 

atende a 147 crianças Tupinambá, para coleta de informações e reflexão da práxis pedagógica 

que as mesmas utilizam, no seu dia a dia, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

Além disso, os dados obtidos na pesquisa de campo foram cotejados à bibliografia que trata 

de outras experiências em educação escolar indígena e suas práxis pedagógicas em várias 

culturas indígenas, nas diferentes regiões do Brasil. Concluímos que a práxis pedagógica das 

educadoras Tupinambá contribui de forma importante para a implementação dos princípios da 

escola indígena e na revitalização e valorização da identidade indígena. Contudo, ainda 

subsistem muitos desafios para serem superados na efetivação de uma educação que 

contemple a legislação da educação escolar indígena e as expectativas da comunidade 

Tupinambá de Ilhéus/Bahia/Brasil. 

 

Palavras-chave: Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Tupinambá, Práxis 

Pedagógica Diferenciada.  

  



  
 

ABSTRACT 

 

In this study, we sought to dialogue with the Tupinambá de Olivença, Ilhéus / Bahia / Brazil 

teachers about the implementation of the principles of Indigenous School Education in the 

Tupinambá pedagogical practice, according to the National Curriculum Framework for the 

Indigenous Schools of 1998. Historically a school for the Indians Was always a space of 

imposition of values, of social and moral practices, of language, others, hegemonic society, 

the denial of indigenous cultures and identities and the production of labor for the economic 

system of the national society. After a Federal Constitution of 1988, an indigenous school is 

now being claimed as a space for building a differentiated education, which can value a 

culture, a language and the knowledge of each indigenous people, a culture of interculturality, 

a dialogue between different Knowledge In this perspective, pedagogical practices in 

indigenous schools also require actions that meet this new paradigm, which in turn are based 

on concepts constructed by the indigenous movement and anchored in the specific desires of 

each culture and all indigenous communities, as indicated A current Legislation Faced with 

the foregoing, this study investigates an effectiveness of such principles in Tupinambá 

pedagogical practice, through methodological procedures inspired by the dialogical 

conceptions of "existential research" by Paulo Freire and Barbier. The study progressed as a 

priority, in the form of collective meetings with eleven Tupinambá teachers from the Creche 

and Oka Katuana nucleus, which serves 147 Tupinambá children, to gather information and 

reflect on the pedagogical praxis used in their day To day, in the Infantile Education and the 

Fundamental Education. In addition, the data obtained in field research were compared the 

bibliography that deals with other experiences in indigenous physical education and their 

pedagogical praxis in different indigenous cultures in different regions of Brazil. We conclude 

that the pedagogical praxis of Tupinambá educators contributes in an important way to the 

implementation of the principles of the indigenous school and the revitalization and 

valorisation of the indigenous identity. However, there are still many challenges for those 

overcome in the implementation of an education that contemplates an indigenous education 

legislation and as expectations of the Tupinambá community of Ilhéus / Bahia / Brazil. 

Keywords: Indigenous School Education; Tupinambá School Education; Differentiated 

Pedagogical Praxis.  
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação – 

Formação de Professores da Educação Básica – Mestrado Profissional em Educação, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), linha de pesquisa Políticas Educacionais, traz 

como tema para discussão a Educação Escolar Indígena. 

Esta investigação, ao tratar da Educação Escolar Indígena, inscreve-se como uma 

pesquisa sobre Políticas Educacionais decorrentes das significações que teve “a escola para os 

índios” na história do Brasil, correspondendo a funções e objetivos dos diferentes momentos 

políticos. Com a resistência e a luta organizada dos povos indígenas no Brasil, a Educação 

Escolar Indígena, que desde seu início serviu para impor as regras e as normas da sociedade 

ocidental às aldeias e aos povos indígenas dentro das comunidades indígenas
1
 nas últimas 

décadas, passou a ser um elemento de revalorização e revitalização das culturas indígenas. A 

partir das inúmeras experiências, diferenciadas em cada cultura na qual se inserem, as escolas 

indígenas mudaram de papel social: não são mais um instrumento de opressão aos povos 

indígenas e as comunidades conquistaram uma nova Escola Indígena, construída de forma a 

responder as demandas nas aldeias.  

Com a consolidação dessa nova escola, amparada pela Constituição Federal de 

1988 (CF/1988), faz-se surgir um novo cenário com sujeitos, espaços e objetivos diferentes da 

educação escolar oferecida há séculos aos povos indígenas. Nessa perspectiva, mudam-se as 

concepções de sujeito, mundo, educação e também as práticas pedagógicas no interior dessas 

instituições escolares atendendo aos princípios firmados pelo Movimento Indígena.  

Segundo Luciano Baniwa (2013)
2
, por ser um campo de análise recente, as 

experiências de educação escolar indígena soam de fundamental importância para a 

consolidação de ações e políticas apropriadas à nova conjuntura política e educacional que 

nos representa. Dados quantitativos revelam que as pesquisas que trazem esse tema são 

investigadas em sua maioria por estudantes indígenas. O autor aponta que outros temas de 

                                                             
1
 Comunidade indígena é o termo mais atual para descrever uma aldeia ou povoado indígena. Pode englobar 

todas as pessoas da aldeia, ou em Terras indígenas mais populosas, podem existir diferentes comunidades 

espacialmente separadas, mas politicamente conectadas. No caso Tupinambá de Olivença/Ilhéus/Bahia/Brasil, 

existem 35 comunidades ou povoados com várias casas próximas, geralmente de pessoas da mesma família. Na 

maioria dos povoados, contém uma escola e um posto de saúde ou local onde acontece o atendimento médico.  
2
 Gérsem José dos Santos Luciano é indígena do Povo Baniwa. Atualmente é Professor Adjunto da Faculdade de 

Educação e Diretor de Políticas Afirmativas da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Foi coordenador 

Geral de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação (MEC) no período de 2008 a 2012, da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) que passou a chamar-se Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) a partir de 2011 nos governos de Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003 a 2011) e Dilma Roussef  com início em 2011.  
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estudos indígenas focam objetos como, por exemplo, contato com a sociedade nacional, 

cosmologias, parentesco, rituais, corporalidade e organização social (LUCIANO BANIWA, 

2013). 

Do aspecto legal, a mudança inicia-se com a instauração de um novo paradigma 

para a educação escolar indígena, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 

especial com os artigos 216, 231 e 232
3
. A partir deles, são construídos outros documentos 

legais que dão sustentação ao texto dos referidos artigos. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Indígena na Educação Básica, elaboradas em 2012, definem as diretrizes para as 

escolas indígenas focadas nos pressupostos pedagógicos da Interculturalidade, Especificidade 

cultural, diferenciada por etnia e bilíngue em língua portuguesa e língua indígena. Esse 

arcabouço legal, somado ao Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, 

elaborado em 1998, consolida os principais parâmetros para orientar as ações pedagógicas 

nessas novas escolas das aldeias. 

O amparo legal ao reconhecimento cultural e linguístico dentro do sistema 

educacional suscitou discussões sobre objetivos e metodologias da educação escolar dentro 

das aldeias e novas formas de resistência do Movimento Indígena. Essas discussões ganharam 

autores que defendem as questões relacionadas a essa nova escola indígena, incluindo-se 

nesses debates as questões históricas, políticas e estratégicas para a efetivação da legislação. 

Alguns desses autores são citados neste texto: Gérsem José dos Santos Luciano Baniwa 

(2006, 2011, 2013), Aracy Lopes (2001), Clarice Cohn (2001), Luiz Donizete Benzi Grupioni 

(1995, 2006, 2008), Bartolomeu Meliá (1997), entre outros igualmente relevantes para a 

discussão. Entre as principais questões tratadas sobre o novo modelo de escola estão as 

concepções de ensino e de aprendizagem, professores e sua formação, a matriz curricular
 

dessas escolas, adequada às suas realidades culturais, e a elaboração e a utilização de material 

didático específico. 

Nas últimas décadas têm surgido vários trabalhos, projetos e discussões 

acadêmicas desenvolvidas no seio da comunidade Tupinambá/Ilhéus/Bahia/Brasil. As 

professoras e professores indígenas têm sido atores fundamentais para a consolidação dessas 

discussões. Um bom exemplo deste processo são as produções acadêmicas das professoras 

que atuam na Creche e Núcleo pesquisado, como os Trabalhos de Conclusão de Curso 

                                                             
3

 Artigos constitucionais que tratam sobre o reconhecimento linguístico, cultural e territorial dos povos 

indígenas. Os conteúdos desses artigos e das outras legislações aqui referidas serão citados e analisados 

adiante. 
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(TCCs) de Maria Cristiane dos Santos – “Educação Infantil Indígena dos Tupinambá de 

Olivença: um comparativo entre a tradição e as práticas atuais” (SANTOS, M. 2014), o de 

Genilda dos Santos – “A Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença e Creche Oka 

Katuana: educação escolar indígena diferenciada” (SANTOS, G. 2014), o de Darlene das 

Neves Silva, intitulado “Uso das ervas medicinais na comunidade indígena Tupinambá de 

Olivença, Ilhéus/Bahia: patrimônio e resistência” e o de Ediva Nascimento com o título: 

“Dificuldades de aprendizagem dos estudantes indígenas com o conteúdo formal” 

(NASCIMENTO, 2014). As quatro são professoras indígenas e cursaram Ciências Sociais na 

Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, em 2014, pelo Plano Nacional de Formação de 

Professores (PARFOR). Atualmente, outra professora indígena do grupo cursa Pedagogia, e 

todas participam, juntamente com a pesquisadora, do grupo de pesquisa: “Etnociências, 

Saberes Tradicionais e Educação Escolar Indígena” coordenado pela Profa. Dra. Flávia 

Cristina de Mello, coorientadora deste trabalho. A atuação coletiva enquanto grupo de 

pesquisa iniciou-se no ano de 2010, quando a professora Dra. Flávia de Mello (antropóloga) e 

a Profa. Dra. Consuelo Paiva (linguista/UESB) iniciaram um projeto de extensão intitulado 

“Curso de Formação para a Educação para a Diversidade e Educação Escolar Indígena”. 

Neste projeto, houve três semestres de ensino e pesquisa sobre a língua Tupi, que consistiam 

em aulas de Tupi antigo e pesquisa entre os mais velhos da comunidade para trabalhar as 

toponímias, sotaques, etc, que caracterizam o uso diferenciado da língua portuguesa pelos 

Tupinambá de Olivença/Ilhéus/Bahia/Brasil. Além disso, a pesquisadora também iniciou a 

participação em 2015, no grupo de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação/PPeGE, 

coordenado pela Profa. Dra. Emília Peixoto Vieira, orientadora deste trabalho, o qual 

subsidiou as discussões teórico-metodológicas desta pesquisa.   

Vale salientar que outras professoras e professores Tupinambá de 

Olivença/Ilhéus/Bahia/Brasil estão participando de cursos de formação e cursando graduação 

em diferentes áreas de conhecimento, para se capacitar no desafio de implementar a Educação 

Escolar Indígena em nossas comunidades. No grupo de pesquisadores em que dialogo, sou a 

primeira professora Tupinambá a concluir um curso de mestrado, mas esperamos que em 

breve sejam mais professores com formação universitária para atuar nas escolas indígenas. 

Dentro desse contexto, os conceitos relacionados ao novo paradigma de escola 

necessitam de uma prática pedagógica que dê possibilidade de repensar a atuação dos 

educadores e as dificuldades/facilidades para a implementação dos princípios que embasam a 

educação escolar indígena. No entanto, é preciso relacionar as práticas ao contexto social em 
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que elas se encontram, fazendo a criança/aluno perceber-se como sujeito capaz de 

transformar-se e transformar o contexto de opressão em que vive. Para sustentar essa 

premissa, estamos fundamentados em Paulo Freire, principalmente na obra Pedagogia do 

Oprimido (1987). 

A Educação Indígena traz em si as concepções de cada povo, sejam elas 

relacionadas a crenças, tradições, formas de produzir e transmitir conhecimentos às novas 

gerações. Nela também está incluído o modo de dialogar com outros conhecimentos de forma 

institucionalizada chamada de Educação Escolar Indígena, que inclui além da correlação com 

os saberes de outras culturas, o modo de organizar os tempos, as metodologias e o currículo 

que atendam às demandas específicas de cada cultura e de cada comunidade indígena. 

Nesse sentido, por fazer parte da comunidade indígena e corresponder a uma 

grande mudança conquistada e demandada por décadas pelo movimento indígena, essa nova 

escola só pode existir se fundamentada nos princípios de interculturalidade, especificidade, 

diferenciação e bilinguismo/multilinguismo. É essa dimensão que intenciono investigar nesta 

pesquisa. 

Em avanço a essas reflexões, este estudo soma, ao princípio da interculturalidade, 

o conceito de intercientificidade como um complemento conceitual para corresponder às 

angústias da pesquisa, já que, diferentemente da interculturalidade, que é a troca de ideias 

entre grupos e indivíduos com origens étnicas, culturais, linguísticas, religiosas diferentes, a 

intercientificidade corresponde ao diálogo entre os sistemas de conhecimento tradicional e o 

sistema de ciência moderna (historicamente construído com supremacia um sobre o outro), 

baseado nos estudos de Paul E. Little (2010), tão urgente para a prática pedagógica da escola 

indígena. 

O conceito de Educação Escolar Indígena, supracitado, corrobora um novo 

paradigma de escola conquistado pelo movimento indígena diante de um modelo de escola 

que predominou durante séculos nas aldeias indígenas. A “escola para os índios” foi projetada 

de várias formas e com diversas estratégias para atender aos objetivos dos contextos políticos, 

impondo a negação da identidade, a inclusão do indígena apenas como cidadão brasileiro, 

bem como a formação para a mão de obra barata que atendesse ao mercado.  

Quando me encontrei com a educação escolar Tupinambá 

Olivença/Ilhéus/Bahia/Brasil, eu possuía várias angústias de compreensão para diferenciar a 

escola regular/convencional da escola indígena. Colocar a escola indígena em prática tornava-

se muito difícil, não só para mim, mas para todas as/os colegas que atuavam nas escolas 
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Tupinambá, uma vez que trazíamos do magistério o conhecimento de que se poderia  lecionar 

da mesma forma em todas as classes; ou ainda que o ensino nas escolas aconteceria de forma 

homogênea, conforme as experiências descritas no capítulo 1, quando tratamos das vivências. 

A atual compreensão de que a escola indígena está embasada em princípios, que 

precisam estar presentes no cotidiano das escolas, intensificaram-me as angústias em ter que 

efetivá-la. Essa necessidade de busca e mudança da prática pedagógica como professora 

indígena Tupinambá, em substituição de práticas escolares, pedagógicas, científicas, culturais 

e políticas nas instituições sociais da “escola para os índios”, motivou-me a realizar esta 

pesquisa. Desse modo, a autora propõe uma investigação sobre a prática pedagógica dos 

professores Tupinambá Olivença/Ilhéus/Bahia/Brasil.  

A escolha do tema está relacionada à minha experiência profissional, bem como à 

minha vivência na comunidade Tupinambá, na qual estavam presentes as tradições e a 

educação indígena que vivenciei e que vivencio desde que nasci, descrita também no capítulo 

1 deste trabalho. Nos encontros, dos quais participava na comunidade, para discutir questões 

como terra, saúde, educação e organização política, ou ainda nas reuniões da escola, sempre 

estiveram presentes as angústias dos colegas em colocar em prática a educação escolar 

indígena tal qual é apresentada nos referenciais nacionais originados das solicitações 

seculares dos indígenas. Essas experiências fizeram surgir a questão problema desta 

investigação: Em que medida os princípios da Escola Indígena apresentados pelo Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas são implementados e são condizentes com a 

prática pedagógica dos professores Tupinambá? 

Esse questionamento teve como objetivo principal dialogar com os/as 

professores/as Tupinambá sobre a presença dos princípios da Escola Indígena apresentados 

pelo RCNEI em suas práticas pedagógicas. Como objetivos específicos: (i) identificar e 

discutir com os educadores os saberes culturais presentes no contexto Tupinambá de 

Olivença; (ii) identificar e discutir a Educação Indígena e Educação Escolar Indígena; (iii) 

produzir subsídios para discussão, reflexão e revisão das práticas pedagógicas realizadas no 

Colégio Tupinambá de Olivença; (iv) apresentar o resultado das reflexões sobre o processo de 

implementação dos princípios da Escola Indígena na práxis pedagógica Tupinambá. 

Somando-se às questões pessoais e profissionais, outra razão também serviu de 

estímulo: a possibilidade de identificar e apresentar às docentes Tupinambá, com quem 

desenvolvo a pesquisa, práticas pedagógicas e a sua relação com os princípios da Educação 

Escolar indígena com o intuito de contribuir para a qualidade da educação escolar Tupinambá. 
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O estudo foi realizado com 11 professoras Tupinambá que atuam na Creche e 

Núcleo Oka Katuana que pertence ao Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, 

Ilhéus, no litoral sul da Bahia/Brasil.  

Diante da especificidade do nosso objeto de estudo, optou-se pela abordagem 

qualitativa, utilizando-se da pesquisa-ação numa vertente existencial defendida por Barbier 

(2007) e Paulo Freire (1987). A pesquisa ocorreu por fases segundo a concepção de Barbier: 

contrato, delimitação do problema de pesquisa e registro, em forma de espiral, ressignificando 

a práxis como uma necessidade do grupo durante todas as fases da pesquisa.  

As fases foram organizadas e planejadas em forma de encontros com as 

professoras para um diálogo de coleta de dados, analisados segundo as categorias freirianas: 

situações limites, atos limites e superação
4
.  

Os procedimentos metodológicos utilizados, bem como os instrumentos para 

análise e coleta de dados, relacionam-se às características da metodologia, descritas de forma 

mais detalhada no capítulo 4. 

Para investigarmos uma possível resposta para a questão problema delineada neste 

estudo, organizamos os capítulos de forma a encaminhar o entendimento do objeto 

investigado na complexidade que o envolve, assim como para atender as concepções da 

vertente existencial defendida por Barbier (2007) e Paulo Freire (1987) e da pesquisa-ação.  

O capítulo 1, denominado “Entre tucuns e coqueiros: vivências”, traz a 

experiência de vida pessoal e profissional da pesquisadora e de como isso contribuiu e 

motivou a realização desta pesquisa. Tucuns e coqueiros são palmeiras, ambas encontradas no 

território Tupinambá, diferentes entre si. Enquanto o tucum é uma árvore cheia de espinhos, o 

coqueiro é uma árvore que diretamente não oferece nenhum risco. No entanto, tanto a 

palmeira tucum como o coqueiro possuem utilidades para os outros seres vivos, sejam nos 

seus frutos, ou nos seus troncos e folhas. Ao apresentar as vivências pessoais e de pesquisa, 

foi possível perceber os tucuns e os coqueiros nos caminhos trilhados pela pesquisadora.  

Outra razão, para apresentar as experiências de vivências logo no capitulo 1, deve-

se ao fato de a pesquisa-ação envolver diretamente o pesquisador, que, metodologicamente, 

caracteriza-se como um sujeito da pesquisa imbricado no problema e na busca de soluções 

para as questões abordadas. 

                                                             
4
 As situações limites são consideradas por Paulo Freire (1987), como barreiras concretas e históricas de uma 

dada realidade que impedem os sujeitos de avançarem. Os atos limites são as ações delineadas pelo grupo para 

superação das situações limites. Enquanto que a superação é a fase em que o sujeito descobriu o que estava 

impedindo seu crescimento em um determinado contexto histórico. Retomaremos esses conceitos no capítulo 4. 
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O capítulo 2, “O povo Tupinambá de Olivença e a escola”, dá ênfase ao conceito 

central sobre a Educação Indígena e as características que a fazem diferenciada, destacando, 

assim, os saberes da comunidade indígena e, de uma forma bem específica, a comunidade 

Tupinambá. Nesse mesmo capítulo, trata-se também sobre o papel da escola indígena para 

atender ao novo paradigma de Educação Escolar Indígena, em que se enfatiza a escola como o 

lugar que se vive a “cultura”.  

“Trilhas: a escola nas aldeias e a Escola Indígena” é o nome do capítulo 3, que 

destaca a concepção de Educação Escolar Indígena em um contexto mais amplo. Apresenta os 

princípios do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998) e outras 

referências nacionais e internacionais, partindo-se da Constituição Federal de 1988 e logo 

após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96. Discutimos ainda, ao 

longo desse capítulo, sobre a implementação de tal legislação nas escolas indígenas e os 

dilemas e as contradições encontrados nesses espaços que, na maioria das vezes, são tratados 

como homogêneos pela máquina burocrática do Estado. 

No capítulo 4, “O campo teórico-metodológico e a pesquisa-ação”, são descritas 

inicialmente as concepções de Paulo Freire (1987) e Barbier (2007) que tratam sobre a 

pesquisa-ação numa abordagem existencialista. Apresentamos as características específicas 

que orientam as estratégias metodológicas eleitas no decorrer deste estudo e a questão de 

pesquisa, os objetivos, o objeto de estudo, campo e instrumentos coerentes com a 

metodologia. 

Por fim, tomando como referência a questão de pesquisa e os objetivos geral e 

específicos, o capítulo 5, denominado “Práxis pedagógica na Creche e Núcleo Oka Katuana”, 

analisa e interpreta o diálogo desenvolvido com as professoras (sujeitos da pesquisa) da 

Creche e Núcleo Oka Katuana, bem como as contribuições de documentos, como o relatório 

dos professores e o Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo o referencial teórico 

apresentado nos capítulos anteriores, principalmente nas concepções de Paulo Freire (1987). 

Neste último capítulo, também discutimos a práxis pedagógica dos professores 

Tupinambá. Apresentamos inicialmente o contexto histórico-político em que foram 

construídos alguns documentos que reformularam o sistema escolar, inclusive o Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) (1998), com destaque para a década 

de 1990, e, consequentemente, com interferências na prática pedagógica das escolas de todo o 

país. Aqui, especificamente, trataremos dessas consequências na atuação pedagógica da 

escola indígena Tupinambá. Na sequência, trataremos de forma concisa sobre a origem e o 
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significado de práxis, a relação entre teoria e prática para o idealismo, pragmatismo, focando 

as reflexões sobre a práxis para o marxismo, que a mantém como categoria filosófica. Por 

fim, relacionamos as discussões conceituais política e filosófica de práxis com a práxis 

pedagógica indígena Tupinambá e sua relação sobre a efetivação dos princípios da Escola 

Indígena e a análise de conteúdo do RCNEI (1998) com as professoras da Creche e Núcleo 

Oka Katuana para responder a questão problema proposta nesta pesquisa. 

Nas considerações finais, trazemos os desafios encontrados para a implementação 

de uma práxis pedagógica correspondente à Escola Indígena atual e as limitações encontradas 

pelas professoras para legitimação dos direitos apresentados principalmente pela Constituição 

Federal de 1988. Tais direitos marcam conquistas históricas de mudança de paradigma, 

obtidas por meio da resistência dos indígenas durante séculos de luta. 
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1 ENTRE TUCUNS E COQUEIROS: VIVÊNCIAS 

 

1.1 DA ALDEIA PARA A ACADEMIA  

 

Nascer numa aldeia indígena e não ser politizada como indígena não é algo fácil. 

Ser chamados de “Caboclos de Olivença” ou “descendentes de índios” tornou-se para nós, 

Povo Tupinambá de Olivença, uma negação de quem realmente éramos. Para a mídia, não 

formávamos um povo, e sim descendentes de índios que estávamos nos integrando à 

sociedade nacional, nos “civilizando”. 

Foi assim que nos últimos anos da ditadura militar, especificamente no ano de 

1981, em plena efervescência dos movimentos sociais pelo Brasil e da articulação de grandes 

ideias e projetos que seriam pautas de discussões na construção da nova constituição, que eu 

nasci. Filha de mãe solteira, sempre morei com os avós maternos. Vivi toda minha infância na 

Fazenda Alto da Boa Vista, Comunidade de Águas de Olivença, hoje Comunidade Olho 

D‟Água. De 1996 a 1999, fui morar na casa de parentes para estudar, na cidade de Itabuna. 

Essa mudança deveu-se principalmente às dificuldades financeiras para pagar diariamente o 

transporte para me deslocar até a escola. Em 2000, voltei para Águas de Olivença, casei e fui 

morar na Comunidade de Acuípe do Meio, lugar atual da minha residência. 

Passei minha infância no lugar mais lindo que já conheci em toda minha vida, um 

verdadeiro cartão postal: uma mistura de matas com o mar ao fundo. De lá, era possível ver o 

sol nascendo de manhãzinha e a lua, em dias de lua cheia, a mais bela que já consegui ver.  

A casa? Era uma casa de taipa ou pau-a-pique, com três quartos, cozinha, varanda 

e um banheiro (fora da casa). Não tinha água encanada e nem energia elétrica. Ainda bem, 

porque, assim, tínhamos que tomar banho todos os dias no riozinho, eu e meu irmão, e 

aproveitávamos para brincar na água, pescar e nos pendurar num cipó, fazendo-o de gangorra. 

Ao voltarmos para casa, sempre levávamos uma bronca de minha avó pela demora usual para 

realizar essas atividades. Parecia uma casa pequena para uma família tão grande: minha avó, 

meu avô, meu irmão e eu meus tios, que aos poucos foram se mudando para outras 

localidades, cidades próximas  e até outros estados, para trabalhar. 

Aos seis anos, comecei a estudar com uma senhora que oferecia aulas de 

alfabetização na própria casa. Como já sabia escrever meu nome, não foi difícil aprender as 

outras letras do alfabeto. No ano seguinte, aos sete anos, em 1988, (ano da aprovação da atual 

Constituição Federal), surgia a primeira escola pública pertinho lá de casa, a uma distância de 
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mais ou menos quatro quilômetros. A sala pertencia ao condomínio Águas de Olivença, 

organizada pela Prefeitura Municipal de Ilhéus. Estudei nessa escola até a terceira série, pois 

lá não se oferecia a quarta série. 

Da quarta até a sétima série do Ensino Fundamental, estudei no Colégio Estadual 

Prof. Jorge Calmon em Olivença. Tinha que pegar ônibus e pagar passagem, pois estava em 

vigor a antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 4.024/1961 (BRASIL, 1961). 

Portanto, ainda não estava garantido o direito ao transporte escolar gratuito. Cada dia travava-

se uma luta para conseguir o dinheiro da passagem para eu e meu irmão. Minha mãe e meu 

avô também contavam com o apoio dos meus tios. A situação continuou assim até a sétima 

série, quando se tornou insustentável. Minha mãe perdeu o emprego, minha irmã nasceu e as 

despesas aumentaram. Foi então que me mudei para Itabuna a convite de minha tia. Terminei 

o Ensino Fundamental no Colégio Ciso e fiz também o antigo magistério, como “segundo 

grau”, no Colégio Polivalente de Itabuna. Mesmo estudando em Itabuna, de quinze em quinze 

dias, vinha até a Comunidade para ver a família. 

O cotidiano na comunidade era comum a muitas famílias. Vivenciávamos uma 

cultura indígena sem poder nos afirmar como tal. Nas famílias numerosas, todas as pessoas, 

homens, mulheres e crianças, herdavam os costumes e as tradições deixados pelos 

antepassados:  as crenças, a economia, a organização social. 

Nas crenças, havia (e ainda há, embora em menor proporção) uma forte relação 

com a igreja católica. A devoção acontecia aos santos com rezas, procissões, promessas, 

romarias. Acompanhava minha avó às rezas de Santo Antônio. A casa do rezador enchia de 

pessoas repletas de grande fé. Ao final das rezas, serviam arroz doce ou mungunzá e já se 

planejava o ano seguinte. Havia também os adeptos do candomblé e umbanda, vistos com 

certo preconceito pelos católicos e evangélicos. 

Os fenômenos da natureza eram considerados de forma respeitosa. Nas noites de 

trovão e ventos fortes, íamos para a cama de minha avó rezar para acalmar o vento e os 

trovões. O ciclo da lua também influenciava, e ainda influencia, as crenças para o plantio, a 

tiragem de madeira para a construção de casas e até para saber o sexo do neném que ia nascer. 

Assim como o ciclo da lua, as marés também serviam como aliadas para o sucesso da 

pescaria. 

Na época da minha infância, todas as comunidades tinham um rezador ou 

rezadeira que benziam os males, que apenas os remédios de farmácias não conseguiam curar. 

Eu tomei alguns desses banhos de folhas de ervas para mau-olhado e gripes e também dei em 
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meus filhos quando eram menores. Ainda hoje, quando é necessário, faço isso.  É uma crença, 

passada pelos anciãos e pelas anciãs, que “dá muito certo”, tem ampla eficácia curativa. Os 

rezadores, rezadeiras e parteiras eram respeitados como pessoas detentoras de poder e 

sabedoria, que se destacavam dos demais. Atualmente, o acesso a remédios industriais e 

consultas médicas é mais corriqueiro, mas as benzeduras permanecem como uma alternativa 

muito procurada. 

A economia, baseada na agricultura e extrativismo da piaçava, embasava a 

economia local. Cultivava-se principalmente a mandioca para a preparação da farinha e beiju. 

Também se cultivavam frutas, verduras e hortaliças para o consumo. Atualmente o cultivo da 

mandioca perdeu a predominância e há plantios de mamão, maracujá, melancia e outras que, 

além do consumo próprio, são vendidas na cidade. 

O extrativismo da piaçava ainda é bastante intenso. Os piaçaveiros extraem a 

piaçava e vendem a compradores que atuam na região. Há um tempo (três décadas) 

funcionava uma fábrica de tecelagem da piaçava que empregou muita gente, inclusive minha 

mãe trabalhou lá como tecelã. 

Algumas pessoas da comunidade sobreviviam com outras profissões. Alguns 

trabalhavam, e trabalham ainda, no Condomínio Águas de Olivença como empregados 

domésticos ou em construções de casas ou como trabalhadores autônomos e diaristas. 

As famílias eram e ainda são estruturadas de forma a complementarem-se os 

papéis: mãe, pai, avós, tios. Algumas mulheres trabalhavam fora da família, mas a maioria 

delas trabalhava junto com o marido nas atividades de sustento da família, seja no cultivo de 

alimentos, seja na “limpagem da piaçava” (separação da borra, utilizada para a cobertura de 

cabanas, e dos fios, usados, por exemplo, para fazer vassouras). As crianças acompanhavam 

os pais nos trabalhos e iam adquirindo aos poucos autonomia nos afazeres.  

Ainda hoje é comum, nas farinhadas (preparo das farinhas), todos trabalharem, 

desde as crianças pequenas aos mais velhos. A raspagem da mandioca é realizada por todos,  

enquanto conversam, riem e contam causos. No dia da “torragem”, enquanto os homens 

torram a farinha, as mulheres se preparam para fazer o beiju. Pegar a lenha para o forno e a 

“torragem” é uma atividade tipicamente masculina. Enquanto preparar o beiju é  atividade 

comumente desenvolvida pelas mulheres. Na família, o respeito às pessoas “mais velhas” da 

comunidade era e ainda é mantido. 

Mesmo vivenciando as tradições indígenas dos nossos antepassados, num sentido 

de reafirmação da identidade indígena e de continuidade e pertencimento a um ethos indígena, 
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não se ouvia falar de índios na região. Para a população envolvente, e mesmo para algumas 

famílias da comunidade, devido às mudanças culturais e à miscigenação, decorrentes do 

processo histórico de séculos de contato, que alterou o fenótipo das pessoas, era certo que os 

índios haviam desaparecido, tinham se misturado com a sociedade e deixado de ser índios, 

agora se tornando “caboclos”. Lembro-me de um dia em que chegou um grupo de estudantes 

que pediram para tirar fotos do meu avô sem camisa, de posse dos instrumentos de trabalho 

(ele estava  podando os coqueiros)  e minha avó ficou chateada com ele, pois, segundo ela, 

estava errado dizer que era “filho de índio”. Com certeza, ela tinha os motivos para tanta 

desconfiança de pessoas estranhas. Mais tarde, já adolescente, soube que minha avó havia 

presenciado a luta do Caboclo Marcelino para defender as terras Tupinambá. Ela guardava, na 

memória, cenas traumatizantes da época. 

A vida na comunidade, seja no local em que nasci, seja onde moro atualmente, 

influenciou e influencia minha reafirmação identitária. A vivência e algumas ações que 

aconteceram no passado ajudam, hoje, a compreender a história dos povos indígenas e a luta 

pelo reconhecimento enquanto Povo Tupinambá de Olivença. Não é fácil num país como o 

nosso, ex-colônia, reafirmar-se como minoria e lutar contra uma história perversa de 

preconceito e discriminação. No entanto, é também de se orgulhar a resistência dos nossos 

antepassados, toda a luta para seguir sendo e vivendo como nossos antigos avós, termos 

sobrevivido a tantos massacres, sejam biológicos, psicológicos, culturais.  

Em 2007, realizei o sonho de cursar uma faculdade, após oito anos me dedicando 

aos filhos, família e ao trabalho como professora de uma escola de Ensino Fundamental na 

comunidade em que moro. Em 2008, participei do primeiro vestibular com cotas para 

indígenas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e fui aprovada para cursar 

Pedagogia.  

No início tudo era muito novo e se tornou também muito difícil. Fui discriminada 

tanto por alguns colegas quanto por professores defensores do direito à educação superior por 

“mérito”, contrários às cotas. Contudo, sempre me mantive firme nas minhas afirmações 

enquanto indígena. 

Houve também momentos bons. Colegas que, aos poucos, foram me aceitando 

enquanto indígena, enquanto estudante, assim como professores que me incentivaram a 

continuar estudando a educação escolar do meu povo
5
.  

                                                             
5 Um professor em especial, no período da graduação, me impulsionou a me afirmar politicamente e a defender a 

causa indígena através da educação. O professor Dr. Augusto Marcos Fagundes de Oliveira, que apesar de não 

ter sido meu professor, ministrava a disciplina de Antropologia à época. A aproximação com a Antropologia 
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Dentro da universidade, em encontros, seminários, apresentações de trabalho, em 

que se tornava possível a escolha do tema, sempre buscava discutir a educação escolar 

indígena e suscitar também discussões polêmicas sobre o tema com o intuito de ir 

desmistificando alguns conceitos. Ao mesmo tempo em que discutíamos sobre as diferenças, 

íamos aprendendo, mesmo sendo um debate tímido e muitas vezes leigo.  

No mesmo ano em que entrei para o curso de Pedagogia, foi aprovada a Lei 

11.645/08 que estabelece a inclusão da temática história e cultura afro-brasileira e indígena no 

currículo das escolas. De 2008 até hoje, considero que houve um envolvimento mais 

acentuado de estudantes e pesquisadores, tanto nas áreas das licenciaturas como também das 

exatas, com a adoção da nova matriz curricular para o cumprimento da lei.  

Antes de concluir a graduação, investi na especialização no curso de 

Psicopedagogia Transdisciplinar: clínica, hospitalar e institucional pelo Instituto Superior de 

Educação Ocidente (ISEO) chancelado em Itabuna/BA. Na pesquisa e na monografia, 

desenvolvidas durante o curso de especialização, propus uma discussão relacionada à 

educação escolar indígena cujo tema foi “Enfoque psicopedagógico na leitura e escrita de 

músicas indígenas no Ensino Fundamental I”.  

Durante todo meu período, como estudante e como professora, constatei que os 

indígenas apareciam nos livros didáticos como seres do passado, exóticos, que comiam peixe 

cru, pescavam, caçavam e confeccionavam cestos. Como não havia relação com nossa vida 

cotidiana na comunidade, era difícil para mim, e para outras pessoas das comunidades 

Tupinambá, construir um pertencimento àquela imagem de “índios”. Acreditávamos 

realmente que nossa identidade étnica era a mistura das raças, como todo brasileiro. A 

denominação de “caboclos” parecia melhor representar a fusão cultural e física que nossas 

famílias apresentavam. 

De qualquer forma, a identidade de “caboclo” também tinha sua acepção 

pejorativa. A mestiçagem no Brasil era adjetivada para explicar o atraso da nação, 

corroborando as influências dos escritos amplamente divulgados como verdades absolutas, 

como, por exemplo, o best-seller Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre, que, apesar de 

escrito em 1933, influenciou as concepções sobre a formação do povo brasileiro como sendo 

de forma pacífica e necessária para a civilização. A construção dessa identidade é complexa: 

                                                                                                                                                                                              
tem sido uma ferramenta metodológica importante e textos e leituras fundamentais sobre a educação escolar 

indígena têm me ajudado a consolidar minha pesquisa e meu crescimento profissional enquanto professora 

indígena. Posteriormente, o diálogo com a professora Flávia Cristina de Mello e a participação nas atividades 

do grupo de pesquisa “Etnociências, Saberes Trdicionais e Educação Escolar Indígena” me mostraram a 

importância da Antropologia neste diálogo com a Educação. 



25 

  
 

ser índio é se identificar com a imagem de selvagem, atrasado, violento e canibal dos 

Tupinambá do passado. Ser caboclo é, em certa medida, se afastar dessa imagem. Porém, ser 

índio tão miscigenado e ter nas comunidades muitas famílias com fenótipo afrodescendente 

nos traz mais um elemento de discriminação perante à sociedade. Ser índio negro é a soma de 

todo preconceito racial que a sociedade brasileira pode produzir. 

Atualmente essa concepção de indígena exótico, do passado tem mudado muito, 

ainda que esteja incoerente com o discurso de um país sem discriminação e preconceitos. Não 

é um trabalho fácil para o Movimento Indígena, muito menos para a escola que sempre trouxe 

o modelo homogêneo. É uma sementinha plantada dia a dia pelos “mais velhos” e pelas 

lideranças.  

 

1.2 O ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

Em 1998, quando convidada para dar aulas em minha comunidade, eu ainda 

enxergava a escola apenas como uma possibilidade em sua singularidade de concepção de 

metodologia, currículo, formação de professores. Tudo era muito novo para conseguir  

entender a escola da aldeia de outra forma. O curso de segundo grau do magistério enfatizava 

o saber fazer, porém era um conhecimento universal que servia para uma escola comum, sem 

tratar o diferente de forma diferente.  

Nesse mesmo ano de 1998, conheci Núbia Batista (integrante de uma Organização 

Não-Governamental (ONG)), chamada FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional), fundada em 1961. Núbia me convidou para dar aulas de forma voluntária na 

minha comunidade, quando eu terminasse o magistério, até que se organizasse juntamente ao 

governo a educação escolar do nosso povo. Estava nascendo a minha participação no 

Movimento Indígena Tupinambá, apesar de ainda não sermos reconhecidos como Povo 

Tupinambá de Olivença naquele tempo. Em outras comunidades, a educação diferenciada já 

era realidade, como, por exemplo, em Sapucaeira. 

Em 1999, terminei o segundo grau e voltei para a minha comunidade. Organizei, 

juntamente com o apoio da Comunidade e da FASE, uma sala de aula improvisada: uma 

antiga casa de farinha que não possuía móveis, nem energia elétrica (a sala era iluminada por 

lampião). O material didático disponível, de qualidade precária, era suficiente Mesmo assim, 

iniciei os trabalhos com uma turma de Jovens e Adultos (EJA).  
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Casei no ano de 2000, tive meu primeiro filho e fui morar na comunidade Acuípe 

do Meio (onde resido atualmente). Como o Acuípe do Meio fica distante da Comunidade de 

Águas de Olivença, passei a função de lecionar lá para uma outra pessoa que deu 

continuidade ao trabalho. Nesse mesmo ano, consegui uma vaga pela Prefeitura de Ilhéus para 

trabalhar sob a forma de contrato numa escola “comum” que atendia também às crianças 

indígenas daquela região. 

Em 2005, retornei à Escola Indígena e passei a trabalhar com uma turma de EJA 

próxima à minha casa.  

Em 2007, atuei, na sede, como auxiliar administrativa e também, no município, 

numa escola não-indígena, mas que atendia em sua maioria a indígenas. Permaneci, assim, até 

o ano de 2008, quando passei no vestibular para o curso de Pedagogia da UESC. Deixei a 

Escola Indígena e continuei lecionando pelo município apenas na EJA.  

Em 2009, não consegui estudar e trabalhar, então me tornei apenas 

estudante/bolsista do Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) e do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) em 2011. Apesar de não ser 

especificamente para educação escolar indígena, essa experiência contribuiu muito para 

minha atuação como professora.   

No final de 2011, participei do concurso público municipal para a cidade de 

Canavieiras, sul da Bahia, e assim, no início do ano de 2012, praticamente no mesmo mês em 

que colei grau no curso de Pedagogia, fui convocada a tomar posse.  

De acordo com as demandas da profissão, descobri que precisava continuar 

estudando. Foi quando vi, em 2013, a seleção para a primeira turma do Mestrado em 

Educação da UESC. Achei que teria condições e, estimulada por minha amiga Laís Reis, 

resolvi me inscrever. No entanto, não fui aprovada. Nesse mesmo ano, participei da seleção 

para mestrado na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). Apesar de ter passado 

na prova escrita e no projeto, não fui classificada. No mesmo dia em que cheguei da entrevista 

da UFRB, fiz entrevista para aluna especial para o mestrado da UESC e me classifiquei para 

cursar a disciplina “Gestão dos espaços públicos e relação com a comunidade”, ministrada 

pela professora Doutora Rachel de Oliveira. 

Em 2014, participei novamente da seleção para o mestrado da UESC e fui 

aprovada na linha de pesquisa Políticas Educacionais com o embrionário projeto “a prática 

dos professores Tupinambá de Olivença” que resultou neste estudo.  
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Nesse mesmo ano participei, também, do primeiro concurso público (2014), para 

professores indígenas do Brasil e logrei aprovação. Foram disponibilizadas 59 vagas para a 

Escola Tupinambá de Olivença. Dessas vagas, 16 foram ocupadas. No período destinado para 

eu tomar posse, em setembro de 2014, o Núcleo do Acuípe de Baixo havia se desvinculado 

havia pouco tempo (2 meses) da Escola Tupinambá de Olivença e então optei em lecionar 

nessa nova escola: o Colégio Tupinambá do Acuípe de Baixo, no qual atuo como vice-

diretora. 

É quase certo que, no início da minha carreira como professora indígena, 

lecionava para a turma de parentes (como nos chamamos enquanto indígenas) da mesma 

forma como que lecionava nas escolas convencionais, como se não fosse necessário 

diferenciar conteúdos para os alunos indígenas, pois eu ainda não havia desenvolvido um 

entendimento de educação diferenciada. Lecionar na escola do município para uma turma 

“comum” era mais fácil, pois havia coordenadores pedagógicos que acompanhavam as 

atividades. Já na escola indígena, mesmo com o apoio pedagógico da FASE, tudo era muito 

novo e, por mais que estudasse nos momentos de planejamento, não ficava claro, não 

acreditava que aquele tipo de escola levaria a reafirmação dos alunos enquanto indígenas. 

Foi a partir dos encontros nas comunidades com as ações do Movimento Indígena, 

que, aos poucos, fui acreditando que poderia, sim, acontecer de forma diferente. Essa 

afirmação enquanto professora indígena foi fortalecida dentro da universidade por meio de 

diálogos com alguns professores.   

Há um caminho muito longo entre o acreditar e o fazer acontecer. Por isso, é 

necessário, além de estudo, fortalecimento nas atividades culturais, curso de formação 

específica e participação nos eventos que promovem a educação escolar indígena.  

O buscar respostas e caminhos para os impasses que vivenciamos há muito tempo 

como indígenas me propiciou, não apenas como pesquisadora, mas principalmente como 

sujeito implicado, um grande repensar sobre a práxis pedagógica que desenvolvo. Para que 

estamos lutando?  Em prol de quê? Contra o que estamos lutando? O que nos interessa neste 

momento? São alguns dos principais questionamentos que faço sempre. Tornei-me mais 

crítica em minha atuação. E a pesquisa-ação existencialista, delineadora da trajetória desta 

investigação, correspondeu aos interesses que pretendia como professora indígena militante. 

Atuar como professora Tupinambá passou a ser, a partir desses conhecimentos 

adquiridos e vivenciados, uma responsabilidade muito grande, mas, acima de tudo, um 
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sentimento de transformação pessoal, profissional e coletiva como pertencente ao Povo 

Tupinambá de Olivença. 
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2 O POVO TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA E A ESCOLA  

 

2.1 EDUCAÇÃO TUPINAMBÁ: COMUNIDADE 

 

Segundo o Censo 2010, vivem no Brasil mais de 896,9 mil indígenas que 

representam 0,4% da população do país. Esse número está distribuído em todo o território 

nacional, em 305 etnias e 505 terras indígenas e também em áreas urbanas (IBGE, 2010). 

Nesses territórios indígenas vivem 517.383 índios, ou seja, 57,7% de todos os 

indígenas. Os outros vivem em terras ainda não demarcadas ou em áreas urbanas. São faladas 

274 línguas diferentes que possuem como principais troncos linguísticos: Tikúna (34,1 mil 

falantes); Guarani Kaiowá (25,5 mil falantes); Kaingáng (22 mil falantes); Xavante (12,3 mil 

falantes). As etnias com maior população são os seguintes povos: Tikuna (46 mil), Guarani 

Kaiowá (43,4 mil), Kaingang (37,4 mil), Makuxí (28,9 mil), Terena (28,8 mil) e Tenetehara 

(24,4 mil), conforme o IBGE, 2010. 

De acordo com os dados do último censo, a região Norte concentra o maior 

número de indígenas com 38,2%, seguido pelo Nordeste 25,9%, Centro-Oeste 16%, Sudeste 

11,1% e, em último, a região Sul com apenas 8,8%. Dentre os estados, com maior população 

de índios, temos o Amazonas com 20,5%,  Mato Grosso do Sul,  com 8,6%;  Pernambuco 

com 6,8% e finalmente a Bahia com 6,7%. 

No sul e extremo sul da Bahia, as etnias Tupinambá de Olivença, Tupinambá de 

Belmonte, Pataxó e Pataxó HãHãHãe habitam tradicionalmente essa região em Terras 

Indígenas (TI), denominadas de Águas Belas, Fazenda Bahiana, Caramuru-Paraguassu, 

Tupinambá de Olivença, Tupinambá de Belmonte, Coroa Vermelha, Mata Medonha, 

Imbiriba, Barra Velha (Aldeia Mãe), Aldeia Velha e Cahy Pequi. Essas aldeias representam 

uma população aproximada de 18.127 indivíduos, segundo dados da Funasa (Fundação 

Nacional de Saúde) em 2009. 

Os Tupinambá do século XVI ocupavam um extenso território à beira mar, 

perpassando as regiões dos atuais estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Suas aldeias 

eram economicamente autossuficientes e possuíam em torno de 300 a 1000 membros, 

organizados socialmente a partir do papel que cada integrante exercia dentro da lógica do 

trabalho coletivo. (SANTANA, 2015). Os integrantes das comunidades trabalhavam em 

forma de mutirão e a apropriação dos produtos eram de acordo com a necessidade da família. 

No entanto cada família cultivava sua horta para consumo próprio (FERNANDES, 1989). 
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    Ainda Segundo Fernandes (1989, p.38), no fim do século XVI e começo do século 

XVII, os moradores nativos foram dizimados de vários modos: guerras, epidemias, capturas, 

escravização. Alguns sobreviventes tiveram que afastar-se da região litorânea, outros 

permaneceram, mas, silenciados, como os Tupinambá. 

     O povo Tupinambá de Olivença foi reconhecido como etnia pela Funai  (Fundação 

Nacional do Índio) em 2002, juntamente com outros que sofreram esbulho de suas terras no 

período da colonização. Atualmente somam um total de 4.486 indivíduos, configurando a 

segunda maior etnia no Estado, segundo dados da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) em 

2011. 

A Terra Índígena Tupinambá de Olivença está localizada em partes dos 

municípios de Ilhéus, Una e Buerarema no estado da Bahia. A área possui uma superfície de 

47.370 hectares e perímetro de 150 km.  

O território, habitado por unidades familiares, que abrange desde o litoral até as 

serras: Serra das Trempes, do Serrote e do Padeiro. Atualmente são 35 comunidades, 

incluindo a comunidade de Olivença, como o marco referencial da área que está sendo 

proposta, considerada pelos Tupinambá de Aldeia Mãe.  

Os Tupinambá de Olivença estão vivenciando o processo de demarcação do 

território. Os estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Tupinambá de 

Olivença foram realizados de 2004 a 2006 e o relatório foi concluído em 2009.  

Olivença (ANEXO A) representa o nome da aldeia Tupinambá, pois foi nesse 

local que aconteceram e acontecem as festas indígenas e também os embates culturais, 

políticos e sociais, fazendo com que os Tupinambá fossem resistentes e se firmassem como 

povo. Segundo a antropóloga Suzana Viegas (2007), 

 

Do ponto de vista da história colonial, entretanto, o local onde atualmente existe a 

Vila de Olivença tem origem na edificação de um aldeamento de índios, em 1680, 

pelos jesuítas, de nome aldeia de Nossa Senhora da Escada (Leite, 1945, p.222; 

Lisboa, 1977 apud Almeida, 1916a, p.109; Araújo 1757 apud Almeida 1913, p.184). 

Alguns historiadores consideram essa aldeia como a substituição daquela que em 

1640 se localizava perto de Ilhéus, sob o nome de aldeia dos Índios dos Padres. Em 

1758, no rescaldo da expulsão dos jesuítas do Brasil, e de acordo com as disposições 

legais genericamente aplicadas na então colônia portuguesa, a aldeia foi 

transformada em “Vila de Índios”, importando da metrópole o nome de Olivença – 

como era prática geral da época (VIEGAS, 2007, p.28). 

 

Como a maioria dos povos indígenas do Brasil que habitavam o litoral, o povo  

Tupinambá de Olivença sofreu com o processo perverso de colonização. As consequências da 

violência provocaram o silenciamento durante vários anos como uma estratégia à 
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sobrevivência. É por essa razão que, por séculos, resistiram e, sendo parte do plano de 

homogeneização da sociedade, foram chamados de “Caboclos de Olivença” ou “descendentes 

de índios”. Segundo Viegas (2007, p.28), citando Schaden (1969), Cardoso (1976) e Wagley 

(1988), no Nordeste, “o termo “caboclo” tem sido usado em dois sentidos principais: para 

designar uma forma de mestiçagem de brancos e índios, e para designar um processo de 

assimilação civilizacional, de “cultura mista” ou “aculturada”.  

Com a utilização recorrente do termo, os índios passaram (e passam) a ser 

considerados pelos colonizadores como ex-índios, configurando mais um elemento do projeto 

civilizador para descartar a indianidade. 

Nessa abordagem, fazemos uma analogia ao livro de Franz Fanon “Pele Negra, 

máscaras brancas” , publicado em sua primeira edição em 1952, no qual traz uma descrição 

crítica sobre a imposição da brancura aos negros pela sociedade branca e rica. “Ser branco é 

como ser rico, como ser bonito, como ser inteligente” (FANON, 1968, p.60). Assim, os índios 

de Olivença eram e ainda são incentivados pela sociedade local e nacional, principalmente 

pela mídia, a usarem a máscara da caboclice que se aproxima mais da brancura ou de um país 

“civilizado”. 

Apesar de os Tupinambá serem chamados de “caboclos de Olivença”, a 

denominação atribuída não impossibilitou o fato de continuarem lutando pelo auto 

reconhecimento étnico. Para afirmar esse auto reconhecimento, construído pelos Tupinambá 

de Olivença, Marcis (2004, p.122) apud Carneiro da Cunha (1989) afirma que “os indivíduos 

como grupos sociais, são ou cessam de ser, conforme o lugar e o momento [...] o que coloca a 

possibilidade de reaprender práticas, costumes e outras linguagens que se constituirão em 

sinais demarcadores da diversidade étnica e cultural”.  

Essa visão é distorcida pelos resquícios do coronelismo na região, onde habitam 

os Tupinambá, segundo Costa (2013),  

 

Os contrários ao reconhecimento étnico e demarcação afirmam que ocorreu uma 

“desconfiguração dos traços étnicos”, principalmente dos “traços genéticos”, numa 

análise que focaliza principalmente o fenótipo. Segundo os opositores da 

demarcação e do reconhecimento étnico, aqueles que “se dizem Tupinambá nem 

índios seriam”. Os desfavoráveis à demarcação preferem utilizar a nomenclatura 

“caboclos de Olivença” para descaracterizar os indígenas locais (COSTA, 2013, 

p.30). 

 

Costa (2013) define, assim, a atribuição pejorativa do nome “caboclos de 

Olivença”, dada pelos pequenos produtores da região, para negar aos Tupinambá o direito à 

terra. 
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Com muita resistência o decorrer das décadas, algumas lideranças da comunidade 

começaram a procurar mudanças para a situação que estavam vivenciando. Uma das figuras 

importantes, considerado um revolucionário da década de 1930 e grande liderança entre os 

Tupinambá, talvez um dos fundadores do movimento indígena na região, foi o Caboclo 

Marcelino. Juntamente com ele, outras lideranças também buscaram apoio, na maioria das 

vezes, sem sucesso algum. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a luta 

intensificou-se na década de 1990 e, por meio do reconhecimento da educação diferenciada 

em 1998, o Povo Tupinambá foi reconhecido em 2002. 

Atualmente, segundo informações da Coordenação Local da SESAI (Secretaria 

Especial de Saúde Indígena), em Ilhéus, são atendidas, pelas equipes médicas na Aldeia 

Tupinambá, 35 comunidades. Apresentamos, no Quadro 1,  tais comunidades bem como a 

distância em quilômetros de cada uma delas, tendo como referência o centro da cidade de 

Ilhéus.  

 

Quadro 1 - As Comunidades da Aldeia Tupinambá de Olivença e a distância em quilômetros 

de cada uma delas tendo como referência o centro da cidade de Ilhéus 

Comunidades da Aldeia Tupinambá de Olivença 

Comunidade Distância em Km 

(Referência: centro da cidade de Ilhéus) 

1. Campo São Pedro 25 

2. Gravatá  32 

3. Cururutinga 58 

4. Sapucaeira I 38 

5. Curupitanga 28 

6. Sapucaeira II 30 

7. Serra Negra  29 

8. Pixixica 29 

9. Pindoba  22 

10. Jairy 24 

11. Taba Jairy 26 

12. Acuípe de Baixo I 39 

13. Olivença A 22 

14. Olivença E 22 

15. Olivença C 22 

16. Tucum 20 

17. Parque de Olivença 17 

18. Itapuã 26 
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19. Águas de Olivença 28 

20. Acuípe do Meio I 34 

21. Acuípe do Meio II 38 

22. Mamão  42 

23. Acuípe de Cima 47 

24. Igalha 20 

25. Sirihyba 24 

26. Santana I 40 

27. Santana II 42 

28. Santaninha 60 

29. Serra das Trempes I 60 

30. Serra do Serrote 46 

31. Serra das Trempes II 80 

32. Pea-pea 49 

33. Santana Tamandaré 53 

34. Maruim 60 

35. Serra do Padeiro 103 

 

Fonte: Coordenação Local da Secretaria de Saúde Indígena Ilhéus (15 de janeiro de 2016).
 

 

Por apresentar um vasto território, há uma grande diversidade geográfica, 

histórica, econômica, cosmológica entre os próprios Tupinambá. Como exemplo, os 

Tupinambá de Olivença, que habitam a Serra do Padeiro, possuem uma cosmologia específica 

que os distingue dos Tupinambá que habitam o litoral. A etnografia de Patrícia Navarro de 

Almeida Couto (2008), intitulada “Morada dos Encantados: identidade e religiosidade entre 

os Tupinambá da Serra do Padeiro” refere-se a essa cosmologia, relacionando-a à reafirmação 

identitária e, consequentemente, ao  movimento indígena Tupinambá.  Segundo COUTO 

(2008),  

 

A afirmação da identidade indígena através da diferença constitui-se em marca 

sempre presente nos discursos e ações dos Tupinambá da Serra do Padeiro, o ser 

diferente, o praticar uma religião diferente das demais comunidades Tupinambá e 

dos outros povos indígenas do Nordeste, confere aos Tupinambá da Serra do Padeiro 

a possibilidade de se afirmarem através do estabelecimento de fronteiras bastante 

marcadas, sobretudo com relação aos demais Tupinambá habitantes das 

comunidades que compõem a área indígena de mesmo nome, seus parentes de praia 

[...] Entre os Tupinambá da Serra do Padeiro, é praticamente impossível desvincular 

a luta pela terra, a luta pela afirmação da identidade, da crença nos caboclos-

encantados (COUTO, 2008, p.158-160). 
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Corroborando as análises de Couto (2008), Helen Catalina Ubinger (2012), com o 

trabalho “Os Tupinambá da Serra do Padeiro: religiosidade e territorialidade na luta pela terra 

indígena” trata de aspectos da sociocosmologia. Segundo Santana (2015) apud  Ubinger 

(2012),  a estruturação social, em termos religiosos, fundamenta-se na alteridade simbólica do 

grupo étnico, comunicada pela intencionalidade de entidades espirituais, conhecidas como 

encantados. Ubinger (2012) salienta que o   

 

que diferencia o modo de vida dos Tupinambá da Serra do Padeiro dos modos 

praticados pelos demais Tupinambá, como aqueles das áreas de Acuípe ou de 

Olivença, é o fato de que sua autoidentificação está intrinsecamente interligada com 

a memória social e com os símbolos condensados pelo conceito de ― encantado. 

[...] No caso dos Tupinambá da Serra do Padeiro, é claro que existem relações 

interétnicas, mas a base da sua identidade indígena é mantida pela memória coletiva 

e ainda reforçada por sua religiosidade (UBINGER, 2012, p.37). 

 

Mesmo com a diversidade presente entre as comunidades Tupinambá, a luta dos 

Tupinambá de Olivença continua, com o objetivo de demarcação das Terras, enquanto se 

buscam recursos e garantia de qualidade para a saúde e a educação desse povo. 

Em relação à produção econômica, alguns Tupinambá sobrevivem dos recursos 

naturais, utilizando a agricultura de subsistência, ou seja, a pequena produção agrícola, 

cultivando mandioca, cacau, coco, banana-da-terra, seringa, mamão, piaçava e hortaliças em 

geral. A maior parte da produção aqui descrita é escoada para os municípios de: Ilhéus, Una e 

Buerarema, destacando-se o plantio e a produção de mandioca, dos quais retiram para 

alimento próprio o beiju, a puba, o bolinho de goma, a tapioca e a farinha.  

Além do manejo com a agricultura, algumas comunidades vivem da pesca e da 

criação de animais de pequeno porte, do artesanato, do turismo e da realização de trabalhos 

assalariados como professores e professoras, motoristas, técnicos de saúde, empregadas 

domésticas e outros. 

Há, em torno da região, muita discriminação da população local, fomentada pelas 

informações da mídia local e nacional, sobre os Tupinambá. Uma das questões mais 

polêmicas é a não vivência de tradições, vestuários e costumes de mais de 500 anos atrás. 

Como se a cultura indígena fosse estática, ao contrário de todas as outras culturas que são 

ressignificadas com o passar dos tempos.  

Há, segundo Maia (2012), dois principais elementos de persuasão e difusão do 

preconceito contra os Tupinambá e o processo de demarcação da Terra Indígena Tupinambá 

de Olivença divulgados pela mídia local. O primeiro fomenta uma falsa dúvida acerca da 

identidade e indianidade dos Tupinambá de Olivença e o segundo responsabiliza 
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equivocadamente os indígenas pelos conflitos territoriais decorrentes do processo de 

demarcação.  

O povo Tupinambá manteve suas tradições e costumes, foi sobrevivendo, sem 

deixar de ser cidadãos brasileiros, e, ao mesmo tempo, resistindo enquanto indígenas. Por essa 

razão, muitos costumes e crenças foram e continuam sendo mantidos até hoje, como 

princípios que fazem parte da identidade do povo Tupinambá. 

Santana (2015, p.29) apud Mejía Lara (2012), a partir de outras etnografias, 

define o estar na cultura como o processo que possibilita a construção de uma pessoa 

Tupinambá. 

Mejía Lara (2012, p.68) afirma que, 

 

Estar na cultura é a definição tupinambá em torno da qual se conceitualizam os 

diferentes campos onde se produz o indígena num lugar só, na qual se objetivam 

suas formas de vida que ao mesmo tempo se mostram como indígena, e na qual 

conseguem manter uma definição aberta de sua indianidade, incorporando nesse 

processo o que vai se tornando o Tupinambá. . (MEJÍA LARA, 2012, p.68) 

 

Já o lugar em que a “cultura” acontece é a mistura do que é vivenciado na 

comunidade, na família e na escola. Portanto, a escola assume o papel fundamental na 

formação de pessoas Tupinambá fortes na cultura. 

O respeito à sabedoria dos “mais velhos” dialoga com os princípios mais 

presentes nas comunidades que possuem, como a principal representante, a escola. Por isso, a 

razão de cada comunidade possuir uma sala de aula, denominada núcleos.  

Ainda hoje, a maioria das pessoas respeita a experiência de vida dos anciãos e das 

anciãs para conselhos. Mesmo com a internet nas aldeias, e em Olivença não é diferente, aos 

“mais velhos” são pedidas as bênçãos, as indicações para chás, o manejo da terra para o 

plantio baseado no ciclo da lua, a orientação para a pescaria. Essas são algumas das consultas 

realizadas a pessoas consideradas sábias da aldeia.  O conhecimento tradicional indígena, 

conforme Silva (2014, p.16), através de suas observações, indica a diferenciação entre uma 

erva tóxica de uma medicinal por meio da observação dos sintomas que a planta produz sobre 

o organismo. Por isso a denominação de conhecimento tradicional, pois essa observação é 

feita por séculos e passada de geração em geração através da oralidade. 

O trabalho realizado de forma coletiva também é uma atitude ainda muito 

presente entre os Tupinambá. As tapas de casas, os mutirões para o plantio do milho, da 

mandioca e a farinhada são algumas das atividades coletivas. 
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Entre essas atividades, destaca-se a farinhada, que se transforma de trabalho 

pesado a um trabalho coletivo. Toda a família trabalha. Enquanto os homens vão para a roça 

colher as raízes (os Tupinambá chamam de arrancar a mandioca), as mulheres vão 

descascando-a na casa de farinha, onde se faz farinha. Para descascar a mandioca, é realizado 

um trabalho conjunto. Enquanto um grupo descasca a metade de uma mandioca e a organiza 

num local limpo, o outro grupo descasca a outra metade. Essa foi a tecnologia inventada pelos 

indígenas para não sujar as raízes, pois, ao manipular as raízes para descascá-las, as mãos não 

estarão sujas.  

Depois de descascadas, as raízes são trituradas e prensadas pelos homens, 

enquanto as mulheres retiram o caldo da mandioca com ajuda de água limpa, o qual servirá de 

base para a produção do polvilho e preparação do beiju no dia subsequente. Após terminar o 

trabalho de prensar a massa, os homens pegam lenha para torrar a massa no outro dia bem 

cedinho, conforme Figura 1.  

 

Fotografia 1 - Farinhada 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora - 16/07/2016. 

 

É importante deixar a massa ser prensada de um dia para o outro. Primeiro, 

porque fica bem sequinha para torrar; segundo, porque a farinha não fica doce. No dia 

seguinte, a massa é torrada e vira farinha. Após a farinha, começam-se a assar os beijus. 
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Nesse momento, também acontece uma contribuição para a ajuda adquirida dos parentes ou 

vizinhos que fizeram parte da farinhada, enfim, acontece a degustação dos beijus. 

Durante todo o processo, as crianças também estão presentes e participam de uma 

educação comunitária. Não apenas uma pessoa ensinou, mas todo o coletivo. Ninguém diz 

como deve ser feito com palavras, mas com atitudes, ainda que surjam erros, que serão 

corrigidos, na forma de manejar. Esse é apenas um exemplo da educação indígena 

Tupinambá. 

O respeito às pessoas e à natureza também são questões ensinadas por meio de 

palavras e de ações. São as atitudes diárias que ensinam, ou melhor, que educam a todo 

instante. 
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2.2 EDUCAÇÃO TUPINAMBÁ: PAPEL DA ESCOLA  

 

A educação escolar, na região de Olivença antes da chegada da educação pública 

oferecida pelo Estado, acontecia com o ensino das primeiras letras e o nome próprio nas casas 

de pessoas alfabetizadas. As famílias tinham como uma honra que o filho ou filha soubesse 

escrever no mínimo o próprio nome. Os “alfabetizadores” eram pessoas que sabiam ler e 

escrever e recebiam pagamento por esse trabalho. Santana (2015) afirma que  

 

a submissão política das populações nativas, a invasão de suas áreas tradicionais, a 

pilhagem e a destruição de suas riquezas, etc. têm sido, desde o século XVI, o 

resultado de práticas que sempre souberam aliar métodos de controle político a 

algum tipo de atividade escolar civilizatória (SANTANA, 2015, p.51 apud SILVA; 

AZEVEDO, 1998, p.149). 
 

Tal modelo de escolarização aconteceu nas comunidades da região de Olivença 

por todos os séculos até início da década de 1980, quando foram surgindo reivindicações em 

busca da escola pública na região, aliadas às mobilizações em âmbito nacional. Nesse 

contexto político, surgiram as escolas mantidas pela prefeitura de Ilhéus que atenderam às 

crianças das comunidades circunvizinhas a Olivença. As salas eram superlotadas e 

multisseriadas, grandes carteiras de madeira que acomodavam muito mal dois ou três alunos, 

quadro de giz, mimeógrafo e a merenda feita nas casas das mães dos alunos. Essa situação 

contradiz a legislação da época, apesar da obrigatoriedade do ensino a partir dos 7 anos de 

idade ser mencionada desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 4024/61. Na 

nossa região, o início da educação escolar pública aconteceu apenas na década de 1980. 

Nesse período, antes da aprovação da atual constituição, os índios da região ainda 

eram vistos como caboclos de Olivença. Na escola, viam-se como seres do passado nas 

páginas dos livros didáticos e/ou cartilhas. Nesse mesmo contexto, segundo Cohn (2005), 

 

Se a educação escolar voltada para os povos indígenas é antiga, secular, a discussão 

sobre sua adequação às realidades indígenas toma forma a partir da década de 1970, 

quando especialistas em diversas áreas, especialmente antropólogos, linguistas e 

pedagogos, começam a assessorar na construção de projetos escolares alternativos 

em algumas escolas indígenas e os movimentos indígenas passam a reivindicar, 

mais amplamente, o reconhecimento de seus direitos, inclusive o de uma educação 

formal de qualidade (COHN, 2005, p.488). 

 

Foi assim que a reafirmação como Tupinambá de Olivença só viria a acontecer na 

década de 1990, sem deixar de levar em conta a luta dos antepassados. Desse modo, para os 

Tupinambá de Olivença, a escola, como instituição para atender ao novo modelo de escola 
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indígena, nasceu a partir de uma reunião do Conselho Indígena de Saúde juntamente com o 

Curso de Magistério Indígena, realizada no ano de 1997, na cidade de Eunápolis-BA. Esse 

evento é reconhecido como o primeiro movimento para o firmamento da educação 

diferenciada indígena do Povo Indígena Tupinambá de Olivença (Projeto Político Pedagógico 

da Escola Tupinambá, 2013) . 

No ano de 1998, reafirmou-se, entre os Tupinambás de Olivença, a educação 

escolar indígena. As primeiras comunidades de Olivença contempladas com a educação 

diferenciada foram Sapucaeira, Acuípe de Baixo e Serra Negra. A partir dessa iniciativa, o 

Povo Tupinambá de Olivença começou a buscar o seu autoconhecimento, a sua real 

identidade, bem como o conhecimento dos direitos, silenciados por séculos, os quais são 

legitimados pela CF de 1988. 

A partir de 2003, a educação escolar indígena na Bahia muda de status. Segundo 

Santana (2015, p.83), a secretaria de educação da Bahia (SEC) se organiza para atender às 

solicitações do estado, a partir do Decreto nº 8.471-03, que cria a categoria Escola Indígenas 

no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, e a Resolução nº 106-04, do Conselho Estadual de 

Educação, que estabelece diretrizes e procedimentos para a organização e a oferta da 

educação escolar indígena. Desse modo, também foram criadas e organizadas várias escolas 

e, ao final de 2003, 46 escolas delas eram indígenas, com o contrato de professores pelo 

Regime de Direito Administrativo (REDA) com duração de quatro anos. 

Somando-se a isso, o fórum de educação escolar indígena, criado desde 2000, 

pelo grupo de professores do magistério indígena contribuiu na luta pela estruturação das 

escolas públicas que consequentemente indicou uma Coordenação Indígena na SEC.  

É nesse contexto de reconhecimento da educação diferenciada no estado da Bahia, 

que foram construídos, também, os territórios etnoeducacionais no Brasil, conforme o Decreto 

nº 6.861, de 27 de maio de 2009 (BRASIL, 2009), que, nesse estado, foi denominado como 

Território Etnoeducacional Yby Yara. Há várias razões para as dificuldades de efetivação do 

Yby Yara. Entre elas: a realização das ações pelos entes federados de forma isolada ou 

fragmentada; o tratamento dos indígenas pelos dirigentes municipais como privilegiados e 

não como possuidores de direitos; inviabilidade das ações no município em razão de possuir, 

em seu corpo jurídico, legislativo e executivo, profissionais ligados a fazendeiros e donos do 

agronegócio, opositores ao movimento indígena, entre outros. (FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA PARA MAGISTÉRIO INDÍGENA, 2016). 
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Nessa perspectiva de conquista de direitos à educação diferenciada por parte do 

estado da Bahia e diante da demanda educacional escolar, surgida em razão do número de 

discentes e quantidade de núcleos Tupinambá (salas isoladas), foi solicitada, ao governo do 

estado da Bahia, a construção da Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença (EEITO), 

em Sapucaeira (ANEXO B), que atendesse à educação básica, e, na mesma época, o Colégio 

Estadual Indígena Tupinambá de Serra do Padeiro (CEITSP), da comunidade de mesmo 

nome, em Buerarema. Esse último foi criado, segundo o Diário Oficial do Estado da Bahia, 

no dia 14/10/2005. Já a EEITO foi inaugurada em junho de 2006, localizada 

aproximadamente a 16 quilômetros de Olivença.  

A unidade escolar passou então a receber os discentes dos núcleos. No entanto, 

alguns núcleos tornaram-se distantes e houve, por parte de alguns responsáveis, a decisão de 

não matricular os filhos na escola, em razão das péssimas condições das estradas e da 

distância, mesmo com o precário transporte escolar. . Persistiu, então, a existência dos núcleos 

que oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

Em 2014, em razão da demanda do Ensino Médio para os alunos da sede, a Escola 

Tupinambá de Olivença torna-se colégio e sua denominação passa a ser Colégio Estadual 

Indígena Tupinambá de Olivença (CEITO). 

O colégio passou a receber discentes indígenas e não indígenas que habitam a 

região próxima à escola. Mesmo com a preocupação de algumas lideranças quanto ao fato de 

receber também discentes não indígenas, Santana (2015, p.91) afirma, a partir de pesquisa 

realizada na comunidade Tupinambá, “'que a presença dos estudantes não indígenas na escola 

é necessária, posto que, além da construção de novas alianças é possível educá-los no sentido 

da desconstrução das representações negativas que estes produzem em relação aos próprios 

Tupinambá”. Essa afirmação corrobora uma situação que vivenciei durante a pesquisa na 

Creche e Núcleo Oka Katuana. Ouvi a fala de uma mãe sobre uma criança não indígena de 

três anos que chega em casa cantando as músicas do poransi
6
  de uma forma bem natural e 

que também quer ser Tupinambá. Entretanto, vale ressaltar que há crianças que se recusam a 

fazer as atividades “culturais” desenvolvidas na escola. 

No entanto, mesmo com a diversidade no atendimento a crianças indígenas e não 

indígenas e uma estrutura adequada apresentada pelo CEITO, alguns núcleos sentiram a 

necessidade de independência em razão das demandas de condições geográficas e de 

atendimento precário do transporte escolar. É nesse contexto, que o Núcleo do Acuípe de 

                                                             
6 Dança-ritual indígena Tupinambá realizada em círculo e com o auxílio do maracá, em que são  entoadas 

músicas indígenas em tupi ou em português. 
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Baixo desvinculou-se do Colégio Tupinambá e passou a se chamar em julho de 2014, Colégio 

Estadual Indígena Tupinambá do Acuípe de Baixo- CEITAB.  

Sendo assim, os Tupinambá possuem três colégios mantidos pelo estado: Colégio 

Estadual Indígena Tupinambá de Olivença (CEITO), Colégio Estadual Indígena Tupinambá 

de Acuípe de Baixo (CEITAB) e Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Serra do Padeiro 

(CEITSP). 

Em 2014, aconteceu também o primeiro concurso para professores indígenas na 

Bahia. Foram disponibilizadas 96 vagas destinadas aos colégios Tupinambá de Olivença (59 

vagas) e Tupinambá de Serra do Padeiro (37 vagas), visto que o colégio de Acuípe de Baixo 

ainda pertencia como núcleo do CEITO. Foram aprovados apenas 19 professores, 16 para o 

CEITO e 3 para o CEITSP. Para complementar o número de professores, foram realizadas 

imediatamente duas seleções para REDA, uma em 2014 e outra em 2015, que exigiam, via 

Edital, que os professores fossem Tupinambá. 

No entanto, apesar de ter acontecido a seleção de professores indígenas 

Tupinambá com critérios pontuais, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Indígena (BRASIL, 2012), temos problemas sérios na efetivação de outros 

princípios que envolvem a equipe de professores. O aspecto formativo torna-se o principal 

deles, haja vista que a formação acadêmica dos professores e professoras Tupinambá, na 

maioria das vezes, não corresponde à atuação, em sala, como professor. Isso implica o 

conceito de práxis utilizado neste trabalho, uma vez que a práxis pedagógica não se efetiva 

apenas pela experiência sociocultural como professor ou professora, mas pela relação 

intrínseca entre teoria e prática e pela reconstrução dessa última como práxis. Por outro lado, 

os professores indígenas também possuem o direito à formação inicial e continuada, que, 

apesar de acontecer em situações pontuais, não atende a todos e ainda apresenta dificuldades 

em sua implementação. 

O tratamento dado, pela secretaria do estado para as escolas indígenas e nesse 

caso para a Escola Tupinambá, ao direito à formação inicial e continuada dos professores se 

contradiz com o direito do aluno ter 200 dias letivos. Os professores, ao se afastarem para as 

formações, acabam tendo inúmeros problemas quanto à substituição, visto que a secretaria de 

educação não dispõe de substitutos. Essa situação gera problemas na relação professor-

comunidade e alterações no rendimento do aluno. Ainda há situações em que o professor 

precisa pagar do próprio salário a outra pessoa (que pode não ser exatamente professor) para a 

sua turma não ficar sem as atividades. 
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Em linhas gerais, os problemas, administrativos e pedagógicos, enfrentados 

atualmente pela escola Tupinambá coadunam o atendimento aos discentes na efetivação das 

atividades educativas. Impasses que implicam: a precariedade do transporte escolar oferecido, 

atendimento à merenda escolar sem a valorização do que a comunidade produz, carência de 

cursos para gestores e equipe administrativa, dificuldade em cumprimento do calendário 

específico em razão do processo licitatório igual ao das escolas convencionais, dificuldade de 

contato e efetivação do trabalho dos coordenadores das secretarias em razão de problemas de 

locomoção nas comunidades de difícil acesso, entre outros.  

O fato é que a questão da não demarcação das terras Tupinambá, que gera 

conflitos entre indígenas e fazendeiros, produz impactos sociais na comunidade, conforme 

salientam Profice, Santos e Almeida (2014, p.268): “estes aspectos da dinâmica social acabam 

por dificultar a consolidação de políticas públicas, inclusive no âmbito da educação escolar 

indígena nesta comunidade”.  

Somando os problemas jurídicos de atraso à concretização da demarcação das 

terras, os Tupinambá ainda enfrentam obstáculos administrativo-burocráticos no âmbito da 

efetivação de sua educação escolar no que diz respeito à compreensão do tratamento 

diferenciado pelas equipes nas secretarias de educação e outras instâncias do Estado. 
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3 TRILHAS: A ESCOLA NAS ALDEIAS E A ESCOLA INDÍGENA 

 

3.1 ESCOLA INDÍGENA E SEUS PRINCÍPIOS 

 

A aldeia é o lócus que dá sustentação para indígenas continuarem a escrever sua 

história. É graças à alteridade dessa coletividade que acontece a continuação desses povos há 

mais de cinco séculos de luta e resistência. 

Os indígenas, ao elaborarem modos próprios de produzir, armazenar e transmitir 

conhecimentos, utilizam concepções científicas e filosóficas sui generis, constituindo-se, 

assim, a educação indígena. Um processo específico e contínuo, ressignificado a cada dia para 

dialogar com a sociedade moderna. Reconstruir as tradições não significa abandonar os 

modos de vida ou a identidade de ser indígena. As formas tradicionais de vida não são 

estáticas, mudam, transformam-se para corresponder ao tempo atual, ao espaço. 

Há, porém, princípios tomados como filosofia de vida que são reafirmados 

geração a geração e que, mesmo com toda turbulência da vida contemporânea, são 

considerados essenciais para a manutenção dos povos indígenas. A coletividade, o respeito à 

sabedoria dos anciãos e à natureza são os principais legados dos povos indígenas, que, mesmo 

após contato com a ambição e individualismo capitalista, resistiram durante todo esse tempo. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI), há princípios que são referências para a educação das aldeias, comuns entre os 

povos indígenas, entre os quais destacam-se: 

 

• uma visão de sociedade que transcende as relações entre humanos e admite 

diversos "seres" e forças da natureza com os quais estabelecem relações de 

cooperação e intercâmbio a fim de adquirir – e assegurar – determinadas qualidades; 

• valores e procedimentos próprios de sociedades originalmente orais, menos 

marcadas por profundas desigualdades internas, mais articuladas pela obrigação da 

reciprocidade entre os grupos que as integram; 

• noções próprias, culturalmente formuladas (portanto variáveis de uma sociedade 

indígena a outra) da pessoa humana e dos seus atributos, capacidades e qualidades; 

• formação de crianças e jovens como processo integrado; apesar de suas inúmeras 

particularidades, uma característica comum às sociedades indígenas é que cada 

experiência cognitiva e afetiva carrega múltiplos significados - econômicos, sociais, 

técnicos, rituais, cosmológicos (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 29). 

 

Nesse sentido, a educação é entendida em sua concepção de formação integral na 

medida em que atende às mais diversas dimensões do desenvolvimento humano e se dá como 

processo ao longo de toda a vida de transmissão e vivência de conhecimentos construídos e 

aprendidos. 
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Para os povos indígenas, a educação na comunidade oferece, além da reafirmação 

identitária, a base que dará continuidade para que seja desenvolvida a escolarização. Ainda 

que, para alguns autores, essa não deva ser tarefa da escola, pois estaria roubando a 

responsabilidade da família e da comunidade que sempre cumpriram seu papel, 

principalmente nas aldeias.  

Ao partir desse pressuposto, a comunidade apresenta-se como central para a 

educação indígena, pois é a convivência que forma continuamente o sujeito. São as 

atribuições dadas ou conquistadas ao sujeito que o definem como pertencente a um grupo 

coletivo. É nesse espaço que as regras são respeitadas, dialogadas e reconstruídas. Cada 

sujeito representa sua comunidade, seu espaço, seu grupo através da compreensão e das 

atitudes que se tem da cosmologia e filosofia de vida. É assim que os povos possuem suas 

especificidades, transmitidas às suas crianças pelos exemplos diários, pela convivência com o 

outro, com a natureza e com as crenças.  

As afirmações de Luciano Baniwa (2006) reafirmam essa perspectiva: 

 

[...] os pais e os avós são os responsáveis por transmitir aos seus filhos e netos, 

desde a mais tenra idade, a sabedoria aprendida de seus ancestrais. Assim, as 

crianças desde cedo vão aprendendo a assumir desafios e responsabilidades que lhes 

permitam inserir-se na vida social e o fazem principalmente, por meio da 

observação, da experiência, empírica e da auto reflexão proporcionadas por mitos, 

histórias, festas, cerimônias e rituais realizados para tal fim [...] (LUCIANO 

BANIWA, 2006, p.130). 

 

Por essa razão é que, para se afirmar enquanto indígena, é preciso pertencer à 

comunidade, viver a comunidade. A Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais, ratificada no Brasil através do Decreto nº 

5.051, de 19 de 2004, enfatiza, em seu Art. 1º, a identificação étnica para que seja aplicada: 

 

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 

econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 

regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por 

legislação especial; 

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica 

pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento 

das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam 

todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte 

delas. 

2. A auto identificação como indígena ou tribal deverá ser considerada como critério 

fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 

presente convenção (BRASIL, 2004, art. 1). 
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Ao mesmo tempo em que a comunidade é a continuação da família, a família 

também vivencia um pouco da comunidade. Representa os atos, os costumes, as tradições de 

um modo mais singular e até mesmo os vícios que são instituídos no interior dela. 

É nela também que convivem os anciãos e as anciãs, rezadores e rezadeiras que 

costumeiramente são chamados de biblioteca viva por integrantes do movimento social, por 

guardarem muito conhecimento de vida, de esperança, de resistência. A comunidade é o lócus 

dos rituais e das danças, da produção econômica de subsistência, é o espaço onde foram 

sepultados os ancestrais. 

O território de um povo indígena é, nesse caso, indispensável para concretização 

da comunidade. Apresenta-se não apenas como terra para produção de riquezas, mas um lugar 

onde residem as tradições que, em conjunto, formam a comunidade. Sem ela, não há 

reconhecimento étnico. 

É comum ouvir as pessoas falarem “pra que índio quer tanta terra?” ou ainda “Aí, 

invadiram as terras dos outros e nem fazem nada”, representando, dessa forma, o pensamento 

dos latifundiários, que consideram a terra apenas como o lugar do lucro, do agronegócio. É 

claro que também se cultiva nas terras indígenas para a subsistência. Porém, respeitando-se a 

natureza, preservando-se as nascentes, as árvores que alimentam os animais e/ou que servem 

para a medicina da aldeia. O povo Tupinambá de Olivença ouve muito da sociedade local 

falas como essas que vimos anteriormente. 

A aldeia, as comunidades, o território, a natureza formam um conjunto de 

aspectos que diferenciam a escola indígena das outras instituições de ensino. No entanto, nem 

sempre foi assim. A escola nas aldeias, também denominada de escola para os índios, possuiu 

vários objetivos e funções até se tornar a Escola Indígena. Essa mudança de paradigma 

aconteceu por diversos motivos: a resistência dos povos indígenas, mesmo que a história diga 

que em certos momentos históricos que foram passivos; a organização desses povos, 

pleiteando objetivos comuns; a institucionalização da Antropologia no Brasil e a contribuição 

teórica na década de 1930; a aprovação de artigos na Constituição Federal de 1988. 

A história da escola indígena como instituição do Estado mudou radicalmente a 

vida nas aldeias. A escola serviu como instrumento para a colonização e a promoção dos 

índios como seres “civilizados”. Teve, de início, a escola indígena institucionalizada como 

modelo ocidental e se apresentou de diferentes formas a partir do contato com os 

colonizadores, cumprindo objetivos e funções diversas.  
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Tal escola para os índios se estruturou a partir de 1549, com os jesuítas, composta 

por missionários da Companhia de Jesus, chefiados pelo padre Manoel da Nóbrega, com o 

objetivo principal de converter os índios à fé cristã. Como os ensinamentos impostos não 

produziam mudanças rápidas como esperavam os missionários, os jesuítas recorreram ao 

aldeamento. Esse também foi um dos instrumentos para “domesticação” indígena, no sentido 

de negação da identidade e como estratégia principal à utilização da catequese. Sob essa ótica, 

foi criada pelos missionários uma língua geral (adaptação de várias línguas indígenas), com o 

objetivo de servir para a aprendizagem do idioma português. A função da escola era que os 

estudantes desaprendessem suas culturas e deixassem de ser indígenas (BRASIL, CADERNO 

SECADI, 2011). 

Entretanto, em 1757, o trabalho dos jesuítas deixa de contar com o apoio da Coroa 

Portuguesa por motivos econômicos e por interesse na mão de obra escrava dos índios. 

Expulsos os jesuítas, os aldeamentos foram elevados à categoria de vilas, sendo criado o 

regime de diretório. Entretanto, com o diretório, era proibido o uso de línguas indígenas, 

inclusive da língua geral, e era obrigatório o ensino da língua portuguesa e seu uso no 

cotidiano (BRASIL, CADERNO SECADI, 2011). 

Em 1798, o diretório dos índios foi revogado e somente em 1845 retoma-se o 

sistema de aldeamento. A função da educação nesse período era integrar as populações 

indígenas ao mundo do trabalho. Para tanto, a formação era voltada para certos ofícios que 

incluíam artes mecânicas, estímulo à agricultura e treinamento militar. 

Já no século XX, segundo Tassinari (2008), há três momentos que marcaram 

rupturas nas políticas educacionais indígenas: o modelo do Serviço de Proteção ao Índio e 

Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), alterado em 1918 para Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI); o modelo da Fundação Nacional do Índio (FUNAI); e o período pós 

Constituição Federal de 1988. 

A consolidação do regime republicano marca a criação de órgãos do governo, 

entre eles o SPILTN. A função desse órgão, como instrumento político, destaca-se no 

primeiro momento das políticas educacionais indígenas do século XX, com a finalidade de 

promover a “civilização” do país, que envolvia principalmente a escolarização nas aldeias. A 

finalidade era estabelecer aliança com os índios considerados “mansos” e levar a paz aos 

índios “bravos” a partir da estratégia de produzir “um grande cerco de paz”. A missão católica 

e o Estado dividiam a responsabilidade pela escola institucionalizada aos índios. Aos poucos, 

essa missão catequética seria substituída por uma política indigenista. 
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Entre as ações do SPI, temos três fases. A primeira fase, denominada de 

“pacificação” feita aos índios considerados arredios, foi executada por meio da doação de 

bens e, aproveitando-se do contato, os agentes atraiam os índios para áreas denominadas de 

reservas indígenas. A segunda fase era a educação escolar implantada nas reservas e a fixação 

dos indígenas, feita por um posto em cada reserva. A terceira fase consistia no 

desenvolvimento de ações para civilização e técnicas de trabalho, culminando com a 

introdução do indígena na vida civilizada do país. 

Nesse período, a política para as populações indígenas é marcada pelos ideais de 

evolucionismo e racismo que alimentavam as discussões políticas, criticadas a partir da 

década de 1930, com a institucionalização da Antropologia no Brasil, com as contribuições de 

etnólogos e com a criação de faculdades que discutiam tais questões. O trabalho de Willems 

(1938), conforme ressalta Tassinari (2008), é marcado como um dos primeiros a criticar as 

escolas nas aldeias indígenas. Segundo o autor, a escola não teria relação nenhuma com a vida 

da aldeia e ainda afastava o indígena de suas tradições. Para o campo econômico desse 

período, a educação escolar assume o papel de integrar o índio à sociedade nacional por meio 

do trabalho, objetivando a atuação dos indígenas como produtores de bens de interesse 

comercial para o mercado e como alternativa de mão de obra, segundo as concepções do 

governo de Getúlio Vargas. São, desse período, a inauguração e a atuação da FUNAI. 

Com a extinção do SPI, em 1967, inaugura-se a atuação da FUNAI. Esse período 

se destaca como o segundo momento, com as contribuições dos etnólogos e com as críticas à 

política indigenista do SPI. Ganha respaldo com a criação de cursos de pós-graduação na área 

da Antropologia, organizado por Darcy Ribeiro, que indicam a estruturação nas políticas 

indigenistas. No entanto, tais ideias ainda defendiam o termo civilização como etapa máxima 

para integração do índio à sociedade nacional. Para Tassinari (2008), esse período é marcado 

por ambiguidades. Havia uma ruptura quanto às ações do SPI, como por exemplo, a 

possibilidade de uso das línguas nativas nas salas de aula com o auxílio de indígenas. No 

entanto, a educação ainda continuava como estratégia para integração do índio à sociedade 

nacional.  

Essa ambiguidade, apresentada por Tassinari (2008), é analisada por vários 

estudiosos da área, com a mesma finalidade de integração à sociedade nacional, não havendo 

mudanças de concepção com a proposta da FUNAI. Os índios alfabetizados em língua 

portuguesa dialogavam na língua materna com os parentes da aldeia. Com isso assumiam a 

função de alfabetizadores e o ensino passava a ser realizado apenas em português. O 
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bilinguismo de transição, como era chamado, servia apenas como ponte para o domínio da 

língua nacional. Assim, o abandono de suas línguas pressupunha também o abandono de suas 

identidades. Portanto, a presença das línguas maternas nas turmas de alfabetização possuía o 

mesmo objetivo de “política indigenista civilizatória”, os instrumentos é que eram diferentes 

do SPI. 

Segundo Luciano Baniwa (2013), essa ideia de escola para os índios, com a 

preocupação de integrá-los à sociedade nacional, perdurou de forma marcante por quase todo 

o século. Na virada desse milênio, a situação mudou: “os povos indígenas passaram a 

reivindicar junto ao governo uma educação escolar própria abrindo novos horizontes teóricos 

e práticos, e inaugurando um novo período na história de sua educação” (LUCIANO 

BANIWA, 2013, p.48). O marco legal para esse novo paradigma é a Constituição Federal de 

1988 e aprovação dos artigos que garantem aos índios o direito às terras tradicionalmente 

ocupadas e o reconhecimento de uma educação especifica, bilíngue, especifica e intercultural. 

Os artigos serão tratados de forma mais enfática quando discutirmos os aspectos legais.  

É esse o terceiro momento, enfatizado por Tassinari (2008) e Luciano Baniwa 

(2013) como um divisor de águas para as políticas educacionais indígenas, que propiciou um 

novo projeto de Estado e de sociedade, na década de 1990, embora alguns estudiosos 

defendam a década de 1980, em razão da aprovação dos artigos na CF de 1988, como Aracy 

Lopes (2001) e Mariana Ferreira (2001). Com outra identidade e função, cabe à Comunidade 

Indígena buscar meios, juntamente ao Estado e com o apoio do Movimento Social, para a 

efetivação da nova Escola Indígena. 

Legitimar essa educação, apresentada na CF de 1988, não tem sido algo fácil para 

as comunidades indígenas. Não há condições estruturais para o cumprimento desses direitos 

constitucionais. A “autonomia” dada pela CF de 1988 e, mais tarde, pela Lei de Diretrizes de 

Bases da Educação Nacional de 1996 corroboram as políticas neoliberais que atendem a todo 

o sistema de educação no país. A proposta de a comunidade gerir a escola coloca em questão 

a irresponsabilidade do Estado perante o cumprimento dos direitos apresentados na CF. 

A militância dos professores indígenas se fortalece para efetivar o que está 

firmado na CF de 1988. Em 1991, em Manaus, no encontro de professores indígenas, foi 

construída coletivamente e, ratificada em 1994, a Declaração de Princípios que daria o 

embasamento sobre as características e os fundamentos para a atual Escola Indígena. Tais 

princípios forneceram elementos que subsidiaram a construção do Referencial Curricular 
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Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), conforme apresentados pelo RCNEI (BRASIL, 

1998). 

 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS: 

 

Os professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, dos povos Apurinã, 

Baniwa, Baré, Dessano, Jaminawá, Kaxinawá, Kambeba, Kampa, Kokáma, Kulina, 

Makuxi.jMayoruna, Mambo, Miranha, Munduruku, Mura, Pira-Tapuia, i 

Shanenawa, Sateré-Mawé, Tariano, Taurepang, Tikuna, TukanoJWanano, 

Wapixana, Yanomami, reunidos em Manaus (AM), nos dias 16 a 20 de outubro de 

1994, preocupados com a situação atual e futura das escolas indígenas reafirmam os 

seguintes princípios:  

1) As escolas indígenas deverão ter currículos e regimentos específicos, elaborados 

pelos professores indígenas, juntamente com suas comunidades, lideranças, 

organizações e assessorias.  

2) As comunidades indígenas devem, juntamente com os professores e 

organizações, indicar a direção e supervisão das escolas.  

3) As escolas indígenas deverão 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 o 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 dos medicamentos alopáticos.  

9) O Estado deverá equipar as escolas com laboratórios onde os alunos possam ser 

treinados 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.  

14) Os Municípios, os Estados 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 (BRASIL, RCNEI, 1998, p.29). 

 

O RCNEI apresenta, além dos princípios que direcionaram as políticas de 

educação do país, as características da escola indígena, currículo, formação de professores e 

as atribuições dos entes federados nesses espaços (BRASIL, RCNEI, 1998, p.27).  

Os momentos e atividades de ensino-aprendizagem combinam espaços e 

momentos formais e informais, com concepções próprias sobre o que deve ser aprendido, 
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como, quando e por quem. A escola não deve ser vista como o único lugar de aprendizado. 

Também a comunidade possui sua sabedoria para ser comunicada, transmitida e distribuída 

por seus membros; são valores e mecanismos da educação tradicional dos povos indígenas 

(BRASIL, RCNEI, 1998, p.21) 

A partir do RCNEI, a Educação Escolar Indígena ganha outras discussões, e 

novos documentos são criados, como, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, cujo  objetivo é orientar as escolas 

indígenas no país (BRASIL, 2012). 

São os fundamentos ressignificados, a cada dia pelos encontros das aldeias e 

eventos do Movimento Indígena, que orientam a EEI nas aldeias para tornar-se real nos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), nas práticas pedagógicas e na formação de professores, 

como alicerce para uma educação escolar indígena de qualidade. 

O RCNEI (BRASIL, 1998) ao tratar dos fundamentos gerais da Educação Escolar 

Indígena cita:  

• Multietnicidade, pluralidade e diversidade -  por considerar que o Brasil é uma 

nação formada por vários grupos étnicos diferentes com suas histórias, saberes, culturas e, na 

maioria das situações, línguas próprias. É uma diversidade que deve ser preservada. A forma 

de pensar, de se organizar politicamente e socialmente, a vida econômica, a cosmologia 

específica a cada povo indígena, bem como as experiências dos contatos com outros povos 

indígenas e não indígenas, devem ser bem representadas na escola. Essa ação evita 

generalizações na escola indígena, já construída entre as sociedades não indígenas, de que os 

índios são todos iguais.  

• Educação e conhecimentos indígenas - Antes da chegada dos portugueses já 

existiam modos de produzir, armazenar, expressar, reelaborar e transmitir conhecimentos, que 

garantiam a continuidade do grupo étnico. Isso implica necessariamente pensar a escola a 

partir das concepções indígenas do mundo e do homem e das formas de organização social, 

política, cultural, econômica e religiosa desses povos no sentido de dialogar com a escola a 

partir dos sujeitos envolvidos. 

• Autodeterminação - o contato com valores, instituições e procedimentos 

diferentes dos vivenciados nas aldeias no contexto atual dão possibilidade para que os povos 

indígenas possam fazer “suas escolhas”, participando da elaboração dos projetos de futuro.  

• Comunidade educativa indígena - os povos indígenas possuem processos 

próprios de socialização e formação de pessoas. É a comunidade que mobiliza os agentes para 
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a educação que acontece nas aldeias. No entanto, a escola não é o único lugar de aprendizado. 

“Os momentos e atividades de ensino-aprendizagem combinam espaços e momentos formais 

e informais, com concepções próprias sobre o que deve ser aprendido, como, quando e por 

quem” (BRASIL, RCNEI, 1998, p.20). A comunidade também possui papel fundamental na 

transmissão e distribuição dos conhecimentos tradicionais pelos membros da aldeia.  

• Educação intercultural, comunitária, específica e diferenciada - a escola 

indígena deve ser um dos lugares, onde a relação entre os conhecimentos tradicionais da 

aldeia e os conhecimentos das demais culturas dialoguem, constituindo uma possibilidade de 

informação e divulgação para a sociedade nacional de saberes e valores pouco divulgados. O 

diferenciado nesse caso é efetivado pela participação da comunidade no processo pedagógico 

da escola, no currículo e nas práticas metodológicas de acordo com as características da 

escola diferenciada. 

Tais princípios e fundamentos, em seu conjunto, apresentados pelo Referencial, 

são representados em documentos posteriores como bilinguismo, diferenciação, 

especificidade e interculturalidade. Neste estudo, preferimos incluir, a intercientificidade 

como um conceito mais amplo que perpassa e complementa a definição de interculturalidade 

por ser necessário para discutir a práxis pedagógica dos professores indígenas. 

Cada um desses princípios deve, segundo a lei, ser implementado nas escolas 

indígenas de todo o Brasil. No entanto, as condições oferecidas são mínimas e nos deparamos 

com uma série de desafios na atuação pedagógica do(a) professor (a). Na Escola Tupinambá, 

os desafios encontrados pelos professores, na práxis pedagógica, impedem-nos de efetivar 

coletivamente, permitindo trabalhos pontuais individuais. As razões são distintas, tanto de 

ordem local como nacional. 

As situações sociolinguistas são também extremamente diversas entre os povos 

indígenas. São conhecidas atualmente 180 línguas indígenas, distribuídas em 41 famílias, dois 

troncos linguísticos e dez línguas isoladas. Alguns povos falam mais de uma língua, outros 

são monolíngues, seja no português ou língua indígena. Os povos do litoral, por estarem em 

contato mais intenso com os colonizadores e há mais tempo, em sua maioria, é monolíngue na 

língua portuguesa, como por exemplo, os Tupinambá de Olivença/Ilhéus/Bahia/Brasil.  

O bilinguismo apresenta conceitos diversos. Por isso nos deteremos um pouco 

mais. Para Harmers Blanc (2000) apud Bloomfield (1935), bilíngues são falantes perfeitos em 

duas línguas ou controle nativo de duas línguas. Diferentemente, Harmers Blanc (2000) apud 

Macnamara (1967) afirma que considera bilíngue alguém que possui competência mínima em 
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uma das quatro habilidades linguísticas (falar, ouvir, ler e escrever) em uma língua diferente 

da sua nativa.  

Megale (2005) define que a educação bilíngue pode ser classificada em três 

diferentes programas: no primeiro, programa compensatório, a instrução ocorre na primeira 

língua para uma melhor integração no contexto escolar. No segundo, programa de 

enriquecimento, ambas as línguas são utilizadas concomitantemente na escola. Por fim, no 

terceiro programa, de manutenção do grupo, a língua e a cultura do grupo considerado 

minoritário são preservadas e aprimoradas.  

Com esses conceitos podemos afirmar que a educação Tupinambá se insere como 

bilinguismo segundo o conceito de Harmers Blanc (2000) apud Macnamara (1967) e, para a 

educação bilingue, concordamos com o terceiro programa proposto por Megale (2005).   

O papel da escola Tupinambá consiste em resgatar e valorizar a língua indígena, 

nesse caso o tupi. É realizado um trabalho de resgate intenso, seja na forma de participação 

em cursos oferecidos por pesquisadores, seja nas atividades desenvolvidas nas comunidades e 

escolas que, constantemente são tratadas na língua indígena, além da realização do poransi. 

Há crianças Tupinambá que já são registradas com nomes indígenas e adultos que adotam 

nomes indígenas. Na escola, o tupi é ensinado como alfabeto, orações
7
, listas de numerais, 

cores, nomes das comunidades. Tudo em um processo lento e contínuo.  

Durante uma participação nas atividades da escola, uma professora do Ensino 

Fundamental I falou que seus alunos perguntaram para que aula de tupi, se o que eles iriam 

precisar era de inglês. Esse relato nos levou a refletir sobre o objetivo de se ensinar uma 

língua como elemento de identidade. A razão para ter-se conquistado a língua tupi como parte 

da matriz curricular da Bahia representa, para nós Tupinambá, uma vitória e, ao mesmo 

tempo, uma necessidade urgente em compreendê-la não apenas como uma língua, mas como 

representatividade de nossa identidade. Para compreender essa questão, o RCNEI (1998) 

aponta que,  

 

[...] é importante entender que se os falantes de certa língua têm poder econômico e 

político, esta língua é, geralmente, respeitada, tem prestígio: sua gramática é 

estudada, seu vocabulário é documentado em dicionários, sua literatura é publicada. 

Ela é a língua do governo, das leis, da imprensa e por isso ela é chamada de língua 

dominante. Quando, por outro lado, os falantes de certa língua não têm poder, sua 

                                                             
7 O momento da Oração ao Sol ou a Oração Jasy, que são as orações que iniciam o Poransi. Tupinambá ainda é 

visto com bastante resistência entre professores e alunos, principalmente pelos evangélicos. Estes se negam, na 

maioria das vezes, em participar desse momento. Além disso, embora seja defendida a laicidade da educação 

escolarizada pela CF de 1988, para lideranças, caciques e anciãos indígenas, a não participação a tais momentos 

de oração configura-se como uma negação ao resgate e reafirmação cultural e étnica. 
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língua é vista pelos que falam a língua dominante como se tivesse pouco ou nenhum 

valor. Línguas assim são chamadas de língua dominadas ou línguas subalternas. 

Basta olhar para a posição ocupada pelas populações indígenas na história do Brasil 

para entender, então, por que as línguas indígenas brasileiras são desconhecidas ou 

têm sido ignoradas no país (BRASIL, RCNEI, p.117). 

 

Aos professores e às professoras cabe a reflexão sobre o que se está ensinando 

como língua tupi e o que tem sido compreendido por crianças e adolescentes sobre a 

importância do resgate da língua.  

Diferente, por exemplo, dos povos Gavião e Guajajara, conforme relata Cohn 

(2001) em pesquisa realizada durante o curso de formação de professores indígenas no 

Maranhão:  

 

Entre os Gavião, há também uma escola em que a professora indígena alfabetiza na 

língua, um professor indígena alfabetiza em português, e uma professora não-índia 

leciona de 1ª a 4ª série. A maior parte das escolas Guajajara conta apenas com 

professores indígenas, que se responsabilizam pela alfabetização, bilíngue ou apenas 

em português (COHN, 2001, p.117). 

 

No caso dos professores do Maranhão, as crianças chegam à escola falando a 

língua indígena e têm a opção de serem alfabetizadas tanto em língua materna, como em 

língua portuguesa. Essas opções dividem opiniões entre pesquisadores. Ladeira (1999), por 

exemplo, acredita que a língua possa ser revitalizada na escola através da grafia, em 

comunicações formais e informais. Ao contrário, Grizzi e Silva (1981) afirmam que a 

alfabetização deve acontecer em português devido à inutilidade da escrita na língua indígena 

nas sociedades indígenas, usada, na maioria das vezes, de forma e ainda a utilização do 

português como defesa dos índios no contato com os brancos (GRIZZI; SILVA, 1981,p.20).  

Há sociedades em que o direito de ser alfabetizado na língua indígena é negado e 

outras em que se perdeu tal língua, que está sendo resgatada, como o caso dos Tupinambá. No 

entanto, o resgate pode ter como consequências problemas relacionados ao aprendizado dessa 

língua pelos professores para que possam ensinar nas escolas. A razão de terem sidos 

alfabetizados e formados na língua portuguesa pode acarretar problemas linguísticos como a 

mistura de elementos de uma e de outra língua e problemas sociais como a inutilidade de se 

falar e escrever uma língua indígena, sem compreendê-la como elemento de reafirmação 

étnica.   

A escola indígena diferenciada, segundo Grupioni (2008), resulta em certa medida 

de demandas reais nas comunidades indígenas de todo o país. Algumas comunidades 

aceitaram com receio e outras não aceitaram de imediato, talvez por compreender as 
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ideologias em que estavam alicerçadas. Às vezes, a escola indígena é entendida como 

desnecessária em razão do que ela propõe ensinar já estar sendo vivenciado na comunidade ou 

de que para ser escola indígena não necessitaria ser diferenciada. Algumas lideranças 

Tupinambá tomaram o conceito de “cultura” e “tradição” como conceitos exóticos, que são 

utilizados corriqueiramente como alheios ao cotidiano da comunidade e na maioria das vezes 

como conteúdo na escola. Um exemplo, temos a avaliação da rotina da educação infantil, na 

qual estão inseridos momentos como: o poransi, rodas de conversa com anciãos, pintura com 

jenipapo e urucum, visitas às comunidades e outras atividades culturais. Mesmo assim a 

liderança Tupinambá insistia em colocar o nome “cultura” dentro da rotina, como se nada do 

que havia sido descrito não pertencesse à cultura Tupinambá. Talvez esse pensamento do que 

é ser cultura dificulte a prática de uma educação diferenciada. A escola valoriza a cultura, 

porque apesar de ser uma instituição do Estado, é também um elemento que pertence à 

educação de um povo. Sozinha não é a educação, é parte dela. Por outro lado, se pensarmos 

apenas como instituição que valoriza a cultura, a desqualificamos como diferenciada.  

Segundo Nascimento (2014), a educação escolar indígena tornou-se um dos meios 

de acesso aos conhecimentos universais e de valorização e sistematização de saberes e 

conhecimentos tradicionais. A proposta de educação como valorização da própria cultura, 

numa educação voltada para dentro da comunidade apenas com o discurso de ser 

diferenciada, corrompe o princípio da interculturalidade. Há comunidades que se alimentam 

da ideia de que educação diferenciada não necessita da educação dos brancos. Isso implica a 

finalidade de qual jovem indígena se quer formar e as concepções que a comunidade indígena 

possui acerca do que é cultura e tradição, para assim, pensar o que é diferenciação. Entender 

esses aspectos apenas pelo senso comum não é suficiente para corresponder a uma efetivação 

do que realmente venha a ser educação diferenciada para uma aldeia indígena. 

Para Grupioni (2008), o conceito de cultura se adapta ou é moldado de acordo 

com cada contexto, seja por indígenas, técnicos, pelo Estado. O termo adquire conceitos 

práticos e políticos, dentro e fora da academia. Perceber o contexto que se realiza e a 

apropriação do termo, ainda segundo Grupioni (2008), é tarefa da Antropologia. 

O entendimento do diferenciado como princípio da escola indígena é um aspecto 

importante para a efetivação da especificidade em que vivem os 305 povos existentes no 

Brasil. As especificidades históricas, de contato com os brancos, geográficas, econômicas e de 

organizações sociais e políticas distinguem os indígenas. Há ainda, entre o mesmo povo, 

particularidades diferentes, devido à dimensão territorial ou populacional. Os Tupinambá, por 
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exemplo, habitam um território que abrange três municípios diferentes, cada um com 

características próprias. 

Essa especificidade deve ser reconhecida também na escola, seja na organização 

do conteúdo, do calendário, de estratégias metodológicas, como também na disponibilidade 

de horários das aulas em razão de confrontos com fazendeiros, por exemplo. Além disso, 

festas, rituais, celebrações devem ser prioritariamente valorizados pela escola em detrimento 

de outros conhecimentos. É nessa visão que Luciano Baniwa (2013) discute sobre a 

intercientificidade como complementar da interculturalidade: 

 

O diálogo intercultural e o diálogo intercientífico são conceitos correlacionados e 

complementares: enquanto que o primeiro pressupõe um processo de troca de ideias 

entre indivíduos e grupos com origens e tradições étnicas, culturais, religiosas e 

linguísticas diferentes, o segundo é entendido “como as formas de interação entre os 

sistemas de conhecimento tradicional e o sistema de ciência moderna”. As ciências 

são construções sociais pertencentes a diferentes tradições culturais de produção e 

organização de conhecimentos (LUCIANO BANIWA, 2013, p.53). 

 

Isso deixa claro que para ocorrer a intercientificidade é necessário antes um 

diálogo entre indivíduos ou grupos sociais diferentes. Para este trabalho a interculturalidade 

apenas não é suficiente para a discussão. A ciência vista como “um conjunto organizado de 

conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente obtidos mediante a 

observação, a experiência dos fatos e um método próprio” consegue, a partir destes critérios, 

incluir os sistemas de conhecimento tradicional. Pensar assim implica afirmar uma 

pluralidade de fazer ciência, é claro que cada uma com seus métodos e finalidades próprios. 

Como conhecimento que pertence a uma tradição especifica num processo histórico, o 

conhecimento de um povo indígena pode se inserir numa tradição milenar, da mesma maneira 

que a ciência moderna apela para Arquimedes, Bacon ou Newton (LITTLE, 2010, p.15).  

Provocar a intercientificidade é algo para além de compreender o intercultural. A 

tolerância proposta pela maioria dos multiculturalistas, dá espaço ao diálogo e a soma de 

diferentes ciências, em espaços em que uma única ciência sempre dominou. Em cada país, o 

que se chama de sabedoria nada mais é que a loucura que lhe é própria, característica do 

etnocentrismo que possui uma visão universal a partir de um particular, analisa os seres 

humanos e a ciência dos outros povos em razão da própria (TODOROV, 1993, p.31). A 

escola indígena assume o papel de efetivar esse diálogo intercientífico, ainda que na maioria 

das aldeias essa ideia ainda seja camuflada em razão das ideologias resistentes, resultado do 

exaltacionismo da própria cultura e negação de outras ciências. A práxis pedagógica assume o 

papel de contribuir com o novo paradigma de escola indígena e assumir sua contrapartida na 
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realização efetiva para atender à diversidade de epistemologias e reafirmar-se como 

diferenciada.  
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3.2 A LEI E A PRÁXIS PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS INDÍGENAS: AFIRMAÇÃO, DILEMA OU 

CONTRADIÇÃO? 

 

Nas últimas décadas, muito se tem feito para colocar em prática efetiva a escola 

indígena, após anos de escola para os índios, conforme discutimos anteriormente. A busca 

teve seu caráter jurídico de direitos transformando a luta do movimento indígena no Brasil 

com o que estava acontecendo fora do país, num tecido de fios que iam se entrecruzando e 

dando origem às políticas educacionais indígenas. 

Nesse marco é que foram aprovados artigos importantes em 1988 para que a 

educação escolar indígena pudesse entrar como direito em um país que sempre a viu como 

dominação. Teriam agora, os indígenas, autonomia para organizar a escola que tanto 

almejavam? Essa questão parecia soar desconfiada entre as lideranças indígenas do 

movimento social, ludibriados pelo modelo de educação oferecida pelo Estado desde a 

colonização até os dias atuais, ora em nome da fé, ora como progresso para o país. 

De início vamos deixar claro que o maior movimento para a educação indígena 

originou-se nas próprias comunidades quando se buscou alternativa para a educação formal, 

entendida como ameaça à continuidade dos povos indígenas. 

De posse dessa organização como movimento, tais povos buscaram apoio de 

entidades.  

É importante lembrar que a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), desde 1953, já declarava a importância do uso da língua 

materna na educação escolar e outras orientações que ajudaram a reformular as políticas para 

a educação indígena, apesar de aqui no Brasil as políticas educacionais nesse período visarem 

à extinção das línguas indígenas, em pleno período do Serviço de Proteção ao Índio (SPI).  

Assim, temos documentos nacionais e internacionais que orientaram e orientam a 

política de educação para os povos indígenas, a saber: a Convenção sobre Povos Indígenas e 

Tribais em países independentes que pertencem a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) de 1989; a Declaração Universal sobre os Direitos dos Povos Indígenas da Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 2007, originados a partir da década de 1980 por meio da 

Comissão de Direitos Humanos; e o Projeto de Declaração Americana sobre o Direito dos 

Povos Indígenas da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 2016.  

Todos esses órgãos internacionais reconhecem os direitos culturais, a organização 

social, tradições, memória histórica e línguas, o uso da língua materna no processo escolar, a 
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educação intercultural, com acesso à língua nacional e a conhecimentos universais. Ressalva à 

OEA, que após quase 30 anos, aprova a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 

em 15 de junho do corrente ano. O documento reconhece a uma média de 50 milhões de 

indígenas do continente americano (segundo os representantes dos países), a organização 

coletiva, o caráter pluricultural e multilíngue das sociedades e se pronuncia sobre a 

autoidentificação das pessoas que se considerem indígenas. Trata também sobre currículos e 

materiais didáticos próprios, formação de professores e autonomia pedagógica (OEA,2016). 

Quanto à Convenção 169 da OIT, de 1989, ratificada no Brasil pelo decreto nº 

5.051 de 19 de abril de 2004, ganhou grande destaque na I Conferência Nacional de Educação 

Escolar Indígena em 2009, que provocou discussões acaloradas que deram origem às atuais 

diretrizes. Essa Convenção trata especificamente dos direitos educacionais dos povos 

indígenas nos artigos 26 e 31, afirmando 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. 

Afirma que o Estado deve assegurar medidas de caráter educativo em todos os setores da 

comunidade nacional e assegurar a correta abordagem da temática indígena nas escolas e nos 

livros didáticos (BRASIL,2004). 

No continente americano, as populações indígenas formaram um grande 

movimento social com o apoio de meios de comunicação, acadêmicos, organismos 

governamentais e de direitos humanos, para que a nova forma de educação escolar fosse 

reconhecida. A mensagem chegou, internacionalmente, até outras redes gigantes. Foi nesse 

contexto que, em 1980, governos e representantes indígenas americanos e seus assessores 

debateram os direitos a uma educação para a manutenção e a vitalização linguística e cultural, 

que deu origem a declarações da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, que 

disseminaram outras conquistas legais.  

Nos eventos internacionais, destacava-se a reivindicação dos direitos à educação 

conquistados e a reafirmação deles, como a Declaração de Princípios, adotada na IV 

Assembleia Geral do Conselho Mundial dos Povos Indígenas, no Panamá em 1986, e o 

Encontro sobre o Direito Comparativo Indígena na América, celebrado em Quito em 1990. A 

partir desses eventos, o Movimento Indígena Norte-Americano juntou-se a outras minorias 

étnicas e foi chamado de Movimento Indígena, Negro e Popular, numa busca por novas 

alternativas de educação que valorizassem a cultura e a identidade dos povos.  
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É nesse contexto internacional que, no Brasil, é aprovada a Constituição Federal 

de 1988. E após oito anos de discussões, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), lei n. 9.394 aprovada em 1996 e o atual Plano Nacional de Educação (PNE), lei nº 

13.005 de 25 de junho de 2014, como leis brasileiras, dão base à educação escolar indígena. 

Como normas, citamos as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena na Educação Básica, Parecer CNE/CEB nº 13/2012, Resolução nº de 05 de 22 de 

junho de 2012 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Parecer 

CNE/CEB nº 20/2009, Resolução nº 05 de 17 de dezembro de 2009.  

Na CF de 1988, temos o artigo 210 que determina no parágrafo 2º que o Ensino 

Fundamental Regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. Já o artigo 231 afirma que são reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

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

bens.  

Além disso, a atual Constituição abriu espaço para que fossem construídas as 

Diretrizes para a Educação Escolar Indígena. A primeira, Diretrizes para a Política Nacional 

de Educação Escolar Indígena (1993), define o que se entende por interculturalidade, 

determinando o que deve e como deve ser a educação escolar indígena. Em seguida, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) institui, como dever do Estado, a oferta 

de uma educação escolar bilíngue e intercultural. Assegura também o acesso ao conhecimento 

das demais sociedades “indígenas e não indígenas”. Houve também a divulgação do Parecer 

14/99, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, 

e a Resolução 3/99, que fixa as normas para o funcionamento das escolas indígenas, criando 

mecanismos para garantir a qualidade da educação diferenciada, e que atribui ao Estado a 

responsabilidade sobre educação escolar indígena, em parceria com estados e municípios. 

(BRASIL, DCNEEI, 1999). As atuais diretrizes trazem a necessidade de currículos próprios, 

formação de professores, organização da gestão, projetos políticos pedagógicos, avaliação, 

necessidades de características próprias para atender aos povos e suas especificidades e a ação 

colaborativa com destaque para a formação dos territórios etnoeducacionais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) institui a oferta de 

uma educação bilíngue e intercultural como dever do Estado. No Art. 78 assegura também a 

reafirmação de suas identidades étnicas e o acesso ao conhecimento das demais sociedades 
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indígenas e não indígenas. Já no Art. 79, determina o apoio da União para o desenvolvimento 

de programas de ensino e pesquisa e objetivos que dispõe: o fortalecimento das práticas 

socioculturais, a formação de pessoal para a educação nas comunidades indígenas, os 

currículos e os programas próprios, bem como a elaboração e a publicação de material 

didático específico (BRASIL, LDB, 1996). 

Já o Plano Nacional de Educação (PNE), lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, 

apresenta-se como uma lei ordinária e que tem o prazo de dez anos para pôr em prática as 

metas estabelecidas através de conferências realizadas em diversos segmentos no país. 

Entretanto, apesar da realização das conferências nos municípios e estados e da inclusão de 

artigos referentes à educação escolar indígena, ela se apresenta no texto do PNE de forma 

quase despercebida, incluída nos artigos e estratégias. No Art. 2º, no que se refere às 

diretrizes, temos 

 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014) 

 

Sobre a educação escolar para os povos indígenas, o PNE se apresenta apenas em 

forma de estratégias, não há meta específica que garanta esse direito aos indígenas. Das vinte 

metas aprovadas, nove deixaram de se referir a tais direitos específicos. A ausência de meta 

que efetive o direito à educação escolar indígena, diferenciada, intercultural e específica 

implica a continuidade do que vem sendo oferecido: técnicos despreparados nos órgãos 

ligados ao sistema de educação nas diferentes instâncias e uma improvisação baseada no 

atendimento realizado às escolas convencionais, no lugar do que deveria ser diferenciado.  

Para os povos indígenas, a escola que sempre foi o principal instrumento de 

destruição cultural, passa a ser o principal instrumento de reconstrução. O caminho da 

educação escolar indígena é, para tais povos, a esperança de conquista definitiva dos direitos e 

da Terra. Como adverte Meliá (1997), os “povos indígenas mantiveram sua alteridade graças 

a estratégias próprias, das quais uma foi precisamente a ação pedagógica” (MELIÁ, 1997, 

p.21). 

Com a institucionalização da escola indígena, ganha-se também o modo de gestão 

e começa-se a necessidade de legitimar a escola com características próprias (BRASIL, 

RCNEI, 1998).  
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Se tomarmos como base o Estatuto do Índio em 1973 e a Convenção 107 da OIT 

em 1957, que possuíam como objetivos integrar o índio à comunhão nacional e assim negar-

lhes os direitos, verificamos avanços importantes, que fortaleceram as políticas educacionais, 

fundamentais para constituir-se o indígena como sujeito de direitos. Busca-se, para a 

educação escolar indígena, a efetivação dos direitos já conquistados e a sua melhoria para 

que, assim, possa tornar-se um instrumento de autonomia e diálogo entre povos indígenas e 

não-indígenas. Dentre esses avanços, podemos destacar a Constituição Federal de 1988, que 

resultou num detalhamento de leis que anunciam e encaminham possibilidades para uma 

escola indígena específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, reconhecendo o direito dos 

povos indígenas manterem suas identidades étnicas, fazendo uso de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem.  

No entanto, essas políticas propostas encontram desafios no interior das escolas 

indígenas, e, principalmente, na ação docente. Segundo Gomes e Silva (2002), são os 

profissionais da educação, que participam e desenvolvem as propostas político pedagógicas, 

que devem inserir na prática educativa escolar o tratamento democrático às diferenças. 

É preciso estar atentos para que as políticas educacionais indígenas não sejam 

vistas como dádivas do estado ou não aconteceram com qualidade em razão da má gestão da 

comunidade. Os princípios da política mundial, apesar de termos garantido alguns direitos, 

eximem o estado de uma obrigação que lhe cabe. Confirmamos isso por meio, por exemplo, 

da ausência de deveres por parte da União quanto aos recursos financeiros destinados ao  

desenvolvimento da educação diferenciada. 

Apesar de a organização do movimento indígena colocar os direitos, na prática 

tem sido muito difícil nas aldeias indígenas. Na comunidade Tupinambá, há uma série de 

equívocos quanto ao cumprimento das leis que impedem que seja realizada uma educação 

diferenciada, tal qual como preconizam a CF de 1988 e os mecanismos internacionais, como 

por exemplo, em relação ao financiamento, o tratamento técnico-burocrático da secretaria de 

educação, entre outros. No entanto, os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica das 

escolas desconsideram o contexto e culpabilizam apenas a prática pedagógica dos professores.  

A escola, para os povos indígenas, é vista como um espaço onde a relação entre os 

conhecimentos tradicionais e os conhecimentos modernos poderão se articular de forma 

equilibrada para a construção de novas relações diferenciadas, nas quais sejam garantidos os 

direitos básicos a que se propõe a Constituição Federal de 1988. 



62 

  
 

Ao preconizar princípios, a educação diferenciada é tratada de forma generalizada 

pelas secretarias de educação dos estados e dos municípios, que distorcem o princípio da 

especificidade, por exemplo, em razão de se apresentar características etnográficas tão 

distintas. 

Na ausência desses detalhamentos nos âmbitos locais, segundo Lopes da Silva 

(2001,p.169), “o movimento” mais comum dos sistemas de ensino é operar com uma 

normatização excessiva que, ignorando-os preceitos específicos garantidos a educação escolar 

indígena, impõe a essas escolas as mesmas regulamentações a que está sujeita a administração 

da educação brasileira, pior, segundo os mesmos princípios, desconsiderando os direitos 

indígenas específicos (LOPES, 2001). 

Há vários desafios para serem implementados na educação escolar indígenas. O 

primeiro deles é a resistência dos sistemas de ensino às mudanças conceituais, num país que 

viu a escola indígena sempre como tutelar. Os dirigentes políticos, os gestores e os técnicos 

locais apresentam forte resistência à mudança de mentalidade, cultura e prática política. 

Nesses sistemas, as equipes não são qualificadas para atender às demandas: formação de 

professores, elaboração de material didático, transporte escolar e alimentação escolar. Os 

processos licitatórios são impraticáveis para as especificidades das escolas indígenas 

(LOPES,2001).  

Ainda segundo Lopes da Silva (2001, p.169), isso põe em evidência 

antagonismos: de um lado, as conquistas do movimento social pela educação diferenciada e, 

de outro, a resistência de compreensão em aceitar os direitos pela máquina burocrática do 

Estado.   

O dilema da convivência intercultural é outro desafio enfrentado, segundo Candau 

(2006). Vive-se, nas aldeias, o dilema de atender, ao mesmo tempo, às demandas pelo resgate, 

manutenção e valorização dos conhecimentos, da cultura e valores tradicionais de cada povo e 

ao acesso às técnicas e aos conhecimentos, às técnicas e aos valores da sociedade envolvente. 

O PPP da Escola Tupinambá mostra esse dilema no decorrer do seu texto. Traz, em alguns 

momentos, a ideia de manutenção da cultura e, em outros, a possibilidade de diálogo desses 

conhecimentos, conforme informações a seguir: 

 

A educação diferenciada surgiu através das „necessidade‟ dos conhecimentos da 

nossa realidade de povos indígenas. Na escola diferenciada, queremos ensinar, para 

os nossos alunos, „todos os conhecimento‟ do nosso povo Tupinambá. Queremos 

que os idosos ensinem os conhecimentos tradicionais e incentivem os novos na sua 

própria cultura (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013).  
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Esse é um depoimento que consta no PPP e foi acrescentado para demonstrar 

como foram às reuniões na aldeia para a sua elaboração. No mesmo documento, na carta de 

compromisso escrita por professores, também em 2013, há o seguinte ponto:  

 

Nós, Tupinambá de Olivença, queremos continuar vivendo em Terras Tupinambá, 

estudando a história e celebrando a nossa cultura. Queremos fortalecer a identidade 

étnica na construção do novo milênio, contribuindo para a formação de um país 

onde o respeito aos direitos fundamentais a vida seja efetivado (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013).  

 

Na sequência, no mesmo documento, na parte sobre a história da educação 

Tupinambá, há a firmação de que  

 

a nossa escola deve ser um instrumento de garantia da afirmação da nossa 

etnohistória. Além de promover a aquisição de uma competência comunicativa de 

forma que o aluno aja e/ou interaja socialmente, no sentido de construir uma ação 

protagonista frente às demandas sociais (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 

2013). 

 

Vemos que há uma divergência de pensamentos. Um momento se resgata e se 

reafirma com o objetivo de manter a própria cultura sem se contaminar com outras culturas, 

como afirma uma professora quando fala dos alunos que precisam estudar fora da aldeia 

“Essa situação faz com que aumente o contato dos nossos jovens com os não índios, 

forçando-os a não falar da cultura” (depoimento de uma professora durante a construção do 

PPP), em outro momento, mudam-se as finalidades, voltando-se para o diálogo intercultural. 

Essa situação não é vivenciada apenas pelos Tupinambá. Há, segundo Luciano Baniwa 

(2013), três tendências que implicam posições político-ideológicas referenciais. Na primeira, 

a educação escolar indígena é defendida como a base que não pode deixar a cultura de cada 

povo se perder. A segunda tendência considera a escola dos brancos como “a escola boa”. Já a 

terceira tendência concebe a escola indígena como espaço em que é possível fazer o diálogo 

entre os conhecimentos de cada um dos povos indígenas somando-se aos conhecimentos 

ocidentais necessários (LUCIANO BANIWA, 2013, p.55). 

É necessário considerar a legitimidade dessa dupla ou tripla missão complexa da 

escola indígena definida e requerida pelas comunidades, mas sempre de acordo com suas 

realidades históricas de contato e contextos locais e étnicos (LUCIANO BANIWA, 2011). O 

desafio maior reside em como atender, de forma equilibrada e coerente, a partir do modelo de 

escola que temos hoje: seriado, segmentado, cíclico, carga horária, calendário e dias letivos 

pré-estabelecidos na lógica da escola não indígena cuja principal missão é sempre acelerar e 
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abreviar a formação básica e profissional para o mercado de trabalho. Para a maioria das 

escolas indígenas, não se exclui a perspectiva de formação para o mercado, mas também não 

se abre mão da formação própria, humana, cultural, moral, espiritual, existencial. 

No entanto, o dilema em efetivar uma proposta intercultural esbarra em problemas 

estruturais por parte de resistência do Estado. A tão comentada efetivação da 

interculturalidade é algo difícil para a realidade das escolas, tendo em vista o atual modelo de 

sistema escolar, que apresenta descentralização da responsabilidade do Estado e 

responsabilidade centrada ora nos gestores, ora nos professores (LOPES DA SILVA,2001). 

Para Tassinari (2001, p.50), “a escola é como uma porta aberta para outras 

tradições de conhecimentos por onde entram novidades que são usadas e compreendidas de 

formas variadas”. Concordamos e reiteramos que a ação pedagógica possui uma das chaves 

dessa porta.  

Cabe reafirmar que todos os problemas relacionados ao não cumprimento dos 

direitos à educação escolar diferenciada, em razão de problemas de infraestrutura, de 

estrutura, de responsabilidade do Estado, implicam a rotulação da ação pedagógica como 

sendo de péssima qualidade. A escola diferenciada indígena calcada em princípios definidos 

pelo movimento indígena encontra inúmeros desafios na prática, mesmo estando amparada 

legalmente. Há um caminho insistente em implementar a legislação em um país com heranças 

perversas e baseadas no colonialismo. 
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4. O CAMPO TEÓRICO-METODOLÓGICO E A PESQUISA-AÇÃO 

 

4.1 Concepções de Paulo Freire e Barbier e a pesquisa-ação 

 

O presente trabalho configura-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa 

que visa a discutir a prática pedagógica das professoras Tupinambá de Olivença através do 

diálogo. A pesquisa-ação, por tratar de uma metodologia coerente com os objetivos, com a 

fundamentação teórica e com a questão de pesquisa apresentada, torna-se o caminho mais 

viável para a discussão do problema. 

Tal processo metodológico não permite neutralidade e nem distanciamento, 

aponta caminhos que possibilitam o diálogo com os sujeitos, de modo crítico, sobre suas 

raízes culturais. Barbier (2007) argumenta que nessa metodologia “não se trabalha sobre os 

outros, mas sempre com os outros”, para resolução de problemas coletivos, nos quais o 

pesquisador deve estar implicado, ou seja, comprometido com a superação dos limites que 

impedem o processo de transformação. 

Nesta pesquisa, seguimos a vertente da pesquisa-ação proposta por Barbier 

(2007), numa concepção existencialista, acrescentando os fundamentos teóricos e 

metodológicos proposto por Paulo Freire (1987) na obra “Pedagogia do Oprimido”. As 

discussões no Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação/PPeGE, 

coordenado pela Professora Dra. Emilia Peixoto Vieira, no qual participam estudantes em 

torno do debate sobre a Pesquisa-ação, contribuiu grandemente para o delineamento das 

estratégias teórico-metodológico desta pesquisa. 

Compreende-se que, tanto as concepções freirianas, como as concepções da 

pesquisa-ação existencialista proposta por Barbier defendem a humanização do homem 

através da liberdade conquistada, a utilização do diálogo e a ação-reflexão-ação na busca das 

transformações sociais. Ainda admitem que a existência preceda a essência. A ideia de 

existencialismo, recebeu também neste estudo as contribuições de Frantz Fanon (1968) e 

(2008).  

Ao problematizar o racismo e o colonialismo, Fanon possui em suas referidas 

obras, a finalidade de buscar a liberdade para todos os seres humanos. O reconhecimento e o 

respeito ao outro constrói a existência de forma que nada é considerado essência. O 

existencialismo, nesse caso, torna-se para Fanon, a busca por um mundo menos opressor e 

mais humano. Nas suas obras, é possível afirmar que a cor e a raça não são essências de 
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alguém, mas produtos da existência e da situação na qual vivemos, seja no meio social, 

econômico e cultural. A tão chamada consciência racializada de inferioridade versus 

superioridade de uma raça sobre outra, foram aprendidas e somente serão vencidas quando as 

pessoas oprimidas começarem a se descolonizar de forma revolucionária. 

Assim, como para Fanon (1968) e (2008) e outros filósofos existencialistas 

contemporâneos, a existência humana é tecida, dia após dia, contrariando os princípios do 

determinismo. O devir, a inquietação, o desespero e a angústia fazem parte das experiências 

humanas, sempre em mudança. De acordo com Freire (2005, p.82), “a esperança está na 

própria essência da imperfeição dos homens levando-os a uma eterna busca”. 

A pesquisa-ação existencial, proposta por Barbier (2007), trata de temas 

enraizados na afetividade humana que envolvem a complexidade do real. Esse paradigma 

constitui sistemas que se relacionam entre as diferentes dimensões. Durante o envolvimento 

com a pesquisa, o (a) pesquisador (a) vai desdobrando as ações que irão indicar as dimensões 

do objeto que se pretende envolver. 

Segundo Barbier (2007, p.87), “o ser humano é, desse modo, uma totalidade 

dinâmica, biológica, psicológica, social, cultural, cósmica, indissociável”. 

Contraditoriamente, o paradigma da simplicidade, proposto pelas ciências positivistas, ou 

separa o que está ligado, ou unifica o que é diferente. Tais ciências estudam a pessoa como 

objeto de estudo apenas em uma ou outra dessas dimensões. Não conseguem compreender as 

relações entre o todo.  

É desse modo que, para Barbier (2007), a pesquisa-ação existencial envolve a 

arte, o rigor clínico, a escuta sensível, a coletividade e adaptação relativa do sujeito ao mundo 

como o resultado das ações realizadas pelo grupo, o que inclui também o pesquisador. Tais 

elementos encontram-se como aspectos imbricados no desenvolvimento da pesquisa. O 

espírito da criação, segundo Barbier, está no cerne da pesquisa-ação existencial, pois os 

instrumentos são reinventados constantemente pelo grupo. Tal arte de rigor clínico é 

desenvolvida sempre coletivamente. 

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação segue o caminho oposto ao da pesquisa 

clássica, que exige a descrição prévia dos resultados, tendo como alicerce apenas o 

conhecimento científico, enquanto o saber dos sujeitos representa apenas dados coletados para 

a análise. O pesquisador é convocado a perceber-se implicado na estrutura social e, ao mesmo 

tempo, implica os outros por meio de seu olhar e de sua ação singular no mundo. As ciências 

humanas são essencialmente ciências de interação entre sujeitos e objetos de pesquisa. Na 
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pesquisa-ação, denominada pelo autor como pesquisa-ação existencial, não se trabalha sobre 

os outros, mas, sempre com os outros. 

 

A pesquisa-ação não tem que formular a priori, hipóteses e preocupações teóricas, 

nem de traduzi-las em conceitos operatórios suscetíveis de serem medidos por 

instrumentos padronizados (questionários, testes). A pesquisa-ação reconhece que o 

problema, nasce num contexto preciso, de um grupo em crise. O pesquisador não o 

provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em ajudar a coletividade a determinar 

todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de consciência 

dos atores do problema numa ação coletiva (BARBIER, 2007, p.55).  

 

É assim que se pode afirmar a pesquisa-ação como transpessoal: ao mesmo tempo 

que integra as especificidades das ciências, ultrapassa a classificação monodisciplinar. Na 

prática, o pesquisador pode ser “sociólogo, psicossociólogo, historiador, economista, 

militante”. Por servir à educação do homem cidadão, para organização da existência coletiva 

da cidade, pode-se falar que a pesquisa-ação é pedagógica e política. 

Já para Paulo Freire, o instrumento teórico-metodológico da pesquisa-ação é o 

diálogo, discutido em todas suas obras e, principalmente, em “Pedagogia do Oprimido”. Para 

Freire (1987, p.79), mais importante que o registro das falas, é dar a voz àqueles que ainda 

permanecem calados diante de situações injustas. “O diálogo se impõe como caminho pelo 

qual os homens ganham significação enquanto homens. Por isto o diálogo é uma exigência 

existencial”. 

A base do diálogo é a ação-reflexão-ação, sendo a problematização uma das 

categorias inerentes a esse processo. Ao problematizar, os sujeitos podem desvelar os mitos 

da dominação. A educação dialógica, problematizadora inicia-se de forma desestruturada de 

elementos indicados pelos participantes mediatizados pelo mundo. Nessa perspectiva, esta 

investigação analisou os encontros coletivos e toda a trajetória da pesquisa, utilizando as 

categorias freirianas: situações limites, atos limites e superação para dialogar com os sujeitos.  

Através do diálogo sobre as situações que vivencia no cotidiano, o sujeito tem a 

oportunidade de adquirir a consciência crítica e agir sobre a realidade. Isso permite afirmar 

que o contato com a realidade e a convivência com o grupo contribuem para a reflexão de sua 

atuação na relação oprimido versus opressor de uma época histórica, caracterizada por ideias, 

concepções, paradigmas, desafios. A relação dialética do agir sobre o mundo, juntamente com 

outros homens de forma crítica, faz com que esses, como sujeitos históricos, percebam as 

situações limites. “Por serem consciência de si e assim, consciência do mundo [...] vivem 

numa relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade” (FREIRE, 1987, p.90).  
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As situações limites são dimensões desafiadoras concretas e históricas de uma 

dada realidade que impedem uma pessoa de avançar. Os atos limites são atitudes assumidas a 

fim de superar as situações limites, são respostas transformadoras para se alcançar o inédito 

viável que é a transcendência da situação limite, tida por Freire como a possibilidade. Já a 

superação é a fase em que o sujeito já saiu da situação limite e enxergou o que estava 

impedindo seu crescimento dentro de um contexto histórico. Por isso, não existe 

transformação fora das relações homem-mundo, que só pode verificar-se através da ação do 

homem sobre a realidade concreta em que se dão as situações limites.  

Vivenciada a superação, o sujeito oprimido descobre-se como possibilidade, o ser 

mais considerado o produto do processo de transformação do sujeito em seu contato social. O 

enfrentamento da realidade provoca as situações limites e, através dos atos limites, propõe-se 

a possibilidade de mudança, categorizada por Freire como o inédito viável que, com a 

superação, torna o sujeito consciente de sua humanização e capaz de transformar-se e 

transformar a realidade. 

A partir da conscientização de que está sendo oprimido, o sujeito passa de ser 

passivo a um ser crítico e capaz de alterar a sua condição diante da realidade. Antes, o que era 

apenas um dado, a descrição de uma informação, torna-se uma percepção crítica. Quando 

percebidas e vencidas, as situações limites podem provocar outras situações até então 

despercebidas.  

Em relação à análise dos dados, diferentemente da pesquisa clássica, em que são 

analisados exclusivamente pelo pesquisador, que apresenta os resultados à comunidade 

científica, na pesquisa-ação, a análise ocorre durante o processo de investigação. Os dados são 

retransmitidos à coletividade, o que permite uma avaliação mais apropriada dos problemas 

detectados; como a interpretação e a análise são o produto de discussões, a linguagem precisa 

estar acessível a todos. Pode-se afirmar que o traço principal da pesquisa-ação é o feedback, 

pois “impõe a comunicação dos resultados da investigação aos membros nelas envolvidos, 

objetivando a análise de suas reações” (BARBIER, 2007, p.55).  

 

4.2 QUESTÃO, OBJETO E OBJETIVOS 

 

Em razão da finalidade política instituída pelo Movimento Social Indígena aos 

educadores, a prática pedagógica torna-se essencial para construção de uma educação 

verdadeiramente diferenciada. Ao tornar possível uma escola indígena em substituição a uma 
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escola para os índios, projetada por muito tempo pelo Estado, muda-se totalmente a finalidade 

da educação escolar.  

A filosofia e a concepção de homem e de mundo de uma escola estão presentes de 

forma explícita (ou implícita) na prática pedagógica, momento em que se confirmam ou se 

negam os fundamentos para formação do sujeito tão bem apresentados nos documentos 

públicos, como os projetos políticos pedagógicos e os regimentos escolares.  

A prática pedagógica dos professores Tupinambá de Olivença foi o objeto 

investigado e reafirmou sua importante contribuição diante da construção de uma educação 

escolar indígena.  

Partindo-se desse pressuposto, apresentamos como problema: Em que medida os 

princípios da Escola Indígena, apresentados pelo RCNEI, são implementados? Esses 

princípios são condizentes com a prática pedagógica das professoras Tupinambá? 

Esse questionamento teve como objetivo principal dialogar com os/as 

professores/as Tupinambá sobre os princípios da Escola Indígena apresentados pelo RCNEI: 

se estão presentes e em conformidade com práticas pedagógicas dos professores/as 

Tupinambá. Como objetivos específicos, a presente pesquisa buscou: (i) identificar e discutir 

com as educadoras os saberes culturais presentes no contexto Tupinambá de Olivença; (ii) 

identificar e discutir a Educação Indígena e Educação Escolar Indígena;  (iii) produzir 

subsídios para discussão, reflexão e revisão das práticas pedagógicas realizadas no Colégio 

Tupinambá de Olivença; (iv) apresentar o resultado das reflexões sobre o processo de 

implementação dos princípios da Escola Indígena na práxis pedagógica Tupinambá. 

 

4.3 CAMPO E SUJEITOS  

 

O Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença está localizado na 

comunidade de Sapucaeira, há aproximadamente 16 quilômetros de Olivença, município de 

Ilhéus, Bahia. A instituição, denominada de escola sede, foi inaugurada em junho de 2006, 

através de várias mobilizações dos Tupinambá e oferece os níveis de Educação Infantil, a 

partir dos 3 anos de idade, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A equipe gestora é formada 

por um diretor, uma vice-diretora, um vice-diretor, um secretário e um representante do 

Núcleo, que geralmente é um professor, mas também pode ser uma liderança que não faça 

parte do quadro de professores e funcionários. Esse representante é designado pela 

comunidade para auxiliar na organização interna da Escola Tupinambá. Todos os integrantes 
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da equipe são professores efetivos do primeiro concurso para professores indígenas realizado 

em 2014, com exceção dos representantes do núcleo. 

Por não contemplar a demanda do número de discentes da região, a educação 

escolar também é oferecida às comunidades nas chamadas escolas núcleos, atualmente doze, 

que também são geridas pelo mesmo grupo do colégio com o apoio de um representante, 

conforme mencionado acima. O Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença (CEITO) 

é de grande porte, pois possui uma equipe de 80 professores. Atualmente, conta com 1.035 

estudantes matriculados na sede juntamente com os doze núcleos escolares distribuídos em 

toda a região da Aldeia Tupinambá em Serra Negra, Abaeté, Acuípe de Cima, Acuípe do 

Meio I, Mamão, Itapuã, Maruim, Tamandaré, Katuana, Jairi, Tucum e Serra das Trempes
8
 

(RELATÓRIO FUNAI, 2015). 

A Creche e Núcleo Oka Katuana, localiza-se na comunidade de Olivença, núcleo 

que foi utilizado como espaço da pesquisa. 

Oka Katuana significa em tupi Casa de paz e bem estar, surgiu em 2009, a partir 

da iniciativa de um grupo de professores com o apoio de lideranças, cacique, Dona Nivalda, 

anciã da aldeia, bem como toda a comunidade que decidiu procurar um local em que pudesse 

ser instalado o núcleo para as crianças do Ensino Fundamental I, que enfrentavam 

dificuldades para ir para Sapucaeira, e para as crianças da creche e pré-escola.  

Com o objetivo de realizar uma manifestação pública, foi instalado, 

provisoriamente e de um modo inadequado para o trabalho pedagógico, o núcleo de Olivença, 

em um terreno localizado ao lado do Centro Cultural de Olivença, em 2009, no qual se ergueu 

uma oca destinada ao funcionamento das atividades escolares. A manifestação cumpriu seu 

propósito e o prefeito e secretário de educação da época reagiram, afirmando que no citado 

terreno não poderia ser edificada qualquer construção, pois aquela área pertencia ao 

patrimônio público, mais especificamente ao Centro Cultural de Olivença.  

Essa manifestação mostrou-se relevante, pois a partir dela houve o contato direto 

dos agentes da educação diferenciada indígena em Olivença e a Prefeitura Municipal de 

Ilhéus.  

Na citada audiência, os docentes e funcionários indígenas – apoiados pela 

comunidade – entregaram ao prefeito de Ilhéus um abaixo assinado, solicitando a construção 

de uma creche na comunidade de Olivença e a resolução para o problema de falta de um 

                                                             
8 Os núcleos, ou salas núcleos são espaços onde acontecem a educação escolarizada. Tais espaços são criados 

para atender a demanda de acordo com a realidade da comunidade. Por esta razão, quando acontece uma 

retomada, um núcleo é criado para garantir que as crianças não fiquem sem estudar. 
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espaço físico para o núcleo de Olivença, pois os discentes já aguardavam o início das 

atividades escolares do ano letivo de 2009.  

Para a solução do impasse, os docentes indígenas solicitaram que a Prefeitura 

Municipal de Ilhéus assumisse as despesas do aluguel de um espaço, bem como da água 

encanada e da energia elétrica. Além disso, solicitou-se o fornecimento da merenda escolar 

para os discentes da creche. Essas demandas eram essenciais, já que  Olivença era uma 

localidade carente de tal serviço público, o que  dificultava o trabalho dos  pais, que não 

tinham onde deixar os filhos.  As solicitações dos indígenas foram atendidas pela Prefeitura 

Municipal de Ilhéus e nasceu então, a partir de muita luta, a Creche e Núcleo Oka Katuana 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013). 

É importante salientar que a escolha da comunidade indígena em aceitar a 

implantação da educação infantil em suas aldeias, conforme apontam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), depende do contexto social 

dos povos indígenas. As seguintes questões devem ser ressaltadas. 

Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de 

suas           crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos 

que optarem pela Educação Infantil devem:   

 1.Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, 

concepções de mundo e as memórias de seu povo;  

 2.Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de 

constituição das crianças;  

 3.Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se 

às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade;  

 4.Adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, 

atividades e ambientes de modo a atender as demandas de cada povo 

indígena (BRASIL, 2009, p.23).   

 

A realidade da aldeia de Olivença foi desvelada com a referida demanda conforme 

salienta a autora Léa Tiriba (2010): 

 

A creche surgiu da necessidade das mulheres indígenas trabalharem para assegurar o 

sustento da família. Em maio de 2009, em mutirão que reuniu professores, famílias e 

jovens Tupinambá, ergueram uma oca de taipa [...] . Quando as paredes já estavam 

de pé, policiais cercaram o grupo e anunciaram a proibição da continuidade da obra. 

Derrubada a creche-oca, e diante da perseverança das lideranças indígenas, a 

prefeitura alugou o prédio da Creche Katuana (TIRIBA, 2010, p.33-34). 

 

 

É importante salientar, segundo Maria Cristiane dos Santos (2014) que, a  

 

chegada da educação infantil no ambiente escolar para os Tupinambá não alterou a 

base tradicional da rotina diária das crianças, pois a formação ofertada na Creche 

Oka Katuana encontra-se inserida no contexto de uma educação  comunitária e 
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tradicional. As atividades didático-pedagógicas da educação infantil Tupinambá são 

elaboradas de forma que as crianças percebam uma interação entre o aprendizado 

realizado no seio da sua família e comunidade  e a formação no ambiente escolar, 

institucionalizada, ministrada pelos próprios parentes (SANTOS, 2014, p.32). 

 

De 2009 até hoje, a Creche Katuana atende a crianças a partir de um ano. São 83 

crianças da Educação Infantil, creche e pré-escola. Os primeiros anos do Ensino Fundamental 

somam um total de 64 crianças, num total de 147 crianças atendidas. As crianças de 1 ano até 

2 anos e 11 meses são atendidas, pelo município de Ilhéus, com o aluguel do espaço, água, 

energia, merenda, materiais didáticos e de limpeza. Já as crianças a partir de 3 anos, apesar de 

também serem creche, são atendidas pelo secretaria de educação do estado da Bahia. 

A discrepância entre as idades das crianças que convivem no mesmo espaço 

apresenta pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos referem-se à interação das 

crianças maiores com as menores nas brincadeiras e na participação nas atividades. As 

atividades compõem-se de visitas realizadas nos espaços da aldeia, cultivação da horta, 

participação nos jogos e outros eventos da aldeia. Quando juntas, as crianças demonstram 

umas com as outras, um cuidado, uma proteção e um ensinamento dos valores tradicionais 

Tupinambá vivenciados também nas famílias e nas comunidades onde moram, já que a 

Katuana recebe crianças de várias comunidades adjacentes a Olivença. Os pontos negativos  

referem-se principalmente à estrutura física imprópria para atender com boas condições de 

segurança e conforto a todos, à ausência de rotinas diferenciadas que satisfaçam os interesses 

das fases das crianças e dos adolescentes quando  em conjunto. 

As principais razões que sustentam a escolha da Creche e Núcleo Oka Katuana 

(CNOK) como espaço da pesquisa foram: oferecimento da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental (diversidade de clientela e de ciclos de aprendizagem para enriquecimento das 

discussões); disposição de estrutura e flexibilidade nos espaços e nos tempos para realização 

dos encontros; heterogeneidade da equipe de professores (participantes de cursos específicos 

para atuar em escolas indígenas, concursados, contratados, com formação superior regular e 

ensino médio); proximidade da pesquisadora com a comunidade indígena. 

Participaram da pesquisa onze professoras que atuam na CNOK. Destas, oito 

exercem a docência na Educação Infantil, creche e pré-escola e três lecionam no Ensino 

Fundamental séries iniciais, em turmas multisseriadas, conforme o Quadro 2 . 
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Quadro 2 - Identificação pessoal e étnica das professoras participantes 

Professora Idade Etnia  Comunidade de origem 

Professora 1 Não citou Tupinambá  Olivença 

Professora 2 Não citou Tupinambá Igalha 

Professora 3 27  Tupinambá Olivença 

Professora 4 47 Tupinambá Igalha 

Professora 5 29 Tupinambá Nasceu em Cururutinga/ mora na Itapuã 

Professora 6 24 Tupinambá Olivença 

Professora 7 37 Tupinambá Olivença 

Professora 8 Não citou Tupinambá Olivença 

Professora 9  36 Tupinambá Jairy 

Professora 10 24 Tupinambá Igalha 

Professora 11 25 Tupinambá Igalha 

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 

A equipe da Katuana é bastante diversificada, seja na formação e nas experiências 

como professoras indígenas em outros espaços Tupinambá, seja no tempo de exercício como 

professora na Creche e Núcleo Oka Katuana. A formação específica é também um ponto de 

discussão, haja vista que nove professoras estão inseridas em alguma formação específica 

indígena, num total de 81%. É importante afirmar que o fato de essas docentes conviverem 

em comunidades indígenas contribui para uma reflexão sobre as atitudes diante das 

especificidades de cada lugar, conforme as diretrizes específicas no Art. 19: “A qualidade 

sociocultural da Educação escolar Indígena necessita que sua proposta educativa seja 

conduzida por professores indígenas, como docente e como gestores, pertencentes as suas 

respectivas comunidades” (BRASIL, 2012). O quadro 3 apresentamos a formação das 

professoras. 

 

Quadro 3 - Identificação profissional e formativa das professoras 

Professora Tempo de 

atuação como 

professora 

Tempo de 

atuação no 

Katuana 

Formação 

acadêmica 

Situação 

profissional 

Formação 

específica 

Professora 1 2 anos 6 meses Graduanda em 

Letras 

Efetiva  Magistério indígena 

(cursando) 

Professora 2 9 anos 4 anos Ciências sociais Contrato REDA Seminários 

específicos na 

aldeia 

Professora 3 2 anos 2 anos Graduanda em 

Letras 

Contrato REDA PACTO Bahia (não 

específico) 
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Professora 4 8 anos 7 anos Ciências sociais Contrato REDA Saberes indígenas 

(cursando) 

Professora 5 11 anos 5 anos Ensino Médio Contrato REDA PACTO Bahia (não 

específico) 

Professora 6 3 anos 1 ano Graduanda em 

Geografia 

(bacharelado) 

Efetiva  Magistério indígena 

em formação 

PACTO Bahia (não 

específico) 

Professora 7 11 anos 7 anos Ciências Sociais Contrato REDA Saberes indígenas e 

Licenciatura 

intercultural 

(incompleto) 

Professora 8 5 anos 6 meses Ensino Médio Contrato REDA Licenciatura 

Intercultural 

(cursando) 

Professora 9 11 anos 7 anos Letras  Contrato REDA Saberes indígenas 

(cursando) 

PACTO BAHIA 

(não específico) 

Professora 10 5 anos 2 anos Graduanda em 

Pedagogia 

Contrato REDA Saberes indígenas 

(cursando) 

 

Professora 11 5 anos 4 anos Pedagogia 

incompleto 

Contrato REDA Saberes indígenas 

(cursando) 

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS E DIÁLOGOS 

 

Todos os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram marcados por um percurso 

metodológico, baseado na pesquisa-ação, formado por negociações e decisões coletivas, em 

que a reflexão e a ação sempre estiveram presentes, conforme mostra o quadro 4. 

 

Quadro 4. Desenvolvimento da pesquisa 

Desenvolvimento da pesquisa 

Ações  Data Sujeitos envolvidos 

Leitura do Projeto Político Pedagógico 

(PPP). 

Fev./2016 Pesquisadora. 

Visita ao local da pesquisa. 06/03 Pesquisadora e representante do Núcleo Katuana. 
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I Encontro coletivo: apresentação dos 

objetivos do projeto; assinatura do TCLE; 

Situações limites apontadas pelo grupo. 

11/03 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

Conversa 1/durante a Formação de 

professores indígenas em Eunápolis: 

pontos fortes e fracos da práxis 

pedagógica que impedem a 

implementação dos princípios.  

18/03 Pesquisadora; duas professoras que fazem 

formação (magistério Indígena) em Eunápolis. 

Planejamento coletivo com todos os 

professores do Colégio Tupinambá de 

Olivença 

01/04 Todos os professores do Colégio Tupinambá de 

Olivença, pesquisadora, voluntários, técnica em 

educação da Fundação Nacional do Índio (Funai). 

Conversa 2/ planejamento coletivo 01/04 Um grupo de professoras da Katuana e de outros 

núcleos e pesquisadora. 

II Encontro coletivo: discussão e 

reestruturação sobre o plano de aula. 

13/04 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

Participação nos Jogos Indígenas 

Tupinambá. 

15 a 19/04 Comunidade Tupinambá: estudantes de dois 

colégios indígenas, lideranças, Ongs, professores, 

anciãos, visitantes e a pesquisadora. 

III Encontro coletivo: organização do 

planejamento coletivo quinzenal, reflexão 

dos jogos em relação aos princípios. 

20/04 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

Observação das atividades da turma da 

tarde: rotina e aplicação do plano de aula. 

20/04 Turma de 4 e 5 anos/Educação Infantil, professoras 

da turma, merendeira, porteiro e pesquisadora. 

IV Encontro coletivo: discussão sobre o 

princípio do bilinguismo. 

27/04 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

V Encontro coletivo: discussão sobre o 

princípio da interculturalidade / 

intercientificidade. 

04/05 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

VI Encontro coletivo: discussão e 

reorganização da rotina da Educação 

Infantil. 

18/05 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

Reunião de pais, mães, professores e 

lideranças. 

25/05 Pais, mães, comunidade, professoras e funcionários 

da Katuana,  lideranças de Olivença e a 

pesquisadora. 

VII Encontro Coletivo: Práxis pedagógica 

do (a) professor(a) indígena 

01/06 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

VIII Encontro Coletivo: apresentação e 

discussão do esboço do relatório final. 

17/06 Professoras da Katuana e pesquisadora. 

Fonte: arquivos da pesquisa, 2016. 
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Após a delimitação do campo de pesquisa e dos sujeitos participantes, através de 

critérios pontuais, os diálogos aconteceram sob a forma de encontros com as professoras para 

a discussão das ações desenvolvidas na prática e da relação dessas ações com os princípios da 

escola indígena. 

Por se tratar de pesquisa-ação, a coleta de dados aconteceu via diálogo com 

auxílio de alguns instrumentos que contribuíram para a busca da resposta da questão de 

pesquisa.    

A realização dos encontros aconteceu em dois momentos distintos: a discussão do 

tema do encontro e o planejamento das aulas que ocorreram no cotidiano da escola e que 

também serviram como instrumento para coleta de informações; produção de novas 

discussões e base para escrita do relatório coletivo. Somando-se ao plano de aula, os relatórios 

das aulas, gravações em áudio, relatos orais e escritos, produções individuais e em grupos 

foram utilizados para as análises. 

O plano de atividades/aula foi apresentado em um quadro semiestruturado com 

objetivos, conteúdos, estratégias, recursos utilizados e avaliação. Tal modelo foi reestruturado 

pelas professoras participantes, incluindo o elemento parceiros, em razão de atender à 

especificidade do espaço (APÊNDICE B). A proposta de se escrever um relatório sobre a aula 

planejada não foi bem aceita. O grupo afirmou possuir muitas atribuições e preferir falar. 

As gravações em áudio auxiliaram a reflexão sobre as aulas, que aconteceram 

durante o momento das discussões, sobre os temas propostos, como um instrumento 

necessário para a análise das opiniões e planejamento das aulas e atividades. 

O planejamento das ações foi realizado em três fases que dialogam em forma de 

espiral, segundo Barbier (2007): 1) Contrato – Refere-se ao estabelecimento do compromisso 

da instituição e das negociações entre os sujeitos que estão na condição de pesquisadores e 

pesquisados, considerando os objetivos da pesquisa, que devem ser apresentados na ocasião.  

Nessa fase também se define o local e o calendário de encontros; 2) Delimitação do problema 

a ser abordado – Essa fase se caracteriza pela apresentação do pré-projeto que foi elaborado, 

considerando-se apenas as primeiras impressões do problema. Nela é introduzida a discussão 

da abordagem teórica, que deve ser traduzida numa linguagem simples, acessível a todos. É 

uma fase longa por se concentrar na reflexão sobre o objeto da pesquisa; e 3) O registro – É 

uma constante do processo, portanto, não é a última fase. Mas sua importância merece 

destaque. Cada registro, devidamente datado e catalogado, representa uma fase do diálogo e a 

soma deles representa a conclusão da pesquisa. As interpretações parciais e a final estão nele 
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contidas. Todos os instrumentos utilizados serviram de base para a reflexão da questão 

problema e discussão das análises, conforme quadros 5 a seguir. 

  

Quadro 5. Roteiro Metodológico do desenvolvimento dos encontros coletivos da pesquisa 

Fase 1 – contrato Instrumentos de coleta e 

análise de dados 

Período de 

desenvolvimento 

Visita ao espaço da pesquisa e aproximação com os sujeitos; 

Encontro coletivo nº 1: Apresentação do projeto à comunidade; 

seleção dos sujeitos através da disponibilidade e aceitação; 

diálogo para definição do calendário e local dos encontros, 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE); leitura do Projeto Político Pedagógico pela 

pesquisadora. 

Diálogo; 

Ficha de identificação; 

Áudio; 

Anotações. 

Fevereiro e março de 

2016 

Fase 2 – delimitação do problema   

Encontro coletivo nº 2: discussão e reestruturação sobre o 

plano de aula. 

Encontro coletivo nº 3: organização do planejamento coletivo 

quinzenal, reflexão dos jogos em relação aos princípios. 

Encontro coletivo nº 4: discussão sobre o princípio do 

bilinguismo. 

Encontro 5: discussão sobre o princípio da interculturalidade/ 

intercientificidade. 

Encontro 6: discussão e reorganização da rotina da Educação 

Infantil. 

Encontro 7: Práxis pedagógica do (a) professor(a) indígena. 

Sugestões de 

reestruturação dos 

elementos do plano de 

aula com base na proposta, 

apêndice  diálogo; 

Planos de aula no caderno; 

Gravações em áudio; 

Anotações. 

 

Março, abril, maio e 

junho  de 2016 

Fase 3- registro   

Encontro coletivo nº 08: apresentação e discussão do esboço 

do relatório final. 

Planos de aula; 

Áudios; 

Participação nas 

atividades da 

escola/comunidade; 

Anotações; 

Março, abril, maio e 

junho  de 2016 

Fonte: arquivos da pesquisa, 2016 

 

Na fase 2, delimitação do problema a ser abordado, conforme mostram os quadros 

5 e 6, aconteceram a maioria dos encontros coletivos, conversas em grupos pequenos, 

participação nas atividades da comunidade e da escola. Nos primeiros encontros foram 

apresentados pelo grupo os desafios, nos quais indicaram os planejamentos e trajetórias das 

futuras discussões. Veja quadro 6: 

 

Quadro 6. Atividades que aconteceram e não estavam previamente no roteiro  

Fase 2 – delimitação do problema Instrumentos de coleta e 

análise de dados 

Período de 

desenvolvimento 
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Conversa 1/durante a formação de professores indígenas em 

Eunápolis: pontos fortes e fracos da práxis pedagógica que 

impedem a implementação dos princípios; 

 

Planejamento coletivo com  todos os professores do Colégio 

Tupinambá de Olivença; 

 

Conversa 2/ planejamento coletivo com as professoras da 

Katuana e de outros núcleos; 

 

Participação nos Jogos Indígenas Tupinambá; 

 

Observação das atividades da turma da tarde: rotina e 

aplicação do plano de aula nas turmas de 4 e 5 anos/Educação 

Infantil; 

 

Reunião de pais, mães, professoras e lideranças da 

comunidade de Olivença. 

Diálogo; 

Áudio; 

Anotações; 

Planos de aula/atividades; 

Ata da reunião com os 

responsáveis pelas 

crianças. 

Março, abril e maio de 

2016 

Fonte: arquivos da pesquisa, 2016 

 

Os desafios, listados pelo grupo, foram organizados como categorias. Foram 

classificadas três categorias diante das situações limites anunciadas: falta de acompanhamento 

pedagógico; insuficiência dos planejamentos coletivos; falta de material didático específico. 

Assim, foram planejadas pela pesquisadora atividades que corresponderam às expectativas 

dos sujeitos da pesquisa em relação aos conflitos gerados.  

A avaliação das ações e das sugestões de novas estratégias para a prática 

pedagógica aconteceu concomitante à realização dos encontros, num processo de ação-

reflexão-ação.  

A relação de temas para organização das ações, proposta pela pesquisadora, foi 

alterada para atender às demandas surgidas após o diagnóstico da práxis pedagógica, como 

sugere a pesquisa-ação. “A pesquisa-ação não tem que formular, a priori, hipóteses e 

preocupações teóricas, nem de traduzi-las em conceitos operatórios suscetíveis de serem 

medidos por instrumentos padronizados” (BARBIER, 2007, p.55). 

No entanto, segundo Freire (1987),  

 

Se é normal que os investigadores cheguem a área da investigação movendo-se em 

um marco conceitual valorativo que estará presente na sua percepção de observador, 

isto não deve significar, porém, que devem transformar a investigação temática no 

meio para imporem este marco. [...] No esforço de “cisão” com que mais adiante 

voltarão adentrar-se na totalidade, vão ampliando a sua compreensão dela, na 

interação de suas partes (FREIRE, 1987, p.104). 
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Assim, a discussão de conceitos referentes à educação indígena, à educação 

escolar indígena, à prática pedagógica foi alterada para o diálogo sobre o conceito dos 

princípios e a implementação na práxis pedagógica.  

A proposta de construção do plano de aula/atividades em grupo pelas professoras 

participantes foi precedida pela discussão do que seria um plano de aula/atividades, que 

elementos ele deveria conter e como seria sua reestruturação. 

A fase de registro foi organizada por meio das atividades no decorrer de todas as 

fases e, principalmente, nos encontros na fase de delimitação da pesquisa, fase II. A análise 

dos resultados dos diálogos foi apresentada para discussão com as professoras participantes 

antes da elaboração do relatório final, cumprindo-se o prazo da pesquisa exigido pela 

instituição, embora as ações da pesquisa continuassem (continuem) na instituição, conforme 

descrito no quadro das análises.  

As contribuições da pesquisa, à escola Tupinambá, foram o repensar das ações 

pedagógicas em relação aos princípios da Escola Indígena, principalmente nos encontros 

coletivos, que possibilitou mudanças importantes na práxis pedagógica, de acordo com relato 

das professoras e com a participação da pesquisadora nas atividades da instituição. 

Além da mudança na práxis pedagógica, as docentes foram convidadas para 

participar de cursos de formação, oferecidos pela UESC, por meio de projetos de extensão, 

para que realizassem o diálogo entre teoria e prática e, consequentemente, concretizassem a 

possibilidade de atuarem melhor nas atividades educativas da Katuana.  

Utilizamos os seguintes instrumentos para discutir a implementação dos 

princípios da Escola Indígena no chão da escola Tupinambá, a partir da práxis das 

professoras: conversas em situações intencionais, construção e análise em grupo do plano de 

aula, relatos orais, áudios e fotos. Essas ferramentas foram discutidas nos encontros coletivos. 

Além delas, houve também participação nas atividades da instituição e leitura do Projeto 

Político Pedagógico (PPP). 

Na sequência, será apresentado cada um dos instrumentos, com ênfase na 

descrição dos encontros coletivos que, além de ser o principal, serviu também como 

introdução e continuidade da discussão. 

A leitura do PPP, antes da ida ao campo, somou contribuições importantes para o 

andamento da pesquisa. As professoras afirmaram já conhecerem o Projeto Político 

Pedagógico da escola, bem como a participação na escrita do documento. Nesse documento, 

verificamos a missão, os objetivos e os princípios, que direcionam as atividades pedagógicas 
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da escola Tupinambá, e a sua interseção com os princípios da Escola Indígena indicados nos 

documentos referências, conforme o Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Análise descritiva do Projeto Político Pedagógico (2013) do Colégio Tupinambá 

de Olivença 

Princípio Parte do PPP em que 

se apresenta 

Citações 

 

 

 

 

 

Interculturalidade/ 

intercienticidade 

Referencial teórico: 

concepções de ensino 

aprendizagem 

 

A Teoria sociointeracionista, a qual possui como 

principal representante Vygotsky, pois considera 

como primordial as relações sociais para a 

construção do conhecimento. Para Vygotski, o 

homem se forma em contato com a sociedade (p.52). 

Objetivo Geral Criar condições para que os estudantes indígenas 

construam a própria identidade e autonomia a partir 

de situações que desenvolvam suas habilidades 

físicas e mentais [...] bem como, valorizar e respeitar 

as manifestações culturais do povo Tupinambá de 

Olivença e a compreensão da diversidade cultural, 

valorizando-a e interagindo-a de modo a construir 

conhecimentos(p.56). 

Objetivos específicos Promover a socialização das crianças, ampliando 

seus conhecimentos com novas experiências através 

das relações interpessoais (p.56). 

Estrutura Curricular Conhecimento de mundo: proporcionar vivências de 

diferentes culturas. 

Valores Valorizar a cultura tradicional e os conhecimentos do 

nosso povo, sempre inserindo-nos em uma postura 

de abertura para o diálogo com as demais culturas da 

sociedade brasileira (p.54). 

Objetivos das ações 

pedagógicas 

Proporcionar pesquisa científica de forma a ampliar 

os conhecimentos existentes na comunidade; 

Ser um elo de diálogo entre comunidade e 

conhecimento não indígena e conhecimento indígena 

(p.67). 

Específica Missão “A nossa missão consiste em ensinar e aprender 

mutuamente o valor da vida por intermédio de 

vivazes experiências formativas tradicionais de nossa 

cultura, de tal forma que venhamos a construir 

pessoas Tupinambá fortes na cultura, na tradição, na 

valorização da identidade, através do resgate, da 

construção, preservação, da vivência e da 

perpetuação de tudo aquilo que caracteriza o ser 

cultural da etnia Tupinambá de Olivença” (p.54). 

Valores  Valores culturais: Fortalecer os conhecimentos 



81 

  
 

diferenciados do povo tupinambá, os quais, por seu 

turno, manifestam: 

1. O sagrado por meio das celebrações rituais; 

2. A escuta dialogada, respeitosa e proveitosa 

dos anciãos, dos caciques e das lideranças, 

isso por parte dos mais jovens (os curumins), 

bem como de toda a comunidade. 

Objetivos específicos Oportunizar o fortalecimento da autoestima e 

construção da identidade e autonomia, enfatizando a 

identidade étnica (p.56). 

Bilinguismo Princípios que devem 

orientar a educação do 

povo Tupinambá de 

Olivença 

Bilinguismo como forma revitalização da língua 

Tupy 

(p.55). 

Organização 

Curricular 

A educação infantil deve ser, necessariamente, 

bilíngue, alternativa ao modelo escolar tradicional, 

pensada a partir da especificidade de cada 

comunidade e intercultural (BRASIL, DCNEI, 

2009). 

[...] A incorporação do bilinguismo nas atividades do 

cotidiano escolar é um desafio permanente e sua 

realização um importante afirmador da identidade 

cultural desta comunidade. 

Objetivos das ações 

pedagógicas 

Garantir o re-aprendizado da língua Tupinambá em 

todas as séries e turnos (p.67). 

Diferenciada Valores Valor ético - Ter como centro de todos os nossos 

projetos e todas as nossas ações a dignidade humana, 

sobretudo, ressaltando o devido respeito e a 

preservação às características diferenciadas da 

cultura indígena de nossas comunidades Tupinambá 

(p.54). 

Princípios  Coletividade, na busca dos objetivos; 

Respeito com todas as pessoas da Comunidade 

Escolar (p.55). 

Objetivos específicos Fortalecer os conhecimentos culturais, respeitando as 

crenças e os valores familiares (p. 56). 

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 
 

Durante a leitura do PPP, é possível verificar a presença dos princípios da Escola 

Indígena. Às vezes, durante a leitura do texto, somos confundidos se os Tupinambá querem 

manter a própria cultura sem somar outras, ou se querem se reafirmar e dialogar com a 

diversidade cultural presente em outros grupos sociais. A intencionalidade dos outros 

princípios esteve bastante clara ao longo do documento.  
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Além do diálogo, chamado de encontro coletivo, que envolveu todo o grupo de 

professoras, realizamos pequenos diálogos com uma ou duas delas, de grande magnitude em 

seu teor, chamados de conversas.  

Nossa primeira conversa foi realizada nos intervalos do Curso de Formação Inicial 

e Continuada para Magistério Indígena, que aconteceu em Eunápolis, de 14 a 22 de março de 

2016. O curso, com carga horária de 80 horas/módulo, foi oferecido aos professores 

aprovados no concurso de 2014, como parte da avaliação do estágio probatório. A 

pesquisadora, por ser uma das professoras efetivas, participa do curso e teve a oportunidade 

de estar com mais duas professoras efetivas da Katuana. A intenção da conversa era perceber 

quais os pontos fortes e fracos da prática pedagógica da Katuana e extrair elementos que 

indicassem se os princípios faziam parte de tais pontos elencados para direcionar, 

posteriormente, os encontros coletivos. 

Nessa conversa, elas mostraram que havia uma rotina que representava, em alguns 

momentos, os princípios da escola indígena como, por exemplo, o poransi e a oração ao sol, 

bem como o respeito à cultura e à ciência de outros povos. Como pontos fortes, foram 

enfatizadas a afetividade pelos pequenos e a solidariedade para com as famílias mais carentes. 

O ponto fraco da parte pedagógica foi a não utilização do material didático 

publicado e até seu desconhecimento pela maioria dos professores. Foi novamente citada a 

falta de acompanhamento pedagógico e a falta de contratação de coordenador pedagógico. 

A segunda conversa aconteceu com a participação da pesquisadora no 

planejamento coletivo no dia 01 de abril de 2016. Era o momento em que professoras e 

professores de todos os 12 núcleos do Colégio Tupinambá de Olivença mais professores e 

professoras da sede são orientados(as) em relação aos  eventos, às atividades que envolvem o 

coletivo, aos cursos de formação e à capacitação, à contratação, às alterações do quadro e 

finalmente, após os informes, ao planejamento das aulas. O planejamento coletivo dura um 

dia, mas existe flexibilidade quanto ao horário das professoras que moram mais distante de 

Olivença.  

Todos os (as) professores (as) são agrupados por proximidade das etapas. Além 

disso, em cada grupo tem a presença de um voluntário para auxiliar nas discussões e no 

planejamento. A pesquisadora optou por participar do grupo da Educação Infantil, já que a 

maioria das professoras da Creche e Núcleo Katuana é de tal etapa.  

No momento em que participávamos da discussão no grupo de planejamento da 

Educação Infantil, aconteceu a seguinte situação: 
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Uma professora me falou que havia sido chamada a atenção em razão de não saber 

elaborar o plano de aula. Quando olhei, percebi que a aula estava descrita por 

momentos, mas que estavam implícitos os objetivos e recursos. Perguntei se ela 

conseguia dar aula seguindo aquele plano, ela disse que sim; perguntei os objetivos 

dos momentos e ela me respondeu com coerência. Então amenizei a situação: “se 

você consegue dar aula com esse plano, não há nada de absurdo nele, o problema é 

que se for participar de momentos de avaliação sobre, os avaliadores cobram alguns 

quesitos que precisam aparecer explícitos no plano e então citei: objetivos, 

conteúdos, estratégias, recursos e avaliação e a função de cada um dentro do esboço 

do plano. Descobri, enquanto falava com a colega, que ela não era a única a ter 

dificuldade em elaborar o plano de aula da forma convencional como exigem as 

seleções para docentes (RELATO DA PESQUISADORA). 

 

Naquele momento sentimos a necessidade de alterar a pauta do encontro seguinte 

da pesquisa. Era necessário discutir sobre a construção do plano de aula e a possibilidade de 

construção de um modelo próprio que atendesse à escola indígena e, especificamente, ao 

Katuana, já que o plano era um dos instrumentos da coleta de dados. 

As discussões foram enriquecedoras, porém o lugar não nos acomodava com 

conforto, tornando-se cansativo. Outro desafio foi a má distribuição do tempo, já que os 

informes administrativos gastaram boa parte dele, prejudicando o planejamento das aulas.   

A segunda conversa tinha a finalidade de acompanhar o processo de planejamento 

das atividades. No entanto, foi alterado, pois descobri que algumas professoras possuíam 

dificuldade em elaborar o plano de aula. Essas alterações de planejamento da pesquisa 

caracterizam a pesquisa-ação. Essa conversa foi essencial e modificou os objetivos do diálogo 

do encontro coletivo seguinte. Os resultados estão demonstrados no capítulo 5, que trata sobre 

a análise de dados. 

A participação nas atividades educativas da Katuana influenciaram muito os 

conteúdos dos encontros coletivos. Entre essas atividades citamos a participação na rotina da 

escola em momentos diferentes, a participação na reunião de pais, professoras e comunidade e 

nos jogos indígenas estudantis que se destacou pela riqueza que trouxe em relação ao objetivo 

desta discussão sobre os princípios da Escola Indígena. 

 

4.5 CAMINHOS PARA A REFLEXÃO: OS ENCONTROS COLETIVOS 

 

O diálogo com o grupo foi denominado de Encontros coletivos, realizados sempre 

em forma de círculos para permitir maior interação. A dinâmica da pesquisa também procurou 

seguir os quefazeres dos instrumentos numa concepção política da práxis transformadora. 

Segundo Freire (1987), 
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o que não se pode realizar, na práxis revolucionária, é a divisão absurda entre a 

práxis da liderança e a das massas oprimidas, de forma que a destas fosse a de 

apenas seguir as determinações da liderança. [...] Daí que não sejam possíveis a 

manipulação, a sloganização, o depósito, a condução, a prescrição, como 

constituintes da práxis revolucionária. Precisamente porque o são da dominadora 

(FREIRE, 1987, p.123).  

 

Dessa forma, o grupo não se constituiu como mero executor, pois a palavra 

imposta constitui-se como palavra falsa com um caráter dominador. Com essas preocupações 

fundamentais, iniciamos nossos encontros coletivos no dia 11 de março de 2016 e terminamos 

no dia 17 de junho de 2016, num total de oito. 

De início, a proposta, descrita no roteiro metodológico, consistia em discutir os 

princípios e verificar, através das reflexões e análises, a implementação desses na práxis das 

professoras. No entanto, algumas questões foram se ampliando e sendo alteradas. Exemplo 

disso aconteceu com a análise dos planos de aulas e dos relatórios sobre a aplicação de tais 

planos. Anteriormente, a pesquisadora esperava recebê-los das professoras por escrito, fazer 

anotações em outro momento (fora da presença do grupo) para uma análise coletiva posterior. 

Contudo, após nutrir-se da palavra no decorrer da realização dos encontros, percebeu que a 

apresentação oral do plano escrito, no caderno de planos, e os relatos orais também 

alcançavam os objetivos, conforme Apêndice. Portanto, a análise precisava acontecer em 

diálogo com o grupo para não sobrecarregar as professoras participantes. 

Assim, no dia 11 de março, reunimo-nos para o primeiro encontro coletivo. 

Estavam presentes 9 professoras das 12 que atuam na Katuana, pois 3 estavam de licença 

maternidade. Conhecemos os objetivos e as atividades do projeto e as expectativas para a 

práxis pedagógica das professoras. Após a apresentação do resumo do projeto e dos passos da 

pesquisa, seguiu-se uma sessão de tira-dúvidas e de assinatura do Termo de Consentimento. 

Convidei as docentes para formar um círculo e propus uma dinâmica para 

falarmos dos desafios da atuação como professora indígena. O nome da dinâmica: “o nó”. As 

participantes falavam dos desafios da prática e, ao mesmo tempo, davam um nó na corda. Eis 

os desafios apresentados, conforme áudio da ação: falta de acompanhamento pedagógico, 

planejamento pedagógico coletivo insuficiente, falta de material didático indígena, manejo 

com crianças com necessidades educacionais especiais (NEE), distorção idade-série, salas 

multisseriadas, falta de substituição docente para cursos e licenças médicas, ausência de 

formação específica, dificuldade para organizar a sequência de conteúdos, pouco 

entendimento de questões teóricas para atender às necessidades da turma, sistematização dos 

conteúdos de forma diferenciada.  
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Após preenchermos uma ficha com dados referentes à etnia, à profissão, ao  

processo formativo, indicamos (na ficha) e discutimos sobre dificuldades e facilidades da 

prática pedagógica (APÊNDICE A). Entre as facilidades da práxis pedagógica, constatamos: 

trabalhar com a nossa realidade indígena em sala de aula; trabalhar com o lúdico; ter carisma 

com as crianças; praticar atividades voltadas a danças, músicas e visitas às comunidades; 

amar o trabalho; gostar de trabalhar com crianças; ter nascido e crescido na comunidade; 

possuir curiosidade em pesquisar outros povos; praticar a “cultura”; trabalhar com materiais 

concretos; desenvolver atividades a partir dos conhecimentos prévios das crianças 

relacionados aos conhecimentos científicos; atuar com crianças especiais e atividades com 

músicas. Em relação às dificuldades, foram elencados os mesmos problemas já listados na 

primeira atividade, “o nó”. 

Após o preenchimento da ficha, as professoras elaboraram o plano de aula da 

semana e foi sugerida, pela pesquisadora, a construção de um relatório sobre o 

desenvolvimento das aulas. Confirmamos o encontro seguinte para o dia 5 de abril do 

corrente ano. Uma razão pertinente para a escolha da data foi o fato de que haveria, no dia 1º 

de abril, o planejamento com a vice- direção e todos os outros professores da sede para 

deliberação das ações nos espaços do Colégio Tupinambá. Assim, as professoras optaram em 

sentarmos para nosso encontro coletivo após essa data para planejar as aulas de acordo as 

ações propostas e acordadas pela equipe pedagógica da escola. Houve necessidade, entretanto, 

de adiar nosso encontro de 5 para 9 de abril, um sábado, ao qual várias professoras faltaram, 

sendo preciso um remanejamento para os próximos encontros, que ficaram acordados para 

acontecerem sempre às quartas-feiras, até o término do diálogo na instituição. 

Na quarta-feira, dia 13, iniciamos nosso segundo encontro coletivo. As 

professoras falaram sobre o relatório do plano de aula, proposto no encontro anterior, 

disseram que não haviam feito e que preferiam falar ao invés de escrever. Como todas 

concordaram, resolvemos fazer da seguinte forma: elas apresentavam o plano de aula no 

caderno mesmo e contavam como havia sido a semana de aplicação do plano: dificuldades, 

necessidades de alterações e substituições, acertos e, ao mesmo tempo, verificação se os 

princípios estavam presentes nos planos e nos relatos orais. Um dos relatos mais interessantes 

foi o de uma professora da Creche: 
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Sempre fazemos o poransi no início das aulas com todas as turmas, o que eles 

(referindo-se à turminha da creche) chamam de maracá
9

, mas essa semana 

resolvemos fazer diferente. Colocamos o cd de músicas Tupinambá cantadas em 

tupi pelo Grupo Paranã (grupo de jovens que pertence ao Povo Tupinambá de 

Olivença) e pedimos que sentassem para ouvirem. Foi incrível: todos ficaram muito 

atentos à música e também curiosos e admirados ao ouvir sair de dentro do aparelho 

de som, o mesmo barulho que fazem com o maracá, porém em tupi. Acredito que 

jamais imaginariam que aquela música também poderia ser tocada num aparelho de 

som. Ficaram tão concentrados, que quando uma colega ia entrando na sala, achou 

que estavam assistindo TV. Todos estavam entusiasmados olhando para o som. Foi 

demais (ENCONTRO COLETIVO, 27/04/2016). 

 

É preciso destacar que, se houvesse o acompanhamento pedagógico em situações 

como a descrita acima, seria proporcionado um aprendizado bem maior para as crianças, 

como a comparação do volume do som, a mudança de suporte onde estava sendo reproduzido, 

a produção de sons pelas próprias crianças.  

A ênfase maior, apresentada pelo grupo como desafio da práxis, compreendida 

pelo viés desta pesquisa como situações limites, foi a falta de coordenador pedagógico para o 

acompanhamento e planejamento das atividades e a falta de material didático específico 

indígena. A necessidade de aprender os elementos constantes no plano de aula já é vista como 

uma consequência da falta do coordenador pedagógico.  

Resolvemos tratar dessas duas situações limites em tal encontro, mesmo sabendo 

que os atos limites não se esgotariam no curto espaço de tempo que passaríamos juntas. 

Fizemos uma dinâmica chamada “tempestade de ideias” para que as docentes falassem tudo o 

que sabiam acerca do plano de aula. Surgiram palavras como: direcionamento, organização, 

caminho, objetividade, flexibilidade, rotina, disciplina, foco, tempo, entre outras. Depois 

sistematizamos as informações sobre o que realmente faz parte de um plano de aula. 

Marcamos os elementos necessários à maioria dos planos de aula que se adaptam às turmas e 

aos contextos. Foi então que em grupo, decidimos pela construção de um plano de aula 

próprio da Katuana, que atendesse às especificidades. Logo me disseram que, como utilizam 

muito o espaço externo, estão sempre precisando da ajuda de funcionários ou de pessoas da 

comunidade.  

Essas pessoas que auxiliam o desenvolvimento das aulas não entram na parte de 

recursos, pois, segundo as professoras é muito humilhante chamar uma pessoa de recurso. Por 

isso, elas decidiram criar mais um elemento: parceiros. A estrutura do plano de aula da 

                                                             
9 Instrumento indígena bem parecido com um chocalho. É feito de coco verde, retirando-se a polpa 

(parte branca). Após a secagem da casca, são colocadas sementes, que provocam o barulho que 

entoam as canções do poransi. 
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Katuana foi construída com os seguintes tópicos: objetivos, conteúdos, estratégias 

metodológicas/tempo, recursos, parceiros e avaliação.  

Passamos para a nova demanda abordada como desafio maior no encontro 

anterior: a falta de coordenador pedagógico. 

Levei um texto de minha autoria, no qual exponho o problema da falta de 

coordenador pedagógico numa determinada cidade que nomeamos de Pedagogicó. Para 

resolver o problema, as professoras teriam que dar soluções em diferentes formas: paródia, 

poesia, desenho, notícia de rádio. Em grupo, se reuniram e construíram as respostas para o 

problema da cidade de Pedagogicó. Segundo as professoras:  

 

O professor tem que ajudar o aluno crescer e não apenas ensinar a ler e escrever, por 

isso precisa de um coordenador pedagógico (PROFESSORAS  4, 8 e 2). 

 

Os professores buscaram ajuda em materiais escritos como livros didáticos internet e 

outras fontes de acordo com a necessidade de cada aluno (PROFESSORAS  10, 11, 

3 e 1). 

 

Os professores passaram a se reunir uma vez por semana com pedagogos que se 

prestaram a fazer um serviço voluntário de acompanhamento pedagógico através 

dos planejamentos coletivos (PROFESSORAS 5,7 e 9). 
 

Após apresentarem as respostas no coletivo em forma de poema, paródia e notícia 

de rádio, colocamo-las sistematizadas em um cartaz.  Uma professora do grupo falou: “é 

impressionante que essa cidade está com os mesmos problemas da nossa escola” 

(PROFESSORA 10). Devolvi a resposta que sim, já com uma pergunta: será que daria certo 

se implementássemos as mesmas ações que vocês colocaram como solução para a cidade de 

Pedagogicó como solução para o desafio da falta de coordenador aqui da Katuana? 

A professora 7 disse que poderia ser difícil marcar um planejamento ou momento 

de estudo, porque sempre alguém não poderia. Então propusemos, no encontro seguinte, 

planejarmos um cronograma e o melhor dia para acontecerem os planejamentos. 

No terceiro encontro coletivo, criamos o cronograma do planejamento coletivo 

que envolveria as professoras da Katuana: quartas-feiras, de 15h30min a 18h30min, já que as 

professoras decidiram que precisavam de pelo menos mais uma hora para planejar. Um 

acordo foi feito entre a pesquisadora e os sujeitos:  até que fosse convocado um coordenador 

pedagógico ou coordenadora pedagógica para a escola, a pesquisadora daria apoio e iria à 

escola quando disponível. Outro ponto importante também desse dia foi a organização da 

rotina dos encontros: 30 minutos para estudo/reflexão, 30 minutos para exposição das 

dificuldades da semana para o grupo e 2 horas para o planejamento das aulas.  
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Nesse encontro, havíamos feito um roteiro para discutir o princípio do 

bilinguismo.  Como foi logo após os jogos estudantis Tupinambá (ANEXO C), resolvemos 

começar fazendo uma avaliação sobre o evento que teve  duração de cinco dias (15 a 19 de 

abril). Nas falas apareceram todos os princípios: interculturalidade, bilinguismo, 

específicificidade, diferenciação, conforme relato a seguir: 

 

(Princípio da interculturalidade) 

Pesquisadora: Quando vocês falam em manter essa cultura, vocês estão falando de 

todos os elementos da cultura? 

Professora: Todos os elementos não, só a parte física. Não digo a parte ideológica. 

Essa aí a gente tem que aprender com outras culturas sim. 

 
(Princípio do bilinguismo) 

Pesquisadora: Vocês perceberam o bilinguismo durante as atividades nos jogos? 

Sim. Foi muito forte. Na música, no nome das equipes, dos atletas. Vejam só, até 

nas entrevistas que eram feitas pelos organizadores, os líderes dos grupos queriam 

responder em Tupy. 

Pesquisadora: Então podemos afirmar que não é apenas um jogo, como as 

competições e campeonatos realizados nas escolas não indígenas? 

Professora: Não é um jogo qualquer. Não é a competição. É por isso que é 

importante que a escola esteja inserida. É uma aula aberta.  

 
(Princípio da especificidade) 

Professora: Um ponto que tô vendo é que estamos pegando a cultura dos outros e 

inserindo na nossa. Esquecendo que a gente pode aproveitar do nosso. O traje do 

outro é mais bonito. O traje nosso não é daquela forma, o cocar não é assim. 

Pesquisadora: Vocês acreditam que a gente tem que manter a cultura, ou recriar a 

partir do que a gente tem? 

Professora: A gente pode reinventar, mas precisa manter a essência. Por exemplo: 

em termos físicos a gente tem que se apropriar da nossa. Por exemplo, posso ser 

chamada para representar os Tupinambá e o povo me chamar de Pataxó, por quê? 

Por causa da tanga, do cocar, de um acessório. Mas quando vejo os Tuxá, Kiriri ou 

Pataxó eu sei que são eles. Você consegue ver a cultura de cada povo. A gente tem 

que valorizar o que é nosso. 

Professora: O nosso traje não tem cor. Por não ter cor, a juventude acha que tá feio. 

Tupinambá é pena, semente, argila, tinta de urucum e jenipapo. 

 

(Princípio da escola diferenciada) 

Pesquisadora: Então os objetivos dos jogos foram... 

Professora: Olha, durante todos esses anos de trabalho e de forma específica do 

primeiro a essa terceira edição a gente tá tentando colocar o porquê dos jogos e 

dessa vez a gente conseguiu. Sabe... a gente tem que se apropriar do traje, da minha 

cultura. O objetivo desses jogos mesmo é celebrar a união das comunidades, 

reivindicar a demarcação das Terras e mostrar para a sociedade que estamos aqui.  

Pesquisadora: Existe outro fato que marcou esse princípio da escola diferenciada? 

Professora: Sim. A valorização do ancião. Toda equipe tinha um ancião, todos com 

garra de equipe (ENCONTRO N.3, 20/04/2016). 
 

Outras professoras afirmaram sentir arrepios quando se chamava, em Tupi, o 

nome das equipes e o nome dos atletas por guerreiro fulano de tal. 
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No quarto encontro coletivo, discutimos sobre a presença ou não do Tupi na 

escola. Fizemos uma dinâmica na qual seriam respondidas duas perguntas:  

 

Pesquisadora: Pergunta 1: Como posso ensinar o Tupi em sala de aula? 

Pergunta 2: Em quais situações o Tupy aparece na escola Tupinambá? 

 
Como resposta para a questão 1, tivemos:  

Professoras: Através da música, artes, dança, ritual, instrumentos, cartazes com o 

alfabeto em Tupy, numerais, cores, vogais, lendas, músicas, instrumentos indígenas, 

rodinha de conversa, nomes de animais, saudações, ritual, nome dos astros, nomes 

de ervas, nomes de pessoas e objetos, comidas, visitas nas aldeias. 

 
Como reposta para a questão 2, tivemos: 

Professoras: Música, nomes próprios, saudações, instrumentos (maracá, tacape, 

cocar, colar), ritual, oração ao sol, alfabeto, números, cores, artes, nome da escola e 

da comunidade. Na Educação Infantil: o ritual em língua Tupy, músicas, saudações, 

o nome das comunidades que residem, lendas, o nome da criança. No Ensino 

Fundamental: as vogais, lendas, ervas, músicas, comunidades, saudações, a oração 

ao Sol, prática de jogos com modalidades indígenas (ENCONTRO N.4). 
 

Durante a apresentação das respostas pelos grupos, surgiu a dúvida por parte das 

participantes: o que era considerado ritual e o que era considerado dança? Eram sinônimos? O 

poransi seria um ritual ou uma dança? A pesquisadora não soube responder e se comprometeu 

a trazer informações mais precisas para o encontro seguinte. 

Apesar da escassez de referências científicas sobre o tema, conseguimos como 

leitura, para o encontro seguinte, a informação de que rituais eram celebrações em que havia 

relações entre seres humanos e não-humanos, como espíritos, divindades, subjetividades que 

habitavam corpos animais e vegetais. Já a dança indígena era a maior expressão de 

espiritualidade que ocorria junto com a música, ligada a mitos fundadores realizados para os 

atos de nascimento, puberdade, casamento, morte, doenças, epidemias, caçadas, vitórias, etc. 

Sendo assim, podemos considerar que o poransi é uma dança-ritual, já que por meio da dança 

há também relações entre humanos e divindades (DANÇAS..., 2012). 

O poransi é um exemplo de como ocorre o intercâmbio entre a escola e os saberes 

ancestrais. Segundo Genilda dos Santos (2014, p.29), o poransi é um ritual realizado em 

momentos especiais para fortalecer as pessoas e as ações durante algum evento e antes do 

início das aulas tanto na sede como na Katuana. As canções são cantadas em tupi e em 

português. 

O diretor do Colégio Tupinambá esteve presente por um momento. As professoras 

enfatizaram a necessidade de uma reunião com pais e comunidade. Em acordo, deixaram que 
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acontecesse na quarta-feira da semana subsequente em razão da nossa presença. A reunião foi 

marcada então para dia 25 de maio (ANEXOS D; E)  

Mesmo a reunião sendo confirmada pelo diretor, ele não pôde aparecer em razão 

de outros problemas administrativos no colégio. Da equipe gestora, esteve presente o 

secretário da escola para tratar de assuntos referentes à documentação. A reunião de pais, 

professores e comunidade aconteceu e foi realizada pela professora representante da Katuana. 

Na ocasião, foram tratados assuntos referentes a transporte escolar, merenda e horário das 

professoras. Quanto às questões pedagógicas: relação professor-aluno, ausência de 

acompanhamento às crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), superlotação 

das salas, dificuldades de aprendizagem e mais atuação da vice-direção na função de 

coordenação pedagógica.  

Os desafios, elencados na reunião de pais, professores e comunidade, são os 

mesmos citados também pelas professoras no primeiro encontro. Ao final, todos questionaram 

a importância da presença da equipe gestora completa e exigiram a presença da empresa de 

transporte nas próximas reuniões para que as reivindicações fossem ouvidas e se buscasse 

uma solução imediata para os problemas enfrentados pelo Núcleo. 

No quinto encontro coletivo, a discussão foi direcionada para um fechamento da 

conversa sobre interculturalidade/intercientificidade, iniciada no encontro anterior, quando 

refletimos sobre os jogos estudantis. Naquele momento, a pesquisadora descobriu lacunas 

entre a troca de diálogos entre cultura e a troca de diálogo entre as ciências. Propusemos a 

leitura e a reflexão sobre os conceitos de um e outro tema a partir de textos de Luciano 

Baniwa (2006) e o pouco que o RCNEI (1998) trazia. Em seguida, discutimos sobre quais 

desses aspectos estariam presentes na práxis pedagógica das professoras da Katuana. 

Disseram que a interculturalidade estava, sim presente, porém a intercientificidade ainda 

acontecia de forma tímida, quase ausente. Aproveitamos para discutir sobre o que 

entendíamos por cultura, de que forma a escola auxiliava a viver a cultura na comunidade, 

como também o conceito de ciências para as sociedades ocidentais.  

As professoras citaram, como exemplo, a listagem de conteúdos proposta na 

reunião pedagógica com todos os professores do colégio, na qual apareciam apenas os 

conteúdos ditos universais, sem relação com outras ciências. Concluímos que os saberes 

tradicionais, do nosso povo, também é uma ciência, pois estamos de acordo com o que diz 

Little (2010, p.15), quando conceitua ciência como um “conjunto de organizado de 
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conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente obtidos mediante a 

observação, a experiência dos fatos e um método próprio”.  

Podemos pensar que os sistemas de conhecimento tradicional, que produzimos e 

reproduzimos durante séculos, cabem dentro da categoria de ciência. No entanto, por questões 

ideológicas e/ou de atendimento ao sistema capitalista em que vivemos, são valorizadas 

outras ciências que se relacionam ao poder. Poder em relação ao capital, poder em relação às 

condições sociais, poder em relação a manter as ideologias explicadas pela Ciência, o 

chamado cientificismo.  

No sexto encontro coletivo, discutimos sobre a rotina pedagógica na Educação 

Infantil. A partir da rotina, presente no Projeto Político Pedagógico da Katuana, 

reorganizamos uma nova rotina. A insistência da vice-direção em colocar o termo “cultura” 

como um dos momentos foi atendido pelo grupo, apesar de já existir o momento do poransi, 

das histórias, da pintura corporal, da visita a outras comunidades. Nota-se que o termo cultura 

ainda traz muitas ambiguidades, bem como a ênfase em mantê-la como estática, sem diálogo 

com a cultura de outros povos e/ou sociedades. 

No sétimo encontro coletivo, discutimos sobre a prática pedagógica do professor 

indígena com o objetivo de desmitificar o conceito de praticismo. Para isso, abordamos a 

práxis pedagógica diferenciada e seus desdobramentos. As professoras do grupo falaram que 

ser professor indígena é ser diferente dos outros professores, em razão de ter que ser militante 

do movimento indígena, conhecer a comunidade, saber como acontece a organização política 

e social na aldeia, estar engajado nas manifestações que ocorrem em favor do próprio povo. 

Enfim, por ser um profissional envolvido politicamente com o movimento, precisa também 

promover uma prática pedagógica diferenciada. Até mesmo porque vivemos há muito tempo 

nos adequando a uma escola dominadora, tutelada, que apresenta práticas pedagógicas 

condizentes com a política de homogeneização/civilização da época. Atualmente, com outro 

modelo de escola, precisamos mudar de paradigmas para realizar/adotar nova prática 

pedagógica. Como essa prática, na atuação como professor, precisa estar sempre em diálogo 

com a teoria e propõe uma transformação do sujeito e do grupo social em que está inserido, é 

chamada de práxis pedagógica diferenciada. 

O oitavo e último encontro coletivo tratou de uma discussão sobre o que o 

diálogo dos encontros trouxe de efetivo para a práxis pedagógica dos professores da Katuana. 

Algumas disseram precisar de mais tempo, pois o debate sobre a prática pedagógica e o 

planejamento das atividades aconteceram de forma muito rápida. Outras pensaram em separar 
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Educação Infantil do Ensino Fundamental, em momentos distintos, para discussão da práxis, 

já que ambas possuem objetivos educacionais diferentes. As professoras relataram que os 

encontros haviam contribuído muito para a própria prática pedagógica e que estavam muito 

contentes em fazer parte do grupo de cursistas do Projeto de Extensão que, certamente, iria 

ajudá-las no repensar constante da práxis.  

Para concluir, agradeci a contribuição de todas, disse que também havia aprendido 

muito com os momentos de diálogo, e que, consequentemente, também havia mudado minha 

práxis como professora indígena. Apresentei os slides em tópicos do que me propunha a 

escrever como relatório da pesquisa, baseando-me no que havíamos discutido durante o 

tempo em que estivemos juntas: os relatos orais, os áudios, a apresentação dos planos de 

atividades durante os encontros coletivos, bem como os outros momentos que somaram em 

dados e reflexões para a pesquisa.  

Segundo Barbier (2007), na pesquisa clássica  

 

o pesquisador é sempre encarregado da redação final do relatório de pesquisa [...] a 

pesquisa-ação predominantemente existencial não pode aceitar esse método. Faz 

parte da credibilidade da pesquisa-ação que a escrita seja coletiva. Os escritos são 

submetidos à leitura e à discussão de todos (BARBIER, 2007, p.105). 

 

Por essa razão, realizamos a apresentação do esboço, aberto para sugestões, sobre o 

que seria o relatório final com uma prévia sobre a análise dos dados. 

Desse modo deram contribuições para a escrita do texto final, confirmaram as 

discussões e as ações que aconteceram no decorrer do diálogo durante a pesquisa e o que 

necessita de mais estratégias para a continuação de uma práxis pedagógica Tupinambá. 
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5  PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CRECHE E NÚCLEO OKA KATUANA 

 

5.1 PRÁXIS PEDAGÓGICA INDÍGENA: O CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DAS REFORMAS 

EDUCACIONAIS NO BRASIL  DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 AOS DIAS ATUAIS 

 

O período, que antecede a Constituição Federal de 1988, viveu momentos de 

tensões entre manifestantes e uma nova organização política brasileira. O fim do Regime 

Militar, o crescimento econômico, que acentuou as desigualdades sociais entre ricos e pobres, 

e a manifestação popular para eleições diretas para presidente foram alguns dos principais 

acontecimentos dessa época.  

A partir de 1974, com o governo de Ernesto Geisel, houve uma “abertura política” 

no regime em razão da queda do crescimento econômico e das dificuldades na situação 

política pela qual passava o país. Os militares, receosos de perder o poder, permitiram a 

criação de novos partidos políticos, a democratização do sistema eleitoral aconteceu e os 

movimentos sociais, que aproveitaram a imprensa sem censura e começaram a ganhar as ruas 

em busca de diminuição das desigualdades que assolavam o país.  

Assim, em 1980, foi aprovada a emenda constitucional, reestabelecendo as 

eleições diretas para governador. A oposição se intensificou com o objetivo de introduzir uma 

emenda constitucional que determinasse uma eleição direta para presidente em 1984. No 

entanto, o projeto de lei foi derrotado no Congresso e o PMDB, partido da oposição aos 

militares na época, indicou o candidato Tancredo Neves, que com o apoio da opinião pública, 

foi eleito pelo Colégio eleitoral.  José Sarney, que liderou a derrota das diretas no Congresso, 

saiu do PSDC, partido do governo, e se aliou ao PMDB, tornando-se candidato a vice-

presidente de Tancredo Neves. Como Tancredo faleceu antes de tomar posse, José Sarney 

assumiu a presidência da República em 1985. Para substituir a ditadura militar, criou-se o 

nome para esse período: “Nova República”. 

Esses acontecimentos internos, juntamente com a situação de outros países da 

América Latina, contribuíram para a realização da Assembleia Constituinte que resultou na 

promulgação da atual constituição brasileira de 1988. A constituição cidadã, como foi 

chamada no período da promulgação, foi construída através de embates dos movimentos 

sociais com a força de poder no período.  

Segundo Carrion (2000), apesar de o perfil da Constituição de 1988 revelar-se 

predominantemente liberal-conservador, foram previstos direitos populares, atendendo ao 
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caráter compromissório das constituições. Destacam-se alguns avanços significativos: foram 

incorporadas novas questões que passaram a ter importância cada vez maior e ganharam 

espaço nos documentos específicos posteriores a Constituição, como por exemplo, a 

LDB/1996. Dessa forma, segundo Carrion (2000), destaca-se também a alternativa de redação 

de uma Constituição analítica, evitando-se o equívoco conservador de elaboração de uma 

Constituição concisa, limitada apenas à declaração dos direitos, merecendo, por isso mesmo, 

um estatuto constitucional. 

A educação pública como direito de todos e dever do Estado fazia parte do texto 

da nova Constituição. Os povos indígenas ganharam um capítulo próprio, apesar de serem 

chamados de grupos e comunidades, concedendo-lhes o direito individual como cidadãos 

brasileiros.  

Esse conjunto de acontecimentos compartilhava das questões econômicas, sociais 

e políticas de ordem mundial. A realidade educacional precisava se adequar ao setor 

produtivo e às relações sociais para corresponder a uma nova ordem mundial.  

Nesse contexto, é realizada, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação 

para Todos em 1990.  Nessa conferência, foram firmados compromissos entre os países da 

América Latina para adequação da educação à economia e à estrutura do Estado, com vistas a 

uma reforma educacional que contemplasse os segmentos políticos, econômicos e sociais nos 

países.  

Essas adequações visavam à coerência às políticas neoliberais, que possuem como 

características principais, a pouca intervenção econômica do Estado, uma política de 

privatização das estatais, a globalização, a defesa dos princípios do capitalismo. Essas 

características, embora presentes nos dias atuais, estiveram bem marcantes nos governos 

brasileiros de Fernando Collor (1990-1992) e de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

Outras adequações dizem respeito à crítica aos estados nacionais (poder centralizador). 

Percebia-se a centralização das decisões político-educacionais no âmbito governamental, sem 

a participação orgânica da sociedade (KRAWCZYK, 2015). 

A reforma educacional no Brasil, no período pós-promulgação da Constituição 

Federal de 1988, corresponde à implantação da descentralização da gestão do Estado. Isso 

repercutiu em consequências imediatas: a diminuição da responsabilidade do Estado, a 

negação da exclusividade do Estado como provedor da educação pública e o firmamento das 

funções de coordenar, normatizar e regulamentar leis. Inclui-se nessas leis, a implementação 
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de políticas compensatórias na década de 1990 em razão das desigualdades sociais geradas 

pelas políticas econômicas no chamado “milagre econômico”, ocorrido no Regime Militar. 

Nesse período também foram criadas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 

n° 9394/1996, e a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos referenciais, para 

corresponder à dinâmica da política educacional. Entre os referenciais, está presente o 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), em 1998, discutido neste 

estudo.  

Trata-se de um documento orientador de práticas na escola indígena, que contou 

com a participação de especialistas, técnicos e professores indígenas em sua elaboração. São 

apresentadas considerações gerais sobre a educação escolar indígena, seja através da 

fundamentação histórica, jurídica, antropológica e pedagógica que sustenta a proposta de uma 

escola indígena que seja intercultural, bilíngue e diferenciada, como também através de 

sugestões de trabalho, por áreas do conhecimento, de forma bastante pontual, sem 

aprofundamentos teóricos. 

Assim como o RCNEI, os documentos criados nesse período possuíam 

características semelhantes que coadunavam com as finalidades das políticas educacionais: 

ausência de reflexão pedagógica, esvaziamento teórico e autonomia da comunidade para 

resolver as questões da escola que, na prática, não passavam de administração de problemas 

com recursos mínimos.  

Apesar de vários povos indígenas participarem da elaboração do referencial (o 

povo Tupinambá não participou, pois foi reconhecido em 2002), o mesmo apresenta situações 

exemplificadoras da prática realizada pelos professores indígenas sem reflexões quanto à 

efetivação da práxis e às condições a que estão submetidos nas comunidades. O RCNEI 

apresenta de forma superficial possibilidades de “aplicação das aulas” com pouca relação com 

o debate entre as ciências. O resgate e a afirmação identitária se sobressaem nas atividades 

práticas, sem aprofundamento intercientífico, excessivamente simplificadas. A menção que 

fazemos é em relação ao tratamento teórico dos conceitos apresentados e não ao didático-

pedagógico. Alguns conceitos presentes nas escolas indígenas são tratados de forma sucinta, 

pressupondo o conhecimento prévio do professor. Como por exemplo, o aprofundamento 

sobre a interculturalidade. 

Como discutido, há uma lacuna no documento que considera o sujeito apenas 

como sujeito ativo sociocultural e marginaliza os conhecimentos historicamente construídos, 

como se esses fossem irrelevantes para a autoafirmação indígena. 
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Entendemos por cultura, numa acepção mais ampla, como processo de criação e 

recriação coletiva, como processo constante de vivência e interpretação de tal coletividade e 

não como mera erudição reduzida à cultura letrada. Segundo Candau (2014), cultura é um 

fenômeno plural e multiforme, configura profundamente nosso modo de ser e situar-nos no 

mundo, bem como a maneira pela qual cada grupo humano organiza a vida. A cultura  

manifesta-se nos gestos mais simples da vida cotidiana, configura mentalidades, imaginários e 

subjetividades.  

Conversando com duas professoras Tupinambá, em um curso de formação de 

professores indígenas em Eunápolis, elas destacaram a cultura como um ponto forte da 

Creche e Núcleo Oka Katuana: 

 

Professora 1: destaco como um ponto forte no Katuana, a valorização da cultura, 

inserir de fato a cultura, sendo que...não é que eles não tenham cultura (antes de 

chegar a Katuana) mas a gente insere ela. Mas eles têm né? Porque grande parte dos 

conhecimentos a gente pega os conhecimentos culturais deles, mesmo a gente sendo 

indígena também, porque nossas comunidades são diversas comunidades, cada um 

com sua forma específica de cultura, não apenas Olivença. Inserida nessa cultura 

está a parte bilíngue, o poransi e até os nomes das comunidades.  

Professora 2: a gente trabalha na sala de aula a partir dos conhecimentos deles 

e...enriquecendo cada vez mais diante do que eles já sabem dentro da cultura 

(CONVERSA N.1, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA 

MAGISTÉRIO INDÍGENA, EUNÁPOLIS,  18/03/2016). 

 

Cultura aqui é entendida apenas como o manejo das situações diárias: forma de se 

vestir, se alimentar, de pintar o corpo, na dança, nos nomes. Compreender o sujeito como 

sociocultural é também compreender a necessidade de uma atividade educativa crítica no 

sentido de transformação social. Assim, para Freire (1980, p.38), “cultura é todo resultado da 

atividade humana, do esforço criador e recriador de homens e mulheres, de seu trabalho por 

transformar e estabelecer relações de diálogo com outros seres humanos”. (FREIRE, 1980, 

p.38). No entanto, o diálogo com outros seres humanos só será possível se o sujeito 

sociocultural se constitui um sujeito que visa a transformar-se enquanto ser cultural, de acordo 

com sua situação no mundo, também como sujeito sócio-histórico que transforma a realidade 

que lhe é opressora.  

Outra dimensão, dada aos povos indígenas, quanto à educação escolarizada, é 

enfatizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena 

(BRASIL, 2012) que apresentam um viés baseado no sujeito de direitos, preconizado pela 

carta magna. As primeiras diretrizes foram publicadas pelo Ministério da Educação, em 1993, 

com o nome Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena; depois, em 
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1999, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena foram aprovadas, 

em 14 de setembro de 1999, até se chegar à atual Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Indígena na Educação Básica, aprovadas em junho de 2012. 

As diretrizes dão o direcionamento para que sejam efetivados os direitos 

constitucionais. No entanto, desde as primeiras diretrizes em 1993, tais direitos foram 

ressaltados e pouco se tem mudado na realidade. Os tímidos avanços ainda se esbarram em 

um Estado com um sistema homogêneo, apesar da política se afirmar diferenciada. Na 

comunidade Tupinambá, há sérios problemas com licitações de transporte e merenda escolar, 

iguais às outras escolas não indígenas, há dificuldade de execução de calendário específico, 

ainda que esse seja aprovado pelas secretarias de educação, de formação inicial e continuada 

para professores. Contudo, é importante ressaltar como avanço, a exemplo aqui na Bahia, a 

realização do primeiro concurso público realizado em 2014.  

Os princípios da escola indígena, apresentados tanto pelo RCNEI quanto pelas 

DCNEEI, apresentam uma escola indígena diferenciada apenas no texto. Na prática, 

vivenciamos, como professores e gestores, situações desgastantes de efetivação desses 

princípios. O princípio da especificidade, por exemplo, é corrompido logo nas secretarias de 

educação quando dificultam o atendimento por questões burocráticas, ou generalizam as 

escolas indígenas como se todas tivessem contextos políticos, históricos, geográficos iguais.  

A prática dos professores, nas escolas, encontra sérios desafios para ser efetivada 

em razão de o professor não ser o único ator desse sistema escolar da qual a escola indígena 

faz parte. A formação inicial e continuada é um fator importantíssimo para alterar a realidade 

da práxis pedagógica em relação aos saberes tradicionais. No entanto, apesar de receber uma 

seção sobre formação de professores indígenas nas atuais diretrizes, a realidade Tupinambá 

aponta sérios problemas logísticos e de retorno à escola. Os cursos de formação, geralmente, 

acontecem com duração de 10 a 30 dias, em outro município, e o professor é obrigado a se 

deslocar sem ajuda de custo, a deixar a classe em que atua sem aulas ou a pagar do próprio 

salário um substituto. A maior parte das atividades é realizada em casa, sem orientação de um 

professor, de forma apostilada e por módulos. São apresentadas informações muito ricas, mas 

discutidas superficialmente em razão do tempo escasso.  

Ainda sobre a formação de professores indígenas, as DCNEEI trazem, na seção II, 

sob título “Dos professores indígenas: formação e profissionalização”, artigos 19 a 21, 

informações sobre atuação docente e seu processo formativo para atender às demandas das 

suas comunidades. Enfatizamos o Art. 19: 
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Art.19. A qualidade sociocultural da Educação Escolar Indígena necessita que sua 

proposta educativa seja conduzida por professores indígenas, como docentes e como 

gestores, pertencentes as suas respectivas comunidades. 

§1º Os professores indígenas, no cenário político e pedagógico, são importantes 

interlocutores nos processos de construção do diálogo intercultural, mediando e 

articulando os interesses de suas comunidades com os da sociedade em geral e com 

os de outros grupos particulares, promovendo a sistematização e organização de 

novos saberes e práticas. 

§2º Compete aos professores indígenas a tarefa de refletir criticamente sobre as 

práticas políticas pedagógicas da Educação Escolar Indígena, buscando criar 

estratégias para promover a interação dos diversos tipos de conhecimentos que se 

apresentam e se entrelaçam no processo escolar: de um lado os conhecimentos ditos 

universais, a que todo estudante, indígena ou não, deve ter acesso e, de outro, os 

conhecimentos étnicos, próprios ao seu grupo social de origem que hoje assumem 

importância crescente nos contextos escolares indígenas (BRASIL, 2012). 

 

É importante questionar sobre esse perfil de professor indígena: Quem são os 

indígenas das comunidades que podem atuar como professores? As lideranças e a comunidade 

precisam convidar indígenas com perfil político e compromissado em firmar um diálogo com 

os outros saberes não indígenas, já que é necessário criar estratégias para a promoção de 

diversos tipos de conhecimentos: os específicos culturais e os universais. Essas questões estão 

embasadas em outras: o contato do povo indígena com outros grupos sociais, a necessidade 

do diálogo intercientífico e que tipo de sujeito a escola pretende formar. 

No entanto, apesar dos artigos acima citados, as atuais diretrizes entram em 

contradição com a realidade das escolas. A maioria das formações, que vem acontecendo no 

Brasil, seja nas licenciaturas, com duração de quatro anos, seja nas capacitações por um 

período bem curto, ainda não corresponde à qualidade política e sociocultural tão comentada 

nos documentos oficiais. Faltam currículos próprios para atender à diversidade nas 

universidades, faltam profissionais que compreendam de fato a função da escola indígena 

para tais povos na atualidade, que ajam criticamente sobre o que tem sido produzido e que 

ajudem a divulgar essa função da escola indígena. 

Outra situação bastante corriqueira entre os professores Tupinambá, em razão da 

busca por um diploma, é a procura de formações aligeiradas, na maioria das vezes, em 

serviço, descontextualizadas das realidades em que atuam, uma vez que o Estado tem se 

eximido da responsabilidade como provedor dessa política de formação. 

Segundo Freire (1996), o momento fundamental na formação permanente dos 

professores é o da reflexão crítica sobre a prática. “É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 44). 
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Refletir sobre a ação é algo inerente ao ser humano, o professor como ser humano 

logo reflete. No entanto, estamos tratando da reflexão crítica da prática visando a mudanças. 

Mudanças na prática pedagógica planejadas com uma finalidade. 

É por essa razão que acreditamos que os cursos de capacitação, feitos de forma 

superficial e técnica, não correspondem à formação do professor. São oferecidos a partir de 

uma política em articulação com o mercado econômico que busca atender às 

responsabilidades que o Estado não cumpriu, de acordo com as características das políticas 

neoliberais já mencionadas. Com isso cria-se um mercado de diplomas e um campo vasto de 

esvaziamento teórico nas formações de professores. 

Além disso, para eximir-se da culpa de não ter oferecido as condições propícias 

para a realização das políticas educacionais de cunho compensatório, o Estado cria a 

meritocracia também para as escolas indígenas, sem nada diferenciar para legitimar seu status 

de poder e inferiorizar as atividades educativas dos professores nas aldeias: avaliações 

externas, plano de carreira dos professores baseados em aspectos formativos que ainda não 

são realidade na maioria dos estados do Brasil, salários em forma de subsídios (como é o caso 

do salário dos professores indígenas concursados da Bahia) e o ativismo institucional que 

propõe a competitividade entre as escolas de um mesmo povo, por exemplo. Os professores 

indígenas, assim como outros professores de escolas públicas, esbarram nessas questões de 

poder coercitivo do Estado cotidianamente e se desdobram em inúmeros desafios para 

promover uma práxis criadora. 

É conveniente afirmar que deixar a construção (ou não) da qualidade da práxis 

pedagógica apenas como atividade exclusiva do professor é culpabilizá-lo pelas 

consequências que a organização das políticas educacionais provoca nas escolas indígenas. 

 

5.2 PRÁXIS PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: DISCUSSÃO DO CONCEITO 

 

As etapas da pesquisa, apresentadas por Barbier (2007), seguidas para a realização 

desta pesquisa pressupõem: contrato, delimitação do problema e registro. Buscamos no 

decorrer da pesquisa, majoritariamente através dos encontros coletivos, respostas sobre a 

implementação dos princípios apresentados pelo RCNEI e se tais princípios condiziam com a 

prática pedagógica das professoras Tupinambá. No entanto, resolvemos chamar prática 

pedagógica de práxis pedagógica em razão de melhor adequação às finalidades desta 

investigação.   
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Partimos inicialmente em busca dos desafios apresentados na práxis pedagógica 

de onze professoras. Em seguida, durante cada um dos oito encontros coletivos, buscamos 

dialogar para superar as barreiras que impedem a tão enfatizada implementação dos princípios 

da Escola Indígena, mencionados nos documentos oficiais e, principalmente, no RCNEI. Por 

isso, ressaltamos neste trabalho a discussão e a conceituação sobre a práxis pedagógica.   

Para tratar sobre a práxis pedagógica dos professores Tupinambá, enfatizamos 

nosso interesse inicial em apresentar, de forma sucinta, a origem e o significado de práxis. Em 

grego, práxis significa “ação para levar a cabo algo, mas uma ação que tem fim em si mesma, 

e que não cria ou produz um objeto alheio ao agente ou a sua atividade”. Contudo, o termo 

práxis utilizado neste trabalho não coincide com a origem grega do nome.  

A filosofia marxiana elevou-se do ponto de vista do senso comum, superando a 

filosofia da atividade da consciência ou do Espírito, proposta pelos idealistas alemãs. Segundo 

os idealistas, a teoria se viu tão onipotente em suas relações com a realidade, num ativismo 

teórico determinado pela pobreza da práxis efetiva, que acreditava sozinha ser a práxis 

(característica apresentada principalmente pelos jovens hegelianos), sem reconhecer que a 

práxis pode enriquecer a teoria (VAZQUEZ, 1977). 

Para superar o idealismo alemão, foi formulada uma filosofia que tornasse 

possível a passagem da teoria à prática e garantisse a íntima unidade entre uma e outra. 

Segundo Vazquez (1977), a relação entre teoria e prática acontece a partir da formulação de 

dois planos:  

 

a) num plano histórico-social como formas peculiares de comportamento do homem, 

enquanto ser histórico-social, com referência a natureza e a sociedade; b) em 

determinadas atividades práticas (produzir um objeto útil criar uma obra de arte, 

transformar o Estado ou instaurar novas relações sociais) (VAZQUEZ, 1977, p.214).  

 

Na nossa concepção, a práxis é entendida como atividade humana que produz 

objetos, mas que não se infere do significado de “prático” da linguagem comum. 

Concordamos, nesse sentido, que a práxis seja a categoria central da filosofia marxista, que 

interpreta e transforma o mundo, mas que não nasce e nem se encerra no marxismo. 

Ter a práxis como categoria principal do marxismo implica justificá-la em razão 

de a teoria da revolução marxista surgir em estreita relação com a atividade prática e se 

enriquecer na medida em que as lutas revolucionárias vão acontecendo. Vazquez (1977, 

p.223) explica que esse aspecto é visível a partir da escrita do Manifesto do Partido 

Comunista, em 1848, que estabelece a tese da revolução proletária de acordo com a 
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necessidade histórico-social da época. Porém havia na escrita limitações teóricas do manifesto 

decorrentes da insuficiência da prática que só vieram a ser enriquecidas após as revoluções 

burguesas de 1848 e 1849 em alguns países europeus. Contudo, Marx entendeu que a tarefa 

de escrever a teoria da revolução não deveria nutrir-se apenas do balanço da prática 

revolucionária e continuou, com rigor, o estudo de sua teoria. Deslocando-se para o estudo do 

modo de produção capitalista e da análise científica, surge a escrita de O Capital, em 1867, no 

qual Marx fundamenta-se teoricamente e torna-o condição indispensável para uma nova 

práxis. 

Neste estudo, compreende-se que, ao tratar sobre a práxis pedagógica, buscamos 

contrapor o pensamento do ponto de vista comum, do praticismo, e nos atentamos para 

discutir sobre uma prática efetiva, firmada em contextos reais, com exigências dos sujeitos 

que buscam o diálogo necessário para as demandas atuais da educação indígena. Mesmo 

porque, entendemos que, com a ausência de teoria numa atividade prática composta de 

verdades estereotipadas, forma-se uma concepção romântica do mundo. 

O entendimento da práxis exige, de quem pronuncia a palavra, estar, pertencer e 

penetrar na realidade e na essência fenomênica do objeto. Essa relação homem-mundo gera a 

tomada de consciência, que também é consciência histórica, na qual os homens como sujeitos 

fazem e refazem sua história. Segundo Paulo Freire, “a conscientização não pode existir fora 

da práxis, sem a ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o 

modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens” (FREIRE, 1980, p.26). 

Corroborando esse pensamento, Vazquez (1977, p.225) afirma que “a prática não só funciona 

como critério de validade da teoria, mas também como seu fundamento, já que permite 

superar suas limitações anteriores mediante seu enriquecimento com novos aspectos e 

soluções”. 

A atividade pedagógica, desenvolvida nos espaços educativos e nas instituições 

escolares, é suscetível a acontecer privilegiando-se apenas o prático utilitário, sem que haja 

tempo para se pensá-la como uma atividade humana, educativa, capaz de transformar as 

pessoas e o mundo. Se se exclusiviza a ação, a palavra se converte em ativismo. Ao 

impossibilitar a reflexão diante da ação, nega-se também a práxis verdadeira e extingue-se o 

diálogo. Porque somos humanos, não podemos ficar mudos diante do mundo. O silêncio 

impede o homem de se tornar humano (FREIRE, 1987). 

Nessa perspectiva, é importante enfatizar o direito à palavra como direito de todos 

os homens e não de alguns. Para isso é necessário se reconquistar o direito primordial. Essas 
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colocações são firmadas por Paulo Freire quando descreve “o diálogo se impõe como 

caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Por isso o diálogo é 

uma exigência existencial” (FREIRE, 1987, p.79). 

Ora, se o sujeito é proibido de buscar o direito de efetivar a práxis, de agir e 

refletir, logo deixa de ser humano. Se não é humano, é objeto, manipulado, coisificado. A 

oportunidade que não lhe foi dada como sujeito de pronunciar o mundo o impossibilitará de 

libertar-se como ser humano. 

No desdobramento da atividade pedagógica, a práxis é a confirmação desse 

diálogo mediatizado pelo contexto social. Se não há pronúncia da palavra, não há como 

acontecer a reflexão da ação. A palavra se torna oca, segundo Freire. As atividades de diálogo 

em comunhão devem ser respeito ao outro e fé na transformação. Se a educação não possui 

esses dois dados, não acredita em si mesma, em suas próprias ações.  

A práxis pedagógica indígena ainda enfrenta a instauração das políticas 

compensatórias, após o rompimento da hegemonia universalista pela Constituição Federal de 

1988, e a criação de direitos particulares, nesse caso específico, os povos indígenas. 

Aprovaram-se, na referida Constituição, artigos que respaldam esse direito em ser diferente. 

No entanto, as condições dadas ainda priorizam um Estado que tem como princípios a 

soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Não se 

faz referência à pluralidade, com exceção do capítulo VIII, artigo 231, de forma pontual: 

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens 

(BRASIL, CF, 1988). 

 

Assim como a Terra, que cabe ao Estado demarcar, no campo educacional, a 

educação escolar pertence ao sistema nacional de educação, com o objetivo da formação 

básica comum e do respeito aos valores nacionais e regionais sem se considerar os valores 

étnicos. 

Stuart Hall (2003) denomina esse fenômeno de programa reformista da social 

democracia, em que o Estado torna públicos e formais alguns direitos grupais e a maioria 

desses, definidos considerando apenas o indivíduo como princípio constituinte. 

Na educação escolarizada indígena, esse fenômeno aconteceu a partir da 

promulgação da Carta Magna de 1988, que abriu caminhos para a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, lei n° 9.394 de 1996, seguida do Referencial Curricular Nacional para as Escolas 
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Indígenas (RCNEI) em 1998, além de outros que foram se configurando, com uma 

ambiguidade em reconhecer os grupos comunitários, tendo como direitos constitucionais os 

direitos individuais. 

Segundo Vazquez (1977, p.232), “a prática como objetivo da teoria exige um 

correlacionamento consciente com ela, ou uma consciência da necessidade da prática que 

deve ser satisfeita com ajuda da teoria”. O fato de existir uma legislação que determine como 

deve ser a prática do professor indígena, implantada por meio da política educacional, 

conforme apresentado no capítulo 2, coloca como urgência a necessidade de correlacionar-se 

com uma teoria para corresponder a essas demandas nas aldeias. No entanto, a teoria para 

atender às necessidades práticas do sujeito histórico-social, indígena, militante, que anseia 

uma nova escola, ainda está em fase embrionária. A prática pedagógica algumas vezes 

acontece apenas de maneira simplista, mecânica. Isso não pode ser visto como práxis 

transformadora, porque ainda não tem, segundo Vazquez (1977), como nutrir-se efetivamente. 

A antiga teoria (aqui tratada como ciência e ideologia) correspondia a uma práxis 

de um contexto social colonialista, escravista, no qual a escola para os índios satisfazia a tal 

cientificismo da época. Com a substituição da nova escola indígena, construída a partir das 

exigências do Movimento Social Indígena, a defasada teoria não corresponde aos anseios do 

novo sujeito indígena, histórico e social. É aí que se torna uma prática teoricamente 

esvaziada. Nosso objetivo, neste estudo, é discutir a possibilidade da implementação de uma 

práxis pedagógica coerente com a pretensão da nova escola indígena, a qual denominamos de 

práxis pedagógica diferenciada.  

O relato de uma professora de Educação Infantil durante a pesquisa, é bastante 

expressivo: “a gente sabe fazer na prática, porém não sabemos se essa prática pedagógica está 

correta, pois não temos esse conhecimento”. Essas colocações demonstram a necessidade de 

um conhecimento teórico que dialogue com a prática desenvolvida.  O que significa para essa 

professora “fazer na prática” refere-se às atividades de rotina, do cuidado, do modelo de 

escola que se vivenciou quando estudante ou a que teve acesso nos cursos de formação de 

professores de escolas “tradicionais não indígenas”? Culpabiliza-se pela ausência dos 

conhecimentos teóricos para uma práxis autêntica, mas, a ela, não foi dada a oportunidade de 

dialogar com outros, de usufruir o direito de dizer a palavra. 

As atividades de rotina desenvolvidas nas instituições, muitas vezes, são 

vivenciadas como práticas, no sentido do pragmatismo: a hora do banho, o momento de 

chegada, a hora do lanche. São situações educativas riquíssimas, mas pouco exploradas nas 
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turmas de Educação Infantil. Tais ações são consideradas atividades de uma rotina 

mecanizada, sem a compreensão de que podem servir para a reflexão. Essa prática é 

denominada como prática reiterativa versus práxis criadora. 

Para Vazquez (1977, p.247), a prática reiterativa limita o homem a uma atividade 

que se repete monotonamente e que não exige – ou o faz em grau mínimo – a intervenção da 

consciência, os resultados são previsíveis assim como o processo total, limitados por ritmos, 

tempos e movimentos. Já a práxis criadora caracteriza-se como um processo em que há 

unidade de ambos os lados, subjetivo e objetivo, o interior e o exterior, é imprevisível tanto 

no processo como no resultado e apresenta unicidade e irreptibilidade do produto (resultado), 

que permitem ao homem enfrentar novas situações para suprir necessidades.   

Desse modo, ainda nos deparamos com atividades de rotina nos espaços 

educativos, sejam indígenas ou não, que indicam a presença de uma prática reiterativa. 

Contudo, também identificamos momentos em que a práxis se torne criadora. O nosso desafio 

é proporcionar a reflexão das ações pedagógicas para que as atividades dos professores sejam 

sempre uma ação-reflexão vinculada à práxis criadora.  

Somando-se a essa dificuldade de unir, conscientemente, teoria e prática, há ainda 

a ausência de estrutura para contemplar as demandas (espaço mal planejado, ausência de 

condições mínimas de infraestrutura, superlotação das salas) e de conhecimentos específicos 

para lidar com tais desafios, chamados pelas educadoras de conhecimentos teóricos. 

As situações citadas implicam afirmar que um fato encontra-se integrado numa 

perspectiva ideológica enfrentado por uma situação real. A atitude do sujeito diante da práxis 

implica uma consciência do fato prático, porém com uma atitude cotidiana que coexiste com a 

atitude filosófica. Vazquez (1977) designa essa situação de práxis espontânea ou práxis 

reflexiva, levando em conta o grau de consciência que se tem da atividade prática que se está 

desenvolvendo. No entanto, essa consciência cotidiana está carregada de ideias presentes no 

ambiente, de vícios sobre determinadas situações corriqueiras. Essas situações geram, na 

maioria das vezes, a adoção inconsciente de pontos de vista sobre o prático. 

As atividades relacionadas ao andamento das atividades da escola, além de não 

corresponderem à práxis no sentido de transformação, impedem o educador de refletir. São 

muitos os afazeres pedagógicos atribuídos ao professor, o que impossibilita humanamente 

pensar a própria atuação como uma atividade transformadora. Acontece de tudo na escola, 

festinhas, assistencialismo, o cuidado, a proteção, menos a atividade educativa 
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transformadora. O espaço educativo torna-se, nessa visão, como um lugar apenas onde as 

crianças passam o dia, se alimentam, dormem, entre outros aspectos.  

As conexões com o mundo diante dessas atividades aparecem num sentido a-

teórico, a atividade é vista como um simples dado que não exige explicação. Segundo 

Vazquez (1977, p.8), “não se sente a necessidade de rasgar a cortina dos preconceitos, hábitos 

mentais e lugares comuns na qual projeta seus atos práticos”. A situação é uma consequência 

do lugar do sujeito no mundo e esse não vê possibilidade de mudança e nem se sente capaz de 

transformar-se e de transformar a realidade a que é submetido. 

Por essa razão, Freire afirma que ao dizer a palavra somos obrigados a buscar os 

meios constitutivos da palavra. O diálogo é visto, nesse caso, como um fenômeno necessário 

para se tornar humano. A busca dos elementos que constituem os fenômenos nos leva a 

refletir sobre a ação. 

Nessa perspectiva, a conscientização, como necessidade da práxis, não pode 

terminar jamais. Os homens como sujeitos vão a cada ação, descobrindo novas situações que 

exigem uma tomada de consciência sobre o objeto em contato com o mundo. Esse mundo 

também não é o mesmo espaço social, a cada dia ele é transformado (ou mantido por outras 

forças). Essa é a razão de se agir com consciência crítica em toda ação, o verdadeiro sentido 

da práxis.  

 

5.3 PRÁXIS PEDAGÓGICA TUPINAMBÁ: EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO ESPAÇO CRECHE E NÚCLEO OKA KATUANA 

 

Na primeira fase da pesquisa, chamada de contrato, foi apresentado o projeto para 

a comunidade, foram agendados os encontros e foi feita a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aceito pelo Comitê de ética em Pesquisa da Uesc 

e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, após um longo processo burocrático. No 

primeiro encontro coletivo com as professoras, já com o objetivo de iniciar a delimitação do 

problema, após apresentarmos os objetivos da pesquisa, propusemos uma dinâmica com a 

seguinte questão: o que é para você, professora indígena, considerado um desafio na sua 

atuação pedagógica? No entanto, não delimitamos uma quantidade de desafios. O objetivo 

dessa atividade era para que soubéssemos quais as barreiras teríamos que superar no decorrer 

da pesquisa.  
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Foram apresentados como desafios: falta de acompanhamento pedagógico, 

insuficiência de planejamento pedagógico coletivo, falta de material didático indígena, 

trabalho com crianças com necessidades educacionais especiais (NEE), distorção idade-série, 

presença de salas multisseriadas, falta de substituição docente para cursos e licenças médicas, 

ausência de formação especifica, dificuldade para organizar a sequência de conteúdos, pouco 

entendimento de questões teóricas para atender às necessidades da turma, sistematização dos 

conteúdos de forma diferenciada. 

Cada uma das professoras sentiu-se livre para falar sobre os desafios, que, ao 

final, foram contabilizados em 19. Esses desafios apresentaram-se como barreiras chamadas 

por Freire (1987) de situações limites. Para Freire (1987, p.90), “situações limites são 

barreiras possíveis de serem rompidas, situações que podem ser superadas. Antes o que era 

um dado, torna-se uma percepção crítica da realidade”. Eis abaixo as situações limites, suas 

subcategorias e a quantidade de vezes em que aparecem na fala das professoras. Observa-se 

que há repetições, colocadas de forma intencional, na listagem das subcategorias. 

 

Quadro 8 - Situações limites e subcategorias  

Situações limites Número de citações 

Situação limite 1. Falta de acompanhamento pedagógico.  

O colégio não possui uma pessoa responsável pela coordenação pedagógica. 

6 

Subcategorias – situação limite 1  

Trabalho com criança especial; 2 

Distorção idade-série; 1 

Sequência de conteúdos; 1 

Entendimento de questões teóricas; 1 

Situação limite 2. Planejamento pedagógico/coletivo insuficiente. O 

planejamento coletivo é realizado uma vez por mês, juntamente com os 18 

núcleos e a sede que fazem parte do Colégio Tupinambá de Olivença. 

3 

Subcategorias- situação limite 2  

Sequência de conteúdos; 1 

Sistematização  dos conteúdos de forma diferenciada. 1 

Situação limite 3. Falta de material didático indígena. 3 

Subcategorias – situação limite 3  

Formação específica; 1 

Entendimento de questões teóricas. 1 

Fonte: Encontro Coletivo n.1, 11/03/2016. 
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Ao ser citado, quase de forma unânime pelas professoras, tanto na situação limite 

como em sua subcategoria, a falta de acompanhamento pedagógico, em razão da ausência do 

coordenador pedagógico, é um problema que exige resposta urgente por se tratar da falta de 

subsídio ao trabalho do professor, que auxilia a aprendizagem das crianças. O Estatuto do 

Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, Lei nº 8.261 de 29 

de maio de 2002, Artigo 8º, destaca as atribuições do coordenador pedagógico: 

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento 

do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de aprendizagem e de recuperação para os alunos de 

menor rendimento (BAHIA, 2002). 

 

Dessa maneira, o papel desse profissional está ligado às necessidades formativas 

dos professores. Logo, tem um papel importante na escola, pois ele é um formador e um 

articulador. Como formador, precisa ter em mente que seu trabalho visa a auxiliar o corpo 

docente a se aprimorar, a ajudar o professor a lidar com seu próprio conhecimento, por isso 

esse profissional deve entender de didática e metodologias. Como articulador, deve ainda 

articular as pessoas, os processos de aprendizagem e o projeto pedagógico da escola. 

No entanto, apesar de a Lei ter sido aprovada em 2002, na prática, o estado da 

Bahia não realiza concurso para o cargo de coordenador pedagógico há mais de dez anos. Nas 

escolas convencionais “não indígenas”, essa função fica distribuída nas mãos dos 

articuladores de área, que, muitas vezes, não correspondem à função pedagógica de 

planejamento coletivo, entre outras funções, que seriam de responsabilidade do coordenador 

pedagógico. 

Por essa razão, a situação limite 2 e suas subcategorias também sofrem as 

consequências da falta do coordenador pedagógico, embora na prática não signifiquem a 

mesma situação. Acompanhar as atividades pedagógicas exige a presença do coordenador 

pedagógico para dialogar com o professor sobre o processo de aprendizagem de seus alunos, 

suas limitações, seus conhecimentos e a autoavaliação como educador da metodologia que 

utiliza em sua prática pedagógica. A dificuldade ficou explícita nos encontros quando se 

discutiu sobre a organização das atividades pelas professoras. Ora o planejamento é apenas 

com os elementos da cultura Tupinambá, ora apenas com os conhecimentos ditos universais. 

Como exemplo, tem-se a discussão de um plano de aula, reproduzido a seguir, de uma turma 
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multisseriada de primeiro e segundo ano, que, no dia do desenvolvimento, contou com a 

participação da turma do terceiro ano. 

 

Objetivo: identificar as formas geométricas trabalhadas, reconhecendo-as dentre 

outras; 

Conteúdo: forma geométrica/matemática; 

Estratégias: através de cartazes, serão apresentadas as formas geométricas. Após 

conhecerem, sairemos para um passeio até a praia, onde os alunos deverão encontrar 

elementos no percurso que tenham a forma geométrica. Após encontrar os 

elementos, deverão colocá-los nas figuras desenhadas na areia da praia; 

Recursos: papel, cartaz, elementos da natureza; 

Parceiros: sala do terceiro ano 

Avaliação: de acordo com os objetos colocados nas figuras através da observação 

(ENCONTRO N.3, 20/04/2016). 

 

Apesar da adaptação das estratégias, o plano apresenta aspectos que podem ser 

melhorados em relação à articulação dos saberes indígenas e à não consideração dos objetivos 

específicos para cada ano. As crianças também são vistas com conhecimentos prévios 

homogêneos. O mesmo plano que atende ao primeiro ano foi aplicado também ao terceiro 

ano. Cada professor planeja suas atividades em casa ou, nos momentos que não está em sala, 

de forma individual. Esse momento é também de estudo (teoria), vinculado a uma dificuldade 

encontrada na prática, a qual tenta resolver sozinho, na maioria das vezes,  sem sucesso. Por 

isso, apesar de serem consequências do mesmo problema e complementarem-se para 

efetivação da atuação pedagógica na escola, o planejamento coletivo e o acompanhamento 

pedagógico no cotidiano aparecem algumas vezes em momentos diferentes. Mesmo com a 

certeza de que esse problema não depende dos anseios políticos dos Tupinambá, essa situação 

contradiz as bases do Movimento Indígena que por natureza é coletivo e busca interesses 

comuns.  

A função de planejamento é realizada pelos vice-diretores, que não correspondem 

com êxito à função, devido ao grande número de salas nucleadas e ao atendimento a todas as 

etapas da educação básica oferecidas pelo colégio. Essa situação torna-se ainda mais grave 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, alicerces da educação básica.  

A ausência do coordenador pedagógico implica a formação das subcategorias 

descritas na situação limite 1. Entendemos que elas estão diretamente ligadas à falta de 

acompanhamento pedagógico. Os diretores e vice-diretores, em razão das várias atribuições, 

reduzem suas funções apenas à capacidade de administrar os problemas e captar os recursos 

necessários. Além disso, o discurso participativo produziu a burocratização do cotidiano (rol 

enorme de atividades administrativas) e mudanças no trabalho escolar. A figura do diretor e 
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vice-diretor é vista como gestor por essa concepção de Estado, ficando ausentes das 

atividades pedagógicas em razão da sobrecarga de trabalhos administrativos (KRAWCZYK, 

2015). 

Nessa perspectiva, as atividades do vice-diretor não atendem à demanda 

pedagógica da escola indígena. A ausência das funções do coordenador pedagógico promove 

uma lacuna na atividade do professor que influencia diretamente na aprendizagem do aluno.  

Quanto à falta de material didático indígena, esse é um desafio para a política 

educacional indígena de todo o país. Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

afirmar em seu Art.79 que 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: 

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

indígena; 

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

escolar nas comunidades indígenas; 

- desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

- elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado 

(BRASIL, LDB, 1996). 

 

Nota-se que é obrigação da União publicar material didático para as escolas 

indígenas, porém ainda há poucos. Além disso, os que estão publicados são pouco divulgados. 

Esse fenômeno acaba gerando situações comuns das escolas não indígenas, como a utilização 

de livros didáticos das escolas tradicionais, muitas vezes com uma visão estereotipada do 

indígena, e consulta a atividades prontas da internet, descaracterizando a atividade pedagógica 

diferenciada.  

Quando indicamos a falta de formação específica como subcategoria da situação 

limite da falta de material didático, salientamos que tal formação contribui para essa tomada 

de decisão na hora de planejar e preparar o material das aulas, assim como “o entendimento 

de questões teóricas”. Isso reafirma que, para as professoras, compreender a teoria significa o 

desenvolvimento de uma prática melhor ou enriquecê-la, aliada a uma base de caráter político 

e filosófico. 

As situações-limites descritas implicam a efetivação dos princípios da Escola 

Indígena na Escola Tupinambá. Como estamos lidando com um grupo em crise que tenta 

solucionar os problemas de forma coletiva, nossos encontros propuseram o diálogo sobre tais 
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situações com o objetivo de saber se tais princípios são implementados e atendem à demanda 

pedagógica Tupinambá.  

Analisamos se os princípios da interculturalidade e da intercientificidade estavam 

presentes nas atividades das professoras. Apenas o princípio intercultural foi percebido como 

desafio de trabalhos individualizados e ainda assim apenas com culturas do mundo ocidental. 

Não foi possível verificar a presença das culturas africanas, por exemplo, ou de outros povos. 

O princípio intercientífico ainda está em processo de implementação. As razões principais 

para o insucesso da implementação são o acompanhamento pedagógico insuficiente, 

juntamente com a falta de material didático específico. Em relação ao Projeto Político 

Pedagógico do Colégio, escrito com a participação de professores, comunidade e acadêmicos, 

há a predominância de conteúdos voltados para o multiculturalismo, com o objetivo de 

resgatar e manter a própria cultura e o próprio conhecimento científico/tradicional, sem a 

preocupação de dialogar com outras ciências. 

Quanto ao princípio do bilinguismo, afirmamos, nos diálogos dos encontros 

coletivos sobre a práxis pedagógica, que a língua tupi é presente apenas em momentos 

pontuais, não rotineiros, como nas músicas indígenas, nos nomes das comunidades, nos 

objetos, na oração, nos nomes de crianças. Nas classes, o tupi é trabalhado com o  alfabeto, 

com nomes dos numerais, de animais, nas saudações. Contudo, nos Jogos Estudantis 

Indígenas deste ano de 2016 (15 a 19 de abril), foi possível reconhecer a presença da língua 

Tupy quando eram pronunciados os nomes dos guerreiros e das guerreiras que participaram 

dos jogos. 

O princípio da escola diferenciada foi percebido por meio da organização da 

rotina da Creche e Núcleo Oka Katuana. As rotinas têm em vista uma diferenciação das 

escolas não indígenas, conforme relato a seguir. 

 

Professora: os pequeninos ao chegar aqui à tarde, põe a mochila na sala e vem aqui 

para frente e perguntam se não vai logo cantar o maracá. (rsrs) chamam o poransi de 

maracá. A gente fica contente e sabe que isso é uma valorização da própria cultura, 

uma reafirmação da identidade desde a Educação Infantil, é fruto de um trabalho 

que fazemos dia após dia (ENCONTRO N.4,  27/04/2016). 

 

Outro ponto também de destaque para a efetivação do princípio da escola 

diferenciada é a relação das pessoas da comunidade, principalmente, os anciãos, as  anciãs e  

os profissionais da escola, que entraram na organização do plano de aula como parceiros das 

atividades pedagógicas. Os momentos de acolhimento das crianças, realizados pelas 

professoras, também se tornam diferenciados, pois essa prática ressalta o contexto em que os 
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alunos estão inseridos, comunitário e familiar, e busca soluções para as necessidades 

emergenciais. 

No que se refere à especificidade, a experiência na participação dos Jogos 

Indígenas Estudantis Tupinambá tornou-se uma grande oportunidade para que se mostrasse 

efetivo. Durante os jogos, crianças menores e maiores, adultos, caciques, lideranças, 

professores, todos se juntaram para celebrar a cultura Tupinambá. Para os professores, os 

jogos possibilitaram uma união das comunidades para celebrar e se articular politicamente em 

busca da demarcação das Terras. A especificidade esteve presente nas reflexões sobre os 

jogos no encontro coletivo: 

 

Professora 1: Peguei um pincel bem fininho para pintar o rosto deles, pra não 

pensarem que colocar uma peninha na frente é índio, como a televisão mostra. Aí 

pegava e mostrava a nossa pintura como é. 

Professora 2: Eu tô vendo que a gente tá pegando a cultura dos outros povos e 

inserindo na nossa. São três anos de jogos e você vendo usando o traje de outros 

povos. A gente pode reinventar sem perder a essência. Eu posso ir representar meu 

povo Tupinambá com um traje de Pataxó e ser chamada de Pataxó. Tupinambá é 

pena, semente, jenipapo, urucum, argila, que são coisas que tem aqui. Estamos 

falando da parte física, não digo a parte ideológica, pegar experiência do outro para 

trabalhar (ENCONTRO N.3,  20/04/2016). 

 

Mostra-se, a partir do discurso das professoras, que cada povo possui suas 

especificidades. Sejam elas no modo de se vestir, de falar, de se pintar, de cantar suas 

músicas. Cada um dos 305 povos indígenas possui aspectos culturais diferentes que querver 

valorizados e representados em suas escolas e é para essa finalidade que o Movimento 

Indígena enfoca a necessidade da relação escola-comunidade. No caso dos Tupinambá de 

Olivença, a escola é a própria “cultura”, segundo Santana (2015).  

De acordo com Freire (1987), as situações limites supracitadas sugerem a 

necessidade de estratégias para superá-las, chamadas, pelo pesquisador, de atos limites. 

Dessa forma, as situações limites foram problematizadas com as professoras e 

discutidas a partir das categorias atos limites e superação aos desafios indicados pelo grupo. 

Para Freire (1987), os atos limites são as ações dos homens diante das situações limites, 

chamadas de tarefas quando cumpridas, para responder a uma situação limite. É a práxis. Um 

processo reflexivo e criador de uma nova realidade, capaz de transformar. É preciso, porém, 

perceber os temas envolvidos nas situações limites para que as respostas se deem de forma 

crítica e autêntica. Por esse motivo, a cada encontro coletivo e em outras situações de 

diálogos, as situações limites foram ressaltadas nas tarefas para se chegar à superação. 



112 

  
 

Elaboramos o Quadro 9 para demonstrar didaticamente nosso referencial teórico-

metodológico. 

 

Quadro 9 - Categorias freirianas sobre os encontros coletivos 

Situações limites Atos limites Superação 

Falta de acompanhamento 

pedagógico. O colégio não 

possui uma pessoa responsável 

pela coordenação pedagógica. 

Essa função torna-se então de 

responsabilidade da vice-direção 

que realiza mensalmente o 

planejamento coletivo, que por 

atuar em diversos núcleos não 

assegura o acompanhamento no 

Núcleo Katuana. 

Discussão com o grupo sobre a falta 

de acompanhamento pedagógico e 

sugestões para repensar a prática 

pedagógica. 

Encontros coletivos 

quinzenais/mensais com 

professores e voluntários com 

experiência pedagógica para 

discussão da prática, além do 

planejamento coletivo que já 

acontece com a equipe da 

escola. 

Participação de oito professoras 

no Projeto de Extensão 

Fortalecimento e Articulação da 

Educação Infantil (UESC). 

 

Planejamento 

pedagógico/coletivo 

insuficiente. O planejamento 

coletivo é realizado uma vez por 

mês, juntamente com os 18 

núcleos e a sede que fazem parte 

do Colégio Tupinambá de 

Olivença. 

Entendimento da necessidade de 

planejar a práxis. Diálogo com a 

equipe do Katuana para um acordo 

coletivo de resolução do problema 

Encontros quinzenais para 

construção dos planos de aula 

discutidos nos encontros 

coletivos com a equipe da 

escola. 

Falta de Material didático 

indígena. 

Discussões sobre a possibilidade de: 

seleção das obras já publicadas e 

transformação em material didático; 

organização dos conteúdos com 

base na relação teoria-prática da 

educação específica, 

interculturalidade/intercientificidade 

e bilinguismo nos momentos de 

planejamento.   

Compreensão através das 

discussões de que não apenas o 

material didático indígena 

produz a educação diferenciada; 

Convite para participação na 2ª 

Edição do Curso de Formação 

de Professores para a Educação 

Escolar Indígena e Educação 

para a Diversidade – Edição 

2016. 

Fonte: Encontro n.2, 13/04/2016. 

 

A falta de acompanhamento pedagógico, como situação limite, foi discutida para 

o planejamento dos atos limites nos encontros coletivos, nas conversas em pequenos grupos, 

com as professoras, bem como a Formação Inicial e Continuada para Magistério Indígena, 
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realizado em Eunápolis, em março de 2016. Na ocasião, entre os intervalos do 

desenvolvimento do curso, conversávamos, em um grupo de professores e gestores 

pertencentes ao Colégio Tupinambá, sobre a falta do coordenador pedagógico e como 

consequência a ausência do acompanhamento pedagógico e falta de planejamento coletivo 

para discutir e refletir sobre o processo de aprendizagem.  

Segundo a equipe gestora do colégio, a falta desse profissional acontece em razão 

da falta de uma organização político-administrativa por parte da secretaria de educação do 

estado da Bahia e da não criação da categoria coordenador pedagógico com um olhar 

específico para as necessidades emergenciais das escolas indígenas. Essa situação impõe, ao 

vice-diretor, a responsabilidade de acompanhar pedagogicamente a dinâmica da escola. Essa 

função, porém, acaba não sendo realizada com qualidade devido a muitas atribuições 

administrativas, advindas do aumento da burocratização no cotidiano escolar. 

Nos momentos em que estivemos presentes no espaço escola, é visível a 

necessidade do coordenador pedagógico tanto nas turmas de Educação Infantil como nas salas 

de aula do primeiro ao quinto ano da Creche e Núcleo Oka Katuana. As professoras 

organizam suas atividades, na maioria das vezes, sem envolvimento coletivo ou com 

dificuldades em apresentar uma sequência de conteúdos e uma articulação com seus saberes, 

que consideram apenas “práticos”, devido à escassez de conhecimentos didático-pedagógicos. 

As atividades são organizadas com muita afetividade por parte das professoras que dizem 

conhecer apenas a prática. Ouvimos um relato de uma professora da Educação Infantil, turma 

de 4 e 5 anos:  

 

Professora 10: Subimos para o mirante logo após o lanche. Para as crianças parece 

um passeio, mas a gente tem isso como aprendizado. A aprendizagem começa desde 

o momento que saímos da Katuana. No caminho já vamos mostrando as casas com 

cores diferentes, vamos conversando quem anda depressa, quem anda devagar... 

Pesquisadora: Mas as atividades que são feitas lá no mirante, ou em outro lugar fora 

daqui do Katuana, têm alguma intencionalidade? 

Professora 10: Sim tem. Só que às vezes improvisamos por causa das perguntas que 

eles fazem a gente. Mas acho que tem que ter sim um objetivo (ENCONTRO N.4, 

27/04/2016). 

 

Pelo relato, percebe-se que, para a professora, é importante a intencionalidade dos 

objetivos nas atividades desenvolvidas. Nota-se que falta uma sequência de ações planejadas 

cuidadosamente para garantir que essas crianças se apropriem desses conhecimentos. 

Essas lacunas, no cotidiano da instituição, mostram as consequências da ausência 

e, ao mesmo tempo, a importância do coordenador pedagógico. Como a pesquisa-ação possui 



114 

  
 

como umas das suas características o feedback, pois “impõe a comunicação dos resultados da 

investigação aos membros nelas envolvidos, objetivando a análise de suas reações” 

(BARBIER, 2007, p.55), sempre que ouvíamos um relato de uma atividade ou exposição do 

plano de aula que foi desenvolvido, buscávamos ali mesmo, em grupo, sugestões para 

melhorá-lo. 

Durante os diálogos, aqui como sinônimo de conversa, e reflexões sobre o 

desenvolvimento da práxis pedagógica, descobrimos como superação, a realização de 

encontros coletivos quinzenais com auxílio de professores e voluntários com experiência 

pedagógica para discussão da prática, além do planejamento coletivo que já acontece com a 

equipe do colégio como um todo uma vez ao mês.  

Tais encontros passaram a acontecer imediatamente após o acordo em grupo sobre 

a periodicidade, a duração e a organização dos momentos. Os momentos passaram a 

contemplar três fases: estudo de temas relativos ao desenvolvimento da práxis apontados pelo 

grupo, exposição e escuta das dificuldades dos colegas (que deram subsídio teórico para os 

primeiros momentos dos próximos encontros) e o planejamento das atividades pedagógicas.   

Nos momentos do planejamento coletivo com as professoras no espaço da 

pesquisa, a professora 5 disse: “Não precisa planejar para as crianças pequenas de 2 anos, eles 

só brincam, não gostam nem de falar!” (ENCONTRO N.4, 27/04/2016).  

Imediatamente a professora 9 disse: “Não é que não se deva planejar, porém são 

atividades apropriadas para a idade deles. Isso requer um planejamento sim. Se você disse que 

eles não gostam de falar aí já se tem um dado/diagnóstico que precisa ser trabalhado” 

(ENCONTRO N.4, 27/04/2016).  

Talvez, se não houvesse esse momento de discussão coletiva, a professora 5 

ficaria com dificuldade em elaborar o plano de atividades para a turma de 2 anos. Quando 

colocado no grupo e após as falas das colegas, o assunto ganha status de barreiras superáveis 

e todos, de forma coletiva, se sentem na obrigação de vencer essa situação, enfrentada por 

uma pessoa. Essa é a essência do diálogo como sinônimo de superação tão comentado por 

Paulo Freire em “Pedagogia do Oprimido”. Com certeza, após expor o problema, mesmo sem 

saber que era um problema, a própria professora compreendeu que passava por uma 

dificuldade e se sentiu mais confiante. 

Nos momentos dos planejamentos, também se organizam outras atividades 

ligadas à instituição como, por exemplo, os mutirões e as festinhas. Mesmo considerando uma 

atividade prática externa à sala de aula, há também necessidade de acordar as tarefas perante o 
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grupo de forma coletiva. Participamos do momento em que todas as professoras decidiram 

não confeccionar as lembrancinhas para a festa junina em razão de recursos financeiros 

insuficientes. A professora 6 comentou: “Eu gostaria muito de fazer as lembrancinhas para 

minha sala, mas como é a opinião da maioria, vou respeitar” (ENCONTRO N.7,  

01/06/2016). 

Essa fala é a confirmação de que o encontro coletivo, para planejar e discutir as 

questões da prática pedagógica é de extrema importância para o desenvolvimento das 

atividades da instituição, haja vista ser a escola, por natureza, um ambiente coletivo.   

Em relação aos parceiros e às parceiras, contamos com a confirmação do apoio 

pedagógico da técnica em Educação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), pesquisadores 

e voluntários com experiência pedagógica. Outra ação que também superou essa situação 

limite foi a aprovação da solicitação feita à coordenadora do Projeto de Extensão 

Fortalecimento e Articulação da Educação Infantil (UESC) para que oito professoras da 

Creche e Núcleo Oka Katuana participassem da formação promovida para coordenadores 

pedagógicos da Educação Infantil. Essa formação trouxe resultados imediatos para a prática 

pedagógica, considerada por nós, como práxis: relação teoria e prática em que é possível 

refletir sobre as ações e assim, transformá-las nas próximas oportunidades. Além de todos 

esses atos limites, que levaram à superação, as professoras ainda enfatizaram a necessidade da 

busca por informações em livros, revistas e internet para somar com os saberes que já 

possuíam.  

A cada encontro coletivo ou a cada ação desenvolvida, as metas para superar as 

situações limites eram repensadas e reavaliadas conforme a questão problema da pesquisa. O 

roteiro metodológico foi reelaborado para atender ao andamento das ações com a finalidade 

de alcançarmos a superação, pois a cada encontro surgiam novas demandas. 

Um exemplo disso aconteceu durante a realização do planejamento coletivo. Uma 

professora me chamou e perguntou como se fazia um plano de aula, já que a vice-diretora 

havia dito que não era da forma como ela havia feito, pois faltavam elementos. Pedi o caderno 

para olhar e o planejamento estava descrito todo em forma de procedimentos metodológicos, 

em momentos, um após o outro, sem objetivos, avaliação e outros elementos que devem fazer 

parte do plano de aula. Imediatamente percebi que era necessário discutir sobre esse aspecto 

no encontro seguinte. Mudei a pauta do encontro subsequente para atender a essa necessidade 

apontada pelo grupo. Para minha surpresa, quando perguntei ao grupo sobre a necessidade de 
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se discutir a elaboração e os elementos do plano de aula, todos afirmaram ser necessário e 

urgente aprender (CONVERSA N.2, 01/04/2016). 

Concomitante, atendíamos à especificidade da pesquisa-ação ao flexibilizar as 

ações para resolver os problemas relacionados à pesquisa, como também planejar as tarefas 

subsequentes. A pesquisa-ação existencial, apresentada por Barbier (2007), introduz os 

pesquisadores coletivos na assunção da negociação e do conflito, um reconhecimento, ao 

mesmo tempo, da mediação e do desafio. Nessa abordagem, “o pesquisador não o provoca, 

mas constata-o e seu papel consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes 

mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do problema 

numa ação coletiva” (BARBIER, 2007, p.55). Nesse sentido, organizávamos as tarefas, atos 

limites, sempre refletindo sobre a questão-problema. Haja vista que o plano de aula, 

considerado, a priori, um instrumento de análise, tornou-se elemento de discussão nos 

encontros pelo fato de a pesquisadora desconhecer a dificuldade das professoras em elaborá-

lo. 

Quando discutimos sobre a finalidade do plano de aula e do plano de atividades, 

as professoras perceberam que os elementos do plano de aula tradicional (cabeçalho, 

objetivos, conteúdos, áreas/eixos, estratégias metodológicas, recursos e avaliação) não 

atendiam às demandas da Katuana e que seria necessário colocar, além dos recursos, um 

elemento novo denominado por elas de parceiros (ENCONTRO N.2, 13/04/2016), para 

atender às atividades que necessitam do apoio de um adulto. Como exemplos dessas 

atividades citaram: manejo da horta (utilização de instrumentos cortantes); atividades-

extraclasse na piscina, na praia ou no mirante; ajuda em lugares em que era necessário: 

atravessar a rua, subir escadas, dentre outros. Ao elaborarmos a estrutura do plano de aula ou 

de atividades, em um outro encontro, esse novo elemento, parceiros, foi incluído.  

Quanto ao material didático, posto como um desafio e considerado uma situação 

limite, foi tema também das discussões. Os livros didáticos enviados pela secretaria de 

educação do estado são utilizados algumas vezes como material de consulta pelas professoras. 

O colégio recebe tal recurso comum as outras escolas, mas a quantidade não atende a 

demanda do colégio. Assim, essa situação limite deveria ser alcançar a superação pelo grupo, 

apoiada nos encaminhamentos dos atos limites. No entanto, quando a colocamos no grupo, 

para discussão, algumas professoras falaram que “mesmo o material didático não sendo o 

instrumento mais importante para a práxis pedagógica, é um elemento riquíssimo para pôr em 
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prática o princípio da intercientificidade: a ciência Tupinambá em diálogo com outras 

ciências” (ENCONTRO N.5, 04/05/2016).  

Outra professora salientou que elas poderiam produzir o próprio material através 

do que já fora publicado. No entanto, a mesma demonstrou que isso seria um tanto complexo 

e seria necessário um curso de formação ou oficinas que as auxiliassem nesse processo. 

Surgiu então a oportunidade através do convite para participarmos da 2ª Edição do Curso de 

Formação de Professores para a Educação Escolar Indígena e Educação para a Diversidade – 

Edição 2016, com pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e professores/pesquisadores indígenas. 

O curso de extensão acontecerá logo após o término desta pesquisa, garantindo assim a 

continuação do diálogo em busca da superação.   

Quanto às outras duas situações limites, a falta de coordenador pedagógico e a 

insuficiência dos planejamentos coletivos, estamos superando com os atos limites, conforme 

explícitos acima na categoria “superação”. Entretanto, já são visíveis os resultados, 

principalmente, nos encontros de planejamento.   

Em linhas gerais, a resolução para as situações limites encontrada pelo grupo são 

soluções imediatas e não eximem o Estado de sua obrigação na promoção de condições para o 

desenvolvimento da educação escolar indígena. As questões relacionadas à educação afetam, 

direta ou indiretamente a práxis pedagógica e produzem consequências graves no processo de 

aprendizagem das crianças na Educação Escolar Indígena das aldeias.  
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6 CONSIDERAÇÕES  

 

Buscamos mostrar, através deste estudo, a dificuldade de implementação da práxis 

pedagógica relacionada aos princípios indígenas, em razão de fatores não discutidos como 

específicos para a educação indígena nos espaços formativos de professores, bem como da 

falta de tratamento diferenciado pelas políticas educacionais. Tais dificuldades foram 

apresentadas no decorrer do diálogo, nos encontros coletivos, na participação nas atividades 

pedagógicas e na elaboração e na discussão sobre o plano de atividades, propostos pelo grupo 

de professoras participantes. 

No campo da prática pedagógica escolar indígena, chamada de práxis pedagógica 

diferenciada, percebe-se uma lenta mudança que pode levar a escola indígena ao novo modelo 

conquistado pelo movimento social. Essa escola indígena deve se apresentar com 

características próprias e com pretensão de ser diferenciada em relação às demais escolas,deve 

ser  específica a cada etnia, deve ser  intercultural/intercientífica ao firmar um diálogo entre os 

conhecimentos indígenas e os conhecimentos universais; deve valorizara língua indígena 

como elemento de reafirmação étnica. 

As necessidades mais urgentes dizem respeito a uma práxis educativa que consiga 

se reafirmar como indígena e dialogar com outras culturas, não apenas no sentido de 

tolerância, como prega o multiculturalismo, mas como um direito aos conhecimentos 

historicamente construídos por outras ciências e por outros povos, como um diálogo 

verdadeiramente intercultural. 

No entanto, a práxis pedagógica dos professores e das professoras indígenas 

envolvem demandas não apenas das questões pedagógicas, mas de questões relacionadas à 

gestão das escolas como instituições públicas, financiamentos, questões relacionadas à 

infraestrutura. Tudo imbricado numa rede de fatores que repercutem diretamente na atuação 

do (a) professor (a) nos espaços educativos/formativos. 

A atual pesquisa trouxe alguns desses desafios, apontados pelas professoras da 

Creche e Núcleo Oka Katuana (CNOK), que impedem a implementação dos princípios da 

Educação Escolar Indígena na prática pedagógica. Durante os diálogos, percebemos as 

limitações atribuídas às escolas indígenas no que diz respeito ao reconhecimento como 

diferenciada pelo Estado, que, na maioria das vezes, trata esses espaços indígenas como 

homogêneos. 
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É importante salientar que esses aspectos, encontrados no chão das escolas 

indígenas e, de um modo particular na escola Tupinambá, são os reflexos do modelo de 

gestão em que o Estado possui a função de coordenar, normatizar e regulamentar as políticas 

encaminhadas às escolas, sejam elas indígenas ou não. No entanto, não oferece condições 

para que tais políticas sejam implementadas, isentando-se de seu papel de provedor da 

educação pública. 

Partindo dessa perspectiva, é possível afirmar que a falta de efetivação da práxis 

pedagógica diferenciada traz a tona a discussão sobre as finalidades ideológicas enraizadas 

pelo colonialismo e sobre as influências do cientificismo, tão presente na atualidade, que 

impedem a emancipação dos sujeitos, haja vista que o principal impedimento, para a 

realização de uma práxis pedagógica diferenciada, é a falta de condições para legitimação das 

políticas educacionais indígenas. 

Outro ponto importante para discussão quanto à efetivação das políticas públicas, 

para as escolas indígenas, são as limitações, vivenciadas nas aldeias, quanto à formação do 

sujeito indígena que a comunidade deseja, baseada na concepção de homem e de mundo. Por 

essa razão, o princípio da especificidade é o mais coerente, já que cada povo possui respostas 

diferentes para a mesma questão. É o caso da CNOK: que, mesmo sendo em comunidade 

indígena, apresenta demandas para serem efetivadas, em Olivença, por estar inserida numa 

realidade sociocultural e econômica diferente de outros povos. 

Essa discussão, abordada pelas lideranças no interior das comunidades indígenas, 

encontra um distanciamento do específico indígena na práxis pedagógica com os problemas 

de construção de um currículo próprio, que seja aceito pelas secretarias de educação. A 

compreensão de um tempo diferente para corresponder às demandas da escola, os 

profissionais formados para atender a essa dinâmica diferente, a carência das ciências que 

formam os professores indígenas, a rigidez dos horários, o período letivo, o fornecimento de 

livros didáticos também são fatores que distanciam a práxis pedagógica específica e 

diferenciada para as escolas indígenas e espaços da Educação Infantil. 

Alguns desses fatores foram apontados pelas participantes da pesquisa: a falta de 

coordenador pedagógico, a dificuldade para se reunir coletivamente e a falta do material 

didático específico. De acordo com as professoras Tupinambá, esses seriam os principais 

entraves para a efetivação da práxis pedagógica na CNOK, que precisam de solução urgente.   
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Há outros desafios que envolvem a atuação das professoras, conforme citado, mas 

nossas reflexões se voltaram, neste estudo, apenas para as situações limites apresentadas no 

texto com o objetivo de fazer um recorte ao objeto pesquisado.  

Salientamos que, apesar das limitações vivenciadas pelas professoras indígenas, a 

práxis pedagógica das professoras Tupinambá é implementada de acordo com os princípios da 

Educação Escolar Indígena, ainda que de forma não coletiva. Entre os elementos que 

dificultam essa implementação está principalmente a falta do coordenador pedagógico ou 

coordenadores (as), já que a escola apresenta uma grande demanda. 

Corroborando as ideias de Paulo Freire e as contribuições teóricas no interior 

deste estudo, comungamos que a práxis pedagógica, para uma escola diferenciada, não deve 

ficar como uma filosofia apenas no plano teórico ou da interpretação. Os princípios existentes 

nos referenciais que orientam para uma práxis pedagógica diferenciada fazem da escola 

indígena um espaço novo e, ao mesmo tempo, resistente, já que a educação escolar vivenciada 

pelos povos indígenas sempre foi marcada por características de dominação, integração à 

sociedade nacional ou tutela. As práticas pedagógicas nas escolas indígenas geram grandes 

desafios diante de uma pedagogia tradicionalmente eurocêntrica. 

A partir dessa perspectiva, defendemos a práxis como atividade prática material, 

adequada a finalidades, que transforma o mundo – natural e humano. Admite-se que, para se 

libertar da realidade domesticadora, é necessária a emersão dela, a volta sobre ela. É por isso 

que só através da práxis criadora, podem-se efetivar mudanças. 

 Foi assim que, por meio dos encontros coletivos, descobrimos, e tentamos superar, as 

situações limites que impediriam a implementação dos princípios. As ações, denominadas de 

atos limites, organizadas de forma emergencial, para suprir os desafios apresentados no 

diagnóstico, não negam outras atribuições alheias, que afetam direta ou indiretamente a 

atuação pedagógica, mas implicam um pensar sobre esses desafios, que tornam as professoras 

sujeitos conscientes da realidade em que vivem como professoras indígenas Tupinambá. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Ficha de identificação das participantes da pesquisa 

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

1. Pessoal e étnica: 

1. Nome __________________________________________________________ 

2. Idade: _______ 

3. Mora na aldeia? ____ sim _____ não  

4. Qual etnia? ____________________________________________________ 

5. Qual a comunidade de origem? ________________________________________________ 

6. Profissional: 

1. Escreva sobre o seu tempo de atuação como professora. 

___________________________________________________________________________ 

2.  Escreva sobre o seu tempo de atuação como professora indígena na Creche e Núcleo 

Oka Katuana. 

___________________________________________________________________________ 

3. Qual sua formação acadêmica? 

__________________________________________________________________________ 

4. Pertence ao quadro de professores efetivos ou contratados?  

___________________________________________________________________________ 

5. Possui formação específica para atuar em escola indígena? ________ 

6. Se sim, qual (is) curso (s)? ____________________________________________________ 

7. Cite as facilidades e dificuldades da sua prática pedagógica como professora indígena. 

Facilidades: 

___________________________________________________________________________ 

 

Dificuldades: 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                              Grata pelas informações 
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APÊNDICE B - Reestruturação dos elementos do plano de aula  

PROJETO PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

Creche e Núcleo OkaKatuana 

 

Turma: ______________________ Professoras: _______________________________________ 

Dia da semana e data: ________________, ___/___/___ 

 

 

 

  

Objetivos 

(para quê?) 

Conteúdo 

(o quê?) 

Eixos/Áreas Estratégias 

metodológicas 

(como?) 

Recursos (o 

que vou 

utilizar?) 

Parceiros (as) 

(quais pessoas 

podem 

auxiliar) 

Avaliação 

(como vou saber 

se o aluno 

aprendeu?) 
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APÊNDICE C - Proposta de itens para o relato oral sobre o desenvolvimento das aulas 

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

Pesquisadora: MARCINÉIA VIEIRA DE ALMEIDA SANTOS 

 

Proposta de itens para o relato oral sobre o desenvolvimento das aulas 

 

Docente: ________________________________ 

Encontro: _________  

 

Conte sobre o desenvolvimento da aula planejada durante o último encontro baseado nos 

seguintes pressupostos: 

 

1. Descrição da aplicação do plano; 

2. O que foi planejado e não foi cumprido; 

3. Qual o conteúdo principal? É indígena ou pertence aos conhecimentos científicos 

“universais”? 

4. Outros aspectos que julgar interessante relatar. 

 

Obrigada pela sua participação! 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Mapa de Olivença 

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

Mapa de Olivença 

 

Fonte: www.google.com.br/maps  Acesso em: 21 jul. 2016 

 

 

 

http://www.google.com.br/maps
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ANEXO B - Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença (CEITO) e Creche e 

Núcleo Oka Katuana 

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

 

 

Vista aérea do Colégio Tupinambá de Olivença  Creche e Núcleo Oka Katuana 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 06/06/2016.  Fonte: arquivos da pesquisa, 25/05/2016. 
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ANEXO C – Jogos estudantis Tupinambá 

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

 

Apresentação das equipes Comemoração 

 

Fonte: arquivo  da pesquisa, 16/04/2016. 

 
 

 Fonte: arquivo da pesquisa, 17/04/2016. 

 

 

Corrida de tora 

 

Fonte: arquivo da pesquisa, 18/07/2016. 
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ANEXO D – Reunião de mães e pais 

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

Representante da Creche e Núcleo Oka Katuana 

 

Fonte: arquivo da pesquisa, 25/05/2016. 

 

Responsáveis, lideranças e professoras durante reunião na Katuana 

 

Fonte: arquivo  da pesquisa, 25/05/2016 
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ANEXO E – Ata de reunião de mães, pais, professoras e comunidade 

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

 

 

Fonte: arquivos da pesquisa, 25/05/2016. 
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ANEXO F – Momentos dos nossos encontros  

Projeto PRÁXIS PEDAGÓGICAS E SABERES CULTURAIS: diálogos com as 

professoras Tupinambá de Olivença 

 

 

  

 

 

 

 

 


