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RESUMO
Na luta pela afirmação das identidades das comunidades indígenas, destaca-se a atuação
destas populações, sendo a educação uma das principais conquistas para assegurar a
manutenção das culturas indígenas. No âmbito jurídico a Constituição de 1988
revolucionou o curso das políticas indigenistas assegurando o direito a organização
social e manifestações culturais orientadas por suas respectivas tradições. Mais adiante
as Leis nº 10.639/03 (que modifica a Lei nº 9.394/96) e a Lei nº 11.645/08 estabelecem
a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial.
No âmbito social, as conquistas indígenas representam o reconhecimento de seu espaço
legítimo. Com o direito à diferença, a escola organizada sob pilares da própria cultura
requer formação direcionada de profissionais para que o fazer pedagógico, nesses
espaços, não continuasse sendo pensado de “outros para outros”. Nesse contexto de
conquistas surgiram Licenciaturas Especificas para indígenas, bem como vagas
exclusivas para indígenas em cursos de diversas áreas. Porém, para pensar todas essas
conquistas de forma efetiva, se faz necessário não apenas um currículo bem estruturado,
mas uma formação que abarque essas questões em todas as Licenciaturas, considerando
a pluralidade presente em todos os espaços educativos. A questão de uma formação
profissional que abarque a temática cultural também atinge as escolas tradicionais para
que se torne efetivo o currículo estabelecido pela LDB (Lei de Diretrizes Básicas), bem
como a dissolução de conceitos mal concebidos, proporcionando a construção de
espaços pedagógicos interculturais e saberes que perpassem os muros das instituições de
ensino. Para que todos os direitos compreendidos pelas Leis de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional referentes ao ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas possam
representar aqueles a que se dirigem, a estrutura do sistema educacional precisa
harmonizar primeiramente a formação superior dos profissionais da educação com o
currículo de todos os níveis escolares, livros didáticos etc. e uma formação ampla e
crítica que se liberte dos princípios de uma sociedade integracionista, multicultural,
pautada na tolerância e adentre no campo do diálogo e do entendimento do outro.
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INTRODUÇÃO
Os processos históricos aos quais as comunidades indígenas foram submetidas
são marcados por conflitos e violências que levaram a grandes perdas, tanto em termos
de população, como de elementos culturais. As populações indígenas têm grande
atuação na busca pela afirmação de suas identidades e consequentemente os direitos são
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frutos de muita luta. Dentro da importância dos movimentos indígenas, os anos 70 são
assinalados pelas “assembleias indígenas”, sendo realizada em 1974 a primeira
assembleia que teve como marco a tomada de consciência da situação de dominação e
discriminação a que estavam sujeitas todas as etnias; nos anos 80, com a reivindicação
do fim da ditadura militar, foi a fase de afirmação de alianças de segmentos da
sociedade civil com populações indígenas, e a constituição de 1988 que traz o direitos à
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições próprias.
Em termos conceituais e políticos foi a Constituição Federal de 1988 que
revolucionou o rumo da política indigenista oficial e, junto, a educação
escolar indígena. Resultado de longo processo histórico de mobilizações
sociais e políticas de setores da sociedade civil brasileira, principalmente dos
povos indígenas e das suas organizações, as concepções de cidadania
indígena e de educação encontraram amparo na legislação do país.
(LUCIANO, 2011, p.75).

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no que diz respeitos ao
campo das políticas indigenistas como um todo, mas para este trabalho, cabe destacar as
conquistas no campo da educação escolar, direitos que são reafirmados nas legislações
posteriores. A primeira forma de educação indígena no Brasil colonial foi a
catequização dos índios. Os métodos variavam desde a persuasão ao castigo físico dos
adultos e a evangelização das crianças. Pretendendo abolir os “maus costumes” pelo
esquecimento, as crianças eram afastadas das suas comunidades de origem e de suas
famílias. Os projetos de educação apresentados às comunidades indígenas são, em sua
maioria, projetos de dominação e imposição de elementos culturais exteriores as suas
comunidades e suas vivências.
O amplo campo de diversidade que constitui o Brasil em decorrência da herança
colonizadora europeia, esteve, a partir de então, submetido a diversas tentativas de
homogeneização. Os jesuítas tinham por objetivo transformar o que eles chamaram de
“selvagens” em civilizados, ou seja, educar a “moda europeia”. Uma questão bastante
visível e que precisa ser discutida é a homogeneização do ensino em detrimento das
culturas locais; elementos culturais que acabam sendo impostos a outros, atribuindo
uma superioridade a determinado conhecimento.
A educação nesse caso, constitui um dos principais instrumentos de manutenção
das identidades culturais, e que por muito tempo foi guiada pelas ideologias
dominantes. Com a Constituição de 1988, as comunidades indígenas tiveram seu direito
a diferença reconhecido, incluindo o direito à escola diferenciada, pautada nas
respectivas culturas. No que se refere à escola indígena, a LDB nº 9.394/96 dispõe que:
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Art. 32 § 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem;
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios,
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de
educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os
seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação
de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a
valorização de suas línguas e ciências;
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e
demais sociedades indígenas e não-índias.
Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de
ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas,
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.
§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades
indígenas.
§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada
comunidade indígena;
II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado
à educação escolar nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e
diferenciado (BRASIL, 1996, p.14,23).

Outro passo muito importante foi a LDB 11.645/08 que modifica a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394/96, a qual já havia sido
modificada pela lei nº 10.639/03. Esta última estabelece o Ensino da História e Cultura
do Povos Afro-brasileiros como obrigatório no currículo oficial, sendo acrescido pela
lei nº 11.645/08 o Ensino da História dos Povo Indígenas no currículo:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afrobrasileira e indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história
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da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social,
econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história
brasileiras (BRASIL, 1996, p.2013).

Na LDB nº 9.394/96, fica evidente as mudanças quanto ao tema em questão, já
que a antiga LDB, lei nº 4.024/61 que tratava da educação nacional, nada mencionava a
respeito da educação escolar indígena. O que podemos perceber é uma série de
elementos que compõem um arcabouço de instrumentos para construção e reconstrução
das identidades étnicas de cada povo, um conjunto de transformações que mudariam
completamente a prática da educação dessas comunidades, visto que a escola passa a ser
pensada pelas comunidades indígenas, e não para os indígenas.
Os direitos afirmados pela Constituição não significaram a dissolução imediata
dos conceitos equivocados construídos historicamente. O índio era e continua sendo
pensado a partir de estereótipos, por elementos menos profundos, e mais a partir de
características que fazem parte da imagem construída no nosso primeiro contato e pela
forma que passaram a ser descritos desde então. Esse é um dos principais elementos que
fortalecem a necessidade de conhecer os elementos que compõem as diversas etnias.
Para tanto, os espaços educativos constituem um fator primordial para dissolução dos
equívocos construídos ao longo da história.
O estudo das culturas indígenas, mais que parte da nossa história, é essencial
para a formação social, visto que nesse campo se inclui o entendimento da diversidade,
do outro; do outro que compõe a nossa história. Portanto:
O papel da educação é significativo para o desenvolvimento humano, para a
formação da personalidade e aprendizagem. Nos primeiros anos de vida, os
espaços coletivos educacionais os quais a criança pequena frequenta são
privilegiados para promover a eliminação de toda e qualquer forma de
preconceito, discriminação e racismo. As crianças deverão ser estimuladas
desde muito pequenas a se envolverem em atividades que conheçam,
reconheçam, valorizem a importância dos diferentes grupos étnico-raciais na
construção da história e da cultura brasileiras (BRASIL. MEC, 2003).

Considerando o papel da educação e a importância da LDB nº 11.645/08, cabe
analisar as condições de efetivação e os possíveis obstáculos encontrados dentro do
âmbito escolar para proporcionar um debate crítico que dissolva as diversas imagens
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equivocadas do índio, que traga um entendimento menos engessado a respeito de alguns
conceitos, tais como cultura, identidade e da própria ideia do que é ser índio, que quase
sempre é associada a elementos materiais e visíveis, assim como se faz de extrema
importância discutir sobre a luta e as demandas atuais dessas populações,
desconstruindo a noção do índio como algo distante, situado no passado.
Oliveira (2013), no livro Os Primeiros Brasileiros, faz um percurso pelas
diversas imagens que se construiu dos povos indígenas no Brasil e que ele denomina
“regimes de memória”, para mostrar as diferentes maneiras de ver os indígenas durante
a história. Um dos detalhes importantes da trajetória indígena ressaltada pelo autor é a
visão romântica do índio, um índio que na verdade nunca existiu, e que essa visão do
índio foi reforçada pelos movimentos artísticos e as formas que representavam esses
povos. Essas visões se mantém atualmente e a escola é um forte meio de reprodução
dessas distorções quando trata do assunto de forma marginalizada, em datas
comemorativas (Dia do Índio, Dia das Florestas, etc.) ou quando nas aulas de História o
tema é colonização. Porém, a História nunca é contada pelos vencidos.
De acordo com o Art. 26 da LDB nº 9.394, os conteúdos devem ser ministrados,
em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira. A
obrigatoriedade da inclusão da temática indígena nas escolas de Ensino Fundamental e
Médio se traduz diretamente na necessidade de preparação dos professores que irão
abordar essas temáticas.
Esse trabalho, além ressaltar a importância da Escola indígena, tem como
objetivo trazer uma discussão acerca da efetivação da inclusão da temática nas escolas
não indígenas, abordando a inclusão do Ensino da História e Cultura dos Povos
Indígenas no Ensino Superior em especial nos cursos de Licenciatura, buscando
compreender a forma como é abordada e se é abordada, partindo da busca por
componentes curriculares de formação especifica nos cursos de Licenciatura.
METODOLOGIA

Compreender a dimensão da lei nº 11.645/08 dentro do sistema de ensino requer
uma análise que começa no Ensino Superior, avaliando a qualidade da formação dos
profissionais da educação. Para tanto, esse trabalho busca, por meio de uma análise
quantitativa e qualitativa, entender como está a formação dos professores dentro da
temática indígena, considerando que:
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A implementação desse novo dispositivo legal tornou prioritária a formação
de professores capazes de oferecer um tratamento qualificado dessas
temáticas, no sentido de superar as concepções estereotipadas presentes no
senso comum a respeito dos povos indígenas como meio de combater o
desconhecimento, a intolerância e o preconceito em relação a eles (COLLET;
PALADDINO; RUSSO, 2013, p.07).

Considerando que essa é uma pesquisa ainda em curso, para essa primeira parte,
além da pesquisa bibliográfica a respeito das questões indígenas dentro da Escola
indígena e das Escolas normais, essa pesquisa conta com os dados disponibilizados pelo
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas- SIGAA da Universidade
Federal da Paraíba e os Planos Pedagógicos de Curso das Licenciaturas que integram o
objeto de pesquisa. No segundo momento será realizada uma análise dos programas
elaborados por cada professor a partir das ementas de cada disciplina.
Conforme a LDB, lei nº 11.645/08. art. 26, §2º, os conteúdos referentes aos
povos indígenas (e também aos povos africanos) devem ser abordados em todo o
currículo, destacando o as áreas da educação artística, literatura e história. Pretendendo
analisar as diversas formas que o conteúdo pode ser abordado, realizou-se uma busca
por componentes de formação específica nos cursos de Licenciatura em Artes-Cênicas,
Ciências Sociais, Ciência das Religiões, Geografia, História, Letras e Pedagogia
ofertados pela Universidade Federal da Paraíba, já que além do resgate a memória e a
cultura, cabe levar em conta aspectos agrários, por exemplo, assim como os
movimentos históricos e atuais, as formas de representação etc.

RESULTADOS

A partir dos dados disponibilizados pelo SIGAA-UFPB, percebe-se a ausência
de uma formação especifica no que tange a amplitude da temática indígena. Foram
analisados os componentes curriculares dos cursos de Artes Cênicas, Ciências das
Religiões, Ciências Sociais, Geografia, História, Letras e Pedagogia. Constata-se a
partir das ementas de disciplinas cuja denominação referia a questões indígenas ou a
diversidade cultural e étnica de forma mais ampla (que é mais comum), que a inclusão
do Ensino da história e cultura dos povos indígenas no Ensino Superior ainda tem um
longo caminho a percorrer. Um dos fatores imprescindíveis a essa discussão é que
41,7% dos componentes analisados são optativos. Positivamente nota-se uma ampla
presença de estudos Afro-brasileiros e africanos.
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Tabela 1 – Cursos e seus componentes curriculares

CURSO

Artes Cênicas

História

Letras

COMPONENTE
CURRICULAR

Tradições Brasileiras
Danças populares: matrizes
étnicas,
contexto
e
historicidade
Danças populares: estrutura,
técnica
e
formas
de
transmissão
Tópicos Especiais em História
e Cultura dos Povos Indígenas
I, II e III
Literaturas africanas de língua
portuguesa
(Literaturas Indígenas)

TOTAL
DE
COMPONETES
OFERECIDOS POR
DEPARTAMENTO

186

290

169

(Letras – Espanhol)
Ciências Sociais

Ciência das Religiões

Geografia
Pedagogia
Total

Relações étnico-raciais
Etnologia indígena
Estudos afro-brasileiros
Religiões Indígenas
Arte Sacra Indígena
Miologias Indígenas E Afro
Educação
Das
Relações
Étnico-Raciais
Questão Agrária Brasileira
Educação
e
Diversidade
Cultural
17

246
123

201
211
1.4262¹

Fonte: Elaborado pela autora

É importante chamar atenção para essa formação deficitária dos professores que
estão saindo do Ensino Superior após quase uma década da LDB 11.645/08 e ao próprio
desconhecimento dos alunos quanto à obrigatoriedade do ensino da temática em
questão. Isso é um reflexo da forma escanteada que a temática é posta dentro do sistema
escolar. O curso de História, por exemplo, oferece os componentes de Tópicos
Especiais em História e Cultura dos Povos Indígenas I, II e III de forma optativa.

2

Esse número se refere ao total oferecido por todos os Departamento pesquisado, porém, alguns
componentes se repetem por estarem presentes em mais de um Departamento.
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Mesmo levando em conta que os povos indígenas aparecerão em outras
disciplinas do curso de História, o que se pretende é ressaltar a importância de
abordagem orientada para compreensão de seus elementos culturais, seus direitos e a
sua história, de maneira que essa seja contada a partir da versão destas comunidades,
com suas perdas e seus ganhos. Falar dos povos indígenas envolve questões sociais,
econômicas, políticas e culturais que não cabem em datas comemorativas, tampouco nas
ilustrações dos livros didáticos. E para que essa marginalização do estudo das
comunidades indígenas dentro das escolas tradicionais seja vencida, é preciso que os
professores das licenciaturas em geral tenham uma formação política e social adequada.
Oliveira (2013), no livro Os Primeiros Brasileiros, em cada capítulo traz sugestões para
abordar a questão indígena nas diversas disciplinas, de acordo com cada regime de
memória. No último capítulo, intitulado Indígenas na contemporaneidade, traz as
seguintes sugestões:

geografia | Reconhecer o uso da cartografia como forma de conhecer e
desvelar a atual lógica de localização e distribuição dos indígenas no
território brasileiro, tomando por base o conjunto de processos e práticas
espaciais que transformaram tal organização. história | | - Valorizar a
pluralidade das memórias históricas deixadas pelos mais variados grupos
sociais. || -Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de
suas relações com o passado. filosofia | Ter capacidade de relacionar o
exercício da crítica filosófica com a promoção integral da cidadania e com o
respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa dos direitos humanos. ciências
sociais Analisar os processos sociais relativos aos movimentos identitários de
afirmação étnica (OLIVEIRA, 2013, p. 67)

O que Oliveira (2013) traz é um exemplo da diversidade de possibilidades que
cabe dentro dessa temática, e, portanto, devem ser abordadas como instrumentos para
construção de uma educação intercultural, constituída a partir do diálogo.

CONCLUSÃO

Considerando lei nº 11.645/08 como um grande avanço, cabe também salientar a
importância da sua efetivação em todos os níveis da estrutura de ensino, caso contrário,
a educação continuará acontecendo a partir do olhar colonizador, integracionista,
mantendo atitudes preconceituosas e diminuindo as oportunidades de reconhecimento,
respeito e valorização à diversidade que compõem as diferentes sociedades humanas.
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Neste sentido, é imprescindível que sejam propostas ações para a formação de
professores e de recursos didáticos diferenciados e específicos para a eficaz abordagem
do tema na educação.
Dentro da concepção de uma educação intercultural, percebe-se uma lacuna
quanto à formação dos professores. O professor precisa estar consciente para cumprir
seu papel político, para constatar que a História dos indígenas não é um dado da
história. Não aconteceu em determinado momento. Está acontecendo. O Ensino da
história e cultura dos povos indígenas, além de alcançar a pluralidade que a compõe, ou
seja, além de ensinar histórias e culturas, deve perpassar toda sua trajetória, explorar
seus significados, entender seus conceitos. A Universidade com um espaço plural
precisa superar essa lacuna abrindo mais espaços para a formação cultural brasileira,
ampliando seus currículos, principalmente nas áreas das licenciaturas nas áreas
mencionadas. Só assim a LDB nº11.645/08 se efetivará.
A escola precisa se apossar do poder que tem e atuar frente a essas
desigualdades fazendo uso dos mecanismos de formação que vão além do pedagógico,
chegam à formação humana e perpassam toda sociedade e para isso é importante
conhecer as práticas educacionais que o professor utiliza diante da diversidade escolar,
para que seja possível auxiliá-lo a desenvolver com os alunos atividades que valorizem
essas diversidades ali presentes.
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