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clusão. Essas crianças e adolescentes
são visíveis de fato e invisíveis de
direito. Denunciando esse projeto
de exclusão nas políticas sociais e
educacionais para as infâncias e
adolescências e buscando construir
a transformação e a justiça social
é que Associação Nacional dos
Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente, Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Ceará, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil, Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de
Rua, Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra e Serviço Franciscano de Solidariedade, movimentos
populares de defesa de direitos,
idealizaram e se juntaram neste
Projeto. Esta publicação faz parte da
Agenda Infâncias e Adolescências
Invisibilizadas, “Onde houver trevas,
genocídio e desinformação que nós
levemos a luz e a luta. É só o começo!

CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
INDÍGENAS

O Brasil vem sofrendo, nos
últimos anos, com um apagão de dados. Estamos caminhando em falso
quando falamos de planejamento
e, principalmente, quando delineamos políticas públicas, refletidas
em amplos problemas nas políticas
emergenciais de enfrentamento à
Covid-19. Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosticar o que existe e evidenciar o que
não existe de informações sobre
o acesso à educação de crianças e
adolescentes em maior situação de
vulnerabilidade ou excluídas das
políticas sociais. Entendendo que a
garantia do direito à educação não se
realiza apenas pela escola, os estudos
“Infâncias Invisibilizadas” também
buscam entender esse contexto de
omissão, de redução de direitos e de
retrocessos na garantia de condições
básicas para a dignidade humana e
o bem viver. Agenda é composta
por nove Cadernos com seguintes
eixos: em situação de rua; migrantes;
residentes em territórios urbanos
vulneráveis, zonas de conflito e
violência; no sistema socioeducativo;
em serviços de acolhimento e com
responsáveis encarcerados; em áreas
de reforma agrária; em territórios
de agricultura familiar; comunidades quilombolas; e comunidades
indígenas. Afirmamos aqui que a
invisibilidade é uma política de ex-
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Direito à acessibilidade

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este
documento está disponível em meio digital. É só apontar a
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.
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Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com um apagão
intencional de dados. Há, de forma deliberada, um sucateamento dos órgãos responsáveis por produzir dados, como
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O
ápice dessa situação se reflete na não realização do Censo
2020. Estamos caminhando no escuro quando falamos de
planejamento e, principalmente, quando delineamos políticas
públicas. Somado a esse cenário está a política de austeridade,
com retrocessos frente aos direitos fundamentais, expressa na
Emenda Constitucional 95/2016, a política do teto de gastos.
Seus efeitos são evidentes com o aumento da pobreza e das
violações de direitos humanos e, especialmente, da falta de
recursos para frear inclusive o avanço da Covid-19 em todo
o país, nos últimos dois anos. Esse contexto se agrava ainda
mais com posturas negacionistas e avessas aos direitos humanos por parte do Governo Federal.
Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosticar o que existe e evidenciar o que não existe de informações
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em
maior situação de vulnerabilidade ou excluídas das políticas
sociais. Justamente por entender que a garantia do direito
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à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abrangentes para entender esse contexto de omissão, de redução
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas
para a dignidade humana e o bem viver.
O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha
política e histórica diante da agenda da criança e adolescente
no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país que não
prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias e adolescências. O Estudo reflete sobre crianças e adolescentes de
diferentes contextos, elencados em 9 eixos: em situação de
rua; migrantes; residentes em territórios urbanos vulneráveis,
zonas de conflito e violência; no sistema socioeducativo; em
serviços de acolhimento e com responsáveis encarcerados;
em áreas de reforma agrária; em territórios de agricultura
familiar; comunidades quilombolas; e comunidades indígenas.
O pressuposto deste trabalho é de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e,
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcadores sociais, como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia,
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do
descaso, da discriminação e do abandono, dependendo de
suas identidades e pertencimentos.
Por outro lado, partimos também da noção de que não
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e adolescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao
registro da insuficiência.

12
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INTRODUÇÃO

Esta série de estudos tem no direito à educação seu
eixo condutor, considerado porta para a garantia dos demais direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a
educação é estabelecida como um direito social, o primeiro
listado, reafirmado posteriormente no Estatuto da Criança e
do Adolescente e normatizado na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como
condição para a qualidade de vida e cidadania:
[...] A educação, dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

Ao apresentar normas, dados, experiências práticas
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes,
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e nos aproximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento,
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda,
devido às diferentes formas de exclusão a que estão submetidos, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direito à
educação garantido.
Afirmamos, aqui, que a invisibilidade é uma política
de exclusão. Essas crianças e adolescentes são
visíveis de fato e invisíveis de direito.

13
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Apesar de reconhecer a negligência do Estado como uma
das causas dessa invisibilidade por não implementar estratégias para reverter esse quadro, propomos o questionamento
dessa via de análise. Isso porque negligente é o mesmo
que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não é isso que
percebemos. As informações sistematizadas nos estudos do
Infâncias Invisíveis demonstram que existem procedimentos,
aparatos legais, instituições e equipamentos burocráticos
capazes de garantir os direitos dessas crianças. A palavra
“negligente” realiza a crítica do Estado baseada em uma suposta ausência ou omissão, no entanto, sua forma de atuação
está mais próxima de uma atuação fantasmagórica: aparece
nas ações repressivas e desonera-se nas ações de cuidado e
preservação da vida. É nesse sentido que somente é possível
pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição de uma
invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão das
populações pelo Estado.
Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente,
seu processo de invisibilização, não é acontecimento aleatório ou episódico, mas inscrito em um conjunto de políticas
voltadas para uma direção bastante específica: a de consentir a morte pela vulnerabilização da vida. E a EC 95/2016,
as reformas de Estado construídas nos últimos anos1 e falta
de seriedade no enfrentamento de problemas sociais são
exemplos de políticas que refletem uma escolha do Estado
de não promover segurança, direitos e vida, como é seu papel, visto que os orçamentos de áreas fundamentais, como
1

Saiba mais: https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-e-crisee-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-restringem-odireito-a-educacao-mostra-estudo/
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Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública
estão contingenciados. Assim, diferentes dimensões da vida
seguem precarizadas, contabilizadas nas pautas como “casos”
e acumuladas nas margens como destroços de sofrimentos
entre os vulnerabilizados.
Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e
para construir a transformação e a justiça socia, a Associação
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará,
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua,
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço
Franciscano de Solidarierdade, movimentos populares de
defesa de direitos, idealizaram e se juntaram neste Projeto. E
a publicação destes estudos é só o primeiro passo.
Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer realidades, e se juntar a nós nesse movimento popular e de defesa de
direitos de nossas crianças e adolescentes, com o horizonte de
um futuro próximo de um país democrático, justo e sustentável.
Desejamos as boas-vindas!

15
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Resumo Executivo

1.

2.

3.

4.
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De acordo com a Declaração das Nações Unidas sobre
os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, os povos
indígenas são iguais a todos os demais povos e têm
reconhecido, ao mesmo tempo, o direito de todos os
povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes
e a serem respeitados como tais.
A Organização dos Estados Americanos (OEA), na
Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2016, reconhece que os direitos dos povos
indígenas constituem um aspecto fundamental e de
importância histórica para o presente e o futuro das
Américas.
No Brasil, foi construído todo um sistema excludente de
leis e direitos que até hoje cerca o imaginário da população brasileira. Faz-se necessário recontar essa história
e entender como o sistema jurídico no Brasil contribuiu
para essa invisibilização dos povos originários.
A política colonial, que acabou se estendendo até o período republicano Brasil, consistia em assimilar e integrar
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5.

6.

7.

os indígenas na sociedade nacional; desse modo, com
o tempo, eles deixariam de ser “índios” e passariam à
condição de camponeses ou mesmo trabalhadores
urbanos assalariados. Outra maneira de integrar, assimilar os indígenas à sociedade nacional foi por meio
da catequização. Não obstante todo esse processo, o
código cível do Brasil também suprime uma série de
direitos dessa população.
Essa política tutelar que retirou dos indígenas o direito
à sua cultura e que os tratou como incapazes até 1988
ficou conhecida como regime tutelar e era apresentada
para sociedade como medidas de proteção aos indígenas, mas, na realidade, pretendiam esbulhar suas terras
e exterminar suas culturas.
Essa colonização mental impediu que os indígenas
fossem vistos como cidadãos e fez com que parte da
sociedade os tornasse “dissipados”, “invisíveis” transformados em pardos, mulatos, mestiços, caboclos. Foram
exotizados, vistos como seres do passado, folclorizados, ridicularizados, reduzidos, diminuídos, deixaram
de ser pessoas de carne e osso, com direitos, histórias,
sentimentos que vivem no presente e fazem parte da
sociedade.
Somente em 1988, os direitos dos indígenas passaram
a ser garantidos. Pela primeira vez, o Brasil se reconheceu como um país multicultural e pluriétnico, o que
basicamente significa o direito à existência, a existência
garantiu os direitos civis e políticos dessa população, o
direito de falarem suas línguas, exercerem suas crenças
e, para que essa produção cultural acontecesse, também
foi garantida a demarcação de seus territórios.

18
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8.

Vista como uma grande conquista para o reconhecimento do negro e do indígena na sociedade brasileira não
como figura do passado ou selvagem ou reduzidamente
ligado à escravidão, a Lei 11.645/2008 tenta estabelecer
negros e indígenas como sujeitos sociais, pilares da
formação da sociedade brasileira, sujeitos de deveres
e direitos garantidos na constituição federal.
9. A lei 11.645/08 foi e continua sendo uma conquista importante para os povos indígenas do Brasil terem sua
história reconhecida e legitimada, mas ainda há muito
a se caminhar para que as escolas efetivamente deixem
ser esse espaço de apagamento histórico e reprodutora
de preconceitos contra os povos indígenas.
10. Na LDB, a Educação Escolar Indígena, que, a partir de
então, passou a ser obrigação dos Estados e Municípios,
passou a ser bilíngue e intercultural. Como característica
principal, ela deveria ser diferenciada das demais escolas
do Brasil. A partir disso, foram pensados cursos de formação em nível médio e superior para professores indígenas,
oferecidos nas universidades públicas do Brasil.
11. Existe ainda uma lacuna considerável entre garantir a
diferença étnica aos indígenas e repassar essa garantia
para a sociedade nacional, através de lei.
12. Mesmo o Conanda tendo regulamentado o ECA para as
especificidades indígenas, ainda há muito desconhecimento e desentendimento com relação aos processos
de escolarização e modalidades de trabalho dos povos
indígenas, o que coloca essas crianças em um nível
ainda maior de discriminação e vulnerabilidade.
13. Incluídas no Plano Nacional da Primeira Infância, as diversas infâncias indígenas tiveram seus direitos contem-
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plados no Plano, com respeito à diversidade e à própria
concepção de infância, que varia de cultura para cultura.
Na estrutura jurídico-legal de um país que se reconhece
multicultural e pluriétnico como o Brasil, essa visão deve
ser acolhida e respeitada. O Plano Nacional da Primeira
Infância também recomenda uma série de diretrizes para
que os povos indígenas sejam respeitados conforme
suas crenças e visões de mundo, em conformidade com
a Constituição Federal e também com a Convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho – OIT.
14. A seção IV da lei 12852 /2013, do Estatuto da Juventude, dispõe sobre o direito do jovem à diversidade e à
igualdade. Assim como o Plano Nacional da Primeira
Infância, também contempla o direito da criança indígena à diversidade.
15. Tramita no Congresso Nacional uma série de Projetos
de Lei ou de Emendas Constitucionais (PEC) que tentam
paralisar, alterar ou mesmo extinguir os processos de
demarcação de Terras Indígenas no Brasil, como o PL
490/2007; ao passo que, no Judiciário, iniciativas ligadas
a interesses escusos de exploração das Terras Indígenas
buscam alterar o entendimento do texto constitucional a
esse respeito, com a chamada tese do “marco temporal”.
A tese do “marco temporal” e o PL 490/2007 são fortes
exemplos de como direitos garantidos na Constituição
Federal de 1988 estão sendo ameaçados.
16. Não sem muita resistência, os povos indígenas vêm
enfrentando essas ameaças sofridas e, mesmo com
a pandemia da Covid-19, estiveram em Brasília, no
final de agosto, no Acampamento Terra Livre (ATL),
acompanhando a votação do Marco Temporal, sendo

20
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esta considerada a maior mobilização indígena desde
as manifestações de 1988, para assegurar os direitos
constitucionais.
17. Segundo o último Censo do IBGE, realizado em 2010,
o Brasil tem cerca de 305 povos, falantes de mais de
280 línguas e presentes em todos os estados do Brasil,
inclusive o Piauí, que não entrou nos dados do censo
de 2010. Segundo esse Censo, havia, no Brasil, uma
população estimada de quase 900.000.00 indivíduos
que ocupam cerca de 12% do território nacional.
18. Há uns anos, no Brasil, foi amplamente publicizada a
frase “É muita terra para pouco índio”, muitos questionamentos foram feitos acerca da quantidade de indígenas
existentes no Brasil com relação à ocupação territorial e
esta é base principal dos conflitos e negação de direitos
para essas populações.
19. Como pensar em escola, se você não tem um chão para
pisar? O processo de escolarização e construção de
escolas em comunidades indígenas, que é garantida por
lei, teve que ser adiado ou mesmo nunca alcançado para
garantir o direito mais fundamental de todos, o direito
à vida, à existência. Na Bahia, temos o exemplo das
mulheres indígenas da etnia Kiriiri, que só foram completar o ensino médio depois dos trinta anos de idade,
porque, antes disso, estavam totalmente envolvidas com
a demarcação de seu território.
20. A escola para povos indígenas está diretamente relacionada com território garantido e demarcado. Essas terras
são alvo de disputa e violências diversas contra eles. O
Brasil, antes de ser pensando como Estado-nação, tem
invisibilizado sistematicamente os povos originários.

21
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21. Com base nos dados do Censo 2010, o IBGE revela
que a população indígena no país cresceu 205% desde 1991, quando foi feito o primeiro levantamento no
modelo atual. À época, os índios somavam 294 mil.
O número chegou a 734 mil no Censo de 2000, 150%
de aumento na comparação com 1991. Portanto, a
população indígena não está em escala decrescente,
eles estão em 12% do território nacional, apesar do
evidente avanço das fronteiras agrícolas nesses territórios, com explorações que vão de garimpo ilegal,
retirada de madeira, construção de grandes empreendimentos com interesses turísticos, plantio de soja
e outras monoculturas.
22. A forma como o ensino foi construído para ser repassado
para a população brasileira é um dos principais fatores
de racismo e discriminação contra povos indígenas. A
construção desse indígena nos livros e nos ensinos das
escolas do Brasil não era somente pautada na desinformação por parte dos educadores, havia um projeto de
“nação desenvolvida” no qual não cabia aos indígenas
parte dessa construção de Brasil.
23. As escolas indígenas no Brasil são a prova de que outras
pedagogias são possíveis e viáveis, respeitando a diversidade de povos e tradições que fazem parte do país.
Para garantir esse direito à diversidade, as leis brasileiras
tiveram que romper com práticas assistencialistas, assimilacionistas e integradoras que eram vigentes até então
e que, por muitas décadas, marcaram a convivência dos
povos indígenas com o Estado brasileiro.
24. Os dados do Censo Escolar 2019 apontam que o Brasil
tem 3. 371 escolas em Terras Indígenas , com 253.117 ma-
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trículas em 427 municípios. Dessas escolas, 59,3% têm
água potável, 96,9% têm banheiros, 57% têm energia
elétrica e 66,1% têm esgoto. Das 3371 escolas indígenas
registradas no Brasil, 539 estão no norte do país, onde
também está localizada parte significativa da população
indígena brasileira.
25. A educação escolar indígena é oferecida exclusivamente
para alunos indígenas, por professores prioritariamente
indígenas oriundos das respectivas comunidades. As
escolas indígenas estão localizadas em terras ocupadas por comunidades indígenas, independentemente
da situação de regularização fundiária, que podem se
estender por territórios de um ou mais estados ou por
municípios contíguos. As atividades de aprendizagem
são desenvolvidas nas línguas maternas das comunidades, sejam essas línguas indígenas ou língua portuguesa (Resolução CNE/CEB nº 5/2012). Essas escolas
são consideradas pelo CNE (Resolução CNE/CEB nº
3/1999) uma categoria específica de estabelecimento
escolar de ensino e, por isso, têm autonomia pedagógica, organizativa e gerencial (INEP, 2019, p. 40).
26. Pesquisas identificaram as dificuldades para que a
educação inclusiva aconteça nos territórios indígenas
e nas escolas em que essa população se matricula. O
descaso do poder público para efetivar, de fato, a educação inclusiva é apontada como um dos principais
obstáculos para sua realização, o que constitui uma
forma de violação de direitos de crianças, adolescentes
e adultos com deficiência. Esse cenário se agrava quando consideramos as atuais tentativas de alterar as leis
para educação inclusiva produzidas pelo atual governo
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27.

28.

29.

30.

federal e exige atenção e monitoramento redobrados
para que se torne implementada de fato.
Os casos de violência em Terras Indígenas não são
isolados, acontecem praticamente em todas as Terras
Indígenas no Brasil e não há como não relacionar toda
essa insegurança aos processos educacionais. Ela faz
com que os índices de escolarização de indígenas no
Brasil sejam mais baixos se comparados aos de não
indígenas. Mesmo com toda a segurança das leis, o
Estado brasileiro falha miseravelmente na proteção e
segurança dos territórios indígenas.
Dados em si são importantes, mas precisam ser analisados e contextualizados. Sem atualizações desde 2019, não
sabemos os dados oficiais atuais sobre educação escolar
indígena no Brasil, mas, já em 2019, pudemos perceber
uma retração no número de matrículas indígenas em relação aos números de 2018. Ainda não sabemos oficialmente
os impactos da pandemia da Covid-19 sobre os dados das
escolas indígenas no Brasil. Os números da exclusão só
aumentaram durante a crise sanitária da Covid-19, que
marcou tão fortemente o ano de 2020 e continua muito
presente em 2021. Além de todas as dificuldades que a
juventude excluída enfrenta, a pandemia ainda evidenciou
o enorme problema da exclusão digital no Brasil.
Se compararmos os números da população indígena
no Amazonas com os da oferta de Educação Escolar
Indígena específica, bilíngue e diferenciada, percebemos
que o estado que abriga o maior número de indígenas
do país está bem defasado nesse aspecto.
Um dito que os indígenas gostam muito de expressar
é: “posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu
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sou”. As culturas estão em permanente mudança, dialogando umas com as outras, não necessariamente em
prejuízo para suas identidades, mas, frequentemente, o
contrário disso. A escola ainda não foi capaz de mudar
essa visão de indígena dos antiquados livros didáticos,
em especial os de História.
30. Podemos perceber um pouco das diferenças entre os
estados do Maranhão, Amazonas e Amapá. Mesmo o
Amazonas tendo o maior número de indígenas e de
comunidades indígenas, a Educação Escolar Indígena
lá ainda não é tão estruturada quanto nos estados do
Maranhão e do Amapá. Além da imensa luta das organizações indígenas e indigenistas e de setores acadêmicos
para que a Educação Escolar Indígena possa acontecer
nos estados da forma como ela deve ser por Lei, é preciso vontade política, que as secretarias de educação
estejam qualificadas para oferecer essa modalidade
específica de educação e que haja recursos para o sistema funcionar.
31. Sabemos das especificidades que acabam sendo condicionantes para que meninas indígenas deixem a escola
antes dos meninos. Os principais motivos são gravidez
precoce, casamento infantil, trabalho doméstico, responsabilização financeira precoce, violência de gênero
no trajeto ou na própria escola, assédio, preconceito,
insegurança territorial. As meninas indígenas também
se encaixam nessa realidade nacional, com a diferença
de que, além de todas essas situações, elas ainda enfrentam a insegurança, a violência territorial e o preconceito racial que as desmotivam a estudar em “escola de
branco”. Por isso é tão importante a manutenção das
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escolas nas comunidades indígenas em todos os níveis
do ensino básico.
32. Mesmo dentro dos territórios, os constantes ataques
às Terras Indígenas fazem com que os pais e mães
fiquem com receio de mandar os filhos à escola, o que
se agrava ainda mais no caso das meninas, que estão
mais sujeitas a sofrerem violências, inclusive sexuais,
ao circularem em áreas desprotegidas, posto que as
escolas frequentemente estão em outras comunidades
que não as de sua residência.
33. Sabemos que o processo educacional vai muito além
dos muros da escola, mas como garantir uma educação
formal e diferenciada de qualidade diante de tanta insegurança territorial? Isso não afeta somente o processo
de escolarização desses povos, mas, também, muito
fortemente, a saúde mental deles, que apresentam um
índice de suicídio maior que a média nacional, principalmente entre jovens.
34. Percorrendo muitas comunidades indígenas da Bahia,
é possível testemunhar a imensa precariedade das escolas em territórios não demarcados, isso quando há
escolas. Há muitas construções improvisadas, muitas
“escolas” debaixo de mangueiras frondosas que, no
máximo, deveriam servir para oferecer sombra e suco de
manga. Além da falta de estrutura mínima, o transporte
escolar é precário e gera um sem-número de riscos
para as crianças e os jovens chegarem até a escola.
Há descaso com a merenda escolar, com baixo índice
nutricional, muitas vezes menosprezando as comidas
tradicionais e a produção local. O material didático
também é ineficaz, e a grande maioria das escolas do
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35.

36.

37.

38.

Brasil não tem material diferenciado e adequado para
atender a especificidade do povo.
Em vez de serem tidas como povos do passado, essas
populações deveriam ser vistas como povos do futuro,
com modo de vida que impacta muito menos o planeta,
que consegue explorar a terra de maneira a não desgastar
todo o recurso que há nela, vivendo de maneira sustentável. Voltar o olhar para as culturas dos povos originários
significa olhar para o futuro e não para o passado.
Em um país como o Brasil, que tem leis competentes,
que contemplam sua diversidade sociocultural e mesmo
jurídica, uma única e suficiente recomendação seria a
de que as leis sejam cumpridas.
É necessário que, nas escolas regulares e universidades do Brasil, haja formação de professores e subsídio de material pedagógico adequado para que a Lei
11645/2008 seja, de fato, cumprida. Cursos regulares,
eventos formativos e produção e distribuição competentes de material didático são fundamentais nesse
sentido. Professores indígenas precisam ser bem formados, inclusive em formação continuada, e ter acesso
aos recursos estruturais e pedagógicos necessários ao
bom exercício do seu trabalho.
É preciso que a sociedade civil brasileira seja contemplada com formação e informação qualificadas sobre
os povos indígenas; sua história, seus territórios e seus
direitos são requisitos fundamentais para que se possa
vencer o poderoso legado de estereótipos, negações
e invisibilização que marcam a história de como povos
indígenas têm sido tratados ao longo da história deste
país, que segue sendo colonial.
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39. Os profissionais que estão envolvidos em todos os âmbitos de trabalho com povos indígenas, em especial no
serviço público, também precisam ser capacitados para
que possam exercer suas funções de forma respeitosa
e digna para com esses povos, garantindo, inclusive, a
sua participação em todos os processos de decisão que
lhes digam respeito.
40. A educação infantil precisa ser incluída nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Indígena.
41. A participação indígena deve ser imprescindível em todos os organismos e instâncias de poder que executem
políticas públicas que lhes digam respeito.
42. O processo de demarcação e regularização de Terras
Indígenas precisa ser respeitado conforme o texto constitucional, entendendo ser este um direito fundamental
sobre o qual assentam a garantia e a possibilidade de
consecução de todos os demais direitos indígenas, inclusive o direito à educação.
43. É preciso que haja mais informações, mais transparência e maior facilidade de acesso aos dados de gastos
públicos com a educação escolar indígena; e também
que esses dados sejam detalhados por regiões, estados,
faixas etárias, gênero etc.
44. Por último, mas não menos importante, é preciso que
se preste todo apoio possível ao movimento indígena,
suas organizações e às organizações indigenistas da
sociedade civil que têm lutado pela garantia e pelo
efetivo cumprimento dos direitos indígenas.
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Apresentação

Falar sobre povos indígenas no Brasil é um desafio por
si só. Não somente tratar sobre infância, mas do tema de
modo geral se constitui um desafio, pois o Estado brasileiro
foi formado para apagar da consciência coletiva da sua nação
a existência desses povos e colocá-los sempre no passado,
como se não mais existissem e não fizessem parte da sociedade brasileira, como cidadãos com direitos e deveres.
Colocá-los no presente como coletividades reais que
vivem de um modo diferente, diferença essa garantida como
direito na Constituição Federal de 1988, não é uma tarefa
fácil, porque existe desinteresse da sociedade brasileira, de
maneira geral, em procurar saber quem são esses povos,
como vivem, que línguas falam e a dimensão da diversidade
que os caracteriza.
Dada a grande diversidade de povos indígenas no Brasil,
as reflexões trazidas nesse texto devem ser lidas sem que se
caia no risco de grandes generalizações. São muitas infâncias e muitas visões do que seja ser criança ou adolescente
indígena. Essa compreensão varia de povo para povo.
Mas como trataremos de direitos que, muitas vezes, são
negados a essas populações e trataremos do direito básico
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à educação, é importante que compreendamos em qual
contexto está inserida a educação escolar indígena e as leis
que a constituem.
No texto, será apresentado onde estão e quantos são
os povos indígenas no Brasil e se procurará entender como
se constroem as invisibilidades e apagamentos históricos
dessas populações na construção do Estado e da sociedade
brasileiros, assim como em suas leis. Serão abordadas também as leis específicas sobre Educação Escolar Indígena e
como são tratados esses povos na legislação e nos planos
de proteção à criança e ao adolescente, como no Estatuto
da Criança e do Adolescente, no Plano Nacional da Infância
e no Estatuto da Juventude.
O texto também traz dados da educação escolar indígena,
com destaque para os estados do Maranhão, Amazonas e
Amapá, traçando um recorte de gênero e procurando entender quais são as causas que levam meninas indígenas
a se afastarem da escola, principalmente durante o período
do ensino médio.
Não há como tratar de povos indígenas e educação sem
abordar o tema da demarcação das Terras Indígenas e de
como esta é fundamental para o processo da sua escolarização, assim como a não demarcação das terras gera enormes
inseguranças para essas populações.
Por fim, será feito um resumo dos principais tópicos
elencados no texto e algumas recomendações para que as
leis, diretrizes e estatutos sejam cumpridos no Brasil.
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Capítulo 1. O que afirma a Lei?

A história das diferentes etnias, grupos, tribos, povos
indígenas do Brasil é marcada pela violência, por processos de assimilação cultural e pela luta para manterem sua
sobrevivência, do meio ambiente em que vivem e de sua
cultura. Por isso, podemos afirmar que os povos indígenas
têm resistido contra toda forma de violência desde a colonização. Infelizmente, após 33 anos de Promulgação da
Constituição de 1988, o cenário é de redução e negação de
direitos garantidos.
PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS

De acordo com a Declaração das Nações Unidas
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, os povos indígenas são iguais a todos os demais povos e têm
reconhecido, ao mesmo tempo, o direito de todos os
povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes
e a serem respeitados como tais. Também afirma que todos os povos contribuem para a diversidade e a riqueza das
civilizações e culturas, que constituem patrimônio comum
da humanidade, reafirmando a importância desses povos
para a diversidade humana.
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Esse documento também reconhece que o respeito
aos conhecimentos, às culturas e às práticas tradicionais
indígenas contribui para o desenvolvimento sustentável
e equitativo e para a gestão adequada do meio ambiente,
o que destaca a importância desses povos para a preservação dos diferentes biomas. No que diz respeito à
educação, reconhece, em particular, o direito das famílias
e comunidades indígenas a continuarem compartilhando
a responsabilidade pela formação, a educação e o bem-estar dos seus filhos, em conformidade com os direitos
da criança. Isso significa que as crianças e adolescentes
dessas comunidades devem ser educadas respeitando as
características da cultura a que pertencem.
A Organização dos Estados Americanos (OEA), na
Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos
Indígenas, de 2016, reconhece que os direitos dos
povos indígenas constituem um aspecto fundamental
e de importância histórica para o presente e o futuro
das Américas. O documento também demonstra preocupação com o fato de que os povos indígenas sofreram
injustiças históricas como resultado, entre outros aspectos, da colonização e de terem sido despojados de suas
terras, territórios e recursos, o que os impediu de exercer,
em especial, seu direito ao desenvolvimento, de acordo
com suas próprias necessidades e interesses. E reconhece a urgente necessidade de respeitar e promover os
direitos intrínsecos dos povos indígenas que decorrem de
suas estruturas políticas, econômicas e sociais, de suas
culturas, de suas tradições espirituais, de sua história e
de sua filosofia, especialmente os direitos a suas terras,
territórios e recursos.
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PRINCIPAIS NORMAS NACIONAIS

O processo colonial no Brasil é fortemente marcado pela
violência e dominação de povos considerados de culturas
inferiores, como indígenas e negros. Para tal, foi construído
todo um sistema excludente de leis e direitos que até
hoje cercam o imaginário da população brasileira. Faz-se necessário recontar essa história e entender como
o sistema jurídico no Brasil contribuiu para essa invisibilização dos povos originários.
Portanto, temos que a ausência das narrativas e do
protagonismo dos povos indígenas na história tida como
“oficial” do Brasil nada mais é do que uma estratégia
colonial de perpetuar o apagamento e o silenciamento
dos povos originários, fazendo com que a sociedade
brasileira em geral desconheça os processos de luta
e resistência, chegando em muitos casos a negarem a
existência dos povos indígenas na atualidade. (CARVALHO e FRANCE, 2021, p. 17)

A política colonial, que acabou se estendendo até o período republicano Brasil, consistia em assimilar e integrar os
indígenas na sociedade nacional. Desse modo, com o tempo,
eles deixariam de ser “índios” e passariam à condição de
camponeses ou mesmo trabalhadores urbanos assalariados.
A política integracionista ganhou força quando o Estado brasileiro criou um órgão que seria diretamente
responsável pela “civilização” dos indígenas, o que se
deu efetivamente em 1910, com a criação do Serviço de
Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), que mais tarde se tornou popularmente
conhecido como SPI (órgão que antecedeu à Fundação
Nacional do Índio – FUNAI). O SPI tinha como uma de
suas missões norteadoras o papel de transformar os
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povos indígenas em trabalhadores, para que pudessem
atuar, sobretudo, junto às atividades de produção agrícola do país, fato que explica o motivo pelo qual o referido
órgão foi criado no âmbito do Ministério da Agricultura.
(CARVALHO e FRANCE, 2021, p. 16)

Outra maneira de integrar, assimilar os indígenas à
sociedade nacional foi por meio da catequização: tirados
de suas terras e levados às chamadas missões, os indígenas
eram obrigados a aprender português, ao passo que eram
proibidos de falar sua língua nativa.
Não obstante todo esse processo, o código cível
do Brasil também suprime uma série de direitos dessa
população.
As limitações impostas aos povos indígenas (silvícolas)
no Código Civil de 1916, eram as mesmas que foram
previstas para os jovens maiores de 16 anos e menores
de 21 anos, para as mulheres casadas e para os pródigos.
Todos estes, segundo o Código Civil, eram categorizados
como “relativamente incapazes”, ou seja, essa incapacidade, em algum momento, cessaria. No caso dos povos
indígenas, seria quando eles fossem totalmente integrados à sociedade. (CARVALHO e FRANCE, 2021, p. 17)

Essa política tutelar, que retirou dos indígenas o direito à
sua cultura e que os tratou como incapazes até 1988, ficou
conhecida como regime tutelar e era apresentada para sociedade como medidas de proteção aos indígenas mas que,
na realidade, pretendiam esbulhar suas terras e exterminar
suas culturas.
O mito das três raças que viviam pacífica e harmoniosamente no Brasil nunca existiu, pois os indígenas nunca aceitaram esse regime de tutela e submissão e sempre lutaram
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para manter suas culturas e territórios. Na obra Os índios e a
civilização, Darcy Ribeiro (1996) trata sobre a falácia da democracia racial e sobre as formas de assimilação dos povos
indígenas, marcada pela violência e pelo preconceito. De
acordo com o autor, nos grupos indígenas que se mantiveram, permaneceu a identificação étnica tribal. E foi através
dessa forma de reconhecimento que conseguiram resistir.
A hostilidade direcionada aos indígenas no país está relacionada com a disputa pela terra, com o desconhecimento
sobre as culturas desses povos e com o processo histórico
que privilegia o “embranquecimento” por meio da mestiçagem. O processo de “mestiçagem”, na verdade, resultou de
uma camada da população inferiorizada esvaziada de direitos e ascensão de um grupo que constituiu e constitui uma
elite branca europeia que acabou por assumir o controle do
Estado, criando assim hierarquias sociais com base na cor
da pele, sobrenome, costumes e tradições. Toda cultura que
não partisse desses preceitos europeus eram estigmatizadas e consideradas como inferiores, ou seja, todos esses
mecanismos produziram também uma colonização mental.
Essa colonização mental impediu que os indígenas
fossem vistos como cidadãos, como parte da sociedade,
tornou-os “dissipados”, “invisíveis” transformados em
pardos, mulatos, mestiços, caboclos. Foram exotizados,
vistos como seres do passado, folclorizados, ridicularizados, reduzidos, diminuídos, deixaram de ser pessoas
de carne e osso, com direitos, histórias, sentimentos que
vivem no presente e fazem parte da sociedade.
Somente em 1988, os direitos dos indígenas passaram
a ser garantidos: pela primeira vez, o Brasil se reconheceu como um país multicultural e pluriétnico.

37

Indigenas.indd 37

18/02/2022 14:37:33

INFÂNCIAS INVISIBILIZADAS

Na Constituição Federal de 1988, inserido no Título VIII
— Da Ordem Social, o capítulo Dos Índios é composto por 2
artigos (Art.231 e Art. 232).
Embora 2 artigos pareçam pouco, já que a Constituição
possui 250 artigos, o que importa não é a quantidade
de artigos que foram escritos, mas sim a relevância e o
simbolismo de ter direitos reconhecidos no principal documento normativo do país, a Constituição. (CARVALHO
e FRANCE, 2021, p. 50).

Portanto, a Constituição de 1988 trouxe inovações no
entendimento da questão indígena, mas ainda existem muitas
pendências.
Ter esses capítulos garantidos na Constituição é de
muito valor para essas populações, sobretudo porque essa
conquista é fruto de muita luta e resistência de por parte
dos indígenas e também das organizações indigenistas.
Lembrem-se: até 1988, os indígenas eram proibidos de
formarem organizações de votarem e serem votados, de
saírem do país desacompanhados ou sem autorização
da Funai.
Além de esse reconhecimento de direitos ser o efetivo
resultado de luta e resistência indígena no passado, é também a garantia de um futuro, porque, uma vez escritos na
Constituição de 1988, esses direitos estão blindados contra
possíveis ataques e tentativas de retiradas por parte de
governos e opositores aos interesses dos povos indígenas.
Não estamos, com isso, afirmando que é impossível alterar
o texto constitucional de uma Constituição; no entanto, isso
não é um processo que se dê de maneira fácil e rápida, mas,
sim, de forma rigorosa.
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VEJAMOS O QUE AFIRMAM OS ARTIGOS 231 E 232 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Os artigos da Constituição 1988 que tratam da questão
indígena são:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações
são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa
de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério
Público em todos os atos do processo.

Então, podemos concluir que foi somente em 1988, que
o Brasil garantiu o direito à diferença aos povos indígenas, o
que basicamente significa o direito à existência, a existência garantiu os direitos civis e políticos dessa população, o direito de falarem suas línguas, exercerem suas
crenças e, para que essa produção cultural acontecesse,
também foi garantida a demarcação de seus territórios.
De forma resumida, podemos entender um pouco de onde
vem tanta desinformação e preconceito contra povos indígenas, sendo a religião, a escola e as leis seus principais aliados.
Somente no ano de 2008, foi sancionada a lei 11.465/08,
que aprovou a obrigatoriedade do ensino da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” em todos os níveis
de ensino do Brasil. De acordo com o parágrafo 1 do artigo
26-A da lei 11.645/08,
§ 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,
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a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo
da história 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. (BRASIL, 2008.)

Vista como uma grande conquista para o reconhecimento do negro e do indígena na sociedade brasileira,
não como figura do passado ou selvagem ou reduzidamente ligado à escravidão, a Lei 11.645/2008 tenta estabelecer negros e indígenas como sujeitos sociais, pilares
da formação da sociedade brasileira, sujeitos de deveres
e direitos garantidos na constituição federal.
Segundo o Ministério da Educação e Cultura naquela
época,
Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais,
civis, culturais e econômicos, bem como valorização da
diversidade daquilo que distingue os negros dos outros
grupos que compõem a população brasileira. E isso
requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas,
gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras.
Requer também Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que se
conheça a sua história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente desconstruir o mito
da democracia racial na sociedade brasileira. (BRASIL,
2004, pp.11-12)

Apesar de o trecho citar apenas o negro, podemos
também associar a importância do reconhecimento para os
povos indígenas.
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A Educação Escolar Indígena é garantida por lei, mas
estamos distante da realidade de termos escolas indígenas suficientes para todos os indígenas no Brasil; dessa
maneira, além de todos os preconceitos reproduzidos nas
escolas a respeito de povos indígenas, quando matriculados em escolas regulares, também foram e são obrigados
a absorver essa história eurocêntrica e excludente.
Passados treze anos da Lei 11.645, podemos questionar:
o que mudou nas escolas? O que mudou na sociedade
brasileira com relação aos povos indígenas? Será que o
reconhecimento, assim como o Ministério da Educação
descreve, realmente acontece?
A resposta é não. Povos indígenas continuam sendo
discriminados, sendo vítimas de racismo e preconceito
e sendo vistos como povos do passado. São duramente
questionados se usam celular, têm cabelos cacheados,
pele branca ou mesmo negra, logo, sua existência é constantemente colocada à prova pela falta de conhecimento
a respeito desses povos.
Isso denota que a lei, mesmo passada mais de uma década, ainda é exercida de maneira insatisfatória ou mesmo
nem repassada nas escolas brasileiras. Pessoas de todas
as faixas etárias no Brasil cometem esses tipos de preconceitos e abusos constantes contra a população indígena.
A lei 11.645/08 foi e continua sendo uma conquista
importante para os povos indígenas do Brasil terem sua
história reconhecida e legitimada, mas ainda há muito
a se caminhar para que as escolas efetivamente deixem
ser esse espaço de apagamento histórico e reprodutora
de preconceitos contra os povos indígenas.
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EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – “EDUCAÇÃO É UM
DIREITO, MAS TEM QUE SER DO NOSSO JEITO”

Antes sob o domínio da igreja e depois sob a tutela da
Funai, a educação formal para os povos indígenas no Brasil
sempre seguiu um padrão de dominação e exclusão. Com a
Constituição de 1988, os indígenas conquistaram o direito a
uma educação diferenciada, que fosse feita e pensada por
eles, que houvesse escolas nas comunidades, que, além do
português, eles também aprenderiam a língua materna e o
calendário também deveria ser específico.
Em 1991, o decreto 026/91 passou a competência da
educação indígena da Funai para o MEC:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
tendo em vista o disposto na Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 e em cumprimento da Convenção nº
107, da Organização Internacional do Trabalho, aprovada
pelo Decreto nº 58.825, de 14 de julho de 1966, sobre
a proteção da integração das populações indígenas e
outras populações tribais e semi-tribais de países independentes, decreta:
Art. 1º Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência para coordenar as ações referentes à Educação
Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino,
ouvida a FUNAI.
Art. 2º As ações previstas no Art. 1º serão desenvolvidas
pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios
em consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do Ministério da Educação. (Fonte: Site da Funai)

Desde então, a coordenação das ações educacionais
nos territórios indígenas ficaram na responsabilidade dos
Estados e Municípios. Deu-se início ao trabalho de uma
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política nacional de educação escolar indígena, que tinha
e tem como principal objetivo a formação diferenciada de
professores indígenas a quem também cabem a docência e
a gestão da escola.
Acusada de muito genérica, a lei pretendia dar conta
da diversidade de povos e costumes que o Brasil possui e
construir uma educação que fosse pautada em tudo isso.
Os princípios contidos nas leis dão abertura para a construção de uma nova escola, que respeite o desejo dos
povos indígenas por uma educação que valorize suas
práticas culturais e lhes dê acesso a conhecimentos e
práticas de outros grupos e sociedades. Uma normatização excessiva ou muito detalhada pode, ao invés de
abrir caminhos, inibir o surgimento de novas e importantes práticas pedagógicas e falhar no atendimento a
demandas particulares colocadas por esses povos. A
proposta da escola indígena diferenciada representa,
sem dúvida alguma, uma grande novidade no sistema
educacional do país, exigindo das instituições e órgãos
responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para que essas escolas sejam
de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no
sistema, quanto respeitadas em suas particularidades
(RCNEI, p. 34).
COMO FICA A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DENTRO
DA LDB (LEI DE DIRETRIZES E BASES)?

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi
aprovada em 1996 e estabelece normas para todo o sistema
de ensino da educação brasileira, fixando diretrizes e bases
da educação infantil até o ensino superior.
A LDB menciona de forma explícita a educação escolar
para povos indígenas em dois momentos. Ela aparece
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na parte do ensino fundamental, no artigo 32, estabelecendo que este será ministrado em língua portuguesa,
mas que serão assegurados às comunidades indígenas
a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem. Ou seja, reproduz-se aqui o
direito inscrito no capítulo 210 da Constituição Federal.
(GRUPONI, p. 21)

Com a garantia pela Constituição Federal de os indígenas
continuarem a ser indígenas, estabeleceu-se, no Brasil, uma
nova ordem jurídica no que tange aos direitos desses povos.
Dessa maneira, foi necessário formular leis que comportassem
e respeitassem essa diferença, como aconteceu na educação
e na saúde com relação aos povos originários do Brasil.
Portanto, a Educação Escolar Indígena que, desde
então, tornou-se obrigação dos Estados e Municípios, passou a ser bilíngue e intercultural. Como
característica principal, ela deveria ser diferenciada das demais escolas do Brasil.
Outras menções à Educação Escolar Indígena na LDB
estão nos artigos 78 e 79, dentro das “Disposições Gerais”.
Ali preconiza-se como dever do Estado o oferecimento de
uma educação escolar bilíngue e intercultural, que fortaleça
as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena e proporcione a oportunidade de recuperar
suas memórias históricas e reafirmar suas identidades,
dando-lhes, também, acesso aos conhecimentos técnico-científicos da sociedade nacional. (GRUPIONI, p. 21)

Podemos perceber como, na década de 1990, foi importante para que os povos indígenas pudessem construir suas
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escolas e o modo como o conhecimento seria repassado às
comunidades. Além de ter acesso ao conhecimento técnico
e científico da sociedade envolvente, eles passariam a ensinar em suas escolas o que fosse necessário para garantir a
reprodução cultural, a começar pelas suas línguas maternas
e outras formas de ver o mundo.
A partir daí, foram pensados cursos de formação em
nível médio e superior para professores indígenas, oferecidos nas universidades públicas do Brasil.
Enquanto os indígenas, dentro das suas comunidades,
estavam garantindo o direito de continuarem a ser indígenas,
as escolas do Brasil ainda estudavam o mesmo currículo,
sob a mesma perspectiva integracionistas segundo as quais
os povos indígenas eram vistos como seres do passado e
estavam em vias de extinção.
Existe aí uma lacuna considerável entre garantir a
diferença étnica aos indígenas e repassar essa garantia
para a sociedade nacional, através de lei. Vale lembrar
que a lei que obriga o ensino da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena” é de 2008.
Essas lacunas na história do Brasil produziram e continuam ainda produzindo muitos preconceitos com relação
aos povos indígenas.
Mesmo o Conanda tendo regulamentado o ECA
para as especificidades indígenas, ainda existem muito
desconhecimento e desentendimento com relação aos
processos de escolarização e modalidades de trabalho
dos povos indígenas, o que coloca essas crianças em
um nível ainda maior de discriminação e vulnerabilidade.
Segundo a legislação, é responsabilidade dos conselheiros tutelares considerar as especificidades culturais
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dos povos indígenas ao atuar na garantia da proteção dos
direitos de crianças e adolescentes indígenas. Para os especialistas, o ECA coloca os Conselhos Tutelares em uma
posição estratégica muito importante. No entanto, no caso
de crianças indígenas, os conselheiros têm dificuldade de
lidar com determinadas situações e aplicam parâmetros da
cultura não indígena. A criança não ter o direito de existir em
sua própria cultura já é uma violação (ACIOLI, 2012).
PLANO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

O Plano Nacional da Primeira Infância (PNPI) é um
documento técnico e político que visa a orientar as decisões,
ações e investimentos para a proteção dos direitos das crianças na primeira infância. Com foco nos primeiros seis anos
de vida, o plano visa ao pleno desenvolvimento humano das
crianças, como preconiza a Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 227.
Incluídas no Plano Nacional da Primeira Infância, as diversas infâncias indígenas tiveram seus direitos contemplados no Plano, com respeito à diversidade e à própria
concepção de infância, que varia de cultura para cultura.
Na estrutura jurídico-legal de um país que se reconhece
multicultural e pluriétnico como o Brasil, essa visão deve
ser acolhida e respeitada.
Para visualizar as crianças indígenas, é mister perceber os limites da aplicação da noção de infância em
seus respectivos povos. Uma criança que nasce não
é logo feita humana. Ela passa por um longo processo
de transformação e adaptação de seu corpo para que
mostre desenvoltura na vida social. A “primeira infância”
seria mais elástica para os povos indígenas, não se res-
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tringindo à idade nem ao imaginário da infância como
uma etapa da vida limitada ao lúdico, à inocência ou à
carência de conhecimentos. (PNPI – 2010)

As generalizações não cabem para os povos indígenas no
Brasil, dada a dimensão da sua diversidade. Não podemos
falar de infância indígena, contemplando somente uma concepção de infância, o que, entretanto, não impede em nada
que os direitos das crianças indígenas sejam garantidos e
respeitados.
O Plano Nacional da Primeira Infância também recomenda uma série de diretrizes para que os povos
indígenas sejam respeitados conforme suas crenças e
visões de mundo, em conformidade com a Constituição
Federal e também com a Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT.
ESTATUTO DA JUVENTUDE

A lei nº 12852, de 2013, estabeleceu o Estatuto da
Juventude no Brasil, aprovado após um longo período de
debates e tramitação no Congresso Nacional. O Estatuto é
um marco na conquista de direitos da juventude brasileira,
compreendida na faixa entre 15 e 29 anos de idade.
A seção IV da lei 12852/2013 dispõe sobre o direito do
jovem à diversidade e à igualdade. Assim como o Plano
Nacional da Primeira Infância, também contempla o direito da criança indígena à diversidade.
Art. 17. O jovem tem direito à diversidade e à igualdade
de direitos e de oportunidades e não será discriminado
por motivo de: I – etnia, raça, cor da pele, cultura, origem,
idade e sexo; II – orientação sexual, idioma ou religião;
III – opinião, deficiência e condição social ou econômica.
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Não faz muito tempo que a juventude passou a ser reconhecida como grupo social com necessidades e particularidades específicas. Isso significa dizer que nem sempre os
jovens foram identificados como sujeitos de direitos.
Após a criação da Secretaria Nacional de Juventude,
em 2005, os próprios jovens fizeram com que os governantes
percebessem a necessidade de garantia de seus direitos.
Foi assim que, em 2010, a palavra “juventude” foi agregada
à Constituição Federal e, em 2013, foi criado o Estatuto da
Juventude, representando um importante avanço na garantia
dos direitos da juventude brasileira, contemplando também
a juventude indígena e outras juventudes no Brasil, como
quilombolas, comunidades tradicionais e LGBTQIAP+.
LEGISLAÇÃO EM ATAQUE – TESE DO
MARCO TEMPORAL E PL 490/2007

Ao longo de todo este texto, foi ressaltado o quanto a
demarcação de Terras Indígenas é fundamental para a garantia de educação segura nos territórios indígenas. Com a
ascensão do ultraconservadorismo e do fundamentalismo
no Brasil, o ataque a Terras Indígenas tem crescido muito
nos últimos dois anos, inclusive nas esferas jurídica e legislativa.
A exemplo disso, tramita no Congresso Nacional uma
série de Projetos de Lei ou de Emendas Constitucionais
(PEC) que tenta paralisar, alterar ou mesmo extinguir os
processos de demarcação de Terras Indígenas no Brasil,
como o PL 490/2007; ao passo que, no Judiciário, iniciativas
ligadas a interesses escusos de exploração das Terras Indígenas buscam alterar o entendimento do texto constitucional
a esse respeito, com a chamada tese do “marco temporal”.
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A tese do “marco temporal” e o PL 490/2007 são fortes
exemplos de como direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 estão sendo ameaçados.
Mas o que são a tese do “marco temporal” e o PL
490/2007?
TESE DO “MARCO TEMPORAL”

A tese do “marco temporal” começou por causa de uma
disputa de terras no estado de Santa Catarina, com o povo
Xokleng. O povo Xokleng, assim como outros povos indígenas no Brasil, vem perdendo sistematicamente parcelas
importantes de seus territórios e atualmente ocupa somente
20% do que era seu território tradicional. Espremidos e esbulhados, os povos indígenas nunca deixaram de reivindicar
suas terras.
Em uma disputa com o IMA (Instituto Meio Ambiente)
de Santa Catarina e Funai, os Xokleng reivindicavam a Terra
Indígena (TI) Ibirama Laklanõ. É importante ressaltar que
essa terra já havido sido reconhecida como terra tradicional
pela Funai e declarada pelo Ministério da Justiça (MJ) como
parte do território tradicional Xokleng. O IMA entrou então
na reintegração de posse da área.
Há muitos casos de demarcação de terras e disputas
possessórias sobre TIs que se encontram, atualmente,
judicializados. Também há muitas medidas legislativas
que visam retirar ou relativizar os direitos constitucionais
dos povos indígenas. Ao admitir a repercussão geral, o
STF reconhece, também, que há necessidade de uma
definição sobre o tema. (Site Conectas, 2021)

Em abril de 2019, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por unanimidade, que esse caso teria “repercussão
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geral”, ou seja, o que for julgado nesse caso servirá para fixar
uma tese de referência a todos os casos envolvendo Terras
Indígenas, em todas as instâncias do Judiciário.
Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, os
artigos 231 e 232 da Constituição deixaram bem definidos, em
seus parágrafos, a definição de terras tradicionalmente ocupadas e como a demarcação de terras deveria ser conduzida.
Vale ressaltar que as Terras Indígenas do Brasil constituem
patrimônio da União e que a posse e o usufruto dessas terras
pertencem aos indígenas que as ocupam.
Por outro lado, os ruralistas, parlamentares ligados ao
agronegócio e proprietários de grandes parcelas de terras
no Brasil defendem que, para demarcar Terras Indígenas, é
preciso que se estabeleça a tese do Marco Temporal.
Nessa interpretação, defendida por ruralistas e setores
interessados na exploração das terras tradicionais, os
povos indígenas só teriam direito à demarcação das
terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro
de 1988. Alternativamente, se não estivessem na terra,
teriam que comprovar a existência de disputa judicial
ou conflito material na mesma data de 5 de outubro de
1988. (site Conectas, 2021)

Como vimos, as Terras Indígenas do Brasil são alvo de
constantes disputas judiciais, e muitos territórios foram esbulhados ao longo da história do Brasil, espremidos e sem
ter lugar para reproduzir seus modos de vida tradicional.
Esses grupos estão constantemente entrando em conflitos
agrários com grandes produtores rurais, mineradoras, empreendedores turísticos e também com pequenos posseiros.
Desde as sesmarias, lá, no Brasil colônia, a divisão de
terras deixou de fora populações não brancas do território
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nacional, e isso gerou e ainda gera um grande conflito no
campo, nas áreas rurais.
Como comprovar, então, que esses povos estavam ocupando terras em disputa em 05 de abril de 1988, se a disputa
por terras no Brasil não tem fim?
A tese é perversa porque legaliza e legitima as violências
a que os povos foram submetidos até a promulgação
da Constituição de 1988, em especial durante a Ditadura Militar. Além disso, ignora o fato de que, até 1988,
os povos indígenas eram tutelados pelo Estado e não
tinham autonomia para lutar, judicialmente, por seus
direitos. Por tudo isso, os povos indígenas vêm dizendo,
em manifestações e mobilizações: “Nossa história não
começa em 1988!”. (Site Conectas, 2021)

Se formos pensar em termos atuais, 310 Terras Indígenas
encontram-se em disputa na justiça, se a tese do “marco temporal” for votada favoravelmente aos moralistas e defensores
dela, milhares de famílias perderão seu território e, como consequência, pode-se prever inúmeras outras decisões anulando
demarcações, com o surgimento de conflitos em regiões pacificadas e o acirramento dos conflitos em áreas já deflagradas.
Além de ir absolutamente contra o que declara a Constituição Federal e a definição estabelecida de demarcação
de terras, modificará causas pétreas de nossa Constituição,
mexerá com uma definição que, desde 1988, já havia um
pacífico jurídico com relação ao tema.
Caso a tese do “marco temporal” seja rejeitada pelos
ministros do STF, as Terras Indígenas que estão congeladas
em alguma etapa do processo de demarcação já não terão,
em tese, nenhum impedimento para que seus processos
administrativos sejam concluídos.
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PL 490/2007

Tramitando desde 2007, o PL 490, visa a mudar o processo de demarcação de terras no Brasil. O projeto foi
originalmente proposto pelo então deputado Homero
Pereira (PR/ Mato Grosso), com a proposta de alterar o
Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973), e ganhou vários apensos ao longo de todos esses anos e tem na tese do “marco
temporal” sua maior justificativa para ser aprovado.
De lá para cá, em 17 anos, o projeto recebeu 13 novos
pontos (apensos) e foi arquivado e desarquivado três
vezes. Após ser desengavetado mais uma vez, na gestão Bolsonaro, o relator do PL, Arthur Maia (DEM-BA),
protocolou um texto-substitutivo, aprovado na íntegra,
sem qualquer alteração proposta por outros deputados,
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O PL 490,
portanto, será encaminhado para votação no plenário da
Câmara dos deputados. (Site, Ecoa Uol, 2021)
Se aprovado, as novas regras abririam espaço para a
exploração hídrica, energética e mineração e garimpo,
expansão da malha viária, caso haja interesse do governo, e libera a entrada e permanência das Forças Armadas
e Polícia Federal, sem a necessidade de consultar as
etnias que ali habitam. Fica também liberado o cultivo
de plantas geneticamente modificadas em Terras Indígenas e o contato com povos isolados em territórios de
“utilidade pública’’. (Site Ecoa Uol, 2021)

Caso o “marco temporal” e a PL 490 vigorem, fica bastante evidente a relação predatória estabelecida entre governo e
povos indígenas, o total desrespeito à Constituição Federal e
a outras leis de que o Brasil é signatário, como a Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que,
dentre outras providências, prevê a consulta prévia aos po-
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vos indígenas e às comunidades tradicionais sobre qualquer
projeto que incida sobre suas terras.
Não sem muita resistência, os povos indígenas vêm enfrentando essas ameaças sofridas e, mesmo com a pandemia
da Covid-19, estiveram em Brasília, no final de agosto, no
Acampamento Terra Livre (ATL), acompanhando a votação do “marco temporal”, sendo esta considerada a maior
mobilização indígena desde as manifestações de 1988, para
assegurar os direitos constitucionais. Logo após, no começo
de setembro, aconteceu a Marcha das Mulheres Indígenas.
Entre duas mobilizações, estiveram, em Brasília, em torno de 12 mil indígenas de diversas etnias. As mobilizações
ganharam enorme destaque na imprensa nacional e internacional; além de Brasília, os indígenas também fizeram
inúmeras mobilizações em seus territórios, bloqueando
temporariamente rodovias e ocupando lugares públicos
para manifestarem contra a tese do “marco temporal” e
a PL 490/2007.
Até o fechamento deste texto, as duas votações estão
suspensas, tanto no STF, com o pedido de vista do processo
pedido pelo ministro Alexandre Morais, quanto na tramitação da PL 490/2007, que teve seu texto aprovado na íntegra
na Comissão de Constituição e Justiça ( CCJ) e segue para
votação na Câmara dos Deputados.
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Capítulo 2. Quem são as crianças
e adolescentes dos povos
indígenas no Brasil?

Segundo o último Censo do IBGE, realizado em 2010,
o Brasil tem cerca de 305 povos, falantes de mais de 280
línguas e estão presentes em todos os estados do Brasil,
inclusive no Piauí, que não entrou nos dados do censo
de 2010, segundo o qual havia, no Brasil, uma população
estimada de quase 900.000.00 indivíduos que ocupam
cerca de 12% do território nacional.
O que esses números nos dizem? Concretamente, os
números geralmente conversam muito pouco conosco,
principalmente quando eles são carentes de outras análises.
Números são importantes para refletirmos sobre a temática
abordada neste texto e, principalmente, para compreender
processos de conflito e inviabilização, pois essas duas palavras estão intimamente conectadas quando pensamos em
povos indígenas.
Há uns anos, no Brasil, foi amplamente publicizada a frase
“É muita terra para pouco índio”. Muitos questionamentos
foram feitos acerca da quantidade de indígenas existentes
no Brasil com relação à ocupação territorial, e essa é base
principal dos conflitos e negação de direitos para essas po-
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pulações. A invisibilidade dessas populações se dissipa por
completo, e eles passam de invisibilizados para protagonistas
de uma luta sangrenta por demarcação de terras no Brasil,
terras essas com muito valor econômico, que saem do mercado quando são garantidas e demarcadas.
Mas o que a luta pela demarcação de terras tem a ver
com escola? Para os povos indígenas e para os povos do
campo em geral, escola e território são uma dupla praticamente inseparável.
Começando pela luta pelo direito ao território em si,
onde todas as pessoas que vivem naquela comunidade
são envolvidas diretamente no processo de educação,
crianças, adolescentes, adultos e anciãos participam
ativamente desse processo que, na maioria das vezes,
envolve violência, insegurança e ausência completa de
políticas públicas, incluindo o direito à educação.
Como pensar em escola, se você não tem um chão para
pisar? O processo de escolarização e construção de escolas
em comunidades indígenas, que é garantido por lei, teve que
ser adiado ou mesmo nunca alcançado para garantir o direito
mais fundamental de todos, o direito à vida, à existência.
Na Bahia, temos o exemplo das mulheres indígenas
da etnia Kiriiri, que só foram completar o ensino médio
depois dos trinta anos de idade, porque, antes disso,
estavam totalmente envolvidas com a demarcação de
seu território.
A escola para povos indígenas está diretamente relacionada com território garantido e demarcado. Essas terras são alvo de disputa e violências diversas contra eles.
O Brasil, antes de ser pensando como Estado-nação, tem
invisibilizado sistematicamente os povos originários.
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Colocá-los no eixo central dos conflitos e na periferia dos
direitos é invisibilizá-los e, quando é estratégico, negam-lhes
direitos, inclusive os subjetivos, e esbulham suas terras de
forma contínua e sistemática. Esta segue sendo a práxis do
sistema político brasileiro.
Os números do IBGE, ao evidenciar que os povos indígenas são 1% da população brasileira, passam a impressão
de que os indígenas desaparecerão, mas esses números não
nos contam que a população indígena do Brasil cresce até
duas vezes mais que a população não indígena.
Com base nos dados do Censo 2010, o IBGE revela que
a população indígena no País cresceu 205% desde 1991,
quando foi feito o primeiro levantamento no modelo atual. À
época, os índios somavam 294 mil. O número chegou a 734 mil
no Censo de 2000, 150% de aumento na comparação com 1991.1
Portanto, a população indígena não está em escala
decrescente, eles estão em 12% do território nacional,
apesar do evidente avanço das fronteiras agrícolas nesses territórios, com explorações que variam de garimpo
ilegal, retirada de madeira, construção de grandes empreendimentos com interesses turísticos a plantio de
soja e outras monoculturas.
O modelo econômico seguido pelo Brasil é extremamente predatório para os povos indígenas e comunidades
tradicionais em geral. Exportar matéria primária, como ferro,
alumínio, dentre outros, assim como produtos agrícolas, em
nada contribui para a sobrevivência desses povos nem para
o meio ambiente.

1

Leia mais em <https://d24am.com/amazonia/censo-revela-que-52-dapopulacao-do-amazonas-e-formada-por-indigenas/>.
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A ESCOLA

A forma como o ensino foi construído para ser repassado para a população brasileira é um dos principais
fatores de racismo e de discriminação contra povos
indígenas.
Em um processo de apagamento, a história dos indígenas
no Brasil foi transmitida de forma folclorizada, deturpada,
muitas vezes romantizada. Foi criado um modelo único de
indígena, de pele morena, olhos puxados, cabelos pretos
e ultralisos, seminu, sempre ligado à natureza e que não
entendia bem o português, uma figura caricata, despida de
vida e participação política, ligado ao passado, ao remoto,
em vias de extinção.
Indígenas eram lembrados de forma também caricata
e cheia de preconceitos no dia 19 de abril, “Dia do Índio”,
quando eram distribuídos apitos para os estudantes, os
rostos eram pintados e eram induzidos a bater na boca ao
som de “uuuhhh”, remetendo a um povo selvagem que havia habitado o Brasil e que somente existia em bem pouca
quantidade na Amazônia.
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A construção desse indígena nos livros e nos ensinos das
escolas do Brasil não era somente pautada na desinformação por parte dos educadores, havia um projeto de “nação
desenvolvida” no qual não cabia aos indígenas parte dessa
construção de Brasil. Dessa maneira, quanto mais caricatos
e ligados ao passado, melhor.
As escolas indígenas no Brasil são a prova de que
outras pedagogias são possíveis e viáveis, respeitando a diversidade de povos e tradições que fazem parte
desse país.
A década de 1990 marcou o esforço das leis educacionais
para garantir a todos os brasileiros um ensino de qualidade
em que o acesso à educação aos menos favorecidos fosse
garantido, assim como o acesso a um conjunto de conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. Propunha-se também o fortalecimento da unidade nacional através do
respeito à diversidade, que é a marca cultural do país.
Para garantir esse direito à diversidade, as leis brasileiras tiveram que romper com práticas assistencialistas,
assimilacionistas e integradoras que eram vigentes até
então e que, por muitas décadas, marcaram a convivência
dos povos indígenas com o Estado brasileiro.
No Censo Escolar Indígena de 1999, realizado pelo MEC/
INEP, existiam 1.392 escolas indígenas, onde lecionavam
3.059 professores indígenas e 939 professores não indígenas
(GRUPIONI, 2002). Apenas em 2002 esse Censo Escolar
Indígena foi publicado, depois de uma demora de mais de
dois anos.
O Censo Escolar de 2005 identificou 2.323 escolas indígenas, em todos os Estados da Federação, com exceção do
Piauí e do Rio Grande do Norte. Em termos de dependência
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administrativa, há mais escolas municipais (52,39%) que
estaduais (46,66%), com 0,95% de escolas particulares. Há
diferenças importantes entre as regiões, que merecem ser
evidenciadas: enquanto, nas regiões Norte (62,08%) e Centro-Oeste (83,93%), predominam as escolas municipais, nas
regiões Nordeste (83,93%), Sudeste (77,55%) e Sul (71,30%)
predominam as escolas estaduais (GRUPIONI, 2018).
O Censo Escolar da Educação Básica de 2018 verificou que, nas 3.345 escolas indígenas, foram registradas
255.888 matrículas de estudantes, que contam com 22.590
professores.
No ano de 2018, 1.029 escolas indígenas não funcionaram
em prédios escolares; 1.027 escolas indígenas não estavam
regularizadas por seus sistemas de ensino. Do total de escolas, 1.539 eram estaduais, distribuídas em 26 unidades
federativas. Outras 1.806 são escolas municipais e estão em
203 municípios. Ao todo, 3.288 escolas estão localizadas em
área rural e 57 escolas em área urbana.
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3. 371

escolas em Terras Indígenas
em 427 municípios

40,7%

não tem
água potável

43%
não tem

energia elétrica

Os dados do Censo Escolar 2019 apontam que o
Brasil tem 3. 371 escolas em Terras Indígenas, com
253.117 matrículas em 427 municípios. Dessas escolas,
59,3% têm água potável, 96,9% têm banheiros, 57%
têm energia elétrica e 66,1% têm esgoto.
A educação escolar indígena é oferecida exclusivamente para alunos indígenas, por professores prioritariamente indígenas oriundos das respectivas comunidades.
As escolas indígenas estão localizadas em terras ocupadas
por comunidades indígenas, independentemente da situação de regularização fundiária, que podem se estender
por territórios de um ou mais estados ou por municípios
contíguos. As atividades de aprendizagem são desenvolvidas nas línguas maternas das comunidades, sejam essas
línguas indígenas ou língua portuguesa (Resolução CNE/
CEB nº 5/2012). Essas escolas são consideradas pelo CNE
(Resolução CNE/CEB nº 3/1999) uma categoria específica de estabelecimento escolar de ensino e, por isso, têm
autonomia pedagógica, organizativa e gerencial (INEP,
2019, p. 40).
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM ESCOLAS INDÍGENAS
Segundo o trabalho “Educação especial em escolas
do campo e indígenas: configurações em microcontextos
brasileiros”, de Washington Cesar Shoiti Nozu, Michele
Aparecida Sá e Allan Rocha Damasceno, de 2019, desde
os anos 2000, as políticas de inclusão vêm sendo implementadas nas escolas do país, especialmente após a
aprovação da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva Inclusiva. Ainda de acordo com os autores,
“as interfaces Educação Especial e Educação do Campo/
Educação Escolar Indígena, no cenário da inclusão escolar,
evocam reflexões complexas sobre os sujeitos, os tempos,
os espaços e as práticas pedagógicas”.
A reflexão sobre a educação inclusiva nesse contexto
inclui compreender também as identidades múltiplas dos
sujeitos em questão e suas posições em razão de diferenciações biológicas e/ou culturais/ de origem. Por outro
lado, é necessário considerar as especificidades da escola
indígena, não apenas por suas características físicas, mas
também em relação às suas particularidades relacionadas
à cultura, língua e socialização, por exemplo.
Ainda de acordo com esse estudo, os principais obstáculos enfrentados para incluir alunos PAEE em escolas do
campo são: a) escassez dos materiais e recursos pedagógicos para serem usados nas Salas de Recursos Multifuncionais, para atender os estudantes PAEE; b) a ausência
de formação continuada para os professores que atuam
com o PAEE; c) desconhecimento dos professores da sala
comum referente aos objetivos preconizados pelos dis-
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positivos legais, em relação ao Atendimento Educacional
Especializado para o PAEE, pois esse atendimento acaba
se restringindo apenas como um reforço escolar; d) dificuldade para realizar o planejamento entre os professores das
classes comuns e o professor do Atendimento Educacional
Especializado; e) realização do Atendimento Educacional
Especializado em Salas de Recursos Multifuncionais no
mesmo horário da escolarização (NOZU et al., 2019).
Por fim, os autores identificaram as dificuldades para
que a educação inclusiva aconteça nos territórios indígenas e nas escolas em que essa população se matricula. O
descaso do poder público para efetivar de fato a educação
inclusiva é apontada como um dos principais obstáculos
para sua realização, o que constitui uma forma de violação
de direitos de crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Esse cenário se agrava quando consideramos as
atuais tentativas de alterar as leis para educação inclusiva
produzidas pelo atual governo federal e exige atenção e
monitoramento redobrados para que se torne implementada de fato.

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NOS ESTADOS DO
MARANHÃO, AMAZONAS E AMAPÁ
MARANHÃO

Segundo dados do governo do estado do Maranhão,
o estado tem 16 Terras Indígenas demarcadas, distribuídas em 31 municípios. É um dos estados com maior
extensão de Terras Indígenas no Brasil, tanto em tempos
mais antigos, quanto atualmente. No século XVII, o Ma64
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ranhão chegou a registrar 250 mil indígenas de 30 etnias
diferentes. Conforme o último Censo, de 2010, o estado
contava com quase 40 mil indígenas. Desses, 76% vivem
em Terras Indígenas.
De acordo com a Funai, existem atualmente sete etnias
indígenas vivendo no Maranhão: Ka’apor, Guajá, Tenetehara/
Guajajara, Timbira, Kanela, Krikati e Gamela. Esses dados
quase nunca correspondem inteiramente à realidade, porque
sempre há novos processos de emergência étnica, protagonizados por grupos em intensos movimentos de afirmação
de suas identidades. Nem todas as Terras Indígenas no
Maranhão estão demarcadas, como é o caso da Terra do
povo Gamela.
Das 3371 escolas indígenas registradas no Brasil no
último Censo Escolar Indígena, em 2019, 539 estão no
norte do país, onde também está localizada parte significativa da população indígena brasileira. No Maranhão,
um curso de licenciatura superior indígena é oferecido
pela Universidade Estadual do Maranhão (Uema), e os
professores indígenas também contam com plano de carreira da profissão no âmbito do serviço público estadual.
Ainda segundo o governo do estado, nos últimos anos,
foram construídas 15 novas escolas em Terras Indígenas no
Maranhão, cuja arquitetura respeita traços e elementos das
etnias indígenas que vivem no estado.
Destaque para a construção de Escolas Dignas nas aldeias e distribuição de equipamentos para as unidades
educacionais, que vêm crescendo nos últimos quatro
anos. Só no ano passado, foram oito unidades novas
inauguradas. Sete novas unidades estão com obras em
andamento e seis estão em fase de elaboração de pro-
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jeto. Também na área da educação, foi garantido apoio
ao transporte escolar para comunidades indígenas.1

Implantado pelo governo do estado do Maranhão desde
2015, o programa “Escola Digna” vem beneficiando a Educação Escolar Indígena no Estado do Maranhão. O programa
tem como princípio
Uma política educacional baseada nos princípios
orientadores de inclusão social, respeito à diversidade,
formação integral e integrada, gestão democrática e
participativa, ensino comprometido e aprendizagem
significativa e espaços escolares dignos e acolhedores.
Essas são as metas definidas na Macropolítica de Educação do Maranhão. 2

Assim, através desse programa, estão sendo construídas
escolas dignas nas Terras Indígenas do Maranhão, além da
oferta do curso de licenciatura para formar professores indígenas e do plano de carreira para os professores. Com esse
programa, o estado do Maranhão acredita ter avançado em
seus programas educacionais no sentido de promover uma
educação mais inclusiva para todos.
Mesmo com os avanços do Programa Escola Digna,
ainda há muito a se avançar na educação escolar indígena
no Maranhão, que ainda carece de muitas escolas a serem
construídas, de melhorias no ensino ofertado, na qualificação
de professores indígenas, material didático etc.
Como vimos, o Maranhão tem uma grande parcela de
Terras Indígenas demarcadas, o que, entretanto, não garante
a segurança desses territórios. Nos últimos anos, os povos
1
2

Leia mais: <edu.maranhao.gov.br>.
Leia mais: <edu.maranhao.gov.br>.
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indígenas do Maranhão têm sido vítimas de um verdadeiro
massacre, devido à intrusão de suas terras por madeireiros,
garimpeiros e todo tipo de ação exploratória ilegal, que causa
conflitos sangrentos nos territórios indígenas do Maranhão.
Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), em
10 anos, foram assassinados 35 indígenas no estado, três
deles tendo sido mortos no ano de 2019.
O interesse de expulsar e de desorganizar as populações
indígenas, que protegem a floresta, tem o motivo político, mas
a gente observa também o motivo econômico, pois tem os
interesses do mercado da madeira, do minério e da abertura
de pastos para o agronegócio. E essas terras não são fáceis
de explorar se as populações indígenas são politicamente
organizadas, pois elas protegem o território, como é o caso
da população Guajajara, disse João Coimbra, consultor no
Brasil para organização ambiental e de direitos humanos da
Amazon Watch. 3
Esses conflitos afetam sobremaneira a educação dos
indígenas em seus territórios, gerando um grande clima
de medo e insegurança. De todos os casos de assassinatos de indígenas cometidos no Maranhão, nenhum teve
os culpados pelos crimes identificados e punidos, e os
casos continuam até hoje inconclusos.
Muito recorrente também é o assassinato de indígenas
em atropelamentos pelos caminhões que transportam madeira ilegalmente.
Segundo Antonio Pedrosa, assessor jurídico e membro da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos
(SMDH), a maioria dos casos teria relação com o conflito
3

Leia mais: <www.g1.com.br/conflitosnomaranhao>.
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com madeireiros, mas muitos não tiveram uma conclusão por falta de investigação. Tem algumas situações
que nunca foram explicadas pelo sistema de segurança pública. Por exemplo, mortes por atropelamento,
caminhões madeireiros que atropelam indígenas nas
rodovias, nas estradas vicinais. Isso nunca houve uma
investigação para identificar se foi crime proposital ou
forma de eliminação das pessoas, afirmou Pedrosa. 4

Os casos de violência em Terras Indígenas não são
isolados, acontecem praticamente em todas as Terras
Indígenas no Brasil e não há como não relacionar toda
essa insegurança aos processos educacionais. Ela faz
com que os índices de escolarização de indígenas no
Brasil sejam mais baixos se comparados aos de não indígenas. Mesmo com toda a segurança das leis, o Estado
brasileiro falha miseravelmente na proteção e segurança
dos territórios indígenas.
Dados em si são importantes, mas precisam ser analisados e contextualizados. Sem atualizações desde 2019, não
sabemos os dados oficiais atuais sobre educação escolar
indígena no Brasil, mas, já em 2019, pudemos perceber uma
retração no número de matrículas indígenas em relação aos
números de 2018. Ainda não sabemos oficialmente os impactos da pandemia da Covid 19 sobre os dados das escolas
indígenas no Brasil.
A luta pela demarcação de terras no Brasil tem um impacto direto sobre a educação escolar indígena, como já foi
mencionado aqui, e, nesse momento, estamos assistindo a um
grande número de ataques sistemáticos aos povos indígenas,
seus territórios e seus direitos, por parte do governo federal.
4

Leia mais: <www.cimi.org.br>.
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AMAZONAS

O Amazonas é a maior das 27 unidades federativas do
Brasil. Segundo o Censo de 2010, a população indígena do
Amazonas ultrapassava o número de 190 mil indivíduos.
Com mais de 70 etnias indígenas, o estado do Amazonas
tem a maior área territorial dos estados brasileiros e
também a maior extensão de Terras Indígenas. Em contrapartida, é o estado com menor densidade demográfica.
O estado abriga algumas das maiores Terras Indígenas
do país, como a TI Yanomami, que cobre 9664975 hectares
(96650 km²) de florestas, compartilhados com o estado de
Roraima.
Os povos indígenas no estado do Amazonas foram
fortemente marcados por uma educação não diferenciada, etnocida e assimilacionista, mesmo após a obrigatoriedade de oferta de escolarização indígena específica
e diferenciada, garantida pela Constituição de 1988 e
especificada em lei na década de 1990.
A página da Secretaria de Educação do Estado (Seduc-AM) informa que, até 2005, como na maior parte das escolas para indígenas em todo o país, o Estado não trabalhava
com os princípios da educação escolar indígena específica e
diferenciada. Atualmente, a Secretaria de Educação declara
que vem implementando essa política com sucesso. São
mais de 50 mil alunos indígenas regularmente matriculados nas redes municipal e estadual de ensino em todo
o Amazonas.
Para assegurar a permanência dos estudantes indígenas
em suas escolas, o Governo do Estado põe em ação uma série de medidas, inclusive a formação específica de professores indígenas por meio do projeto Pirayawara. Pelo projeto,
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a Seduc já formou ou está dando continuidade ao processo
de formação de mais de 700 professores de educação indígena, para atuação em escolas que, em sua maioria, ficam
localizadas nas próprias aldeias: “A meta principal do projeto
Pirayawara é garantir aos povos indígenas uma educação
diferenciada, específica, intercultural, bilíngue, de qualidade
e que responda aos anseios desses povos.”5
Se compararmos os números da população indígena
no Amazonas com os da oferta de Educação Escolar Indígena específica, bilíngue e diferenciada, percebemos
que o estado que abriga o maior número de indígenas do
país está bem defasado nesse aspecto. 6 O que existe em
grande parte do Amazonas são centros não convencionais
de ensino criados por iniciativa dos próprios indígenas, como
a escola existente no Parque das Tribos, ocupação indígena
no oeste da cidade de Manaus, espaço em que vivem cerca
de 1200 indígenas de diversas etnias.
Nesses espaços, é oferecida uma educação voltada para
a preservação das culturas indígenas, tais como o ensino
das línguas maternas e de modos próprios de fazer e viver.
O ensino das matérias curriculares formais, que são também
oferecidas nas escolas indígenas em outros estados, fica
de fora do currículo, obrigando os indígenas a estudar em
escolas não indígenas, onde enfrentam preconceitos e todo
tipo de discriminação.
O antropólogo Roberto Santos Murabac Sobrinho realizou estudo com crianças da etnia Sateré Mawé, uma das
muitas etnias que vivem na zona urbana de Manaus. Elas
5
6

Saiba mais: <http://www.educacao.amazonas.gov.br>.
Atualmente, foram construídas duas escolas municipais em Manaus que
oferecem Educação Escolar Indígena.
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viviam na comunidade chamada Waykihu (estrela) e eram
atendidas por escolas regulares porque, na época da pesquisa, em 2010, não havia escolas indígenas em Manaus. As
crianças Sateré eram obrigadas, então, a frequentar escolas não indígenas e enfrentavam muitos preconceitos
por parte dos professores, que não entendiam sua língua
e educavam as crianças ainda com a visão integracionista e assimilacionista tão presentes e marcantes em
décadas passadas.
Sobrinho dá o exemplo de uma atividade em que a professora de matemática passou conteúdo relativo às quatro
operações:
Uma das questões tinha o seguinte enunciado: “Uma
passagem de ônibus custa R$ 1,80 (um real e oitenta
centavos). Quanto pagarão sete pessoas para se deslocar de um lugar para outro no transporte?” A resposta
de Larissa Sateré Mawé (11 anos), que sempre participa
da brincadeira de ônibus na comunidade, juntamente
com as outras crianças, e costuma assumir o papel da
cobradora por ser uma das crianças com maior idade,
assim foi elaborada: “Lá na comunidade, quando a gente
brinca de ônibus e eu sou a cobradora, quanto mais
gente tem no ônibus, mais tem que pagar. Como nós
não temos dinheiro de verdade, a gente usa folhas, as
pequenas valem pouco e as grandes valem mais. Então,
se são sete pessoas que vão andar no ônibus, elas vão
ter que pagar muito. Se fosse só uma mesmo, bastava
uma folha pequena.” (Larissa, 11 anos). A professora,
ao ler a resposta, considerou-a errada, pois a criança
não deu o resultado que ela esperava. Reportando-se
à menina de forma bastante autoritária, disse: “Tá tudo
errado, você não sabe nada de matemática. Eu ensinei
os números e cadê o resultado?” (Professora Margarida).
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Deu um castigo pelo erro e mandou Larissa para casa,
na metade da aula. A menina saiu da sala de aula feliz e
foi para sua casa. (SOBRINHO, 2010)

Ficar feliz por receber uma punição foi o que aconteceu
com Larissa Sateré, que certamente se sentia mais confortável na sua comunidade, com seus pares, pessoas que
entendiam o seu jeito de ver e de pensar o mundo. Por isso é
tão importante a Educação Escolar Indígena, um espaço
onde, além do currículo formal, a criança e o adolescente
indígena também possam ser educados dentro dos princípios e conhecimentos tradicionais de seu povo.
Culturas e saberes tradicionais são conhecimentos como
quaisquer outros e por que não aprendê-los na escola?
Um ponto a ser destacado é que as culturas não estão
em um nível de inter-relação entre os saberes das escolas e os das comunidades indígenas. Estudos teóricos
a respeito da cultura sugerem que sejam deixadas de
lado as definições de cultura configuradas como sistemas fechados e que, no lugar delas, os conceitos sejam
trabalhados com base em processos de circulação de
significados, o que se constitui um grande desafio para
as escolas. (SOBRINHO, 2010)

Um dito que os indígenas gostam muito de expressar é:
“posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou”.
Toda a política integracionista conduzida ao longo de séculos
pelo Estado brasileiro para que indígenas deixassem de ser
indígenas acabou por produzir, na consciência da sociedade
nacional em geral, a ideia de que indígenas que fazem uso
de elementos supostamente de outras culturas deixam de
ser indígenas. Não se percebe que, em qualquer contexto
sociocultural, estamos o tempo todo fazendo isso, sejamos
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indígenas ou não, e de nenhuma maneira isso é atestado
de que estejamos deixando de ser nós mesmos. Mas essa
cobrança de uma suposta “autenticidade” ou mesmo “pureza” com relação às populações indígenas acontece muito
corriqueiramente: se está com celular, não é indígena mais;
se usa redes sociais, se fala português etc.
As culturas estão em permanente mudança, dialogando umas com as outras, não necessariamente em
prejuízo para suas identidades, mas, frequentemente, o
contrário disso.
A escola ainda não foi capaz de mudar essa visão de
indígena dos antiquados livros didáticos, em especial os de
História. A grande ascensão da juventude indígena às redes
sociais é, possivelmente, um instrumento para isso. Através
das postagens, vídeos e outros recursos de mídia que indígenas têm usado em suas páginas, parcelas cada vez maiores
de uma sociedade que desconhece os indígenas na vida real
podem se informar e ter melhor entendimento da história e
da atualidade de seu próprio país.
AMAPÁ

O estado do Amapá é o 18º maior estado do Brasil e faz
fronteira com o Pará, Guiana Francesa e Suriname.
Segundo dados no site do governo do estado, a população indígena do Amapá é de cerca de 11 mil indígenas, mas é
importante ressaltar que esse dado pode estar desatualizado.
No Amapá, vivem cinco etnias indígenas: Karipuna, Palikur,
Galibi-Marworno, Galibi-Kalinã e Waiãpi.7

7

Leia mais: <www.sepi.ap.gov.br>.
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Em 2018, o Amapá contava com 56 escolas indígenas
estaduais, com 423 professores e pedagogos atuando
nessas unidades de ensino, atendendo cerca de 5 mil
alunos. 8
A Secretaria de Estado da Educação (Seed) atende
pouco mais de 3 mil crianças nas aldeias nas séries
iniciais da educação infantil, onde todos os professores
que lecionam no Ensino Fundamental I são indígenas.
Nos Ensinos Fundamental II e Médio, a Seed atua com
professores indígenas e não indígenas. Já o ingresso nos
cursos de ensino superior ocorre pelo sistema de cotas
e processo seletivo.

Existe também no estado o plano de carreira para
professores indígenas e o curso superior de Licenciatura
Intercultural Indígena, oferecido pela Universidade Federal do Amapá – Unifap. O curso de licenciatura intercultural
indígena é fundamental para formar professores indígenas
para atuarem no ensino médio, em que geralmente existe
carência grande desses profissionais para as escolas indígenas, e as escolas acabam por contratar profissionais não
indígenas.
Em 2019, o CLII atualizou o PPC do Curso enquanto
uma resposta às novas demandas das comunidades
indígenas por ele atendidas e das políticas nacionais da
Educação Escolar Indígena. Essa Licenciatura Intercultural contribuiu para a formação de professores pesquisadores capazes de compreender seus contextos locais/
regionais e intervir com autonomia no desenvolvimento
de projetos, pesquisas, estudos e ações direcionadas
à educação escolar, mas também relacionadas com o
8

Leia mais: <www.portal.ap.gov.br>.
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contexto indígena nacional. Nesse mesmo ano, o Curso passou pelo processo de Avaliação do MEC, tendo
recebido o conceito 4,0. 9

A escola do campo é um espaço comunitário importante
para as comunidades tradicionais, ela representa um lugar
que, além de transmissão de conhecimentos, é um importante espaço físico, equipado com biblioteca, salas, cozinha,
um espaço que pode ser utilizado também para tomadas
de decisões importantes para as comunidades. A Educação Escolar Indígena, desde que foi regulamentada, ficou
sob responsabilidade dos estados, podendo os municípios
também a oferecerem, como coparticipantes do sistema
público de ensino.
Podemos perceber um pouco das diferenças entre
os estados do Maranhão, Amazonas e Amapá. Mesmo
o Amazonas tendo o maior número de indígenas e de
comunidades indígenas, a Educação Escolar Indígena
lá ainda não é tão estruturada quanto nos estados do
Maranhão e do Amapá.
Além da imensa luta das organizações indígenas e indigenistas e de setores acadêmicos para que a Educação
Escolar Indígena possa acontecer nos estados da forma
como ela deve ser por Lei, é preciso vontade política para
que as secretarias de educação estejam qualificadas para
oferecer essa modalidade específica de educação e que haja
recursos para o sistema funcionar.
O movimento indígena organizado vem discutindo essa
política de Educação diferenciada há muito tempo. Mas
os nossos governantes querem implantar essa homo9

Leia mais: <http://www.unifap.br>.
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geneização. Essa política tem dizimado várias línguas e
várias culturas, protesta João Paulo Barreto, doutor em
Antropologia pela Universidade Federal do Amazonas
(Ufam) e indígena da etnia tukano.10

EDUCAÇÃO E GÊNERO

Pelas informações acessadas, nenhum dos três estados
aqui tratados tem dados de Educação Escolar Indígena com
recorte de gênero.
Sabemos, porém, das especificidades que acabam
sendo condicionantes para que meninas indígenas deixem a escola antes dos meninos. Os principais motivos
são gravidez precoce, casamento infantil, trabalho doméstico, responsabilização financeira precoce, violência
de gênero no trajeto ou na própria escola, assédio, preconceito, insegurança territorial.
As meninas indígenas também se encaixam nessa realidade nacional, com a diferença de que, além de todas essas
situações, elas ainda enfrentam a insegurança, a violência
territorial e o preconceito racial que as desmotivam a
estudar em “escola de branco”. Por isso é tão importante
a manutenção das escolas nas comunidades indígenas em
todos os níveis do ensino básico.
Mesmo dentro dos territórios, os constantes ataques
às Terras Indígenas fazem com que os pais e mães fiquem com receio de mandar os filhos à escola, o que se
agrava ainda mais no caso das meninas, que estão mais
sujeitas a sofrerem violências, inclusive sexuais, ao circularem em áreas desprotegidas, posto que as escolas
10

Leia mais: <www.educacao.amazonas.gov.br>.
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frequentemente estão em outras comunidades que não
as de sua residência.
Dos 13 aos 18 anos, período que para muitos jovens do
Brasil representa uma vida plena, em que a adolescência
pode ser vivida com garantia de direitos e o processo educacional parece natural, essa não é a realidade se formos
observar a evasão com recortes de gênero, raça e classe.
Essa é a fase mais difícil para estudantes das populações
mais vulneráveis conseguirem vencer o gargalo dos últimos
anos do ensino fundamental e do ensino médio.
Os números da exclusão só aumentaram durante a crise sanitária da Covid-19, que marcou tão fortemente o ano
de 2020 e continua muito presente em 2021. Além de todas
as dificuldades que a juventude excluída enfrenta, a pandemia ainda evidenciou o enorme problema da exclusão
digital no Brasil. Impedidos de frequentar as escolas devido
aos enormes risco de contaminação, os jovens se viram diante
da alternativa única viável para seguirem com seus estudos:
a frequência escolar por via remota, digital. Mas como fazer
isso com internet precária ou inexistente? Com equipamentos
inadequados, compartilhados ou mesmo indisponíveis? Em
ambientes totalmente inadequados para o aprendizado? Os
impactos da Covid-19 para a educação no Brasil e no mundo
são imensos e atingem principalmente as populações mais
excluídas, aprofundando as desigualdades sociais.
Um estudo da Plan Internacional, intitulado Vidas Interrompidas, traz dados do Brasil e do mundo, com recorte
de gênero.
A primeira etapa da pesquisa Vidas Interrompidas, divulgada no ano passado, descobriu que 19% das meninas
em todo o mundo acreditam que a Covid-19 as forçará
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a suspender temporariamente seus estudos, enquanto
7% temem ter que abandonar a escola. No auge da
primeira onda da pandemia, 1,5 bilhão de estudantes
foram afetados pelo fechamento de escolas, que ocorreu
em 194 países em quase toda a Europa, África, América
Latina e Ásia.11

É nítido o tanto que a crise sanitária afetou e afeta a vida
de milhões de pessoas no mundo, além dos danos para a
economia, a educação e, claro, a saúde pública. O confinamento e o distanciamento social também causaram
muitos danos à saúde mental, o que impactou de modo
decisivo adolescentes, muitos dos quais desenvolveram
altos índices de ansiedade, afetando muito os seus
estudos.
O estudo também descobriu que a interrupção nos estudos, combinada ao medo do próprio vírus e à necessidade de se adaptar a medidas de isolamento social, afetou
a saúde mental das meninas e muitas participantes da
pesquisa precisaram lidar com o estresse e a ansiedade. “Eu senti que estava piorando de várias maneiras,
porque todos nós sabemos que nem sempre é possível
ter uma boa saúde mental quando você não pode sair,
ver pessoas e ter contato físico. Fico muito triste porque
sempre fui uma pessoa muito sociável e agora ficar em
casa com apenas duas pessoas não é nada fácil”, disse
Rita, de 18 anos.

Um fator muito importante e decisivo que afasta meninas
e mulheres dos estudos é o machismo estrutural. Meninas
indígenas, negras, quilombolas são responsabilizadas pelo
trabalho doméstico de modo diferente de seus irmãos; me11

Leia mais: <www.plan.org.br>.
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ninas adolescentes ficam grávidas e, em muitos casos, são
mães solo, o que também as afasta dos estudos; sofrem assédio e abusos sexuais, muitas vezes no próprio núcleo familiar.
Todos esses fatos estão relacionados ao machismo. Então,
muitas barreiras que impedem ou atrasam o desempenho escolar de meninas e mulheres estão intimamente
ligadas ao sistema patriarcal e a como o machismo afeta
diretamente a vida dessas mulheres.
INSEGURANÇA TERRITORIAL | EDUCAÇÃO |
VULNERABILIDADE| INVISIBILIDADE

Um dos pontos reforçados ao longo deste texto é a importância da demarcação de Terras Indígenas, como direito
básico à garantia da reprodução física e cultural desses
povos, como prega a Constituição Federal.
O Brasil tem leis bastante competentes e avançadas
que garantem os direitos dos povos indígenas, (à educação, saúde e demarcação de Terras Indígenas). Nossa
Constituição é considerada como uma das mais avançadas e progressistas do mundo, e as leis complementares que garantem os direitos indígenas são igualmente
avançadas. O que acontece, então? Por que o Brasil tem
tanta injustiça social e tantos conflitos agrários?
Desde a época colonial, o Brasil optou por uma economia
extremamente predatória, que tem como marco a escassez
da terra, dos recursos minerais e hídricos. Somos campeões
de exportação de produtos primários para outros países, o
que exige uma imensa quantidade de terras e de recursos
naturais.
É urgente discutir sobre racismo institucional, que está
nas estruturas das repartições públicas, que refletem di-
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retamente nas decisões tomadas pelo parlamento e pelo
judiciário brasileiro, fazendo com que toda nossa legislação
considerada avançada e progressista pareça invisível aos
olhos de quem as aplica. Elas são simplesmente desconsideradas ou são feitas inúmeras manobras jurídicas para que
as leis não sejam aplicadas.
Sabemos que o processo educacional vai muito além
dos muros da escola, mas como garantir uma educação
formal e diferenciada de qualidade diante de tanta insegurança territorial?
Isso não afeta somente o processo de escolarização
desses povos, mas também muito fortemente a saúde
mental deles, que apresentam um índice de suicídio
maior que a média nacional, principalmente entre jovens.
O estudo das Nações Unidas relativo à “Situação mundial dos povos indígenas”, de 2009, localiza o suicídio
dos jovens indígenas em um contexto de discriminação,
marginalização, colonização traumática e perda das
tradicionais formas de vida. Muitos jovens indígenas
sentem-se isolados, fora de lugar tanto em suas comunidades, ao não encontrar nelas um lugar adequado às
suas necessidades, quanto nas sociedades envolventes,
pela profunda discriminação que os não indígenas têm
contra esta população. (Suicídio Adolescente em Povos
Indígenas – Unicef ).

Percorrendo muitas comunidades indígenas da Bahia, é
possível testemunhar a imensa precariedade das escolas em
territórios não demarcados, isso quando há escolas. Muitas
construções improvisadas, muitas “escolas” debaixo de
mangueiras frondosas que, no máximo, deveriam servir
para oferecer sombra e suco de manga. Além da falta de
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estrutura mínima, o transporte escolar é precário e gera
um sem-número de riscos para as crianças e os jovens
chegarem até a escola. Há descaso com a merenda escolar, com baixo índice nutricional, muitas vezes menosprezando as comidas tradicionais e a produção local. O
material didático também é ineficaz e, na grande maioria
das escolas do Brasil, não tem material diferenciado e
adequado para atender à especificidade do povo.
Em vez de serem tidas como povos do passado, essas
populações deveriam ser vistas como povos do futuro, com
modo de vida que impacta muito menos o planeta, que consegue explorar a terra de maneira a não desgastar todo o
recurso que há nela, vivendo de maneira sustentável. Voltar
o olhar para as culturas dos povos originários significa
olhar para o futuro e não para o passado.
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Ao longo do texto, foram abordados vários tópicos
que demonstraram e ilustraram como a invisibilização e o
apagamento histórico dos povos indígenas no Brasil foram
construídos de forma intencional e com interesses econômicos e fundiários.
Antes da Constituição de 1988, as políticas e a legislação no Brasil eram dedicadas a integrar e assimilar as
populações indígenas à massa indiferenciada da sociedade
Nacional. Para tal, já no período republicano, o SPI (Serviço
de Proteção aos Índios) tinha o objetivo de circunscrever e
reduzir os territórios indígenas tradicionais, submetendo suas
populações a regimes subalternos de trabalho, articulados à
produção capitalista periférica. No âmbito da educação, os
povos indígenas eram submetidos a processos de etnocídio
e transfiguração cultural em escolas mantidas por congregações religiosas ou pelo próprio Estado, que os impediam
de manifestar suas línguas, crenças e tradições.
Quando, no final da década de 1960, foi criada a Funai
(Fundação Nacional do Índio), sua educação continuou sob
responsabilidade do órgão indigenista, sem nenhum respeito
à diversidade cultural, línguas maternas e crenças.
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No âmbito jurídico, os indígenas eram considerados “relativamente capazes”, o que os punha sob tutela direta do
Estado. A eles não era permitido atuar como cidadãos plenos,
não podendo, por exemplo, ingressar em juízo em defesa de
seus direitos e interesses, tirar passaportes ou mesmo viajar
desacompanhados dentro do próprio território nacional sem
autorização do órgão tutelar. O mesmo impedimento acontecia com relação ao acesso a título de eleitor ou a pleitear
cargos públicos. Ou seja, o direito ao exercício da cidadania
plena em seu próprio país lhes era negado, conferindo-lhes
um estatuto jurídico equivalente ao dos menores de dezesseis anos de idade.
No texto também foi demonstrado como a escola, de
modo geral, teve e tem tido papel fundamental na produção
de desinformação e na consolidação de preconceitos contra
povos indígenas, reforçando uma visão lacunar e estereotipada destes, que ainda nos dias atuais é determinante
como marcador de atitudes de preconceitos e mesmo de
crimes, inclusive de intolerância e ódio, contra povos indígenas no Brasil.
A falta de conhecimento e as dificuldades e indisponibilidades de acesso a fontes de informação compatíveis com
a realidade dos povos indígenas colaboram para manter e
reproduzir visões dos modos de ser e viver dos povos indígenas ligados ao passado, à natureza inculta; eventualmente
a um estado encantado de pureza, inocência e ingenuidade.
Essas visões são completamente desconectadas da realidade dos povos indígenas e encobrem um cenário de conflitos,
miscigenações e trocas culturais intensas e de dramáticas
disputas por terras e por direitos às quais os povos indígenas
estão sujeitos e das quais são também sujeitos.
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Foram também tratados os marcos legais de depois de
1988, quando, enfim, após longos e intensos períodos de
lutas e massacres, inclusive na ditadura militar de 1964, os
povos indígenas, através de suas organizações e movimento
e contando também com a adesão de organizações indigenistas da sociedade nacional à sua causa, tiveram seus
direitos legalmente reconhecidos e conquistaram enfim a
garantia legal de existirem enquanto sociedades e cidadãos
etnicamente diferenciados.
O primeiro documento normativo que regulamenta a
Educação Escolar Indígena no Brasil sucede a Constituição
Federal de 1988. Trata-se do decreto 26, de 1991, que garante aos povos indígenas escolas diferenciadas, bilíngues,
construídas nos seus territórios, respeitando suas visões de
mundo e organizações; com direito à construção de calendários próprios e prioridade para profissionais indígenas na
formação da equipe escolar, desde professores e diretores
até os serviços gerais.
Foram destacados três estados para exemplificar o funcionamento da Educação Escolar Indígena no Brasil: Maranhão,
Amazonas e Amapá, tendo sido feito um recorte de gênero
mais amplo, já que os estados pesquisados não produziram
dados de educação indígena com recorte de gênero.
No texto ficou demonstrado como as leis brasileiras,
consideradas avançadas e progressistas, não funcionam na
prática; e como existem diferenças grandes entre o que está
disposto nas leis e o que acontece na prática. Desse modo,
é possível observar e atestar o racismo estrutural presente
e constitutivo do sistema político-burocrático brasileiro, que
cria dificuldades, empecilhos e entraves para que as leis
sejam cumpridas, deixando milhares de crianças, jovens
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e adultos indígenas sujeitos a uma educação precarizada,
muito abaixo das metas educacionais estabelecidas em lei,
mesmo se comparada aos resultados obtidos para a média da
educação pública regular, inclusive em áreas rurais apenas.
Estudantes indígenas têm tempo e níveis de escolarização
bem abaixo das médias nacionais.
Foi abordada também a política fortemente anti-indígena
atualmente em vigor no Brasil, com destaques para iniciativas
legislativas e judiciais em prejuízo dos direitos indígenas,
como o PL-490 e a tese do “Marco Temporal”, que pretendem alterar, em desfavor dos indígenas, os procedimentos
de demarcação e regularização de Terras Indígenas. Ambas
iniciativas têm forte adesão do poderoso setor ruralista e
pretendem obstar a regularização dessas Terras ou abri-las
à exploração econômica de terceiros.
Tratou-se também do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, do Plano Nacional da Primeira Infância e do
Estatuto da Juventude. Os dois últimos, mais recentes, já têm
em seus textos os direitos das crianças e jovens indígenas
contemplados em suas determinações. Já o ECA adotou, em
sua revisão, olhar mais diferenciado a respeito das crianças
e jovens indígenas, principalmente no que diz respeito à
percepção do que seja ou não trabalho infantil.
RECOMENDAÇÕES

Em um país como o Brasil, que tem leis competentes,
que contemplam sua diversidade sociocultural e mesmo
jurídica, uma única e suficiente recomendação seria a de
as leis sejam cumpridas.
Mas, como também se trata de um país em que direito
conquistado e garantido em lei não significa direito efeti-
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vamente reconhecido e aplicado, é preciso que se façam
algumas recomendações mais específicas e adicionais, principalmente quanto à mobilização de setores do poder público
e da sociedade nacional no sentido do efetivo cumprimento
dos direitos indígenas.
É necessário que, nas escolas regulares e universidades do Brasil, haja formação de professores e subsídio de material pedagógico adequado para que a Lei
11645/2008 seja, de fato, cumprida. Cursos regulares,
eventos formativos e produção e distribuição competentes
de material didático são fundamentais nesse sentido. Necessário também que haja supervisão regular para que se faça
o devido monitoramento quanto ao efetivo cumprimento da
lei pela rede de ensino.
É preciso que a sociedade civil brasileira seja contemplada com formação e informação qualificadas sobre
os povos indígenas; sua história, seus territórios e seus
direitos são requisitos fundamentais para que se possa
vencer o poderoso legado de estereótipos, negações
e invisibilização que marcam a história de como povos
indígenas têm sido tratados ao longo da história desse
país, que segue sendo colonial.
Só uma sociedade civil bem-informada e militante poderá
romper, ao lado das organizações e do movimento indígenas,
as barreiras de toda ordem que impedem o seu acesso aos
direitos que já lhes são formalmente reconhecidos.
Professores indígenas precisam ser bem formados,
inclusive em formação continuada, e ter acesso aos recursos estruturais e pedagógicos necessários ao bom
exercício do seu trabalho. Os estados que ainda não o
fizeram precisam regulamentar a carreira de professor indí-
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gena e incluí-la no âmbito do serviço público estadual com
garantia de equivalência aos outros professores de igual
nível de formação; realizar concursos regulares e sempre
que necessário para ingresso nessa carreira.
Os profissionais que estão envolvidos em todos os
âmbitos de trabalho com povos indígenas, em especial no
serviço público, também precisam ser capacitados para
que possam exercer suas funções de forma respeitosa
e digna para com esses povos, garantindo, inclusive, a
sua participação em todos os processos de decisão que
lhes digam respeito.
A Educação Infantil precisa ser incluída nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Indígena, contemplando aí a formação e a oferta de profissionais indígenas
que atuem nessa área, com respeito aos princípios da interculturalidade e às diferentes concepções de infância nos
diferentes povos indígenas.
A participação indígena deve ser imprescindível em
todos os organismos e instâncias de poder que executem
políticas públicas que lhes digam respeito. A contratação
de especialistas indígenas e indigenistas nesses organismos
deve ser estimulada e adotada com regularidade.
É preciso municiar de informações, subsidiar, provocar
e acompanhar, tanto colaborativa quanto criticamente, os
organismos de Estado que têm a atribuição constitucional
de defesa dos direitos indígenas, em especial o Ministério
Público Federal.
O processo de demarcação e regularização de Terras
Indígenas precisa ser respeitado conforme o texto constitucional, entendendo ser este um direito fundamental
sobre o qual assentam a garantia e a possibilidade de
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consecução de todos os demais direitos indígenas, inclusive o direito à educação.
É preciso que haja mais informações, mais transparência e maior facilidade de acesso aos dados de gastos
públicos com a educação escolar indígena; e também
que esses dados sejam detalhados por regiões, estados,
faixas etárias, gênero etc.
É preciso garantir a participação dos estudantes, adolescentes e jovens indígenas em todos os foros de decisão
sobre a sua educação; bem como em outros foros que digam
respeito a políticas públicas envolvendo povos indígenas.
É preciso que se estimule e incentive a inclusão dos povos indígenas nas pesquisas mais gerais sobre educação no
Brasil, tanto por parte de instituições públicas, quanto por
instituições acadêmicas ou organizações da sociedade civil.
É preciso que se preste todo apoio possível ao movimento indígena, suas organizações e às organizações
indigenistas da sociedade civil que têm lutado pela garantia e pelo efetivo cumprimento dos direitos indígenas.
Por fim, é primordial que se aumentem os investimentos públicos nas escolas públicas, de forma a garantir
educação de qualidade, com permanência e inclusão.
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Links e dicas úteis

– Apib– Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
@apiboficial
<www.apib.org.br>
– Anaí– Associação Nacional de Ação Indigenista
@anai_associacaoindigenista
<anai.org.br>
– Anistia Internacional Brasil
@anistiabrasil
<www.anistia.org.br>
– Anmiga– Articulação Nacional das Mulheres Indígenas
Guerreiras da Ancestralidadade
@anmigaor
<https://anmiga.org/>
– Amazonia Real
@amazoniareal
<www.amazoniareal.com.br>
– CIMI– Conselho Indigenista Missionário
@Cimi_conselhoindigenista
<www.cimi.org.br>
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– CPI– Comissão Pró Índio
@proindiosp
<https://cpisp.org.br/>
– CTI– Centro de Trabalho Indigenista
@trabalhoindigenista
<www.trabalhoindigenista.org>
– Coiab– Coordenação das Organizações da Amazonia
Brasileira
@coiabamazonia
<www.coiab.org.br>
– De Olho nos Ruralistas
@deolhonosruralistas
<www.deolhonosruralistas.com.br>
– ISA– Instituto Socioambiental
@socioambiental
<www.socioambiental.org>
– IEPÉ– Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
@institutoiepe
<institutoiepe.org>
– Survival Brasil
@survival_brasil
<www.survivalbrasil.org>
– Mídia Índia
@midiaindiaoficila
<midiaindia.org/>
– Sônia Guajarara
@guajajarasonia
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