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I – Introdução
Durante quase cinco séculos, os índios foram pensados como
seres efêmeros, em transição: transição para a cristantade, a
civilização, a assimilação, o desaparecimento. Hoje se sabe que as
sociedades indígenas são parte de nosso futuro e não só do nosso
passado. A nossa história comum foi um rosário de iniqüidades
cometidas contra elas. Resta esperar que as relações que com elas se
estabeleçam a partir de agora sejam mais justas e talvez o sexto
centenário do descobrimento da América tenha algo a celebrar.
(Manuela Carneiro da Cunha, in História dos Índios no Brasil)
No dia 10 de março de 2008, o Presidente da República, sancionou a lei

11.645, dando nova redação ao artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabeleceu-se que nos
“estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,

torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”. O
primeiro parágrafo desta nova lei reza que o “conteúdo programático a que se refere

este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o

estudo da história 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”. No segundo parágrafo, estabelece-se que

“os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras”.

Com o intuito de regulamentar a aplicação desta lei por parte dos sistemas

de ensino, fornecendo orientações para a adequada inserção da temática dos povos

indígenas, de sua história e cultura no currículo da educação básica, o Conselho

Nacional de Educação (CNE) na sua função de orientar os sistemas de ensino e suas

diferentes instituições, na elaboração e implementação de ações voltadas para
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política educacional brasileira, por meio de sua Câmera de Educação Básica e com

apoio da Unesco, contratou esta consultoria para realizar estudo analítico sobre a
temática da história e cultura dos povos indígenas na educação básica.

Esta consultoria deverá produzir três documentos técnicos, após: a) Mapear

as ações promovidas pelo MEC e pelos sistemas de Ensino, para promoção do
estudo da história e da cultura dos povos indígenas nas escolas de Educação Básica;
b) Identificar e sistematizar as manifestações das entidades representativas dos

povos indígenas, sobre a temática do ensino da história e da cultura dos povos
indígenas; c) Identificar e sistematizar experiências inovadoras do tratamento da

temática da história e da cultura dos povos indígenas, em cumprimento a lei 11.645;
d) Realizar estudo dos impactos da implementação das ações e programas do MEC

relativos à implementação da temática indígena nas suas políticas educacionais,
bem como junto aos sistemas de ensino; e) Produzir estudos antropológicos e
pedagógicos, para apoiar a Câmara de Educação Básica na formulação de parecer

orientador da implementação da temática historia e cultura dos povos indígenas na

educação básica; f) Realizar estudo analítico para subsidiar a Câmara de Educação
Básica (CEB) do CNE na orientação de ações que visem a uma adequada inserção da
temática dos povos indígenas, de sua história e cultura, no currículo da educação
básica.

No primeiro documento, de acordo com o TOR que o orienta, deve

apresentar um estudo analítico do atual cenário das ações desenvolvidas pelos
sistemas de ensino voltadas para a temática do estudo da história e da cultura dos
povos indígenas nas escolas de educação básica, bem como das ações e programas

do MEC sobre esta temática. Para tanto, ele se vale de informações obtidas por
meio de contatos realizados diretamente pelo consultor e pelo CNE com as

Secretarias Estaduais de Educação e Conselhos Estaduais de Educação, de

levantamentos de informações junto ao Ministério da Educação e a Fundação
Nacional do Índio. Como as respostas obtidas até o presente momento foram
insuficientes para uma análise das iniciativas dos sistemas de ensino e do governo

federal para a implementação da lei, conforme detalhado a seguir, optou-se nesse
relatório, em versão preliminar, apontar algumas questões de fundo relacionadas
ao tratamento que as escolas brasileiras e particularmente os livros didáticos vêm
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dando a esta temática, e apontar algumas estratégias que poderiam ser adotadas

para a superação do quadro de preconceito e desinformação, que se procurará
traçar aqui.

Paralelamente, o consultor irá prosseguir nos esforços de coletar mais

informações junto aos sistemas de ensino, de modo a refazer o presente relatório

com dados mais precisos sobre eventuais iniciativas realizadas até o momento. É
importante esclarecer que o TOR não estabelece pesquisa de campo nas unidades
da federação, ficando o presente levantamento restrito a contatos telefônicos, e-

mails e pesquisa bibliográfica, o que explica as dificuldades encontradas para reunir
um conjunto significativo de informações que pudessem subsidiar a organização de

um estudo analítico do cenário de implementação da lei. Ainda assim, foi possível

apontar algumas tendências, que serão exploradas nos próximos meses, quando se
conseguir obter e analisar informações mais detalhadas.

No segundo documento técnico, de acordo com o TOR que o orienta, deve

apresentar um estudo analítico e sistematização de experiências inovadoras da

temática da história e da cultura dos povos indígenas, bem como de documentos e
estudos relativos ao tema. É preciso, de saída, esclarecer que como não houve a
previsão de realização de trabalho de campo no âmbito deste trabalho de

consultoria, as informações aqui contidas e analisadas dizem respeito tão somente

a levantamento bibliográfico e de conhecimento do consultor. Por sua vez, tendo,
de um lado, a perspectiva de produção de um documento final conclusivo, que
incorpore os três documentos de trabalho previstos na consultoria, e, de outro, a

dificuldade para reunir informações e sistematizá-las, avança-se nesse segundo
documento no mapeamento das iniciativas governamentais de implementação da

Lei 11.645 tanto por parte das Secretarias Estaduais de Educação quanto por parte
dos Conselhos Estaduais de Educação. Ambos foram acionados pelo Conselho

Nacional de Educação para se manifestarem sobre iniciativas nessa área. Portanto,

também neste segundo relatório, vale-se aqui de informações obtidas por meio de
contatos realizados diretamente pelo consultor e pelo CNE com as Secretarias

Estaduais de Educação e Conselhos Estaduais de Educação. Como as respostas

obtidas até o presente momento permanecem insuficientes para uma análise das
iniciativas dos sistemas de ensino para a implementação da lei, conforme detalhado
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a seguir, opta-se nesse segundo relatório, por manter a apresentação e a

sistematização de outras iniciativas que não foram contempladas no primeiro

relatório, bem como considerações de caráter antropológico sobre o tema em
questão.

Neste segundo documento incorpora-se, ainda, a sistematização de algumas

experiências inovadoras de tratamento da temática da história e da cultura dos
povos indígenas, após a promulgação da Lei 11.645. Cumpre, porém, esclarecer que

tal empreita visa tão somente identificar iniciativas interessantes que possam
ilustrar novas abordagens sobre o tema, que possam ser replicadas em outros
contextos, e que não há aqui pretensão de realizar um amplo inventário, o que seria
inviável seja pelo escopo do trabalho proposto, seja pelo tempo para realizá-lo.

No terceiro documento técnico, de acordo com o TOR que o orienta, deve

apresentar estudos antropológicos e pedagógicos sistematizados para a

incorporação da temática da história e da cultura dos povos indígenas nos currículos
escolares, de modo a subsidiar a CEB na preparação de diretrizes curriculares para
essa temática.

Cumpre, mais uma vez, registrar que como não houve a previsão de

realização de trabalho de campo no âmbito deste trabalho de consultoria, as
informações aqui contidas e analisadas dizem respeito tão somente a levantamento
bibliográfico e de conhecimento do consultor. Neste terceiro relatório, completa-se
o mapeamento das iniciativas governamentais de implementação da Lei 11.645 por

parte das Secretarias Estaduais de Educação quanto por parte dos Conselhos
Estaduais de Educação, trazendo a tona o parecer elaborado pelo Conselho

Estadual de Educação do Maranhão. Este parecer junto com o do Amazonas e do

Rio Grande Sul constituem os três únicos dispositivos normativos identificados de
regulamentação da Lei 11.645. Além disso, no intuito de fornecer elementos para a

regulamentação da referida lei por parte do CNE, sistematiza-se estudos

antropológicos e de temáticas atuais dos povos indígenas, que devem balizar a
incorporação do tratamento da temática indígena pelas escolas brasileiras, focando
na dificuldade do convívio harmonioso face a diversidade cultural.

Espera-se que o conjunto de informações reunidas, sistematizadas e

organizadas nos três relatórios da consultoria realizada subsidiem o CNE na tarefa
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de regulamentar a Lei 11.645, orientando os sistemas de ensino sobre sua relevância
e potencial de aplicação.

A consultoria encerra-se apresentando uma proposta de diretrizes

operacionais para implementação da Lei 11.645.

Luís Donisete Benzi Grupioni
Consultor
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II- Reconhecendo o problema
O Brasil, que vai completar 500 anos no ano 2000, desconhece
e ignora a imensa sociodiversidade nativa contemporânea dos povos
indígenas. Não se sabe ao certo sequer quantos povos nem quantas
línguas nativas existem. O (re)conhecimento, ainda que parcial dessa
diversidade, não ultrapassa os restritos círculos acadêmicos
especializados. Hoje, um estudante ou um professor que quiser saber
algo mais sobre os índios brasileiros contemporâneos, aqueles que
sobraram depois dos tapuias, tupiniquins e tupinambás, terá muitas
dificuldades.
(Carlos Alberto Ricardo, in A Temática Indígena na Escola)

A promulgação da lei 11.645 atende antiga reivindicação do movimento

indígena do país e de estudiosos da questão indígena no sentido de criar
mecanismos para que a escola brasileira dê um tratamento adequado à diversidade
étnica e cultural que marca nossa sociedade1. Sabe-se pouco e conhece-se mal a

história e os modos de vida dos povos indígenas que vivem no Brasil. Embora haja

avanços inegáveis na quantidade e na qualidade das informações disponíveis hoje
sobre os povos indígenas, seja em termos do conhecimento acadêmico, tanto com
profundidade histórica quanto densidade etnográfica, seja em termos de sua

É possível encontrar em documentos produzidos pelo movimento indígena dos anos 80 e
90 do século passado, reivindicações de um melhor tratamento para a questão indígena em
nosso país, em que a diversidade cultural seja valorizada como algo constituinte de nossa
sociedade. Nos encontros de professores indígenas, por exemplo, que marcaram esse
período, além de discutirem a situação de suas escolas, também se pronunciaram sobre
este tema. No documento final do I Encontro Estadual de Educação Indígena do Mato
Grosso, realizado em maio de 1989, os professores indígenas daquele estado registraram
como uma de suas conclusões, que "a sociedade envolvente deve ser educada no sentido de
abolir a discriminação histórica manifestada constantemente nas suas relações com os povos
indígenas." Os professores indígenas de Rondônia, também reunidos por ocasião de seu I
Encontro em 1990, no documento que encaminharam aos Senadores da República,
solicitaram a colaboração destes "para que se respeite os índios e suas culturas nas escolas
não-indígenas e nos livros didáticos". Na "Declaração de Princípios dos Povos Indígenas do
Amazonas, Roraima e Acre", escrita em julho de 1991 pelos professores indígenas e
reafirmada em outubro de 1994, está firmado como princípio que "nas escolas dos nãoíndios, será corretamente tratada e veiculada a história e cultura dos povos indígenas
brasileiros, a fim de acabar com os preconceitos e o racismo".
1
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difusão pelos meios de comunicação, nas diferentes esferas de governo, na mídia,
na escola e nos livros didáticos, o quadro de desconhecimento, ignorância e

preconceito em relação aos povos indígenas permanece com amplas ramificações

pela sociedade. Faltam informações e falta conhecimento ao mesmo tempo em que
grassam intolerância e preconceito.

A situação já foi pior e inúmeros avanços podem ser contabilizados nos

últimos anos em termos de difusão de uma nova imagem sobre os povos indígenas
que ultrapasse a caricatural cena de índios nus, vivendo em harmonia com a
natureza, no culto a Tupã e Jaci, pescando e caçando com arcos e flechas. Mas

ainda estamos distante de um cenário em que os povos indígenas possam ser
respeitados em sua integridade, reconhecidos como coletividades conscientes e

capazes de dizerem o que querem de seu futuro. E isso tem relação direta com a
falta de informação sobre esses povos, seja em termos do processo histórico, no
qual grassaram políticas adversas a eles dirigidas, seja em termos contemporâneos.

Reconhecendo o problema: a ampliação dos espaços de aceitação da

diferença esbarra numa situação adversa: a do pouco e fragmentado conhecimento
sobre a diversidade étnica existente no Brasil. Para além do ambiente universitário e

do ainda pequeno campo de ação das organizações da sociedade civil que atuam
junto a alguns povos indígenas, o conhecimento sobre a diversidade indígena no
nosso país é especializado, restrito, circunscrito, pouco difundido e de difícil acesso.

Historiadores, antropólogos e pedagogos, ao analisarem a imagem dos

índios nos livros didáticos, evidenciaram um quadro de preconceito e
desinformação em volta desta temática.

Dentre as principais falhas, apontaram:

 1) índios e negros são quase sempre enfocados no passado e de forma
secundária: o índio aparece em função do colonizador;

 2) a história é estanque, marcada por eventos significativos de uma


historiografia basicamente européia;

3) os livros didáticos ignoram o processo histórico que teve curso no

continente;
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 4) os povos indígenas são apresentados pela negação de traços culturais

significativos (falta de escrita, falta de governo; falta de tecnologia para lidar
com metais, etc);

 5) omissão, redução e simplificação do papel indígena na história;

 6) operam com a noção de índio genérico, ignorando a diversidade que
sempre existiu entre esses povos;

 7) generalizam traços culturais próprios de um povo para todos os povos
indígenas;

 8) trabalham com a dicotomia índios puros, vivendo na Amazônia versus

índios já contaminados pela civilização, onde a aculturação é um caminho
sem volta2.

Tais críticas aos livros didáticos ganham importância quando consideramos a

importância desse elemento em sala de aula. O livro didático é, muitas vezes, o
único material impresso disponível para os alunos, cristalizando para ele, e também

muitas vezes, por que não dizer, para o professor, parte do conhecimento a que
eles têm acesso (Cf. Pinto e Myazaki, 1985: 165). Sabemos da importância da escola,

e do espaço ocupado pelo livro didático, no processo de formação dos referenciais

básicos das crianças da nossa sociedade. A historiadora Norma Telles mostra que é
na infância e na adolescência, portanto, durante o período em que se freqüenta a
escola, que se recebe uma série de informações sobre outras culturas e sobre
outros povos. Poucos terão, após essa fase, oportunidade de aprofundar e de

enriquecer seus conhecimentos sobre os outros seja através de viagens, romances,
internet, mostras de filmes internacionais, seja prosseguindo seus estudos. Neste

contexto, o livro didático é uma fonte importante, quando não a única, na formação

da imagem que temos do Outro. Alie-se a isto o fato do livro didático constituir-se
numa autoridade, tanto em sala de aula quanto no universo letrado do aluno. É o
livro didático que mostra com textos e imagens como a sociedade chegou a ser o

Essas são algumas das principais críticas apontadas nos estudos de de Rocha (1984), Pinto
e Myazaki (1985), Almeida (1987),Telles (1987) e Grupioni (1995). No decorrer da pesquisa,
pretende-se ampliar a referência aos estudos sobre essa temática incorporando análises
mais recentes, produzidas principalmente por antropólogos e historiadores que se
voltaram não somente a produção didática, mas a análise de diferentes projetos de inclusão
da temática indígena na educação básica.
2
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que é, como ela se constituiu e se transformou até chegar nos dias atuais (Cf. Telles,
1987).

Nesse sentido, qualquer perspectiva de alteração do modo como a escola

brasileira trata a temática da diversidade, e em especial dos povos indígenas, terá
que lidar com a questão do uso do livro didático e de sua importância no contexto

escolar. Por esta razão, neste estudo, embora não ainda neste relatório, pretendese inventariar as iniciativas das principais editoras do país no sentido de colocar no

mercado produtos que contribuam para o cumprimento da lei, como no caso dos

livros didáticos, como em produzir outros tipos de materiais paradidáticos,
fornecendo subsídios para os professores desenvolverem o trabalho com esta
temática.

Não resta dúvida, porém, que os livros didáticos e outros materiais de apoio são

apenas uma face da moeda. A outra certamente diz respeito à questão da formação
dos professores sobre a temática da diversidade e dos povos indígenas em

particular. Portanto, esta consultoria também deverá dar conta da situação de
formação dos professores da educação básica, seja inventariando experiências de

formação e sensibilização para o trabalho com a diversidade, seja sugerindo

orientações e estratégias que permitam uma melhor qualificação do corpo docente
para que possam enfrentar esta temática em sala de aula, visando o cumprimento
da nova Lei.

Documento Técnico “A”

13

III- Avançando no reconhecimento do problema: as principais
críticas aos livros didáticos e à imagem dos índios na sala de
aula

A escola, ao longo da história do Brasil, tem cristalizado
determinadas imagens sobre os índios que “fazem a cabeça” dos
cidadãos presentes e futuros. Com isso, muitas vezes, acabam
favorecendo a exclusão ou, pelo menos, o esmaecimento da presença
indígena na sociedade e na cultura brasileiras (...) Entretanto, se
houver vontade política para tanto, é inegável o papel que a escola
pode ter no sentido de atuar para uma maior compreensão do
quanto o Brasil deve aos índios e como se enriquece, em termos
culturais, com essa experiência.
(Pedro Paulo Funari e Ana Pinón, in A Temática Indígena na Escola)

No primeiro relatório fizemos um sumário das principais críticas aos livros

didáticos, evidenciando o quadro de preconceito e parco conhecimento sobre o

tema da história e da cultura indígena nos livros didáticos e, em consequência, na
escola brasileira. Aqui, a intenção é avançar no detalhamento da exposição dessas

críticas. Ainda que os estudos que as subsidiem tenham sido realizados no final dos
anos 80 e 90 do século passado, permanecem atuais e operantes no imaginário

nacional quando o assunto em tela são os índios no país. É em relação ao quadro de
desinformação e preconceito que se produz a partir dos livros didáticos utilizados
na escola, que a Lei 11.645 deve incidir.

É preciso, de saída, afirmar que não é difícil encontrar nos livros didáticos

afirmações, algumas vezes contundentes e fortes, contra o racismo e o preconceito

e, portanto, encorajando os alunos a terem uma visão de "respeito e tolerância com
relação aos grupos etnicamente diversos". Há, em quase todos, uma valorização de

"uma nacionalidade que surge da diversidade". A congruência de três raças -brancos,
negros e índios- na formação do povo brasileiro é sempre lembrada. Mas uma
leitura mais atenta destes manuais mostra as dificuldades em lidar com a existência

de diferenças étnicas e sociais na sociedade brasileira atual. O que normalmente
fazem é recalcá-la para o passado (Cf. Almeida, 1987:14).
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Chega-se, assim, à primeira crítica ao livro didático que queremos chamar

atenção nesse estudo para o CNE: Índios e negros são quase sempre enfocados no

passado. Falar em Índios é falar do passado, e fazê-lo de uma forma secundária: o

índio aparece em função do colonizador. Mas que passado é este? E aqui a segunda
crítica: não se trata de uma história em progresso, que acumula e que transforma. É

uma história estanque, marcada por eventos, eventos significativos de uma
historiografia basicamente européia (Cf. Telles, 1987).

Vejamos dois exemplos: poucos livros mencionam a questão da origem dos

povos indígenas no continente americano. Para a maioria dos manuais, "a presença
do 'índio' neste continente não é um problematizada, é um fato consumado" (Pinto e
Myazaki, 1985:170). Esses manuais privilegiam os feitos e a historiografia das

potências européias, silenciando ou ignorando os feitos e vivência dos povos que

aqui viviam. Isto resulta no fato do índio aparecer como coadjuvante na história e
não como sujeito histórico, o que revela o viés etnocêntrico e estereotipado da
historiografia em uso (Cf. Telles, 1987).

Como entender, e aqui apresentamos o segundo exemplo, a data de 1492 ou

1500 como uma descoberta? O continente americano havia sido descoberto e
habitado há milhares de anos atrás, quando as primeiras levas de homens saíram da

Eurásia, passando pelo estreito de Bering e adentrando o continente americano

pelo Norte. De lá, esses grupos migraram e ocuparam todo o continente. Assim,
quando os europeus aqui chegaram, o continente americano vivia uma dinâmica
própria, que foi substancialmente alterada com sua chegada. Mas não havia um

mundo a ser criado ou à espera de seu descobridor. O conceito de descoberta só faz

sentido se o entendermos dentro da perspectiva da historiografia européia. Como
conceito, sua preocupação básica era o que ocorria na Europa, ignorando a história
do continente americano (Cf. Telles, 1987).

Ao desconsiderar a história do continente, os manuais didáticos erram pela

omissão, redução e simplificação ao não considerar como relevante todo o

processo histórico em curso no continente. Chegamos, assim, a uma terceira crítica
à forma como os livros didáticos tratam os índios. Como isto se dá?

Primeiramente pela forma como estas sociedades são tratadas: geralmente

pela negação de traços culturais considerados significativos: falta de escrita, falta de
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governo, falta de tecnologia para lidar com metais, nomadismo, etc. Um segundo

modo de operação deste mecanismo de simplificação é a apresentação isolada e

des-contextualizada de documentos históricos que falam sobre os índios. Assim,
cartas, alvarás, relatos de cronistas e viajantes são fragmentados, recortados e,
porque não dizer, adulterados e apresentados como evidências, como relatos do

passado, sem que sejam fornecidos ao aluno instrumentos para que ele possa filtrar
aquelas informações e reconhecê-las dentro do contexto no qual elas foram

geradas. É assim que, fatos etnográficos retirados do seu contexto, bem como
iconografias da época, são apresentados, criando um quadro de exotismo, de
detalhes incompreensíveis, de uma diferença impossível de ser compreendida e,

portanto, aceita. É significativo, neste sentido, o fato de muitos livros didáticos
usarem, basicamente, informações sobre os índios produzidas nos primeiros

séculos da colonização, escritas por cronistas, viajantes e missionários europeus (Cf.
Rocha, 1984:29).

Isto pode levar os alunos a concluírem pela não contemporaneidade dos

índios, uma vez que estes são quase sempre apresentados no passado e pensados a
partir do paradigma evolucionista, onde os índios estariam entre os representantes

da origem da humanidade, numa escala temporal que colocava a sociedade

européia no ápice do desenvolvimento humano e a "comunidade primitiva"em sua
origem. Pode levar também a concluirem pela inferioridade destas sociedades: a

achar que a contribuição dos índios para nossa cultura resumir-se-ia a uma lista de
vocábulos e à transmissão de algumas técnicas e conhecimentos da floresta.

Mas se é forte a apresentação dos índios no passado e como pertencentes a

um tempo pretérito, fato é que a imagem do índio no livro didático não é una. Há
diferentes imagens, contraditórias entre si, fragmentadas nos manuais escolares.

Assim como também são fragmentados os momentos históricos nos quais os índios
aparecem. Os livros didáticos produzem a mágica de fazer aparecer e desaparecer

os índios na história do Brasil. O que parece mais grave neste procedimento é que,
ao jogar os índios no passado, os livros didáticos não preparam os alunos para
entenderem a presença dos índios no presente e no futuro. E isto acontece, muito

embora, as crianças sejam cotidianamente bombardeadas pelos meios de

comunicação com informações sobre os índios hoje. Deste modo, elas não são
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preparadas para enfrentar uma sociedade pluri-étnica, onde os índios, parte de

nosso presente e também de nosso futuro, enfrentam problemas que são
vivenciados por outras parcelas da sociedade brasileira (Cf. Pinto e Myazaki, 1985).

Não obstante essa multiplicidade de imagens, é interessante notar a

recorrência e redundância de informações presentes nos livros didáticos.
"Praticamente todos os livros informam coisas semelhantes e privilegiam os mesmos
aspectos da sociedade tribal. Assim, todos os que lerem aqueles livros saberão que os

índios fazem canoas, andam nus, gostam de se enfeitar e comem mandioca, mas, por

outro lado, ninguém aprenderá nada sobre a complexidade de sua vida ritual, as
relações entre esta e sua concepção do mundo ou da riqueza de seu sistema de
parentesco e descendência" (Rocha, 1984:27).

Chegamos, assim, a mais uma crítica aos manuais didáticos: eles operam com

a noção de índio genérico, ignorando a diversidade que sempre existiu entre estas

sociedades. Eles são "tratados como se formassem um todo homogêneo e como se a
generalização fosse a maneira correta de estudá-los" (Rocha, 1984:32). É evidente que

as sociedades indígenas compartilham um conjunto de características comuns e que
são estas características que as diferenciam da nossa sociedade e de outros tipos de
sociedades. Mas estas sociedades são extremamente diversificadas entre si: cada
uma tem uma lógica própria e uma história específica, habitam diversas áreas

ecológicas e experimentaram situações particulares de contato e troca com outros
grupos humanos. Têm, portanto, identidades próprias: "cada sociedade indígena se
pensa e se vê como um todo homogêneo e coerente e procura manter suas

especificidades apesar dos efeitos destrutivos do contato. Um Guarani ou um

Yanomami, apesar de índios, vão continuar se pensando como um Guarani e como um
Yanomami" (Grupioni, 1992:18). Essa verdade - a de uma rica diversidade sóciocultural indígena - não aparece nos livros didáticos.

O índio na história do Brasil, segundo os livros didáticos - Voltemos às imagens
contraditórias e fragmentadas, manipuladas pelos livros didáticos, para dar conta

da presença do índio na nossa história (Cf. Almeida, 1987: 40-70). Recapitulemos,
ainda que rapidamente, estas principais imagens.
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Num 1º momento da nossa história que, de acordo com os livros didáticos,

começa com a chegada dos europeus, os índios da colônia são cordiais e amigáveis:

carregam o pau-brasil em troca de bugigangas e miçangas, ajudam os portugueses a
construir fortes e casas que dão origem às primeiras povoações e ensinam os
brancos a sobreviver e conhecer a nova terra.

Logo em seguida, entretanto, os índios começam a atrapalhar a colonização.

São os Tamoios que se aliam aos franceses e promovem ataques aos núcleos dos
brancos. O brasileiro é o português, neste momento, os franceses são estrangeiros

e os índios os aliados, ora do estrangeiro, ora do brasileiro (Cf. Almeida, 1987:45). De
cordiais, os índios passam a ser traiçoeiros.

A colonização exige, por sua vez, trabalho, e o índio é mão-de-obra utilizada

em toda a colônia. Nesse momento a figura do índio aparece ligada à do
bandeirante, que expande o território e resolve o problema da mão-de-obra,
escravizando índios e depois recapturando negros fugidos (Almeida, 1987:47). Mas

a escravidão negra só se inicia porque, como explicam vários manuais, o índio não
era afeto ao trabalho: "eram preguiçosos"e sua índole para a liberdade não permitia
que ele vivesse sob o jugo da escravidão. É nesse momento também que apareceu a

figura do índio que deve ser "civilizado", ou melhor, "catequizado". Não são poucas
as figuras que trazem Anchieta e Nóbrega com indiozinhos aos seus lados.

Mas depois disto, o índio desaparece, não antes de nos legar algumas

generalidades: são tupis, adoram Jaci e Tupã e moram em ocas e tabas. E também
uma herança: ensinam algumas técnicas, como a queimada, a fabricação de redes e

esteiras e nos deixam suas lendas. Eles viram uma herança cultural a ser resgatada

pela nacionalidade (Cf. Almeida, 1987:64-65). Tempos depois, ao se falar da

necessidade de ocupação dos espaços vazios, não se fala mais de índios. É como se
o território do Centro-Oeste e do Norte do Brasil fosse virgem, como se ninguém
morasse por lá (Cf. Almeida, 1987:37-40 e Telles, 1987:76-82).

E é assim que chegamos aos índios atuais, isto quando chegamos, pois a

maior parte dos livros didáticos não aborda a presença indígena no presente.

Pulverizam-se dados, muitas vezes incorretos. Falam da existência de índios na
Amazônia e no Xingu, lembram dos trabalhos de Rondon e dos Vilas-Boas e referemse à FUNAI.
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Bons e maus selvagens: imagens contraditórias e fragmentadas - Presentes em

muitos manuais didáticos, essas imagens diversas e contraditórias dos índios
parecem encobrir uma dicotomia que perpassa toda a história: ou há índios vivendo
isolados na Amazônia e protegidos no Xingu ou já estão contaminados pela
civilização e a aculturação é seu caminho sem volta. Esta dicotomia pode ser escrita

de outra forma: ou estão no passado ou vão desaparecer em breve. Estas soluções
apresentadas pelo livro didático nos remetem a duas perspectivas opostas e a eles

sempre associadas: a do bom e mau selvagem. Sua origem talvez possa ser buscada
nos primeiros anos do contato dos europeus com as populações do Novo Mundo,

quando do célebre debate ocorrido em 1550 entre o dominicano Las Casas e o
jurista Sepúlveda ou nas proposições filosóficas do século XVII representadas por
Rousseau e Hobbes. O primeiro, argumentando que os índios representariam um
estágio primitivo da humanidade, vivendo basicamente pelos seus instintos e o

segundo, propagando a teoria da degenerescência, onde os índios viveriam num
passado, numa era sem ordem e que só a civilização os levaria para o progresso.

Bom e mau selvagem são imagens opostas e parecem catalizar o imaginário

sobre os índios na nossa sociedade. Imagens cristalizadas ao longo de séculos, elas
parecem, hoje, revelar algo de concreto e diante delas não se pode ficar indiferente:

ou os índios são bons e é preciso que os protejamos tais como eles são, ou os índios
são maus e é preciso trazê-los logo à "civilização". Um antropólogo francês revela

que tais imagens tomam o homem civilizado como parâmetro para comparação. De

um lado, há a figura do bom selvagem e do mau civilizado, que espelha uma
fascinação pelo estranho e pela pureza, com valores e ideais a serem resgatados e,

de outro, a figura do mau selvagem e do bom civilizado, marcando uma recusa do
estranho, visto como um empecilho ao progresso da humanidade (Cf. Laplantine,
1988).

São imagens fortes as quais, todavia, não devemos tomar de forma tão

polarizada ou monolítica, sob o risco de perder as nuances que efetivamente elas

carregam. Neste sentido, os livros didáticos são criativos em mesclar tantas figuras
diferentes e contraditórias, dando uma sensação de unicidade. Feita a ressalva,

devemos reconhecer que estas duas imagens nos permitem uma aproximação da
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forma como a sociedade ocidental representa tais sociedades: contraditórias entre

si, elas realizam uma simplificação da questão e demonstram a nossa incapacidade
em compreender um outro, que é diferente, em seus próprios termos.

É assim que a questão indígena tem estado envolta num ambiente de

preconceito, intolerância e muita desinformação. A solução apresentada por vários

livros didáticos parece ser a de que, na história do Brasil, este índio bom contribuiu
para a colonização e deixou traços culturais para a nossa nacionalidade. Mas esse

índio acabou por desaparecer. Já o índio mau, o índio problema, esse é o que ainda
ocupa espaços e que atrapalha o desenvolvimento (Cf. Almeida, 1987:69-70).

Enfim, a conclusão geral que podemos tirar disto tudo é que os manuais

escolares continuam a ignorar as pesquisas feitas pela história e pela antropologia

no conhecimento do Outro, revelando-se deficientes no tratamento da diversidade
étnica e cultural existente no Brasil, dos tempos da colonização aos dias atuais, e da
viabilidade de outras ordens sociais. E é com esse material, equivocado e deficiente,
que professores e alunos têm encontrado os índios na sala de aula. Preconceito,
desinformação e intolerância são resultados mais que esperados deste quadro.

Para reverter a situação: algumas ideias - Para reduzir ou acabar com o preconceito

e a discriminação é preciso gerar ideias e atitudes novas, num processo que deve

ser levado tanto a nível individual como coletivo. Isso se faz com informações

corretas e contextualizadas, que levem as pessoas a refletirem sobre suas posturas

e atitudes cotidianas. Se levarmos em conta que atitudes preconceituosas implicam

em apreciações feitas sem um conjunto de informações satisfatórias, é lógico
esperar que, melhorando a informação, o resultado seja mudanças de atitude (Cf.

Klineberg, 1976:427). Por outro lado, a explicitação dos mecanismos do preconceito

e discriminação devem nos levar a analisar não somente nossas atitudes e idéias
individuais, mas também nossas práticas coletivas de discriminação e de

concordância e convivência com posturas discriminatórias e preconceituosas
presentes no nosso dia-a-dia.

Os livros didáticos são deficientes no tratamento da diversidade étnica

existente no Brasil, tanto em termos históricos como atuais: um conjunto de
informações incorretas, incompletas ou descontextualizadas sobre os índios acaba
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gerando ou reforçando o preconceito e a discriminação. Imagens veiculadas pela
mídia também não contribuem para melhorar esse quadro. Cabe, agora,
perguntarmos como é possível reverter esta situação. Como é possível que a escola,

que desempenha um papel fundamental na formação do nosso referencial

explicativo da realidade colabore na construção de uma sociedade pluriétnica,
capaz de respeitar e conviver com diferentes normas e valores ?

O caminho é rever conhecimentos, perceber deficiências, buscar novas

formas e novas fontes de saber. O professor precisa levar para dentro da sala de
aula a crítica séria e competente dos livros didáticos e o exercício de convívio na
diferença, não só entre membros de sociedades diferentes, mas também entre

aqueles que têm origens regionais e culturais diversas. Por sua vez, o professor tem

hoje à sua disposição com uma produção “para-didática” recente e de boa
qualidade, que pode auxiliá-lo na tentativa de tratar a questão indígena em sala de

aula de forma contextualizada e livre dos estereótipos presentes nos manuais

didáticos tradicionais. Ele pode contar também com o apoio e a assessoria de

grupos de pesquisas existentes em diferentes universidades brasileiras, bem como

de organizações indígenas e de organizações não-governamentais de apoio aos
índios, que vêm desenvolvendo trabalhos de difusão e informação sobre a questão

indígena. Os antropólogos, que por força de profissão, mantêm contatos intensos

com os grupos indígenas e estudam a questão da diversidade, precisam tomar para
si e como um desafio a tarefa de produzir materiais adequados e contextualizados
para um público mais amplo que aquele dos especialistas. Os autores destes

manuais didáticos precisam rever suas fontes e as teorias que seguem, balizando
seus livros em pesquisas mais contemporâneas. As editoras, por sua vez, precisam
ser mais cuidadosas no controle dos materiais que elas publicam. E o Governo

Federal deve incentivar avaliações sistemáticas dos livros didáticos beneficiados nos

programas de compra e distribuição de material didático para todo o país. Por fim,
cabe aos próprios índios, e muitos representantes indígenas já estão em condições
de manterem um diálogo mais efetivo com a sociedade nacional, "pacificar" e
"civilizar" os não-índios.

A oportunidade aberta pela promulgação da Lei 11.645 não deve ser perdida.

Pelo que foi possível inventariar de problemas até o momento, vê-se que há muita
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coisa a ser feita para que a temática dos povos indígenas possa ter um tratamento
mais equilibrado e correto por parte dos sistemas de ensino. Assim, diretrizes a

serem emanadas do Conselho Nacional de Educação, deverão auxiliar os sistemas
de ensino a enfrentarem o desafio de encontrar um lugar mais digno para os índios,

suas histórias e modos de vida, na escola brasileira. Tal como salientamos no

relatório passado, os livros didáticos e outros materiais de apoio são apenas uma
face da moeda; a outra certamente diz respeito à questão da formação do corpo
docente para que possam enfrentar esta temática em sala de aula, visando o
cumprimento da nova Lei.
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IV- Preconceito, diversidade e convivência: os desafios para o
convívio respeitoso com a pluralidade cultural

Apesar do interesse da mídia pelos “índios nos últimos 25
anos, o que se informa e, portanto, se “consome” sobre o assunto,
são fatos fragmentados, histórias superficiais e imagens genéricas,
enormemente empobrecedoras da realidade. A coisa mais comum de
se ler ou de se ouvir na imprensa são notícias com o nome das
“tribos” trocado, grafado ou pronunciado de maneira aleatória. Não
raro um determinado povo indígena é associado a locais onde nunca
viveu, ou ainda a imagens que, na verdade, são de outro povo
indígena.
(Beto Ricardo, in Passados 500 anos, sequer sabemos seus nomes)

Um sumário das principais críticas aos livros didáticos, evidenciando o

quadro de preconceito e parco conhecimento sobre o tema da história e da cultura
indígena nos livros didáticos e, em consequência, na escola brasileira foi
apresentado no primeiro relatório desta consultoria. No segundo relatório,

avançamos no detalhamento da exposição dessas críticas. Neste terceiro e último

relatório, pretende-se aprofundar no entendimento dos mecanismos de
preconceito e das dificuldades em lidar e conviver com a diversidade cultural e
étnica em nosso país. Para tanto, retomamos algumas ideias já apresentadas e

fazemos algumas prospecções sobre essa temática, no intuito de balizar o contexto
em que a Lei 11.645 deverá incidir.

Sobre o lugar dos povos indígenas na sociedade brasileira - A existência de mais de

220 povos indígenas distintos no Brasil contemporâneo, insistindo em manter seus
modos de vida e suas visões de mundo particulares, concebendo-se como

totalidades, enriquece o país, em termos de sua variada composição multiétnica, ou
é mais um sintoma da sua condição de país subdesenvolvido, que ainda não
concluiu o processo de sua formação? A presença dos povos indígenas, mais de 500
anos após a chegada dos primeiros europeus e o início do processo de construção

do Brasil, é sinal positivo para a nacionalidade brasileira ou uma mácula que ainda
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não foi possível superar? Os povos indígenas têm direitos históricos a serem

respeitados e efetivados ou constituem um empecilho insistente a atravancar o
rumo certeiro do progresso nacional?

Por mais maniqueístas que possam parecer, essas questões, postas a luz do

dia, devem e precisam ser enfrentadas pela sociedade brasileira, pela mídia, pela
escola, por seus professores e alunos. Elas dizem respeito ao modo pelo qual a
sociedade se pensa, idealiza sua imagem, e trata os segmentos que dela fazem

parte. Uma sociedade que almeja uma convivência pautada pelo respeito, pela

justiça e pela paz social, pela igualdade de condições a serem propiciadas a todos os

seus integrantes para que possam se desenvolver como sujeitos autônomos e
encontrem o bem viver, precisa refletir sobre os diferentes grupos e segmentos que

a compõem. Essa é uma tarefa para a escola brasileira: propiciar aos seus alunos a
oportunidade de se defrontar com questões e problemáticas que os levem a refletir

criticamente sobre a sociedade brasileira, sobre sua formação ao longo do tempo e
sobre sua configuração atual.

Enfrentar a temática indígena é um dos desafios postos para a sociedade

brasileira na construção das condições mínimas para o bem estar de toda a sua
coletividade. As indagações que surgem a partir da questão dos povos indígenas

nos levam à reflexão sobre outros grupos diferenciados, minorias sociais, raciais,
étnicas, sexuais, que também integram a nação brasileira: ribeirinhos, sertanejos,

imigrantes, negros, mulheres, ciganos, pobres, sem terra, sem teto... Pensar sobre

os índios pode ser um exercício válido e necessário para pensarmos também sobre
esses outros grupos, para refletirmos sobre as relações que eles mantêm entre si,
para pensarmos o que os aproxima e o que os diferencia, para, enfim, pensarmos

como foi possível o surgimento e a continuidade, no tempo e no espaço, da nação
brasileira. Refletir sobre todos eles é refletir sobre a própria sociedade da qual
todos nós fazemos parte. A escola pública não pode se negar a realizar essa

reflexão. Ao contrário, ela é o lócus privilegiado para isso, visto que ela mesma é
reflexo da diversidade maior que conforma o país.

Esse é o convite que a lei 11.645 pretende fazer aos professores e seus

alunos, aos sistemas de ensino e seus gestores: tomar os povos indígenas como
eixo para refletirmos sobre a nossa própria sociedade e sobre os caminhos possíveis
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para melhorá-la, para torná-la mais justa, mais igual para todos, mais harmônica,

menos cruel, menos violenta, menos intolerante, menos discriminatória, menos
racista.

Seria a homogeneização um caminho para isso? Seria o apagamento de

nossas diferenças religiosas, lingüísticas, culturais, sociais e étnicas, rumo a uma

uniformização nacional, uma estratégia para o bem viver? Ou será, inversamente,
que o reconhecimento da diferença, o aprendizado recíproco e constante, a

valorização da pluralidade cultural, o respeito pelo outro, devem ser a base para a

edificação de novas relações a pautar o nosso convívio comum? O que ganhamos e
o que perdemos com essas propostas?

Comecemos a destrinchar essas questões pela definição de preconceito e

pelo reconhecimento de que em nossa sociedade há ainda muita intolerância face
aqueles que são diferentes e muitas práticas de discriminação que colaboram para a

manutenção de relações assimétricas entre os diversos grupos que a compõem.

Vamos pensar em como a desinformação gera visões equivocadas e limitadas da
diversidade e do pluralismo cultural que marca nossa sociedade. E vamos propor um

novo olhar sobre os povos indígenas, melhor informado sobre a história e sobre a
atualidade desses povos, que possa pautar um novo modo de encarar a diferença,
positivando-a, rumo a construção de uma sociedade que possa orientar suas
relações pelo convívio respeitoso entre todos que a integram.

O que entendemos por preconceito - Preconceito "é uma opinião não justificada, de
um indivíduo ou grupo, favorável ou desfavorável, e que leva a atuar de acordo com

esta definição", é "um juízo ou conceito formado antes de haver reunido e examinado
a informação pertinente, e portanto, normalmente baseado em provas insuficientes

ou inclusive imaginadas", que implica "numa atitude a favor ou contra, na atribuição
de um valor positivo ou negativo, num componente afetivo ou sentimental. Em geral,

existem também uma predisposição a expressar, mediante certos atos esses juízos e
ou sentimentos". (Klineberg, 1976: 422)

Populações e grupos étnicos caracterizados por práticas, crenças e valores

distintos daqueles professados pela sociedade majoritária, têm sido, ao longo da
história, alvos de preconceito e discriminação, esta entendida como o tratamento
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desfavorável dado arbitrariamente a certas categorias de pessoas ou grupos. Na

base destes processos está o fato de que aquilo que unifica os homens é o que mais
os diferencia e distancia: estamos falando de cultura, algo que nos define e nos

unifica como humanos, e que nos diferencia dos demais animais. Somos os únicos

capazes de proferir significados aos acontecimentos que nos rodeiam. E essa
capacidade de atribuir significados nos induz a considerar o nosso modo de explicar

as coisas e nossa visão de mundo como a mais natural, mais correta e mais normal,

entre tantas outras possíveis, mas guiadas por outras lógicas, diferentes da nossa.
Na medida em que começamos a julgar esses outros modos de vida, essas outras

crenças, essas outras formas de explicar as coisas, a partir dos nossos pressupostos,
tendemos a ver os nossos como os normais e os outros como desviantes,
valorizando positivamente o nosso jeito face ao do outro. É aí que começa o
preconceito, que começa a discriminação.

Tal como nos explica Aracy Lopes da Silva, cada grupo humano "tende a

considerar a sua própria visão das coisas como a mais correta; como aquilo que é

realmente "humano", "civilizado", "normal", "natural". Isto porque a cultura tem esta

capacidade de dar a base, de modelar o modo de cada pessoa pensar a vida e se
colocar no mundo. E isso é tão interiorizado que as pessoas não têm consciência de que

vêem o mundo e os outros através desses 'óculos' fornecidos pela cultura do grupo
onde elas foram criadas. Por isso, consideram seu modo de conceber as coisas e de
julgá-las (as definições do que é certo e do que é errado, por ex.), como sendo natural.

Vai daí que acabamos por ver o nosso modo de conceber as coisas como 'natural',

'correto', 'humano' e 'civilizado'. Conseqüentemente, pessoas que vivem e pensam de

outro modo, diferente do nosso (do nosso grupo social, da nossa sociedade, da nossa
cultura) parecem aos nossos olhos como sendo menos humanas, mais primitivas,
estranhas e exóticas" (1988:08).

Preconceito é, portanto, um comportamento apreendido no grupo social do

qual fazemos parte, a partir das idéias e dos valores que o dominam. E
discriminação é agir de modo desfavorável em relação a um indivíduo ou grupo, de
acordo com idéias e valores compartilhados no grupo do qual se faz parte.

Num dos relatórios apresentados pelo relator especial da ONU sobre as

formas contemporâneas de racismo, discriminação racial e xenofobia, encontramos

Documento Técnico “A”

26

uma avaliação sobre as causas da discriminação e do preconceito no mundo
contemporâneo:

“A

discriminação,

o

racismo

e

a

xenofobia

consistem,

essencialmente, no recusa ou na falta de reconhecimento da diferença. Na história do

Estado-Nação essa recusa se refletiu na construção, por meio da historiografia e da
educação, de uma identidade nacional centrada em determinada etnia, raça, cultura

ou religião. Essa identidade nacional baseada no isolamento se construiu, num
processo de longa duração, por meio de um duplo movimento: por um lado, a

oposição ao outro e sua demonização, e por outro, pela exacerbação dessa identidade

nacional. A dominação política foi justificada pela profunda convicção da

superioridade cultural. No curso da história, esta ideologia tem sido o pilar intelectual

de todas as empresas imperialistas e, em particular, da escravidão e da colonização. A
missão civilizadora, justificação moral desta ideologia, consistiu em impor um modelo
cultural, estético e religioso. Este tipo de pensamento conduz a negar, ignorar ou, no

melhor dos casos, a atribuir mero valor folclórico às expressões, signos, símbolos e

manifestações culturais do outro, em particular do dominado. Desta maneira, o
desprezo cultural, por ignorância, o silêncio ou a “invisibilidade” do outro, da pessoa
diferente, estão na raiz profunda e verdadeira da discriminação e do racismo” (Diène,
2004: 06).

A proposição de que nossa compreensão da diversidade indígena ainda se dá

num quadro marcado por desinformação, preconceito e discriminação, deve nos

impelir a procurar outras informações e a tomarmos outras atitudes frente àqueles

que são diferentes de nós. Isso se torna possível na medida em que nos

dispusermos a rever algumas ideias e valores, percebendo as construções
ideológicas que sustentam determinadas visões sobre a questão indígena, ainda

hoje envolta no velho paradoxo do bom selvagem que, com o convívio com o nãoíndio, descamba no mau selvagem, a atrapalhar o progresso da nação. Entre uma

imagem e outra, nenhuma delas fiel ao rico universo indígena, há muito a descobrir
e construir em termos de novas formas de relacionamento com esses descendentes

dos primeiros habitantes do que viria a ser o Brasil, que insistem em ser o que são,
em manter suas línguas, suas crenças e seus modos de vida, suas visões de mundo.

Ainda que o preconceito e a discriminação, a intolerância e a propensão a

estigmatizar caracterizem historicamente o tipo de relação que se estabeleceu
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entre os povos indígenas e outros segmentos da sociedade nacional, não só no

Brasil, como em outros paises latino-americanos, é possível propor que "os povos
indígenas vivenciam hoje sinais de um novo tempo, em que já é possível a construção

de canais de diálogo mais respeitosos com os Estados nos quais estão inseridos e com

os segmentos das sociedades nacionais com os quais estão em contato. A aceitação de
que

somos

nações

culturalmente

diversificadas,

formadas

por

segmentos

diferenciados, compartilhando um mesmo espaço político dentro de Estados

Nacionais, leva ao reconhecimento do direito dos povos indígenas de serem diferentes
e de terem respeitadas suas práticas sócio-culturais, seus valores tradicionais e suas

próprias visões de mundo (Cf. Hildebrand, 1996). A tendência presente em muitos
Estados Nacionais de tratar os modelos de vida dos povos indígenas como fatores
limitantes da unidade nacional, postulando uma homogeneidade lingüística e cultural,

tem sido superada, através de novos ordenamentos constitucionais e legais, pela
afirmação da possibilidade desses povos manterem suas identidades e práticas, sinal

de que estão se abrindo novos espaços jurídicos de aceitação da diversidade étnica e
cultural por eles representada (Cf. Roldán, 1996)" (Grupioni, 2001: 88).

Da desinformação ao conhecimento - A ampliação desses espaços de aceitação da
diferença esbarra numa situação adversa: a do pouco e fragmentado conhecimento
sobre a diversidade étnica existente no Brasil. Para além do ambiente universitário e

do ainda pequeno campo de ação das organizações da sociedade civil que atuam
junto a alguns povos indígenas, o conhecimento sobre a diversidade indígena no
nosso país é especializado, restrito, circunscrito, pouco difundido e de difícil acesso.

Embora haja avanços inegáveis na quantidade e na qualidade das

informações disponíveis hoje sobre os povos indígenas, seja em termos do

conhecimento acadêmico, tanto com profundidade histórica quanto densidade
etnográfica, seja em termos de sua difusão pelos meios de comunicação, nas

diferentes esferas de governo, na escola e nos livros didáticos, o quadro de
desconhecimento, ignorância e preconceito em relação aos povos indígenas

permanece com amplas ramificações pela sociedade. Sabe-se pouco e conhece-se

mal a história e os modos de vida dos povos indígenas que vivem no Brasil. A
situação já foi pior, e inúmeros avanços podem ser contabilizados nos últimos anos
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em termos de difusão de uma nova imagem sobre os povos indígenas que
ultrapasse a caricatural cena de índios nus, vivendo em harmonia com a natureza,

no culto a Tupã e Jaci, pescando e caçando com arcos e flechas. Mas ainda estamos

distante de um cenário em que os povos indígenas possam ser respeitados em sua
integridade, reconhecidos como coletividades conscientes e capazes de dizerem o
que querem de seu futuro.

E isso tem relação direta com a falta de informação sobre esses povos, seja

em termos do processo histórico, no qual grassaram políticas adversas a eles
dirigidas, seja em termos contemporâneos. Hoje a cena indígena no Brasil se

compõe de povos que estão em contato com segmentos da sociedade brasileira há

mais de 300 anos, com outros que se recusam ao convívio mais duradouro,
refugiando-se em rincões distantes da Amazônia e fugindo do contato permanente,

ou de povos monolíngües em suas línguas indígenas e outros monolíngües em
português, ou, ainda, de povos cuja população total não ultrapassa uma centena de

indivíduos, a outros cujo contingente populacional se espalha por inúmeras aldeias,

em vários estados da federação, atingindo uma cifra que vai além de 35.000
pessoas. Há povos que vivem na floresta, há outros que vivem no sertão; há povos
que vivem próximos do mar, e outros que vivem na beira de estradas ou em
distritos urbanos de grandes capitais.

Já se escreveu certa vez, que compor uma imagem da diversidade cultural

dos povos indígenas no Brasil é tarefa árdua e de difícil realização3. É como montar
um quebra-cabeça cujas peças, de tamanhos, formatos, cores e texturas diferentes,

Isto se deve ao parco conhecimento que dispomos sobre esses povos. Ele é fragmentado, parcial e
limitado. Até a produção de uma simples lista com o nome dos povos indígenas é tarefa complexa, a
começar por definir o que seja um determinado povo indígena. "Como desconhecemos como eles se
auto-definem, essa designação ocorre normalmente a partir de critérios externos: não raro a língua
falada pelo grupo e suas distinções com outras línguas e dialetos conhecidos é tomada como critério
definidor de um povo ou, então, o encapsulamento do território por eles ocupados ao longo de um
determinado tempo também acaba servindo como critério para tal definição. A tarefa torna-se mais
complexa ainda quando percebemos que muitos povos indígenas passaram por processos de fusão ou
de cisão. No primeiro caso, trata-se de reconhecer que alguns grupos foram absorvidos por outros, que
podem ou não manter uma referência a uma origem própria, mas que hoje passam a se reconhecer a
partir de uma identidade ou etnônimo comum. No segundo caso, o da cisão, trata-se de grupos que
mesmo partilhando aspectos comuns em termos lingüísticos ou de organização social, se reconhecem
hoje como unidades diferenciadas e independentes. Em ambos os casos, a intensificação do contato com
os brancos imprimiu ritmos e formatos a esse processo de conformação dos povos indígenas" (MECSEF, 2002: 09).
3
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se espalham por todo o Brasil, produzidas por pessoas e instituições diversas, com

metodologias e critérios variados. Não obstante a dificuldade, é tarefa necessária e
urgente, no sentido de fornecer instrumentos que permitam a correta
compreensão da diversidade étnica representada por esses povos, a exigir

respostas qualificadas e diferenciadas, não só em termos das políticas públicas do
Estado brasileiro, mas também de formas de relacionamento da sociedade brasileira
com esses povos.

Outra dificuldade a ser enfrentada para uma visão menos distorcida da

realidade indígena, que permita uma nova maneira de pensá-los, é a revisão de

conceitos e teorias ultrapassadas, que passaram para o senso comum e que
impedem uma melhor compreensão da diversidade cultural que coexiste no mundo
contemporâneo. É preciso popularizar resultados de pesquisas que permitam o
abandono de visões preconceituosas, empobrecidas e estereotipadas sobre os
povos indígenas, arraigadas em paradigmas de que eles não têm futuro, de que a

aculturação é seu caminho sem volta, de que fazem parte da natureza, de que estão
acabando, física e culturalmente, de que são exemplos pretéritos da evolução
humana, etc. Ainda que totalmente ultrapassadas e equivocadas, tais ideias

continuam fazendo parte do imaginário sobre os índios veiculado na escola, quer
em livros didáticos desatualizados, quer por meio de professores mal formados e

também, por que não assumir, desmotivados e desatualizados. A disseminação de

noções mais atuais de cultura, mudança cultural, identidade, pluralidade,
diversidade, sem dúvida alguma, poderiam colaborar para a revisão de ideias há
muito estabelecidas sobre o lugar dos índios na sociedade brasileira e na história do
país.

A presença indígena na história da formação do Brasil é um tema obrigatório

no currículo escolar em todo o território nacional, e, portanto, é assunto tratado
nos livros didáticos. Nos últimos anos, esses manuais passaram por críticas severas,

que pudemos inventariar nos dois relatórios anteriores desta consultoria, mas que
cabe aqui relembrá-los. Historiadores, antropólogos e pedagogos, ao analisarem a
imagem dos índios nos livros didáticos, evidenciaram um quadro de preconceito e

desinformação em volta desta temática. Dentre as principais falhas, apontaram: 1)
índios e negros são quase sempre enfocados no passado e de forma secundária: o
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índio aparece em função do colonizador; 2) a história é estanque, marcada por

eventos significativos de uma historiografia basicamente européia; 3) os livros

didáticos ignoram o processo histórico que teve curso no continente; 4) os povos
indígenas são apresentados pela negação de traços culturais significativos (falta de
escrita, falta de governo; falta de tecnologia para lidar com metais, etc); 5) omissão,
redução e simplificação do papel indígena na história; 6) operam com a noção de

índio genérico, ignorando a diversidade que sempre existiu entre esses povos; 7)
generalizam traços culturais próprios de um povo para todos os povos indígenas; 8)
trabalham com a dicotomia índios puros, vivendo na Amazônia versus índios já

contaminados pela civilização, onde a aculturação é um caminho sem volta. Nesse

emaranhado de confusões, não é demais afirmar que "os manuais escolares
continuam a ignorar as pesquisas feitas pela história e pela antropologia no
conhecimento do outro, revelando-se deficientes no tratamento da diversidade étnica

e cultural existente no Brasil, dos tempos da colonização aos dias atuais, e da
viabilidade de outras ordens sociais. É com esse material, equivocado e deficiente, que

professores e alunos têm encontrado os índios em sala de aula. Preconceito,
desinformação e intolerância são resultados mais que esperados desse quadro"
(Grupioni, 1995:491).

Refletindo sobre os dilemas contemporâneos do pluralismo cultural e o

papel da instituição escolar na formação dos cidadãos, José Jorge de Carvalho

pondera: “A razão principal para um acolhimento da diferença cultural na escola é
contribuir para a construção de um pacto social mais democrático, igualitário e
fraterno. No caso brasileiro, nosso currículo escolar é ainda profundamente
eurocêntrico e a cultura e os valores afro-brasileiros, indígenas, japoneses, árabes são

quase inexistentes nos programas das disciplinas. Além disso, as expressões culturais

típicas desses contingentes étnicos e raciais são muitas vezes abordadas de forma

estereotipada, conduzindo a reforçar preconceitos, ao invés de combatê-los. Abraçar a
pluralidade cultural com respeito e interesse implica fazer uma crítica profunda aos

nossos livros didáticos, que ainda estão permeados de uma visão branca e européia da
nossa sociedade e de afirmações racistas, pejorativas e desinformadas sobre a história
e as formas de vida dos negros e dos índios” (2004: 9-10).
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Para reverter essa situação de desinformação e intolerância, não só é

necessária a divulgação de informações corretas e atualizadas sobre esses povos,
como é preciso insistir na necessidade de revisão de nossos valores e atitudes
frente aqueles que são diferentes de nós. Se não houver um movimento de
abertura ao outro, ao diferente, ao novo, pouco poderá ser conquistado nesse
terreno. A diversidade cultural, religiosa, política, étnica é um fato do mundo
contemporâneo, assim como o é o fanatismo religioso, a intolerância racial, o

sectarismo político. Para enfrentá-los, é preciso construir novos paradigmas de
entendimento da diversidade, pautados pelo reconhecimento dos direitos da
pessoa humana e dos grupos humanos, cuja marca maior é justamente a diferença,

seja de tipos físicos, seja de crenças, de modos de ser, de valores, de
comportamentos, de modos de expressão.

É desse reconhecimento que deve partir a prática da tolerância entre os

diversos grupos humanos, tal como definida pela Unesco, em uma declaração de

1995: "A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das
culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de
exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento,

abertura de espírito, comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de
crença. A tolerância é harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é

igualmente uma necessidade política e de justiça. A tolerância é uma virtude que torna
a paz possível" (Unesco, 1995)4. Não se confunde com caridade, concessão ou

condescendência. É, ao contrário, uma atitude ativa, de compreensão e respeito,
que deve ser estimulada nas novas gerações para fazer frente ao recrudescimento
da intolerância racial, religiosa, social e econômica que ganha terreno nos dias de
hoje.

Nessa declaração da Unesco a educação tem um papel importante a cumprir, como nos mostra a
antropóloga Aracy Lopes da Silva: “A Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela
Conferência Geral da Unesco em 1995, reserva à educação um lugar de grande destaque. No documento,
ela é definida como “o meio mais eficaz de prevenir a intolerância” (artigo 4, 4.1). Ali também se
afirma que “a educação para a tolerância deve ser considerada como imperativo prioritário” e que as
políticas e programas de educação devem contribuir para o desenvolvimento da compreensão, da
solidariedade e da tolerância entre os indivíduos, entre os grupos étnicos, sociais, culturais,
religiosos, lingüísticos e as nações” (artigo 4, 4.2)” (Lopes da Silva, 2001: 99).
4
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O convívio com a diferença - A proposta que podemos levar para dentro da sala de

aula, como prática de relacionamento e como objeto de reflexão com nossos
alunos, é afirmar a possibilidade de "um convívio construtivo entre segmentos

diferenciados da população brasileira, visto como processo marcado pelo
conhecimento mútuo, pela aceitação das diferenças, pelo diálogo" (Lopes da Silva e

Grupioni, 1995: 15). É partir do reconhecimento de nossas diferenças, do direito de
mantermos nossas especificidades, do respeito que devemos aos outros e que os
outros também nos devem, para buscarmos novos canais de comunicação, que nos

permitam construir novas práticas de relacionamento, não mais pautadas por
desigualdade e por intolerância, mas pelo reconhecimento efetivo de nossa
formação multiétnica e pluricultural. A diferença, vista como um valor, impele a

sermos melhores, mais compreensivos, menos obtusos em nossos julgamentos e
em nossas ações.

Hoje, mais do que nunca, é imperativo que, coletivamente, busquemos "um

lugar para os povos indígenas no mundo contemporâneo, e esse é o convite que se faz
aqui, para que possam viver em paz e se perpetuarem ao longo da história, para que
possam manter suas línguas e suas tradições e para que possam ensiná-las para as

futuras gerações. Há que se garantir o direito dos povos indígenas de permanecerem
eles mesmos, de definirem seus próprios projetos de futuro, de terem autonomia e

liberdade para tomarem decisões sobre seu próprio destino. Para tanto, eles precisam,
antes de tudo, de serem tratados com respeito". (Grupioni e Vidal, 2001:30)

O direito de serem o que são é sem dúvida o direito mais elementar e

também o que historicamente mais foi negado aos povos indígenas. O direito de se

manterem e serem reconhecidos como grupos culturalmente distintos, portadores
de tradições, de modos de ser e de viver próprios balizados por visões de mundo

particulares e únicas (Cf. idem). Para a efetivação desse preceito básico, apesar dos
avanços dos últimos anos, muito ainda precisa ser construído.

Devemos reconhecer, primeiramente como profissionais da educação, para

depois podermos refletir com nossos alunos em sala de aula que "A diversidade de

culturas e povos no mundo continua sendo vista como um problema, quando deveria

ser percebida como uma grande riqueza, que revela a incrível capacidade dos seres
humanos de encontrar soluções diversas para o bem viver e para a satisfação de suas
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necessidades básicas. O problema está na estreiteza do olhar, da disposição de

conviver com aqueles que são diferentes porque falam uma língua que não
entendemos, porque se vestem de forma diferente da nossa, porque valorizam coisas
que nós não valorizamos, porque acreditam em seres e em idéias que nós não

acreditamos. Enfim, porque são diferentes de nós. Aprender a conviver com a

diferença, ser tolerante e ser solidário, transformar aquilo que aparentemente nos
separa em novos laços de convivência, marcados por respeito e por solidariedade é o
grande desafio de nossa época, que ganha uma dimensão maior na medida em que se

intensificam as relações globais, se aceleram os meios de comunicação, se mundializam
as relações e se estreitam as fronteiras. Encontrar os meios para uma convivência
harmoniosa, pautada por respeito e aceitação da diferença, é hoje o nosso grande
desafio enquanto indivíduos e enquanto cidadãos" (Grupioni e Vidal, 2001: 31).

Um desafio que se torna mais complexo na medida em que exige a garantia

da igualdade entre todos os cidadãos, ao mesmo tempo em que se exercite o

respeito ao direito à diferença. É nesse paradoxo que reside o desafio da

implementação da Lei 11.645, que pode ensejar um novo campo de possibilidades
de valorização de práticas que potencializem a pluralidade cultural no Brasil.

Documento Técnico “A”

34

V - Ações e Programas do MEC sobre a temática indígena
“Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em
todos os setores da comunidade nacional, e especialmente
naqueles que estejam em contato mais direto com os povos
interessados, com o objetivo de se eliminar os preconceitos que
poderiam ter com relação a esses povos. Para esse fim, deverão
ser realizados esforços para assegurar que os livros de História e
demais materiais didáticos ofereçam uma descrição eqüitativa,
exata e instrutiva das sociedades e culturas dos povos
interessados”.
(Artigo 31 do Decreto no 5.051/04, de 19/04/2004, que promulga
a Convenção 169, da OIT sobre Povos Indígenas e Comunidades
Tribais)
Ao que tudo indica, a proposição da Lei 11.645 foi uma iniciativa do Ministério

da Educação. Não houve nenhuma mobilização específica que a antecedesse por

parte do movimento indígena, que ao tomar conhecimento da Lei salientou sua

importância nos meios de comunicação onde ela foi anunciada. Mas sua proposição
não chegou a ser saudada pelo movimento negro, ao contrário, surgiram reações

negativas uma vez que ela alterava a Lei 10.639 de 2003 que havia estabelecido a
obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nos
currículos das escolas brasileiras. A leitura do movimento negro foi a de que a nova
redação da lei enfraquecia a evidenciação da questão racial negra, de que

preconceito, discriminação e racismo, mesmo incidindo sobre negros e índios,

tinham proporção, conteúdo e formato distinto. E que a alteração da lei não
contribuía para sua efetivação.

Feito este registro, é preciso considerar que se é possível elencar um

conjunto importante de iniciativas no âmbito do Ministério da Educação com

relação a implementação da Lei 10.639, o mesmo não ocorreu com a Lei 11.645, que
foi objeto de poucas ações institucionais até o momento. Antes de serem

inventariadas, porém, faz-se necessário fazer menção a três importantes iniciativas
por parte do MEC que antecedem a promulgação dessa Lei e que visavam a inserção
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da temática indígena nas escolas brasileiras, por meio de uma nova abordagem e de
novos conteúdos.

Em 1995 foi lançada, em parceria com um grupo de pesquisa da Universidade

de São Paulo, a coletânea “A temática Indígena na Escola: novos subsídios para
professores de 1º. E 2º. Graus”, organizada pelos antropólogos Aracy Lopes da Silva e
Luis Donisete Benzi Grupioni. Esse compendio de mais de 500 páginas encontrou

inúmeras reedições, tanto por parte do MEC quanto de uma editora comercial que
continua publicando a obra. Reunindo a contribuição de especialistas de várias

áreas do conhecimento o livro se propunha a oferecer novas perspectivas, tanto em
termos de abordagens, quanto de informações atualizadas sobre a história e os
modos de vida atuais dos povos indígenas, diminuindo a distância entre o
conhecimento acadêmico e sua incorporação pela escola pública.

Quatro anos depois, foi lançada a série da TV Escola “Ìndios no Brasil”,

composta por 10 programas de vídeo, que propunham um novo olhar sobre a
temática indígena. Os vídeos foram distribuídos amplamente em todo o território

nacional e os textos que serviram de roteiro a eles foram publicados em 3 volumes
com uma tiragem de 110.000 exemplares.

A terceira iniciativa que merece registro diz respeito a proposição dos

Parâmetros Curriculares Nacionais, lançados em 1997, que possibilitaram a

proposição de uma nova forma de inclusão da temática da diversidade e da
pluralidade nos currículos escolares, particularmente da temática indígena.

Essas iniciativas ancoram as propostas realizadas mais recentemente, já no

âmbito da implementação da Lei 11.645. Merecem destaque três iniciativas que
foram levantadas junto a Secadi – Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão.

Em 2009 0 Ministério da Educação lançou um edital para a produção de livros

sobre a temática indígena para o ensino fundamental e ensino médio. Por meio do

edital 12/2009, instituições públicas de ensino superior e entidades sem fins
lucrativos, com pesquisas e experiências comprovadas junto a povos indígenas
brasileiros foram convocadas a apresentarem , propostas de projetos de material

didático voltado à educação básica, em atendimento às demandas oriundas da Lei
11.645.
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De acordo com o edital, na concepção das propostas seria “imprescindível,

pelo caráter estruturante, a consideração das seguintes diretrizes e conceitos:
Alteridade

e pluralidade

cultural; Transversalidade e

multidisciplinariedade;

Adequação pedagógica e suporte ao trabalho do/da professor/professora; e
Participação indígena”.

Cinco linhas temáticas foram contempladas pelo edital 12/2009, direcionadas

a níveis específicos da educação básica, seguindo recortes temáticos estabelecidos:

Ensino infantil – “Etnografia do cotidiano e/ou de jogos e brincadeiras, na ótica de

crianças indígenas, pertencentes a povos indígenas específicos, contendo o universo
lúdico e sociocultural da infância indígena”.

Anos iniciais do Ensino Fundamental – “Etnografia do espaço socioambiental - casas,

aldeias e entorno das aldeias, incluindo as formas tradicionais e atuais de subsistência,
concepções de meio ambiente/biodiversidade, com enquadramento dos aspectos
familiares e socioculturais do universo infantil”.

Anos finais do Ensino Fundamental – “Etnografia da comunicação – sentido e
organização das práticas de oralidade na produção e transmissão sociocultural, artes

visuais (grafismos, ornamentação visual, padronagens de cerâmicas e cestarias),
significação social das práticas rituais e da diversidade lingüística, com enquadramento
predominante sobre o universo sociocultural da adolescência”.

Ensino Médio - Destinado ao professor – “Essa proposta deverá apresentar
interlocução com os conteúdos e facilitar a abordagem didática das seguintes

publicações distribuídas pelo MEC: O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os

povos indígenas no Brasil de hoje e A Presença Indígena na Formação do Brasil. Essa

proposta deverá subsidiar professores e professoras com ferramentas pedagógicas
para uso em sala de aula (particularmente recursos visuais ou audiovisuais) que
exemplifiquem e permitam o aprofundamento nas temáticas sobreas realidades de
grupos étnicos ou situações históricas tratadas nas referidas publicações”.

Ensino Médio - Destinado ao aluno – “Livro de literatura com CD ou DVD, de autoria

indígena: transcrição de oralidade, histórias, poesias, música, etc. Será dada prioridade
às propostas que contemplem os conteúdos, grupos étnicos ou situações históricas
tratadas nas referidas publicações”.
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Com essa formatação o edital foi lançado. Não consta no site do MEC o

resultado do edital, nem se tem notícias de publicações feitas a partir dele.

Pretendemos averiguar essa questão na pesquisa em Brasília, de 13 a 15 de
fevereiro.

A segunda iniciativa da SECADI que merece registro diz respeito à

publicação, em 2006, de um conjunto de livros em parceria com um grupo de
pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Coleção Educação para
Todos, com uma tiragem inicial de 5.000 exemplares e outras sucessivas. Dois livros
se destacam nessa coleção: “O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os

povos indígenas no Brasil de Hoje”, de autoria de Gersem dos Santos Luciano –

Baniwa, e “A presença indígena na formação do Brasil”, de autoria de João Pacheco
de Oliveira e Carlos Augusto da Rocha Freire.

A terceira iniciativa diz respeito a criação de uma rede de educação para a

diversidade, uma parceria da SECADI com a Capes e com a Universidade Aberta do

Brasil, com ofertas de cursos à distância sobre as temáticas da diversidade, para
professores e técnicos dos sistemas de ensino. Segundo o site da SECADI, a “Rede

de Educação para a Diversidade (Rede) é um grupo permanente de instituições
públicas de ensino superior dedicado à formação continuada de profissionais de
educação. O objetivo é disseminar e desenvolver metodologias educacionais para a

inserção dos temas da diversidade no cotidiano das salas de aula. São ofertados cursos
de formação continuada para professores da rede pública da educação básica em oito
áreas da diversidade: relações étnico-raciais, gênero e diversidade, formação de

tutores, jovens e adultos, educação do campo, educação integral e integrada,
ambiental e diversidade e cidadania”. Entre esses cursos, está um com duração de
240 horas, voltado exclusivamente para a implementação da Lei 11.645.

Ao que parece a SECADI convocou universidades federais interessadas em

organizar e ofertar o curso de “Formação de Professores na temática Culturas e
História dos Povos Indígenas”, em modalidade semipresencial, com boa parte da carga

horária sendo desenvolvida à distância. Em 4 módulos, o curso visava formar
professores e profissionais da educação capazes de compreender os temas da

diversidade e dos povos indígenas. Os participantes têm que elaborar um projeto de
intervenção, em que fazem uma proposta de “incluir na prática do profissional da
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educação ações que exemplifiquem a aplicação dos conteúdos trabalhados durante o

curso para a melhoria da prática educacional na sala de aula. Os participantes
aprovados nos cursos recebem certificado da universidade ofertante”. Materiais
impressos são produzidos e publicados.

Confirmamos a realização de dois desses cursos: um pela Universidade

Federal de Mato Grosso do Sul, que inclusive está iniciando um segunda turma, com

mais de 320 inscritos, e outro pela Universidade Federal do Amapá, que realizou o
curso em 2011.

O curso da UFMS distribuiu seus 6 módulos da seguinte forma: Módulo 01-

Conceitos de EAD e ferramenta Moodle; 02- Conhecendo os povos indígenas no
Brasil contemporâneo; 03- Reconhecendo preconceitos sobre os povos indígenas;

04- Marcos conceituais referentes à diversidade sociocultural; 5- Projeto pedagógico
sobre a temática; 6- Seminário de encerramento). No da UNIFAP, os módulos foram
distribuídos assim: Módulo 1 - Conceitual de Educação a Distância e Ferramenta
Moodle;

2 - Conhecendo os povos indígenas no Brasil Contemporâneo: a

sociodiversidade nativa reconhecida; 3 - Povos Indígenas e pluralidade cultural: do
preconceito à convivência na diversidade; 4 - Do direito à diferença e à identidade:

sobre o lugar dos povos indígenas no mundo contemporâneo; 5 – Transformando a

realidade: projeto pedagógico de abordagem das culturas e história dos povos
indígenas; 6 – Seminário local de encerramento.

Não foi possível obter nenhum documento de avaliação desta iniciativa, nem

junto as universidades promotoras dos cursos, nem junto ao MEC. Também não foi
possível verificar se outras universidades aderiram a proposta e ofereceram cursos.

A pesquisa em Brasília, agendada para o período de 13 a 15 de fevereiro,

possibilitará recolher mais informações sobre essas iniciativas do MEC, o que

permitirá uma análise das mesmas, ao mesmo tempo em que se verificará se outras
iniciativas ou programas foram criados e implementados.
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VI – Iniciativas do órgão indigenista federal
O Museu do Índio, órgão científico da Fundação Nacional do Índio, vem

desenvolvendo nos últimos anos, em parceria com a Secretaria Estadual de
Educação do Rio de Janeiro, o projeto “Povos Indígenas: conhecer para valorizar”.

Este projeto visa capacitar professores da rede estadual na temática indígena em

cumprimento a lei 11.645. O projeto contempla cursos para professores estaduais

ministrado por especialistas (antropólogos, historiados) e índios nas dependências
do Museu do Índio, visitas guiadas às exposições do Museu e uma homepage do
projeto

no

site

do

Museu

do

Índio

(http://prodocbeta.museudoindio.gov.br/povosindigenas.conhecerparavalorizar/) .

Fruto desse projeto é o vídeo “Povos Indígenas: conhecer para valorizar”,

realizado pelo Museu do Índio e disponível na internet, em que especialistas e índios
comentam o modo como a sociedade brasileira vê os índios, as dificuldades de

compreender e conviver com povos com culturas diferentes e fazem sugestões de
como abordar essa temática em sala de aula.

Consta no site do órgão indigenista, que em sua sede é desenvolvido o

projeto Maloquinha, voltado a estudantes do ensino fundamental das escolas do

Distrito Federal e seu entorno. De acordo com o site, a proposta “deste trabalho é
mostrar a realidade do índio brasileiro através da apresentação de vídeos, teatro de

bonecos, leitura e visitas à uma exposição permanente de artesanato e a uma oca
indígena tradicional”. As atividades são desenvolvidas na sede do órgão em Brasília.

Um material educativo é distribuído aos estudantes, mas não está disponível no
site.

Não consta que o órgão indigenista desenvolva outras ações em

cumprimento a lei 11.645.

Documento Técnico “A”

40

VII – Iniciativas dos Sistemas de Ensino Estaduais – 1º.
levantamento

“Nós, professores do Povo Guarani, Caciques, Pajés e
demais Lideranças indígenas, ao tomar conhecimento da
existência da lei nº 11.645/2008 que trata sobre a inclusão no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, entendemos que
essa pode ser uma das formas de minimizar os preconceitos
sofridos por nós indígenas. Nos preocupamos que esta lei não
seja mais uma das tantas leis que existem e que não são
aplicadas e respeitadas pela sociedade, em especial pelo Poder
Público”.
(Manifestação do Povo Indígena Guarani in Cartilha da
Lei 11.645, MPE-RS)
O levantamento das iniciativas dos sistemas de ensino no que se refere ao

cumprimento da lei 11.645 esteve restrito, até o momento, à informações

bibliográficas e aos documentos repassadas pelo CNE, após consulta aos conselhos

estaduais de educação e as secretarias estaduais de educação, assim como a
contatos diretos estabelecidos pelo consultor com algumas secretarias de
educação.

No que se refere à pesquisa bibliográfica, por força do tema, ela esteve

restrita a consulta ao documento “Relatório Final da Avaliação Independente do

Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/01 - Cumprimento dos Objetivos e
Metas do Capítulo Educação Indígena”. Este relatório, publicado em 2011, apresenta a
avaliação independente proposta pela Coordenação Geral de Educação da

Fundação Nacional do Índio em 2009 dos objetivos e metas da educação indígena
constantes na lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001, conhecida Plano Nacional de

Educação. Nesta avaliação, tratou-se de avaliar as 21 metas e objetivos que o PNE
traçava para a educação escolar indígena, como estratégia para se realizar um

diagnóstico da situação atual de desenvolvimento da educação escolar indígena no

Brasil. Pesquisadores independentes visitaram a totalidade dos Estados brasileiros,

com exceção do Piauí e Rio Grande do Norte, que até aquele momento não havia
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reconhecido a existência de populações indígenas em seus territórios, e coletaram

dados e documentos a respeito das 21 metas do PNE, elaborando relatórios por UFs

que foram analisados e subsidiaram o relatório final publicado. Infelizmente, até o
momento não foi possível ter acesso aos relatórios individuais dos pesquisadores,

sendo este um dos objetivos de viagem de trabalho programada a Funai no período
de 13 a 15 de fevereiro próximos.

Assim, o que apresentamos aqui é um comentário a respeito da análise

constante nesse relatório, de autoria da educadora Eliene Amorim, no que se refere
ao grau de cumprimento da meta 21 do PNE, que determina “Promover a correta e

ampla informação da população brasileira em geral, sobre as sociedades e culturas

indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a intolerância e o preconceito
em relação a essas populações”. Esta meta tinha prazo de cumprimento imediato,
quando o PNE foi aprovado, mas não se estabelecia a responsabilidade de nenhum

ente federado específico. Ainda que esta meta anteceda em vários anos a
promulgação da lei 11.645, o baixo grau de cumprimento verificado, é um

importante indicativo a ser considerado nessa análise das iniciativas em curso nos
sistemas de ensino.

Segundo a autora deste estudo, poucas medidas foram tomadas pelas

secretarias estaduais de educação para cumprirem esse meta, sendo o quadro
marcado por ações inexistentes ou isoladas, não articuladas a nenhum programa
específico, de modo que a conclusão apresentada aponta para o “desenvolvimento

de modo insatisfatório” da meta. Num gráfico apresentado na publicação, informa-

se que em 73% das secretarias estaduais de educação a meta não teve início, em 4%
ela foi iniciada; em 5% está em desenvolvimento de modo satisfatório e em 18% de
modo insatisfatório.

Caso tenhamos acesso aos relatórios individuais dessa pesquisa, poderemos

ter informações específicas sobre cada estado pesquisado.

Em relação aos Estados contatados pelo CNE, foram recebidas informações

do Rio Grande do Sul e do Acre.

No Acre, a Coordenadora do Ensino Fundamental, relata que não há ações

ou “programas específicos criados para atender essa temática”, o que confirma

informação constante na avaliação da Funai. Contudo a coordenadora, informa que
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nas orientações curriculares para a educação básica, há conteúdos que abordam a
temática da história e da cultura dos povos indígenas, listando conteúdos na área de
história e geografia para o currículo do ensino fundamental, e de história e

sociologia para o currículo do ensino médio. Informa, ainda a coordenadora, que

existem publicações locais sobre os povos indígenas do Acre, sem especificar se
seriam de autoria da Secretaria de Educação ou não.

A resposta à consulta do CNE no Rio Grande do Sul foi encaminhada pela

Presidente do Conselho Estadual de Educação, que enviou cópia de três
documentos: Parecer 38/2002 que estabelece normas para o funcionamento de

escolas indígenas do sistema estadual de ensino do Rio Grande do Sul, que não tem

relação direta com a consulta que estava sendo realizada; Resolução 297, de 07 de
janeiro de 2009, que “Institui normas complementares às Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e

Cultura Afro-Brasileira e Africana e trata da obrigatoriedade da inclusão do estudo da
história e cultura indígena nos currículos escolares das instituições de ensino
integrantes do Sistema Estadual de Ensino”; e a Cartilha “Lei 11.645/2008

Implementação do Ensino de História e Cultura Indígena na Educação”, de abril de

2010, elaborada por iniciativa do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos
do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

A Resolução 297/2009 do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do

Sul é sintomática da necessidade do Conselho Nacional de Educação emitir
diretrizes curriculares para a inserção da temática indígena nos currículos das
escolas de educação básica. Esta resolução tem um duplo propósito: de um lado

instituir normas complementares às diretrizes curriculares para a educação das
relações étnico-raciais (Parecer CNE/CP 03/2004), o que faz por meio de um
conjunto de recomendações às mantenedoras, de outro, tratar da obrigatoriedade
da inclusão do estudo da história e cultura indígena nos currículos escolares. Para

isso, a resolução estabelece que tanto as instituições públicas quanto as privadas da

educação básica, integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul,
“devem redimensionar seus projetos político-pedagógicos (...) para incluir a

obrigatoriedade do estudo sobre a temática indígena” (Art. 2º.). Porém, a Resolução
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não avança além dessa determinação, uma vez que os demais artigos referem-se à
questão da temática étnico-racial.

No seu artigo 7º. a expectativa de que haverá uma normatização expedida

em nível nacional fica clara e explica a pouca proposição desta Resolução. Ali lemos:
“As normas complementares instituídas nesta Resolução para o ensino da História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana devem ser utilizadas pelos estabelecimentos de
ensino fundamental e de ensino médio integrantes do Sistema Estadual de Ensino

como referências para o trabalho com a história e cultura indígena, até que sejam
expedidas as diretrizes curriculares específicas para essa temática, incluída no currículo
oficial pela Lei federal nº 11.645/2008”.

Em relação ao Rio Grande do Sul, embora não se tenha informações a

respeito de ações específicas por parte da Secretaria de Estado da Educação, vale

comentar um trecho da Cartilha elaborada sob os auspícios do Centro de Apoio
Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público Estadual. Há ali dois

conjuntos de proposições que merecem ser aqui reproduzidos, a fim de que possam
ser melhor analisados, quando cotejados com outras proposições, tendo em vista a

proposta do CNE emitir diretrizes curriculares para essa temática. Trata-se de
considerações a respeito da aplicabilidade da lei e de compromissos dos gestores na
aplicação da lei:

Aplicabilidade da Lei

Ações que devem ser realizadas:
1. Rever os Currículos Escolares, nos municípios e estado, objetivando o cumprimento
do que estabelece a lei federal, tomando as devidas providências para a inclusão, nos
conteúdos programáticos das diferentes disciplinas, os estudos sobre a História e
Cultura Indígena que incluam as especificidades regionais do patrimônio artístico e
cultural relativos às contribuições do indígena na História do Rio Grande Sul, bem
como das suas contribuições socioeconômicas;
2. Interagir com todo o currículo e dialogar com todas as áreas de conhecimento de
forma transversal e interdisciplinar, não ficar restrita a algumas disciplinas;
3. Perpassar todos os níveis de ensino e dialogar com todas as modalidades de
atendimento, como é o caso da Educação de Jovens e Adultos, Educação Rural,
Educação no Campo e Educação Especial, entre outras;
4. Incluir a temática nos Planos Político Pedagógico, reorientando-os, quando se
refiram a práticas pedagógicas que abordem temas relacionados à Cultura Indígena,
com o aproveitamento dessa memória para a construção de novos materiais
pedagógicos pela própria comunidade escolar;
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5. Ter amplo conhecimento das atribuições dos Sistemas de Ensino no que se refere às
ações governamentais, em todas as suas esferas, bem como as atribuições, dos
Conselhos Estadual e Municipal de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação/UNDIME, outros Grupos Colegiados e Núcleos de Estudos;
6. Reconhecer as especificidades inerentes à Educação Indígena, garantindo a
Educação em suas aldeias, respeitando seus saberes e suas práticas socioculturais, cuja
história reafirma valores civilizatórios que garantiram e garantem a resistência
cultural.
7. Formar gestores das mantenedoras, das escolas, bem como do corpo docente para a
aplicação da legislação;
8. Elaborar e oferecer um programa adequado à realidade da diversidade étnica e
cultural do País e reverter a imagem preconceituosa e equivocada ainda existente
sobre populações indígenas.
Compromissos dos gestores na aplicação da lei:

1. Contemplar nas secretarias de educação, dentro da Unidade Pedagógica, profissional
capacitado dentro da temática da história e cultura Indígena, cuja responsabilidade
seja desenvolver os trabalhos de assessoria completa à aplicação da Lei 11645/2008,
junto aos setores pedagógicos de toda a rede escolar, conforme determinam as suas
Diretrizes Curriculares;
2. Adquirir e elaborar material didático pedagógico e bibliográfico voltado para a
Cultura Indígena, específicos para as questões tratadas pela lei;
3. Destinar verbas oriundas dos Fundos para a manutenção das políticas públicas para
a Educação, para execução da política de Educação Indígena e para o ensino de História
e Cultura Indígena;
4. Qualificar professores não-indígenas e indígenas, através de Formação Continuada,
para subsidiar os educadores nas suas práticas docentes;
5. Promover a inclusão da temática nos espaços de formação, na mídia e em toda a
sociedade, com a participação das próprias comunidades indígenas, para eliminar
preconceitos e superem os muitos “abusos” que sofreram com pesquisas inadequadas
e apropriação indevida de seus saberes;
6. Criar Grupo de Trabalho, visando o incentivo à pesquisa e à produção literária, bem
como, à organização de atividades com ênfase no tema proposto pela legislação
vigente referente a de Educação Indígena e para o ensino de História e Cultura
Indígena, como, por exemplo, encontros, palestras, seminários, simpósios, debates,
relatos de experiências, concursos literários, gincanas, festejos e comemorações.
7. Garantir a representação de indígenas no Conselho Municipal de Educação, onde
houver comunidades.
Há, aqui, um comentário que se impõe: não obstante a lei 11.645 tratar da

inclusão da temática indígena no currículo da educação básica de todas as escolas
do país, percebe-se que essa discussão interessa e envolve representantes

indígenas diretamente, como se poder ver pelas proposições feitas pelo Grupo de
Trabalho do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que não só

Documento Técnico “A”

45

contemplou representantes dos povos indígenas daquele Estado em sua

composição, como faz recomendações que tem a ver com o ensino realizado nas
terras indígenas. Esse é um ponto que deverá ser melhor trabalhado no produto
final desta consultoria.

Outro Estado que conseguimos informações foi o de São Paulo, em contato

direto realizado pelo consultor. AS informações foram prestadas pela Equipe de
História da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, do CEFAF - Centro de
Ensino Fundamental, dos Anos Finais, Médio e Educação Profissional da Secretaria

de Educação do Estado. O Núcleo de Educação Indígena desta Secretaria informou
que cuida somente da educação nas aldeias, e que a questão vinha encontrando
acolhimento junto a equipe que trata dos currículos da secretaria.

A Secretaria de Educação de São Paulo considera que a Lei 11.645 foi

atendida por meio do Programa São Paulo faz Escola, em que foram propostos
novos currículos para os níveis de ensino fundamental II e ensino médio. Porém a

proposta disponibilizada, publicada em 2008, mesmo ano da promulgação da lei,

permite tão somente verificar que temáticas relativas aos povos indígenas estão
inseridas na grade curricular.

Além da proposição curricular a equipe informa que nos programas de

aquisição de livros para professores e alunos, que em São Paulo é distinto do

Programa do MEC, há o cuidado de contemplar a temática indígena nas aquisições.
Não foi possível, porém, localizar a relação de livros adquiridos pela Secretaria após

2008, para que se tentasse uma análise dos materiais adquiridos. Porém, este é um
ponto interessante a ser investigado no conjunto dos sistemas de ensino, de modo

a verificar se contam com material de subsídio, tanto para professores quanto para
alunos, sobre essa temática.

Por fim a Secretaria informa que desenvolve um programa de projetos

descentralizados, em que as escolas escolhem temas para serem trabalhados e que
a temática indígena está presente. Não há informações coligidas pela Secretaria em

relação a esses projetos, estando a informação descentralizada pelas inúmeras
diretorias de ensino da Secretaria.

Também foi possível obter informações em relação ao Estado do Amapá. Por

iniciativa do governador do Estado foi solicitada a uma organização não-
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governamental que atua entre os povos indígenas na região que preparasse uma
proposta de produção e publicação de obras de referência que pudessem servir de

subsídio para um novo tratamento desta temática pelas escolas públicas do Estado.

O material seria destinado a alunos, professores e bibliotecas e abrangeria da
educação infantil ao ensino médio. A proposta ainda está em análise e nenhuma
outra ação foi relatada pela Secretaria de Estado da Educação do Amapá.

Ainda em relação ao Amapá, vale o registro de que a Biblioteca Pública

Estadual Elcy Lacerda, que integra a estrutura da Secretaria de Estado da Cultura,
está organizando uma “Sala Temática de Documentação e Memória Afro-Indígena”,

que visa “garantir espaços de discussões, reflexões, mudanças de gestos e olhares
sobre o valor e a contribuição destes segmentos históricos na formação da sociedade
amapaense”, reunindo livros, documentos e filmes sobre os povos indígenas e
populações afro-brasileiras.

É preciso salientar que as respostas até agora obtidas são insatisfatórias para

compor um cenário que permita a verificação do grau de cumprimento da lei, e que
nos próximos meses será feito um esforço para conseguirmos mais informações a
respeito do envolvimento dos sistemas de ensino com essa temática.
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VIII – Iniciativas dos Sistemas de Ensino Estaduais – 2º.
levantamento

Estabelecer canais de comunicação e integração com o
Movimento Negro e Movimento Indígena, grupos culturais negros,
grupos culturais indígenas, instituições formadoras de professores,
núcleos de estudos e pesquisas como os Núcleos de Estudos AfroBrasileiros e Indígenas com a finalidade de buscar subsídios, ampliar e
fortalecer as bases teóricas para o trabalho pedagógico.

(Resolução 75/2010 do Conselho Estadual de Educação do
Amazonas)
Dando continuidade ao levantamento das iniciativas dos sistemas de ensino

estaduais no que se refere ao cumprimento da lei 11.645 a partir de informações

bibliográficas e aos documentos repassadas pelo CNE, após consulta aos conselhos

estaduais de educação e as secretarias estaduais de educação, assim como a
contatos diretos estabelecidos pelo consultor com algumas secretarias de

educação, apresentamos aqui informações sobre o Amazonas, Maranhão,

Tocantins, Goiás, Pernambuco e Distrito Federal, além de completar informações
sobre o Estado de São Paulo.

No Amazonas, o Conselho Estadual de Educação aprovou a Resolução n.

75/2010, tornando obrigatório o ensino da historio a e cultura afro-brasileira,
africana e indígena nos estabelecimentos de ensino público e privado que oferecem

a Educação Básica no Estado. Tendo em vista tratar-se do Estado brasileiro que
concentra a maior população indígena do país, seja em termos populacionais, seja

em termos de diversidade de povos, julgamos oportuno reproduzir aqui a resolução
em sua íntegra. Esta é composta por 7 artigos:

Art. 1º - Tornar obrigatório, a partir de 2011, nos estabelecimentos de Ensino
Fundamental e Ensino Médio, públicos e privados, o estudo da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena.
Art. 2° - Estabelecer que, no Projeto Político Pedagógico da escola seja previsto o
ensino dos conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena que serão tratados de
forma transversal nos currículos escolares.
§ 1° - O tratamento transversal a que se refere o caput deste artigo deve ser aplicado dentro
de todas as disciplinas da Educação Básica pública e privada, tendo como prioridade os
componentes curriculares de Língua Portuguesa (Literatura Brasileira), História e Artes.
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§ 2° - A prática da transversalidade deve valorizar e orientar as atitudes dos alunos em
termos de reflexão e análise dos elementos da cultura e dos fatos que ocorrerem no
contexto social e ambiental.
Art. 3° - Caberá aos sistemas de ensino, as mantenedoras, a coordenação
pedagógica do estabelecimento de ensino e aos professores, estabelecer conteúdos de
ensino, unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes
componentes curriculares.
§ 1º – Compete aos administradores dos estabelecimentos de ensino e as mantenedoras
proverem as escolas, seus professores e alunos de material bibliográficos e de outros
materiais didáticos referentes ao tema.
§ 2º - Os estabelecimentos de ensino público e privado poderão ser subsidiados pelos
diversos segmentos de instituições que tratam o tema Afro-brasileiro e Indígena.
Art. 4º - Recomendar às instituições de ensino que atentem para o desenvolvimento
das Diretrizes Curriculares constantes na Resolução 03/99-CNE e Parecer Nº 14/99-CNE/CP,
tomando providências para:
I - qualificar os educadores na temática afro-brasileira, africana e indígena, promovendo
cursos, seminários, oficinas, intercâmbios e outras modalidades de estudo e
aperfeiçoamento, estimulando e garantindo a sua participação;
II - estabelecer canais de comunicação e integração com o Movimento Negro e Movimento
Indígena, grupos culturais negros, grupos culturais indígenas, instituições formadoras de
professores, núcleos de estudos e pesquisas como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e
Indígenas com a finalidade de buscar subsídios, ampliar e fortalecer as bases teóricas para o
trabalho pedagógico;
III - instruir as instituições escolares e acadêmicas para que consignem, nos planos do
estabelecimento de ensino, o projeto de capacitação dos docentes;
IV - adquirir, gradativamente, livros sobre a matéria em questão a fim de dotar os
estabelecimentos de ensino de um acervo que possibilite consulta, pesquisa, leitura e o
estudo por parte dos alunos, professores, demais profissionais e comunidade;
V - oferecer condições objetivas de tempo e recursos para que cada estabelecimento de
ensino constitua grupo inter e multidisciplinar que elabore e proponha alternativas para o
trabalho, além de atividades culturais ligadas à temática, visando ao desenvolvimento
dessas Diretrizes no cotidiano escolar e acadêmico;
VI - interagir com organismos governamentais, seja do âmbito municipal, estadual ou
federal, no sentido de articular ações e potencializar recursos para a consecução de
objetivos comuns na implementação dessa temática;
VII - orientar seus estabelecimentos de ensino para que providencie o arquivamento, em
local apropriado, de relatórios anuais das ações desenvolvidas, para os efeitos do contido
no artigo 8º, §1º, da Resolução CNE/CP Nº 01/2004.
Art. 5° - Estabelecer que a escola enquanto instituição social seja responsável por
assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão posicionando-se politicamente
contra toda e qualquer forma de discriminação.
Art. 6° - Considerar que a luta pela superação do preconceito e da discriminação é,
pois, tarefa de todo e qualquer educador, independentemente de seu pertencimento
étnicorracial, crença religiosa ou posição política.
Art. 7º - Determinar que conste no calendário escolar dos estabelecimentos de
ensino público e privado, conforme nomenclatura oficial:
I - os dias 19 de abril (Dia do Índio), 13 de maio (Dia Nacional de Luta contra o Racismo) e 09
de agosto (Dia Internacional das Populações Indígenas) como dias nacionais de luta Contra
o Preconceito, serão tratados como dias de denúncia das repercussões das políticas de
eliminação física e simbólica da população afro-brasileira e Indígena na divulgação de seus
significados;
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II – o dia 20 de novembro será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, entendendose por Consciência Negra a superação do racismo e da discriminação racial;
III – o dia 21 de março será celebrado como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da
Discriminação Racial.

Como se pode depreender da leitura, propõe-se um foco transversal no

ensino da temática da cultura e da história indígena, e responsabiliza-se diferentes

segmentos, do professor aos sistemas de ensino por definir os conteúdos de
ensino, as unidades de estudos, programas e projetos para tratamento do tema na
sala de aula. A Resolução recomenda que as escolas busquem apoio, orientação e
subsídios junto as organizações do movimento indígena, governamentais e outras

que lidem com a temática, como estratégia para ampliar as bases do trabalho a ser
desenvolvido. Propõe que seja adquiridos acervos de livros que possibilitem a
consulta e leitura, tanto dos alunos, quanto dos professores. Estes deverão ser

qualificados para dar conta do tema, por meio de seminários, cursos, oficinas e

intercâmbios, bem como ter tempo e espaço, para constituir grupos inter e
multidisciplinar para elaborar estratégias de abordagem do tema. Por fim,

recomenda que se cuide da memória das ações realizadas, por meio do
arquivamento de relatórios das ações desencadeadas no âmbito escolar.

A Resolução do Amazonas insta que esse trabalho deve potencializar o papel

da escola na formação de cidadãos que possam se posicionar politicamente contra

toda e qualquer forma de discriminação, e que a superação do preconceito e da
discriminação é tarefa de todo e qualquer educador, independentemente de seu

pertencimento étnicorracial, crença religiosa ou posição política. Por fim, a
Resolução institui que conste no calendário escolar dos estabelecimentos de ensino
público e privado, os dias 19 de abril (Dia do Índio), 13 de maio (Dia Nacional de Luta

contra o Racismo) e 09 de agosto (Dia Internacional das Populações Indígenas)
como dias nacionais de luta contra o preconceito. Incorpora, também, ao calendário
os dias 20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra, entendendo-se

por consciência negra a superação do racismo e da discriminação racial e o dia 21 de
março, como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.
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Trata-se, portanto, de uma interessante regulamentação da Lei, no âmbito

estadual, que merece consideração por parte do CNE ao se debruçar na elaboração
de diretrizes para efetivação da 11.645.

Não foi possível obter informações sobre o desenvolvimento de projetos

e/ou programas por parte da Secretaria Estadual do Amazonas.

No caso do Maranhão, as informações disponibilizadas pela Secretaria de

Estado, demonstram que não houve esforço efetivo de implementação da lei. As

ações relacionadas por esta Secretaria dizem respeito a algumas iniciativas em
relação a Educação Escolar Indígena.

Também no caso do Tocantins, as informações foram repassadas pela

Secretaria de Estado da Educação e informam, além do esforço de cumprir a

legislação no sentido de ofertar uma educação diferenciada aos povos indígenas, a
realização de uma feira literária internacional com o tema da diversidade, momento

em que realizaram um seminário estadual sobre diversidade e inclusão, permitindo
que os povos indígenas fossem evidenciados por meio de suas manifestações
artísticas e artesanato, bem como com palestras ministradas por índios e

especialistas. A secretaria salienta que durante a semana dos povos indígenas, em
abril, as escolas do Estado promovem palestras, seminários e debates, inclusive com
a participação de representantes indígenas, como forma de realizar uma ação
afirmativa e desmistificadora.

Informa, ainda,

que tanto a construção de

conteúdos programáticos como materiais didáticos de apoio à temática fazem
parte dos planos de trabalho da atual gestão da secretaria, no sentido de superar
discriminação e possibilitar o fortalecimento das cultura dos povos indígenas no
ambiente escolar de toda a rede estadual.

Da mesma forma, o Estado de Goiás salienta a realização da semana dos

povos indígenas como um momento marcante no calendário escolar para
promoção da temática dos povos indígenas no âmbito da rede estadual. É quando,
em parceria com a PUC/Goiás, lideranças indígenas dos três povos presentes no

Estado são convidadas a darem palestras e conduzirem oficinas interculturais com
os alunos e professores. A Secretaria de Goiás informa, ainda, que solicitou ao

Conselho Estadual de Educação a análise e parecer sobre a inserção do conteúdo da
história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas nos projeto político
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pedagógico das unidades escolares de Goiás e que, uma vez de posse destes
documentos, pretende orientar as escolas da rede sobre o tema.

A secretaria de Goiás informa, também, que a obrigatoriedade do ensino

sobre a temática dos povos indígenas está contemplada na Resolução 5, de

10/06/2011, do CEE-GO, que dispõe sobre a organização da educação básica no
Estado, em seu artigo 29.

Em Pernambuco foi informada a realização de uma etapa de formação

continuada sobre a Lei 11.645 para professores da rede, coordenadores
pedagógicos e gestores, tanto na Capital, como em 12 cidades do interior, onde
ficam as gerencias regionais da secretaria, no ano de 2010. Porém não foram

disponibilizadas informações sobre o conteúdo da formação, nem a metodologia
que foi utilizada.

Por fim, o CNE recebeu informações sobre a implementação da lei 11.645 da

Secretaria de Educação do Distrito Federal, que informou a criação em dezembro

de 2011 da Coordenação de Educação em Diversidade – CEDIV, com o objetivo de
promover, dentre suas ações, políticas públicas voltadas às relações étnico-raciais

na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A Secretaria informa que a temática
da diversidade étnico-racial foi objeto de discussão em 07 plenárias realizadas a

partir de agosto de 2011 para discutir a reestruturação do currículo da educação
básica, com a participação dos profissionais da educação de suas 14 Coordenações
Regionais de Ensino.

A secretaria também informa que foi elaborado o documento, As

Orientações Pedagógicas, como iniciativa de implementação do Artigo 26-A (leis

10639/03 e 11645/08 da LDB) na rede de ensino do Distrito Federal. Este documento
estaria organizado da seguinte forma: “apresentação de histórico da luta dos negros;

ideologias que sustentam o racismo; breve histórico da educação escolar indígena
brasileira; princípios básicos da educação para as relações étnico-raciais; práticas no
cotidiano da escola e relação escola/comunidade; avaliação na perspectiva da educação
para as relações étnico-raciais; projeto político pedagógico; políticas intersetoriais

(órgãos federais, distritais e sociedade civil); possibilidades curriculares e pedagógicas
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nas etapas e modalidades do ensino e na formação continuada”. O documento em
questão, porém, não foi disponibilizado.

A preocupação em oferecer material para pesquisa e orientação dos

professores sobre a temática étnico-racial está presente na aquisição de material
didático e paradidático específico por meio da Gerência de Bibliotecas e Vídeos da
Secretaria.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal informa, ainda, que realizou em

agosto de 2011, a terceira etapa do curso Séculos Indígenas que contou com a

participação de professores da rede pública de ensino e oportunizou a visitação de
estudantes de diversas escolas à exposição Séculos Indígenas no Brasil no Museu do
Índio do GDF. Em outubro deste mesmo ano, a Diretoria de Educação Integral e a
Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação - EAPE propuseram a

criação do Fórum Étnico-Racial da Secretaria de Estado de Educação com a
participação de professores e pesquisadores da rede pública de ensino e
colaboradores (SEPIR-DF, GERAJU - UnB) para oportunizar momentos de troca de
experiências, debates, estudos e pesquisas em Educação das Relações ÉtnicoRaciais.

Um blog foi criado para contribuir com a formação dos professores do GDF

sobre a temática da diversidade - diversidadeeducadf.blogspot.com. Este tem o
objetivo de informar e subsidiar o trabalho pedagógico dos professores e

coordenadores pedagógicos nas escolas. Por fim, o GDF informa que estão

previstos, para 2012, encontros nas regionais de ensino para divulgar as Orientações
Pedagógicas para Implementação do Artigo 26 (leis 10639/03 e 11645/08 da LDB) na
rede de ensino público do Distrito Federal. `

As informações coligidas nesses 5 novos Estados dão uma mostra da

diversidade de caminhos que os sistemas de ensino estão trilhando para o

cumprimento da legislação. Podemos perceber que há sistemas que não tomaram
conhecimento do tema. Outros que o restringem a eventos na semana do índio.

Mas há iniciativas interessantes, seja em termos de regulamentação da lei, como o
fez o Conselho Estadual de Educação do Amazonas, como a criação de programas,

blogs, fóruns, etc por parte de algumas secretarias de Estado. Essas diversas
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experiências poderão ancorar as diretrizes sobre o tema a serem elaboradas pelo
Conselho Nacional de Educação.
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É certo que no Brasil de hoje ainda muitos brasileiros nosvêem como
índios
preguiçosos,
improdutivos,
empecilhos
para
o
desenvolvimento. Outros nos veem como valiosos protetores das
florestas, dos rios, e possíveis salvadores do planeta doente em
função da ambição de alguns homens brancos que estão devastando
tudo o que encontram pela frente. E nós índios, o que pensamos de
nós mesmos? Ou melhor, como nos identificamos ou nos
posicionamos diante de nós mesmos e diante da sociedade brasileira
e da humanidade?
(Gersem Baniwa, in O Índio Brasileiro)

Com o intuito de ilustrar novas abordagens sobre a temática indígena em

sala de aula, seja em termos de experiências inovadoras de tratamento da temática
da história e da cultura dos povos indígenas, após a promulgação da Lei 11.645, seja

de iniciativas que já existiam antes mesmo da lei, por força do reconhecimento
insuficiente dado ao tema pela escola pública, são aqui listadas e rapidamente

comentadas algumas iniciativas. Cabe, porém, esclarecer que tal empreita visa tão

somente ilustrar iniciativas e abordagens que possam ser replicadas em outros

contextos, e que não há aqui, como já afirmamos, pretensão de realizar um amplo

inventário, o que seria inviável seja pelo escopo do trabalho proposto, seja pelo
tempo para realizá-lo.

O primeiro tipo de iniciativa que gostaríamos de chamar atenção refere-se às

iniciativas de promover cursos de curta duração sobre a temática indígena, em
sentido amplo ou restrito, voltados a professores da rede de ensino. Experiências

deste tipo vêm sendo realizadas em diferentes unidades do país, tanto por iniciativa
de universidades, como por parte de secretarias de educação ou por organizações

indigenistas. Algumas dessas iniciativas se fazem acompanhar da produção de
novos materiais didáticos e ou paradidáticos utilizados como subsídios para a
proposição de um novo tratamento ao tema. Uma experiência pioneira foi
conduzida pela Anai-Ba junto a professores da rede pública da Bahia, nos anos 90.

Nesse mesmo período, o Grupo Mari de Educação Indígena da Universidade de São

Paulo iniciou a prática de oferecer cursos para professores da rede no Estado de
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São Paulo, alguns em parceria com delegacias de ensino. Um resultado desses
cursos foi a organização da coletânea A Temática Indígena na Escola: novos subsídios

para professores de 1º. e 2º. Graus, que contou com apoio do MEC. Nessa mesma
linha inserem-se os cursos de férias do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, que

receberam novos formatos após um convênio com a Secretaria Estadual de

Educação do Rio de Janeiro. Resultam desse curso o vídeo Povos Indígenas:
conhecer para valorizar. Nesses cursos do Museu do Índio há a novidade de
incorporar a presença de representantes indígenas, participando de mesas-redonda
ou palestrando.

A produção de vídeos que discutam a nova lei e abordem a dificuldade da

escola dar conta da temática indígena é outra iniciativa a ser recuperada aqui. Além
do vídeo produzido pelo Museu do Índio, há outro, recente, o documentário
ÜKUN'AHPÓ. Este último faz uma pequena paródia aos filmes de faroeste, onde um

índio Yepahmahsã do Amazonas e um professor de história falam de suas visões

sobre a humanidade. Eles caminham um em direção ao outro e vão se encontrar na
barragem de uma represa. Algumas dívidas e dúvidas poderão ser esclarecidas

nesse confronto. Antes desses, é preciso citar a famosa e bem sucedida série da TV
Escola Índios no Brasil, com 10 programas/vídeos, dirigidos pela ONG Vídeos nas

Aldeias, e apresentados por Ailton Krenak. Esses vídeos foram reproduzidos pelo

MEC e amplamente difundidos em todo o país. Três livretos, reproduzindo os textos
de especialistas que deram origem a serie integram um kit que foi enviado para as
escolas pelo programa da TV Escola.

A difusão de informações pela internet, por meio de páginas e blogs

específicos, é outra iniciativa que merece ser ressaltada aqui. Há uma expressiva
tradição,

principalmente

entre

organizações

indigenistas,

de

difundirem

informações qualificadas por meio de seus sites. A iniciativa mais bem sucedida é a

do Instituto Socioambiental, com a sua página Povos Indígenas no Brasil.

Recentemente, uma nova iniciativa teve curso com o lançamento do portal Índio
Educa. Esse portal é gerenciado por representantes indígenas, com apoio da ONG
Thydéwá, apoiada pela Brazil Foundation e USAID e pelo Pontão de Cultura Viva

Esperança da Terra que conta com suporte do Ministério da Cultura. O portal
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responde questões diretas, por meio de textos curtos, escritos por índios de
diferentes etnias.
com

Por fim, lembramos aqui das experiências de contato direto dos estudantes
representantes

indígenas.

Várias

são

conduzidas

pelos

próprios

representantes, por meio de palestras e apresentações, realizadas em escolas da
cidade ou recebendo visitantes em aldeias. Muitas têm sido precedidas de trabalhos

de pesquisa e de intervenção por parte da escola, que escolhem um tema que será
investigado e trabalhado pelos alunos.

Essas iniciativas deverão informar sugestões de atividades e modalidades de

ação no âmbito da regulamentação que o CNE deverá fazer da lei 11.645.
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X – Os Sistemas de Ensino Estaduais e as iniciativas de
regulamentação da Lei 11.645

“...conteúdos e atividades adequadas para a educação das
relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira
e indígena, devem ser estimulados, com a necessária e constante
orientação de combate ao racismo, ao preconceito e à
discriminação”.
(Parecer 073/2010 do Conselho Estadual de Educação do Maranhão)

O levantamento das iniciativas dos sistemas de ensino estaduais no que se

refere ao cumprimento da lei 11.645 a partir de informações bibliográficas e de

documentos repassadas ao CNE, após consulta aos conselhos estaduais de
educação e as secretarias estaduais de educação, bem como a contatos diretos

estabelecidos pelo consultor com algumas secretarias de educação, resultou no
levantamento de informações a respeito de 10 Estados da federação. Foram

coligidas e apresentadas, nos relatórios A e B desta consultoria, informações sobre

os Estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Goiás, Pernambuco, Acre,
Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo.

Para completar o levantamento realizado, trazemos aqui informações sobre

o Estado do Maranhão. Se no âmbito do Poder Executivo, tal como demonstrado

em relatório anterior, nenhuma iniciativa foi identificada, no âmbito do Conselho

Estadual de Educação é preciso registrar o Parecer 073A/2010 e a Resolução

060/2010 que definem normas complementares para a inclusão do estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino fundamental e

de ensino médio integrantes do Sistema de Ensino do Maranhão. Neste parecer,
discorre-se sobre a existência de populações quilombolas e indígenas no Maranhão,

e no voto das relatoras propõe-se que o CEE elabore norma dispondo sobre a

inclusão do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de
ensino fundamental e médio, “com o objetivo de preparar o aluno para o exercício da

cidadania, no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, conhecendo,

resgatando, valorizando e ressignificando a identidade da cultura afro-descendente,
índio-descendente e indígena, como fatores componentes da história e da cultura
nacional”.
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Infelizmente não foi possível localizar a Resolução 060/2010, mas o texto do

parecer nos parece indicativo do que foi proposto no âmbito daquele Conselho
Estadual e por isso reproduz-se aqui o trecho mais significativo do mesmo:

Igualmente, que o estudo da história e Cultura Afro-Brasileira e Indígena seja
ministrado nas etapas de ensino fundamental e de ensino médio e modalidades da
educação básica com o objetivo de: conhecer, valorizar e divulgar o patrimônio
histórico-cultural afro-brasileiro e indígena; promover o desenvolvimento de
competências e proporcionar a aquisição de conhecimentos, atitudes e valores,
concernentes ao respeito das identidades etnicorraciais e à valorização da diversidade
na formação multicultural e pluriétnica da sociedade nacional; superar as práticas
discriminatórias e racistas; produzir novos conhecimentos por meio de estudos e
pesquisa; propiciar a extensão da cultura afro-brasileira e indígena junto à sociedade e
desenvolver entre a população afro-descendente, índio-descendente e indígena o
reconhecimento positivo de sua pertença racial.
Que os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos
indígenas sejam ministrados com base na interdisciplinaridade e contextualização no
âmbito de todo o currículo escolar e, de modo especial, na Língua Portuguesa, História
da Arte, Literatura, Sociologia, Geografia e Ensino Religioso, perpassando pelos demais
componentes curriculares.
Que as propostas pedagógicas valorizem a diversidade cultural, etinorracial, de
gênero e social como fator de formação da nacionalidade, contextualizando as
contribuições histórico-culturais dos afro-descendentes e dos povos indígenas.
Também, recomendamos que a proposta curricular, integrada à proposta
pedagógica, de cada escola, contemple conteúdos programáticos referentes aos afrodescentendes, índio-descendentes e indígenas no Brasil, e a sua contribuição para a
formação da sociedade nacional, nas áreas social, econômica e política da história do
povo negro e do povo indígena em suas dimensões filosóficas, religiosa, política, social,
econômica e de produção de bens de materiais. Que esses conteúdos programáticos
sejam organizados nos eixos: consciência política e histórica da diversidade;
fortalecimento de identidades e direitos; ações educativas em prol da equidade
etnicorracial e educação das relações etnicorraciais.
Que o Regimento Escolar, instrumento normativo que apóia a execução da
proposta pedagógica, define a organização administrativa, pedagógica e disciplinar da
instituição de ensino, contemple o respeito à diversidade.
Da mesma forma, recomendamos que as entidades mantenedoras tomem
providências necessárias para qualificar o corpo docente e técnico-pedagógico por
meio de seminários, cursos, oficinas e outros, para compreensão e o cumprimento do
que trata este Parecer, devendo o desenvolvimento dessas atividades constar da
proposta pedagógica da instituição de ensino, competindo às coordenações
pedagógicas a promoção do aprofundamento de estudos, para que os(as)
professores(as) concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas,
abrangendo os diferentes componentes curriculares, podendo estabelecer canais de
comunicação com entidades culturais dos grupos étnicos, com as instituições
formadoras de professores, núcleos de estudos, pesquisas e outros.
Por fim, recomendamos que as entidades mantenedoras incentivem e criem
condições materiais e financeiras, assim como proporcionem as instituições de ensino,
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professores e alunos, material bibliográfico e outros materiais necessários para a
inclusão de temática de que trata a presente Resolução. Que possibilitem a formação
continuada do corpo docente, técnico-pedagógico e administrativo, sob a sua
responsabilidade, para favorecer a produção de novos conhecimentos, que valorizem a
diversidade racial e cultural, rejeitando-se todas as formas de racismo, de
discriminação e de exclusão social e cumprir o que dispõe este Parecer, a partir do ano
letivo de 2010.
Não obtivemos êxito em conseguir informações sobre os demais Estados,

que também não responderam ao chamamento do CNE. Tal situação já é

reveladora: ela demonstra que a Lei 11.645 não encontrou acolhida ainda na maioria

dos sistemas de ensino do país, uma vez que em mais da metade dos sistemas de
ensino não se identificou nenhuma iniciativa para seu cumprimento.

Ao longo do levantamento, também se confirmou as duas tendências

apontadas

no

relatório

“A”

desta

consultoria:

de

um

lado

o

desinteresse/desconhecimento por parte dos gestores dos sistemas de ensino em
formular estratégias e propor programas ou iniciativas que visem o cumprimento da
lei; de outro, a utilização de programas e iniciativas já em curso nas secretarias para

justificar que a lei vem sendo cumprida, sem que alterações significativas ou

iniciativas inovadoras colocassem os princípios da lei em prática. Tal como já

afirmamos, em ambas as posturas, detona-se uma total falta de protagonismo dos

sistemas de ensino na proposição de iniciativas que alterem a forma pela qual a
escola vem tratando a presença dos povos indígenas em nosso país, de sua origem

aos dias atuais. E, da mesma forma, uma ausência de interlocução com
representantes indígenas a respeito de que imagem e de que forma
gostariam/pensariam ser tratados pela escola regular brasileira.

Concluindo este levantamento, indicamos a Resolução preparada pelo

Conselho de Educação do Estado do Amazonas como a mais interessante das que
foram elaboradas, devendo ser aproveitada como subsídio pelo CNE.

Impõe-se, ainda, um alerta: em algumas das respostas dos sistemas de

ensino percebe-se que ações voltadas à oferta de educação escolar indígena nas

aldeias indígenas, estão sendo elencadas como ações que implementam a Lei
11.645. Embora nos pareça evidente que as escolas indígenas também devam

implementar a lei, não se trata da mesma coisa. A obrigação dos Estados da

Documento Técnico “A”

60

Federação em ofertar programas de educação escolar nas aldeias indígenas nada

tem a ver com o espírito da Lei 11.645 de propor que a temática dos povos indígenas

seja absorvida e integre os currículos do ensino fundamental e médio. Estabelecido

esse ponto, é preciso considerar que dada a natureza diferenciada da modalidade
de ensino nas escolas indígenas, ancorada na LDBEN e em atos normativos do CNE,
como a Resolução 03/99 e o Parecer 14/99, entre outros, é necessário pensar de que

modo a Lei 11.645 poderia ser implementada nas escolas indígenas, no sentido de
enriquecer a compreensão dos próprios alunos indígenas sobre a diversidade étnica
e cultural da qual fazem parte e são expressão.

Urge, pois, uma intervenção do CNE, regulamentando a Lei, para que ela

encontre a devida compreensão por parte dos gestores dos sistemas de ensino e
efetividade junto as escolas, professores e alunos, rompendo com o silêncio, o
apagamento e a invisibilidade desta temática nas escolas públicas do país.
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XI- A formulação de diretrizes pelo CNE
1ª aproximação

"A diversidade de culturas e povos no mundo continua
sendo vista como um problema, quando deveria ser percebida
como uma grande riqueza, que revela a incrível capacidade dos
seres humanos de encontrar soluções diversas para o bem viver e
para a satisfação de suas necessidades básicas. O problema está
na estreiteza do olhar, da disposição de conviver com aqueles
que são diferentes porque falam uma língua que não
entendemos, porque se vestem de forma diferente da nossa,
porque valorizam coisas que nós não valorizamos, porque
acreditam em seres e em idéias que nós não acreditamos. Enfim,
porque são diferentes de nós”.
(Lux Vidal e Luis Donisete Grupioni in Povos Indígenas e
Tolerância)
Face ao que foi levantado até o momento no âmbito deste estudo, e que

será aprofundado nos próximos meses de consultoria e relatado nos próximos
documentos técnicos, já é possível apontar algumas tendências em relação ao
modo pelo qual os sistemas de ensino recepcionaram, até o momento, a lei 11.645.

Creio que uma primeira tendência poderia ser denominada com a da

indiferença, em que fica claro o desconhecimento e/ou desinteresse por parte dos

gestores dos sistemas de ensino em formular estratégias e propor programas ou

iniciativas que visem o cumprimento da lei. Trata-se da velha postura de esperar

para ver se a “lei de fato vai pegar” e a partir daí “se mexer” se for o caso ou se as

circunstâncias o exigirem. Verifica-se que a lei não encontra receptividade, ficando
a temática imersa num quadro de apatia e desinteresse.

Outra postura é aquela em que os gestores utilizam programas e iniciativas já

em curso nas secretarias para justificar que a lei vem sendo cumprida. Sem uma
atenção e enfoque concreto para a temática indígena, identificam em ações gerais

de introdução da temática da diversidade ou do respeito a ela, o cumprimento da

lei. Ou que a simples presença de tópicos relacionados a história e aos modos de
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vida dos povos indígenas nas propostas curriculares ou em documentos de
orientação curricular, satisfaçam o que a lei 11.645 estabelece.

Em ambas, predominam a total falta de protagonismo na proposição de

iniciativas que alterem a forma pela qual a escola vem tratando a presença dos
povos indígenas em nosso país, de sua origem aos dias atuais.

Nesse cenário, o CNE precisa pensar em orientações que induzam os

sistemas de ensino a incorporarem a temática indígena em suas agendas de
trabalho e currículos escolares, e o MEC precisa fornecer subsídios para o correto

tratamento desta questão, seja para os professores, seja para os sistemas de
ensino, escolas e bibilotecas.

A principal conquista a ser alcançada nesse terreno, em que não resta dúvida

existir enorme simpatia e boa vontade, mas onde predomina a desinformação e um
conjunto de idéias pré-concebidas e há muito estabelecidas, é a mudança de

atitude. Se não houver um movimento de abertura ao outro, ao diferente, ao novo,

pouco poderá ser conquistado. Será preciso construir novos paradigmas de
entendimento da diversidade, pautados pelo reconhecimento dos direitos da
pessoa humana e dos grupos humanos, cuja marca maior é justamente a diferença,

seja de tipos físicos, seja de crenças, de modos de ser, de valores, de
comportamentos, de modos de expressão. Portanto, ao lado da necessária

divulgação de informações corretas e atualizadas sobre a história e os modos de

vida dos povos indígenas, será preciso insistir na necessidade de revisão de valores
e atitudes frente aqueles que são diferentes de nós.

Ao longo desta consultoria, será preciso estabelecer uma pauta mínima para

a compreensão e a aceitação da diferença, que possa se traduzir em orientações

que o Conselho Nacional de Educação apresente aos sistemas de ensino do país,

para que haja uma correta compreensão da temática da história e da cultura
indígena nos currículos das escolas brasileiras, tal como estabelece a Lei 11.645.
pauta:

Aqui, é possível já adiantar, em termos exploratórios, alguns itens para essa

 Reconhecer que os índios têm direitos originários sobre suas terras;

 Reconhecer que os índios têm direito a manterem suas línguas, culturas,
modos de ser e visões de mundo;
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 Reconhecer as políticas contrárias e adversa aos índios em 5 séculos de
relacionamento;

 Reconhecer a mudança de paradigma com a Constituição de 1988 (respeito a
diferença);

 Reconhecer que os índios são muitos e variados (234 povos, 180 línguas);

 Reconhecer as principais características desses povos de modo positivo
(oralidade, divisão sexual do trabalho, subsistência, relações com a
natureza...), contextualizando especificidades culturais;

 Reconhecer a contribuição indígena para a história, cultura, onomástica,
objetos, culinária brasileira;

 Reconhecer que os índios não estão acabando e que têm futuro como
cidadãos deste país;

Como enfoque metodológico para o trabalho a respeito da cultura e da

história dos povos indígenas nos currículos escolares, parece-nos que a comparação
seria a melhor estratégia a ser adotada, entendida em duplo movimento:
 Entre

povos

indígenas

contextualizando)

distintos

(nomeando,

caracterizando,

 Entre povos indígenas e segmentos da sociedade brasileira.

Esses são esboços de propostas a serem desenvolvidas nos próximos

relatórios desta consultoria, de modo que o Conselho Nacional de Educação possa
contar com um amplo material sobre o qual poderá formular orientações
curriculares para implementação da lei 11.645.
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O MEC e as Secretarias de Educação devem garantir e ampliar os
recursos financeiros para a produção, avaliação, publicação e
distribuição de materiais específicos de qualidade para as escolas
indígenas, assim como para a reedição de livros e outros materiais em
uso para atendimento das escolas indígenas e das demandas surgidas
com a Lei no 11.645/2008.
(Proposta aprovada pela Conferência Nacional de Educação
Escolar Indígena – CNEEI, 2009)
Neste segundo relatório avançamos na crítica ao modo como a escola vem

tratando a temática indígena, notadamente em relação aos livros didáticos, e em

conhecer como alguns sistemas de ensino estão lidando com a implementação da
Lei 11.645. As tendências apontadas no primeiro relatório se confirmam aqui, tanto
em relação a indiferença e/ou desinteresse dos gestores dos sistemas de ensino em

formular estratégias que visem o cumprimento da lei, quanto aquela em que se
utilizam programas e iniciativas já em curso nas secretarias para justificar que a lei
vem sendo cumprida. Mas, ao apontar algumas iniciativas inovadoras, vemos que é

possível haver protagonismo, tanto por parte dos sistemas de ensino, quanto das
universidades, organizações indígenas e de apoio, que possam alterar a forma pela
qual a escola vem tratando a presença dos povos indígenas em nosso país.

Num cenário marcado por desinformação e intolerância, parece ser urgente

divulgar informações corretas e atualizadas sobre esses povos. É fundamental criar

estratégias para que os alunos possam rever valores e atitudes frente aqueles que
são diferentes deles, pois se não houver um movimento de abertura ao outro, ao
diferente, ao novo, pouco poderá ser conquistado nesse terreno. Se a diversidade
cultural, religiosa, política, étnica é um fato do mundo contemporâneo, assim

também é o fanatismo religioso, a intolerância racial, o sectarismo político. Para

enfrentá-los, é preciso construir novos paradigmas de entendimento da diversidade,

pautados pelo reconhecimento dos direitos da pessoa humana e dos grupos
humanos, cuja marca maior é justamente a diferença, seja de tipos físicos, seja de
crenças, de modos de ser, de valores, de comportamentos, de modos de expressão.
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É nesse sentido que a lei 11.645 aponta e é esse o espírito que deveria guiar sua
regulamentação visando sua implementação por parte dos sistemas de ensino.

Não deve ser desconsiderado o fato de que os professores que estão em sala

de aula já foram formados, normalmente em cursos que, via de regra, nunca

abordaram a temática indígena. Então, o primeiro movimento deve estar voltado
para uma ampla revisão e atualização dos currículos dos programas de formação de
licenciaturas, de modo que possam espelhar o cumprimento da lei 11.645: é preciso
formar de modo adequado os novos professores para que possam tratar da

temática da história e da cultura indígena na escola. O segundo movimento é em
relação aos professores já formados: é preciso que as secretarias de educação

organizem cursos e seminários para que esses profissionais possam adquirir
competência para tratar desta temática em sala de aula. Essa é uma necessidade em
todo o território nacional. Trata-se não só de transmitir conhecimentos, conteúdos

específicos, mas de propor novas abordagens, jeitos de lidar com a diversidade

representada pelos povos indígenas, seja na história seja no presente do país. Por
sua vez, nas escolas, os professores precisam ser estimulados a criar grupos de
estudo e/ou outros ambientes em que possam avançar na sua qualificação para dar

conta deste e de outros temas, tal como formulado pela resolução do Conselho
Estadual do Amazonas, que comentamos páginas atrás. Não resta dúvida de que
hoje há bons materiais de divulgação sobre a temática indígena já publicados e
muito sites na internet que disponibilizam informações atualizadas sobre esses
povos, sendo que vários destes materiais foram construídos pelos índios ou

contaram com sua colaboração. Disponibilizar esses materiais para os sistemas de

ensino é imperativo para rompermos o gap entre a formação dos professores, os

livros didáticos disponíveis e a demanda por um tratamento mais respeitoso sobre
os modos de ser e estar no mundo hoje dos povos indígenas.

O trabalho de fundo que a Lei 11.645 inspira é fundamentalmente propor que

a escola se abra para a diversidade, se abra para a diferença. Isso implica em
aprender a conviver de forma pacífica e tolerante com aqueles que são diferentes

de nós, diferentes porque falam uma língua que não entendemos, porque se
vestem de forma diferente da nossa, porque valorizam coisas que nós não

valorizamos, porque acreditam em seres e em ideias que nós não acreditamos. É
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preciso aprender a conviver com a diferença, transformando aquilo que
aparentemente nos separa em novos laços de convivência, marcados por respeito e
por solidariedade. Construir novos paradigmas para o convívio na diferença, seja

religião, status social, raça, é, hoje, o grande desafio da escola brasileira. A temática

indígena na escola nos impele a tratar dessas questões, e por isso pode ser muito

enriquecedora. Esse é um viés que se propõe para a regulamentação da Lei 11.645
junto aos sistemas de ensino.
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A questão indígena está longe de ser um 'problema dos
índios'. Ela diz respeito a todos nós. Cabe a todos nós decidirmos se
queremos uma nação justa e respeitosa dos direitos das pessoas.
Cabe a nós todos pensarmos um momento sobre a riqueza das
experiências humanas de que desfruta um país que sabe respeitar as
diferenças culturais e se construir através de modos mais simétricos
de relacionamento entre seus muitos segmentos.
(Aracy Lopes da Silva, in Índios)
A principal questão se coloca em termos da regulamentação da Lei 11.645 é

apontar que sua implementação por parte dos sistemas de ensino pode alterar a
forma pela qual a escola vem tratando a presença dos povos indígenas em nosso

país. Procuramos ao longo dos três relatórios desta consultoria evidenciar um

cenário que tem sido marcado por ignorância, desconhecimento, desinformação e
intolerância. Para revertê-lo, faz-se necessário se abrir ao Outro, entendido como
aqueles que são diferentes de nós. Diferença essa que deve ser compreendida com

sinal positivo, pois relaciona-se a uma enorme riqueza de formas de pensamento e

de estar no mundo. O Brasil abriga em seu território uma enorme diversidade, que

merece ser conhecida e reconhecida por todos. É fundamental criar condições para
que a escola pública possa ser um espaço de dar visibilidade a essa diversidade

representada pelos povos indígenas que vivem no território nacional, possibilitando
que professores e estudantes possam rever seus valores e atitudes. Sem dúvida é
esse o sentido maior da Lei 11.645.

Na regulamentação, seria importante considerar e expor o quadro ainda

deficitário em que a questão indígena é representada no país, conforme se apontou

nos relatórios dessa consultoria. Sem que os professores e gestores dos sistemas de
ensino façam a crítica desse quadro, dificilmente se enseja novas abordagens para a
questão. Uma vez estabelecida a crítica, passo seguinte deverá ser a construção e

proposição de uma pauta positiva para tratar o tema. Elencamos aqui, alguns destes
temas, que obrigatoriamente levariam a uma melhor compreensão da presença dos
povos indígenas em nossa história e no presente do país: * Reconhecer que os
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índios são muitos e variados (234 povos, 180 línguas): que diferentemente do que se

pensa, eles não estão acabando, mas crescendo e se fortalecendo continuamente,
tanto em termos políticos quanto culturais; * Reconhecer que os índios têm direitos

originários sobre suas terras, porque estavam aqui antes mesmo da constituição do
Estado brasileiro e que desenvolvem uma relação coletiva com seus territórios;

*Reconhecer que os índios têm direito a manterem suas línguas, culturas, modos de
ser e visões de mundo; de acordo com o disposto na Constituição federal de 1988; *

Reconhecer as políticas contrárias e adversa aos índios em 5 séculos de
relacionamento, que impactaram profundamente seus modos de vida e suas

configurações atuais; * Reconhecer a mudança de paradigma com a Constituição de
1988, que estabeleceu o respeito à diferença cultural porque compreendeu o país

como um país pluriétnico, composto por diferentes tradições e o origens;

*Reconhecer as principais características desses povos de modo positivo, focando
na oralidade, divisão sexual do trabalho, subsistência, relações com a natureza,

contextualizando especificidades culturais, ao invés do clássico modelo de pensar
esses povos sempre pela negativa de traços culturais significativos; *Reconhecer a

contribuição indígena para a história, cultura, onomástica, objetos, culinária
brasileira, permitindo aos estudantes perceber o quanto a cultura brasileira deve

aos povos originários, o quanto eles estão presentes no modo de vida dos

brasileiros; * Reconhecer que os índios não estão acabando e que têm futuro como

cidadãos deste país, e que portanto precisam ser respeitados e terem o direito de
continuarem a sendo povos com tradições próprias.

As orientações para os sistemas de ensino deveriam propor como enfoque

metodológico, que tem se mostrado eficaz no tratamento da diversidade, a

comparação, seja entre povos indígenas distintos (nomeando, caracterizando,

contextualizando os aspectos abordados, seja entre os povos indígenas e
segmentos da sociedade brasileira, para evidenciar diferenças e proximidades.

Outra temática a ser abordada diz respeito a qualificação dos professores

para trabalhar com a temática da diversidade, compreendida na chave de algo
positivo, característico da sociedade e do Estado brasileiro. Para tanto não deve ser
desconsiderado o fato de que os professores que estão em sala de aula já foram

formados, normalmente em cursos que, via de regra, nunca abordaram a temática
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indígena. Então, impõe-se a necessidade de propor uma formação específica para
que a Lei tenha efetividade, revendo e atualizando os currículos dos programas de
formação de licenciaturas, bem como implementando ações de formação

continuada que possam subsidiar e dar segurança aos professores no tratamento

adequado desta temática em sala de aula. Cursos, encontros, seminários podem ser

organizados pelos gestores dos sistemas de ensino de modo a propiciar
oportunidades para que os professores e demais profissionais da educação possam
adquirir competência para tratar desta temática em sala de aula. Não se trata aqui

somente da transmissão de conhecimentos e conteúdos específicos, mas de propor

novas abordagens, jeitos de lidar com a diversidade representada pelos povos
indígenas, seja na história seja no presente do país. Criar grupos de estudo nas

escolas, em que professores possam ser estimulados a avançar na sua qualificação

para dar conta deste e de outros temas, tal como formulado pela resolução do
Conselho Estadual do Amazonas, é outra estratégia que poderia ser sugerida.

Faz-se necessário também equipar as escolas e suas bibliotecas com acervos

que permitam a pesquisa, a informação e o trabalho de estudantes e professores

com essa temática, incorporando tanto materiais escritos por especialistas quanto
uma produção recente, de autoria indígena. Disponibilizar esses materiais para os
sistemas de ensino é imperativo para rompermos o gap entre a formação dos

professores, os livros didáticos disponíveis e a demanda por um tratamento mais
respeitoso sobre os modos de ser e estar no mundo hoje dos povos indígenas.

Por fim, parece ser importante que a regulamentação da lei proponha

objetivos a serem alcançados com a introdução dessa temática nos currículos
escolares, sugira caminhos para o tratamento da questão sob novas abordagens,

condizentes com o estado atual do nosso conhecimento sobre esses povos bem
como sobre a diversidade, como valor maior, de um país pluri-cultural e étnico. A
aposta de que é possível um convívio mais fraternal na diferença, marcado por

respeito e por solidariedade, deve ser proposto como ponto focal da implantação
da Lei 11.645.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESOLUÇÃO Nº X, DE X DE XXXX DE 2015
Define Diretrizes Operacionais para o Ensino da
Temática da História e da Cultura Indígena

O Presidente da Câmara de Educação Básica do o Conselho Nacional de

Educação, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto
..............

CONSIDERANDO
O que dispõe a Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (Lei 9.394/96); a Convenção 169 da Organização Internacional do

Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil por meio do

Decreto nº 5.051 de 19 de abril de 2004; a Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos

Indígenas de 2007, bem como outros documentos nacionais e internacionais que
visam assegurar o direito à educação como um direito humano e social;

O que dispõe a Convenção Relativa a Luta Contra a Discriminação no Campo

do Ensino, promulgada pelo Decreto nº. 63.233, de 6 de setembro de 1968; a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial, promulgada pelo Decreto n º. 65.810, de 8 de dezembro de 1969; a

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, proclamada pela Unesco, em
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2001; e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais, promulgada pelo Decreto nº. 6.177, de 1 de agosto de 2007.

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer

CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010), para a Educação Infantil
(Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e Resolução CNE/CEB nº 5/2009), para o Ensino

Fundamental (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010), e para o
Ensino Médio (Parecer CNE/CEB nº 5/2011 e Resolução CNE/CEB nº 2/2012), além de
outras que tratam das modalidades que compõem a Educação Básica;

As orientações do Parecer CNE/CP 03/2004 e da Resolução CNE/CP 01/2004

que instituem as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, bem como o Plano
Nacional de Implementação dessas diretrizes, de 2009, elaborado pelo Ministério da

Educação e pela Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade
Racial.

A Lei 11.645, sancionada em 10 de março de 2008, que deu nova redação ao

artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu que

nos “estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”,

instituindo que o “conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira,
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 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”, e
instituindo que “os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras”.
RESOLVE:
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Art. 1º. Esta Resolução define as Diretrizes Operacionais para o Ensino da

Temática da História e da Cultura Indígena na Educação Básica.

Art. 2º. Com o intuito de regulamentar a aplicação da Lei 11.645 por parte dos

sistemas de ensino, fornecendo orientações para a adequada inserção da temática
dos povos indígenas, de sua história e cultura no currículo da Educação Básica, o
Conselho Nacional de Educação, na sua função de orientar os sistemas de ensino e

suas diferentes instituições, na elaboração e implementação de ações voltadas para
política educacional brasileira, institui a presente Resolução, a serem observadas

pelas Instituições de Ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação
brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem programas de formação
inicial e continuada de professores.

§ 1. As instituições de ensino incluirão nos conteúdos de disciplinas e

atividades curriculares que ministram a Educação das Relações Étnico-raciais, bem
como o tratamento específico de temáticas que dizem respeito aos povos
indígenas, em cumprimento a Lei 11.645.

§ 2. Os livros didáticos deverão promover positivamente a imagem dos povos

indígenas, dando visibilidade à história e à cultura desses povos, visando à
construção de uma sociedade anti-racista, justa e igualitária, que valoriza as
diferenças culturais que a constituem, seja no passado seja nos dias atuais.

§ 3. As Instituições de Ensino Superior promoverão a formação qualificada de

professores da Educação Básica na temática da história e da cultura indígena, por

meio da inclusão de novas disciplinas e abordagens no processo formativo,
especialmente na formação de docentes que atuam com os componentes
curriculares de Educação Artística, Literatura e História do Brasil.

Art. 3º. O ensino da temática dos povos indígenas na Educação Básica tem

por objetivo o reconhecimento e a valorização da identidade, da história e da

cultura dos povos indígenas, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade
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de valorização das raízes indígenas da sociedade brasileira, ao lado das raízes
africanas, europeias e asiáticas.

§ 1. A compreensão da dinâmica sociocultural da sociedade brasileira visa à

construção de representações sociais positivas que valorizem as diferentes origens
culturais da população brasileira como um valor e, ao mesmo tempo, crie um

ambiente escolar que permita que a diversidade se manifeste de forma criativa e
transformadora na superação de preconceitos e discriminações étnico-raciais.

§ 2. A correta inclusão da temática dos povos indígenas na Educação Básica

tem fortes repercussões pedagógicas, tanto na formação de professores quanto na

produção de materiais didáticos, que devem valorizar devidamente a história e a
cultura dos povos indígenas, repercutindo na construção da imagem do povo
brasileiro e no reconhecimento da diversidade cultural e étnica que caracteriza a
sociedade brasileira, multicultural e pluriétnica.

§ 3. A inclusão de novos conteúdos nos currículos escolares para a

abordagem da temática dos povos indígenas, ampliando a compreensão das

relações étnico-raciais no país, exige novos procedimentos de ensino e pesquisa, o

estabelecimento de objetivos e metas, a reflexão sobre conceitos, teorias e práticas
que historicamente marcaram a compreensão desses povos e de seus
relacionamentos com segmentos da sociedade brasileira e com o Estado brasileiro.

§ 4. O reconhecimento de que embora haja avanços inegáveis na quantidade

e na qualidade de informações disponíveis hoje sobre os povos indígenas, seja em

termos de conhecimento acadêmico, seja em termos de sua difusão pelos meios de
comunicação, de esferas de governo e da mídia, o quadro de desconhecimento e
preconceito em relação aos povos indígenas permanece com amplas ramificações

na sociedade brasileira, exigindo um esforço interinstitucional para superar a
desinformação.

§ 5. Os estabelecimentos de ensino têm autonomia para compor os projetos

pedagógicos, no cumprimento do disposto na Lei 11.645, e definir os conteúdos de

Documento Técnico “A”

74

disciplinas, temáticas de estudo, projetos, processos, atividades e abordagens, que
promovam ações respeitosas e que incentivem o entendimento entre diferentes

segmentos que compõem a sociedade brasileira, de modo que esta se fortaleça
como justa e igualitária.

Art.4º. A inclusão da temática da história e da cultura indígena no currículo

da educação básica tem por meta promover a educação de cidadãos atuantes e
conscientes do caráter pluriétnico da sociedade brasileira, que contribuam para

relações étnico–sociais positivas entre os diferentes segmentos da população

brasileira e convivência democrática, marcada por conhecimento mútuo, aceitação
de diferenças e diálogo cultural.

Parágrafo Único: Para que seja efetivo o tratamento da temática indígena, os

sistemas de ensino, os professores e os produtores de materiais didáticos deverão
conhecer e superar as principais deficiências que marcam o quadro de preconceito e

desinformação em torno dessa temática e que diz respeito a: a) enfocar índios e
negros quase sempre no passado e em função do colonizador; b) historiografia

construída com referências europeias, ignorando o processo histórico que teve
curso no continente; c) apresentação dos povos indígenas pela negação de traços

culturais (sem escrita, metal, governo); d) omissão, redução e simplificação do
papel indígena na história; e) noção de índio genérico, ignorando a diversidade que

sempre existiu entre esses povos; f) generalização de traços culturais de um povo
para todos os povos indígenas; g) e simplificação pelo uso da dicotomia índios
puros, vivendo na Amazônia versus índios já contaminados pela civilização, onde a
aculturação é um caminho sem volta.

Art. 5º. A inserção de conteúdos sobre a temática indígena na Educação

Básica deverá promover:

§ 1. O acolhimento da diferença cultural pela escola, contribuindo para a

construção de um pacto social mais democrático, igualitário e fraterno.
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§ 2. A tolerância como respeito, aceitação e apreço pela riqueza e diversidade

das culturas humanas.

§ 3. O reconhecimento do direito à diversidade étnica e cultural como

princípio constitucional.

§ 4. O conhecimento, por meio de informações corretas e atualizadas, sobre

os povos indígenas, seus modos de vida, suas visões de mundo, seus saberes e
práticas, suas línguas, suas histórias e lutas políticas.

§ 5. A compreensão da diversidade étnica e cultural existente no Brasil, dos

tempos da colonização aos dias atuais, e da viabilidade de outras ordens sociais e
arranjos societários.

§ 6. A compreensão dos fenômenos de organização social e modos de vida

como produtos históricos de longa duração e sujeitos às dinâmicas de interação
social contemporâneas.

§ 7. O entendimento dos processos de construção social de desigualdade e

assimetrias como produtos históricos de dinâmicas sociais que transformam
diferenças em desigualdades.

§ 8. A percepção de que os conceitos de Estado-Nação e de identidade

nacional foram construídos a partir de uma etnia, raça, cultura, língua e religião,
invisibilizando diversos povos e culturas.

§ 9. A compreensão de que o ensino da história brasileira foi, historicamente,

eurocêntrico, ignorando processos, personagens e histórias indígenas e afrobrasileiras.

§ 10. A compreensão do preconceito como produto de comportamento

apreendido no grupo social do qual se faz parte a partir de ideias e de valores que o
dominam.
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§ 11. O combate ao preconceito, a discriminação, a intolerância, ao racismo e

ao sectarismo que impedem uma atitude de compreensão e respeito ao Outro.

§ 12. A compreensão do processo histórico que originou a sociedade

brasileira e o reconhecimento atual da diversidade, como valor maior dessa
sociedade pluricultural e pluriétnica, estimulando um convívio mais fraternal na
diferença, marcado por respeito e por solidariedade.

Art. 6º. O estudo da temática da história e da cultura indígena na Educação

Básica será desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores
que permitam aos estudantes:

§ 1. Reconhecer que os povos indígenas no Brasil são muitos e variados,

possuem organizações sociais próprias, falam diversas línguas, têm diferentes
cosmologias e visões de mundo, bem como modos de fazer, de pensar e de
representar diferenciados.

§ 2. Reconhecer que diferentemente do que imagina o senso comum, os

povos indígenas não estão acabando, mas crescendo e se fortalecendo
continuamente, tanto em termos culturais quanto políticos.

§ 3. Reconhecer que os povos indígenas têm direitos originários sobre suas

terras, porque estavam aqui antes mesmo da constituição do Estado brasileiro e
que desenvolvem uma relação coletiva com seus territórios e os recursos nele
existentes.

§ 4. Reconhecer as principais características desses povos de modo positivo,

focando na oralidade, divisão sexual do trabalho, subsistência, relações com a

natureza, contextualizando especificidades culturais, ao invés do clássico modelo de
pensar esses povos sempre pela negativa de traços culturais considerados
significativos.

§ 5. Reconhecer a contribuição indígena para a história, cultura, onomástica,

objetos, literatura, artes, culinária brasileira, permitindo a compreensão do quanto a
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cultura brasileira deve aos povos originários e o quanto eles estão presentes no
modo de vida dos brasileiros.

§ 6.Reconhecer que os índios têm direito a manterem suas línguas, culturas,

modos de ser e visões de mundo, de acordo com o disposto na Constituição Federal
de 1988 e que cabe ao Estado brasileiro, proteger e respeitá-los.

§ 7.Reconhecer as políticas contrárias e adversa aos índios em 5 séculos de

relacionamento, que impactaram profundamente seus modos de vida e suas
configurações atuais.

§ 8. Reconhecer a mudança de paradigma com a Constituição de 1988, que

estabeleceu o respeito à diferença cultural porque compreendeu o país como um
país pluriétnico, composto por diferentes tradições e origens.

§ 9. Reconhecer o caráter dinâmico dos processos culturais e históricos que

respondem pelas transformações por que passam os povos indígenas em contato
segmentos da sociedade nacional.

§ 10. Reconhecer que os índios não estão acabando e que têm futuro como

cidadãos deste país, e que, portanto, precisam ser respeitados e terem o direito de
continuarem sendo povos com tradições próprias.

Art. 7º. A inclusão da temática da história e da cultura dos povos indígenas,

que implica em produzir um novo olhar sobre a pluralidade de experiências
socioculturais presentes no Brasil, tanto hoje quanto no passado, exige, em termos
de metodologia de ensino, que essa temática seja trabalhada durante todo o
período de formação do estudante, em diferentes disciplinas e com diferentes

abordagens, de forma atualizada e plural, evitando que o tema fique restrito a datas
comemorativas.

§ 1. Propõe-se às unidades de ensino como enfoque metodológico, que tem

se mostrado eficaz no tratamento da diversidade, a comparação, seja entre povos
indígenas distintos (nomeando, caracterizando, contextualizando os aspectos
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abordados), seja entre os povos indígenas e segmentos da sociedade brasileira,
para evidenciar diferenças e proximidades.

§2. Constituem conceitos chaves para a abordagem da temática indígena,

que deverão ser objeto de estudo e reflexão, os conceitos de diversidade, diferença,

cultura, identidade, etnocentrismo e preconceito, a serem trabalhados sob
diferentes perspectivas teóricas e metodológicas.

Art. 8º. Os sistemas de ensino se articularão para a consecução dos objetivos

da Lei 11.645, de forma colaborativa e integrada, no enfrentamento do desafio de
construir um lugar mais digno para os índios, suas histórias e modos de vida, na
escola brasileira.

Art. 9º. Compete ao Sistema de Ensino da União, notadamente as

Universidades e Institutos Federais de Educação:

§ 1. Promover a incorporação da temática dos povos indígenas na formação

de professores que atuarão na Educação Básica, como disciplina específica, na
graduação e na licenciatura.

§ 2. Promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização

voltados à temática dos povos indígenas, com conteúdos que permitam a

reestruturação curricular e a incorporação desta temática nos Projetos PolíticoPedagógicos das escolas, assim como preparação e análise de materiais didáticos

para serem utilizados em sala de aula, contemplando questões nacionais e
regionais.

Art. 10º. Compete ao Ministério da Educação:
§ 1. Realizar levantamento, no âmbito de cada sistema de ensino, da

presença de conteúdos sobre os povos indígenas nas disciplinas e currículos da

educação básica e avaliação diagnóstica da abrangência e qualidade da
implementação da Lei 11.645 na Educação Básica.
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§ 2. Fomentar a produção de materiais didáticos e paradidáticos que

incorporem, com novos conteúdos e metodologias, a temática dos povos indígenas
e promovam a educação das relações étnico-raciais, inclusive em termos regionais,
provendo os estabelecimentos de ensino de materiais de referência para o
tratamento da temática indígena.

§ 3. Realizar pesquisa sobre a imagem dos povos indígenas e a presença da

temática da história e da cultura desses povos nos livros didáticos do Programa

Nacional do Livro Didático, elaborando recomendações para o seu correto e
adequado tratamento.

§ 4. Divulgar experiências exemplares e ações estratégicas que vem sendo

desenvolvidas para o cumprimento da Lei 11.645, bem como estudos que estimulem
novos tratamentos para a temática indígena em sala de aula.

§ 5. Incluir na Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério

da Educação Básica, sob coordenação da CAPES, diretrizes para o tratamento da
temática da história e da cultura dos povos indígenas.

§ 6. Incluir como critério para autorização, reconhecimento e renovação dos

cursos superiores, o cumprimento da Lei 11.645, por meio de disciplinas e conteúdos

curriculares que expressem o tratamento da história e da cultura dos povos
indígenas.

Art. 11º. Compete aos Sistemas Estaduais e Municipais de Ensino:
§ 1. Apoiar as escolas para implementação da Lei 11.645, por meio de ações

colaborativas entre equipes pedagógicas, conselhos estaduais e municipais de
educação e organizações da sociedade civil, notadamente as indígenas e
indigenistas.

§ 2. Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação para

a implementação da Lei 11.645, promovendo ações de formação, de forma sistêmica
e regular, mobilizando atores como Fóruns de Educação, Instituições de Ensino
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Superior, SECADI/MEC, sociedade civil, movimento indígena e indigenista, entre
outros que possuam conhecimentos da temática.

§ 3. Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos

que valorizem as especificidades dos povos indígenas, dando visibilidade a esses
povos no contexto da região e do Estado em que estão inseridos.

§ 4. Instituir, nas Secretarias Municipais e Estaduais, equipes técnicas

permanentes para assuntos relacionados à diversidade e a Implementação da Lei
11.645, dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários para promover

a inserção da temática dos povos indígenas nos currículos e Projetos PolíticosPedagógicos das escolas.

§ 5. Prover e apoiar o trabalho das coordenações pedagógicas das escolas

para que professores concebam e desenvolvam unidades de estudo, pesquisas,
projetos, atividades e programas, abrangendo a temática dos povos indígenas.
Art. 12. Compete a rede pública e particular de ensino:
§ 1. Reformular ou formular junto à comunidade escolar o seu Projeto

Político-Pedagógico incorporando em seu currículo o ensino da história e da cultura
dos povos indígenas, abordando de forma multidisciplinar e interdisciplinar, ao
longo do ano letivo.

§ 2. Estimular estudos sobre educação das relações étnico-raciais e história e

cultura dos povos indígenas, proporcionando condições para que os professores,

gestores e funcionários de apoio participem de atividades de formação continuada
e/ou formem grupos de estudos sobre a temática.

§ 3. Estimular o trabalho colaborativo dos docentes, numa perspectiva

interdisciplinar, para disseminação do tratamento da temática dos povos indígenas
no âmbito escolar.
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§ 4. Possibilitar encontros entre estudantes e representantes de povos

indígenas que vivem no município e no Estado, bem como promover atividades
culturais que promovam o tema da diversidade étnico-racial.

§ 5. Criar espaços específicos nas bibliotecas e salas de leitura das unidades

escolares com material de referência sobre a temática dos povos indígenas,

adequados à faixa etária e à região geográfica das crianças, incorporando tanto
materiais escritos por especialistas quanto a produção recente de autoria indígena.

§ 6. Detectar e combater com medidas socioeducativas casos de racismo,

preconceito, discriminação e intolerância nas dependências escolares.

Art. 13º. Compete aos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação:
§ 1. Acompanhar a implementação da Lei 11.645, articulando ações e

instrumentos que permitam o correto tratamento da temática da história e da
cultura dos povos indígenas pelos sistemas de ensino.

§ 2. Orientar as escolas na reorganização de suas propostas curriculares e

pedagógicas de modo a se adequarem ao proposto na Lei 11.645.

Art. 14º. Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação dessa

Resolução, em atividades periódicas, com a participação das redes das escolas
públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades
do ensino e aprendizagem da temática da história e da cultura dos povos indígenas.

Parágrafo Único: Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no

caput deste artigo serão comunicados de forma detalhada ao Ministério da

Educação, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos Conselhos Estaduais
e Municipais de Educação, para que encaminhem providências que forem
requeridas.

Art. 15º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando

revogadas as disposições em contrário.

Documento Técnico “A”

82

XII – Bibliografia consultada

Sucintamente, o índio na escola era uma nota de pé de página
carregada de preconceitos. Se fosse uma nota de pé de página, mas
correta, já teria ocorrido uma contribuição. Mas não, o índio estava
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