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Resumo: Apresentamos neste artigo os avanços da Educação Escolar Indígena 

(EEI) no Brasil e seus impactos para a EEI dos Guarani e Kaiowá, bem como os 

desafios para a efetivação de uma EEI específica e diferenciada. Houve uma 
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ampla e expressiva oferta da EEI a partir da década de 1990, o que demonstrou 

como a mudança do pensamento sobre as sociedades indígenas favoreceu a 

criação da defesa de uma escola específica, diferenciada, intercultural e bilíngue 

(Knapp e Martins, 2013). Nossas observações e reflexões partem da hipótese 

de que houve um discurso sobre o uso da escola e que essa retórica, da forma 

como a mesma é definida por Reboul (2004), modificou-se ao longo do tempo, 

refinou-se e assumiu novas roupagens, embora a prática da Educação Escolar 

Indígena pouco tenha mudado (Knapp, 2011). Dentro dessa perspectiva, 

defendemos que os debates em torno da educação escolar indígena, apesar de 

contribuições significativas, apenas alimentam, por vezes, ainda uma retórica 

que assume uma nova forma de colonização dos grupos indígenas. É nesse 

sentido que pretendemos, então, explicitar os limites e possibilidades desse 

modelo de educação, que almeja ser “diferenciado”; debruçando-nos, 

principalmente, em alguns elementos que dificultam a efetivação da Educação 

Escolar Indígena tão desejada, sobretudo, para os Guarani e Kaiowá de Mato 

Grosso do Sul. Fundamentamos nossas reflexões em Paladino (2001), Tassinari 

(2001), Nascimento (2004), Grupioni (2008) e D'Angelis (2012) acerca da 

realidade da educação escolar indígena no Brasil; Knapp & Martins (2013) para 

a realidade da EEI dos Guarani e Kaiowá. 
 

Palavras-chave: Educação Escolar Indígena; Interculturalidade; Bilinguismo; 

Especificidade; Diferença. 

 

1. Considerações Iniciais 
A partir da década de 1990, ampliou-se expressivamente a oferta da 

educação escolar para as comunidades indígenas. Isso é o resultado de 

diferentes episódios que se complementam e que, em certa medida, modificou 

a própria concepção de se perceber a escolarização para as comunidades 

indígenas como, por exemplo, o reconhecimento de uma pluralidade cultural do 

país; a promulgação da Constituição Federativa do Brasil em 1988; a ampliação 

das políticas públicas para a Educação Escolar Indígena; o fortalecimento das 

ações políticas de organizações indígenas, entre outros. A partir disso, mas 

também como reflexo da mudança do pensamento sobre as sociedades 



indígenas, percebe-se a criação da defesa de uma escola específica, 

diferenciada, intercultural e bilíngue.  

Inicialmente, é preciso ressaltar que identificamos, na história da 

Educação Escolar Indígena do Brasil, um processo educativo que figura até os 

dias de hoje como elemento relevante para a construção e a manutenção do 

sistema colonial e colonialista. Desse modo, entendemos que sempre se tomou 

a educação escolar como ferramenta para alinhar os indígenas aos projetos de 

subalternização. É importante salientar que, apesar dos esforços empreendidos, 

os indígenas não perderam sua identidade, estabelecendo um processo de 

ressignificação de sua cultura diante das demandas colocadas pelos contatos.  

Diante disso, não podemos negar que a instituição escola foi/é usada 

como uma ferramenta assimilacionista e integracionista; servindo ao Estado e, 

em determinados momentos da história, à Igreja. No entanto, nossas 

observações partem da hipótese de que houve um discurso sobre o uso da 

escola e que essa retórica3 da Educação Escolar Indígena se modificou ao longo 

do tempo, refinou-se e assumiu novas roupagens, embora a prática da Educação 

Escolar Indígena pouco tenha mudado. Nesse sentido, os debates em torno de 

uma escola diferenciada, intercultural, autônoma e bilíngue; apesar de 

contribuições significativas, apenas alimentam, por vezes, ainda uma retórica 

que assume (com novas roupagens!) uma nova forma de colonização dos grupos 

indígenas. 

Importante apontar que nossas observações estão pautadas em nossa 

experiência como docentes do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena - 

Teko Arandu, curso de formação de professores indígenas guarani e kaiowá da 

Universidade Federal da Grande Dourados, o que nos possibilita estar sempre 

próximos das comunidades atendidas e acompanhar as práticas escolares que 

lá são desenvolvidas. Desse modo, mesmo que nossas reflexões não estejam 

relacionadas aos desafios de um curso de formação de professores indígenas 

(pois isso já seria outro texto), nossos olhares para o curso sempre fazem 
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necessariamente, no levar a fazer". Podemos, então, observar que, no campo do discurso da 
retórica, a Educação Escolar Indígena se transformou; entretanto, devemos assumir que a 
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referência às escolas nas quais os discentes da Licenciatura atuam como 

docentes. Diante disso, é preciso apontar ainda que percebemos as escolas 

indígenas guarani e kaiowá como escolas que não conseguem, na prática, ser 

aquilo que pretendem. De modo geral, encontramos uma escola indígena que 

apenas reproduz discursos superficiais sobre o currículo, sobretudo no que se 

refere à língua materna de suas comunidades. Nesse sentido, pretendemos, 

então, explicitar os limites e possibilidades desse modelo de educação, que 

almeja ser “diferenciado”; debruçando-nos, principalmente, em alguns elementos 

que dificultam a efetivação da Educação Escolar Indígena tão desejada. 

 
2.1 Da lei à escola e da escola à lei - fundamentos legais e políticas públicas 
da Educação Escolar Indígena 

Não pretendemos realizar nesta seção uma abordagem de forma 

cronológica ou linear acerca das leis ou políticas públicas para a Educação 

Escolar Indígena, mas sim aquilo que se apresenta como desafio para a 

superação do que ainda é entrave para a efetivação da escola diferenciada. Para 

tanto, destacamos aquilo que temos como marco para uma política diferenciada 

de educação para as comunidades indígenas. Levamos em consideração, assim 

como Paladino (2001), Grupioni (2008), Knapp (2011), a lacuna existente entre 

a elaboração de uma política pública e a sua real implantação, entre a 

defasagem da escrita da lei e a sua aplicabilidade nas escolas indígenas, além 

das especificidades regionais e financeiras. Observamos ainda quais conceitos 

direcionaram os conteúdos dos textos dessas políticas; e verificamos se, de fato, 

atendem aos objetivos que pretendem alcançar. 

É preciso primeiramente ressaltar que foi apenas nas últimas décadas do 

século XX que o Brasil passou a modificar a forma de perceber as comunidades 

indígenas. É a partir do início da década de 1970, período em que algumas 

universidades, com participação de organizações não governamentais, e com o 

crescente protagonismo indígena, que se inicia um debate sobre a promoção de 

uma Educação Escolar Indígena específica e diferenciada. Como indica 

Paladino (2001), esse período da história da Educação Escolar Indígena é 

marcado pela tentativa de ruptura da “escola integralista” para a “escola 

libertadora”.  



As primeiras Assembleias Indígenas, no final da década de 1970, 

propiciaram articulações de diversos grupos que, antes isolados, ampliaram a 

relação em busca de direitos indígenas. Os resultados dessas reuniões tornam-

se perceptíveis a partir do processo de reconhecimento da pluralidade étnica e 

cultural do Brasil na Constituição Federal de 1988. Essa Constituição é 

considerada um marco importante por inaugurar um momento de ruptura sobre 

as políticas desfavoráveis às sociedades indígenas brasileiras. 

É pertinente pensarmos que “a prática de declarar direitos significa, em 

primeiro lugar, que não é um fato óbvio para todos os homens que eles são 

portadores de direitos” (Chaui, 1989, p. 20). É nesse sentido que mostramos o 

quanto é recente (e desnorteante!) a reflexão de que os grupos indígenas 

precisaram, primeiramente, serem reconhecidos como parte da sociedade 

brasileira; para, só após isso, terem garantidos os seus direitos.   

De todo modo, o grande passo dado com a promulgação da Constituição 

de 1988 foi o fato de os indígenas terem garantido o direito à coletividade de 

suas comunidades, portadores de um modo de organização próprio e 

diferenciado da sociedade envolvente. Dessa forma, foi garantido o direito de 

manter suas línguas, costumes e tradições, além de um local tradicional onde 

possam se reproduzir física e culturalmente. Embora o texto do artigo se mostre 

transparente e claro, ainda, por vezes, é negado o direito aos grupos indígenas 

localizados em centros urbanos; lógica essa que deveria valer ainda para 

indígenas que dominam o português ou que não são mais falantes da língua 

materna de seus ancestrais.  

A garantia do reconhecimento à alteridade dos indígenas não está 

presente apenas na Constituição de 1988. Está também presente na convenção 

n° 169 da Organização Internacional do Trabalho, também ratificada pelo Brasil 

em 2004. Ela impõe aos Estados o dever de reconhecer que a diversidade 

étnico-cultural dos povos indígenas deve ser respeitada em todas as suas 

dimensões. A Convenção ainda obriga os governos a assumirem a 

responsabilidade de desenvolver ações coordenadas e sistemáticas com vistas 

a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. 

Vale lembrar que, ainda que a Constituição de 1988 tenha garantido os 

direitos aos indígenas, as questões sobre Educação Escolar Indígena foram, no 

texto da Constituição, apenas tangenciadas: somente o artigo 210 versa sobre 



educação, ao remeter à discussão ao respeito dos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais, garantindo o direito aos indígenas de utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Sendo ainda mais 

críticos, podemos apontar que a colocação no texto da “garantia dos processos 

próprios de aprendizagem” é extremamente vaga, no que diz respeito ao tipo de 

escola que as comunidades indígenas podem ter. 

Dito isso, resta-nos apontar os principais marcos para o reconhecimento 

da pluralidade cultural no Brasil, assim como as políticas públicas para a 

Educação Escolar Indígena que têm emergido nos últimos 20 anos.  

(a) Decreto nº 26/91: que remove a incumbência da educação da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) para o Ministério da Educação. É importante 

rememorar também, como aponta Grupioni (2008), que a FUNAI pouco fazia 

com relação à Educação Escolar Indígena, além de distribuir material, merenda 

escolar e entregar às missões religiosas a tarefa de definir princípios e realizar a 

prática da escolarização indígena. Por conta disso, foi depositada a esperança 

de que, de fato, a escolarização indígena tivesse respaldo técnico e financeiro 

do MEC, e que esse Ministério coordenaria as funções de normatização e gestão 

das escolas indígenas. Contudo, o que aconteceu foi uma atribuição da 

responsabilidade pelas escolas indígenas às Secretarias Estaduais e Municipais, 

embora elas em nada estivessem preparadas para coordenar as escolas 

indígenas. A transposição da coordenação das escolas indígenas para as 

Secretarias de Educação acarretou na estadualização ou, em alguns casos, na 

municipalização das escolas indígenas. Cabe ressaltar que esses processos 

ocorreram à revelia das comunidades indígenas; 

 
(b) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 1996: ratifica 

o direito à Educação Escolar Indígena bilíngue e intercultural (mesmo não 

estando claro ainda qual a opção de interculturalidade que o governo defende), 

introduzindo a discussão do multiculturalismo e da etnia para o ensino de História 

na Educação Básica e encaminhando ao sistema de Ensino da União, com a 

colaboração das agências federais de fomento à cultura, a obrigação de 

desenvolver programas apropriados à Educação Escolar Indígena com respaldo 

técnico e financeiro. Alguns dos direitos garantidos na LDB só foram 

assegurados a partir de complementações e modificações do texto original da 



Lei de 1996. O resultado disso pode ser observado na criação de contínuos 

textos que ainda embasam a Educação Escolar Indígena no Brasil; 

 
(c) Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI): 
publicado em 1998, tornou-se um elemento importante para o desenvolvimento 

de uma Educação Escolar Indígena, pois relata experiências concretas nesse 

modelo de educação, com um referencial teórico a partir de uma vasta 

bibliografia produzida por renomados antropólogos, linguistas, historiadores, 

pedagogos, dentre outros. No entanto, é necessário analisar que tal documento 

ainda não tem garantido a solução dos problemas que envolvem a Educação 

Escolar Indígena, embora aborde problemas e trace sugestões. É notável a 

preocupação que o documento traz sobre o respeito às culturas, às tradições e 

às especificidades das diversas comunidades; indicando, sobretudo, opções 

para os encaminhamentos pedagógicos das escolas como, por exemplo: 

conteúdos escolares, objetivos, construção curricular, registro escolar, produção 

pedagógica, avaliação e organização do trabalho pedagógico, espaço e 

agrupamento dos alunos. No entanto, essa mesma sensibilidade não é 

observada ao abordar as áreas de conhecimento como Matemática, História, 

Geografia, Ciências, Artes e Educação Física. Nota-se apenas uma 

preocupação em contextualizar: "adotar" as matérias para que sejam estudadas, 

relacionando-as com as comunidades locais. Dessa forma, o ‘espaço’ que a 

‘tradicionalidade’ ocupa nas escolas indígenas ainda é confundido, ou tomado 

como folclore, resultando numa folclorização do currículo; 

 
(d) Plano Nacional de Educação: mesmo que ele só tenha sido aprovado em 

2001, foi elaborado pelo Poder Executivo em 1997; tendo o objetivo de dar 

direção às políticas da Educação. Nele, foram planejadas importantes metas 

como, por exemplo, o reconhecimento da categoria Escola Indígena, que vai ao 

encontro do que está prescrito na LDB de 1996. Ressalta-se a busca pela 

autonomia das escolas indígenas no texto do Plano Nacional de Educação, 

incluindo o respaldo na construção de magistérios indígenas e o reconhecimento 

do professor indígena como carreira profissional. É importante destacar ainda 

que tal autonomia, conforme as reivindicações desde a Constituição (1988), 

questiona qualquer tipo de homogeneização, fato que pode provocar uma 



contradição no interior do próprio discurso do Plano Nacional de Educação, pois 

às políticas de universalização da educação tem como metas resultados que não 

levam em conta as especificidades da Educação Escolar Indígena; 

 
(e) Parecer 14/99 e Resolução 03/99: os dispositivos encontrados nesses 

documentos foram objetos de normatização por parte do Conselho Nacional de 

Educação que, em 1999, elaborou um parecer e uma resolução para a Educação 

Escolar Indígena. As Diretrizes Curriculares da Educação Escolar Indígena 

foram aprovadas por meio do parecer 14/99 que, por sua vez, estabelece as 

Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das escolas indígenas. A resolução 

estabelece (finalmente!) a categoria Escola Indígena, definida por sua 

localização em terras habitadas pelas comunidades indígenas, além de fazer 

alusão ao uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o 

contexto sociocultural de cada povo. Grupioni (2008), ao defender essa 

resolução, indica que somente a partir dela que se conseguiu ter um instrumento 

legal capaz de separar as escolas indígenas das extensões de escolas rurais ou 

urbanas, como vinham sendo tratadas até então. Reiteramos, contudo, que, 

mesmo com a criação da categoria Escola Indígena, na prática, pouca coisa 

mudou: ao pesquisarmos sobre Educação Escolar Indígena, nos documentos 

oficiais, nos deparamos como se ela ainda pertencesse a alguma categoria da 

Educação Escolar do Campo, ainda estando presente nos relatórios da 

Educação do Campo. 

A partir dos anos 2000 - sobretudo a partir dos anos 2002 - com a chegada 

do ‘Partido dos Trabalhadores’ à presidência do país, foi grande a expectativa 

sobre as políticas públicas para as escolas indígenas, uma vez que o governo 

tinha um discurso mais bem ‘alinhado’ aos movimentos sociais. Nesse sentido, 

resumidamente, podemos apontar que muitas das propostas do Plano Nacional 

de Educação, assim como da Resolução 03/99, ocorreram a partir da criação da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 



(SECADI)4 que, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, lançou diversos  editais específicos, visando a Educação 

Escolar Indígena como, por exemplo, o PROLIND, que é um programa de apoio 

à formação superior de professores indígenas que atuam ou atuarão em escolas 

indígenas de Educação Básica; além do programa Trilhas do Conhecimento 
que visa à produção de materiais didáticos para as escolas indígenas.  

No âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), foram criados os Observatórios da Educação Escolar 
Indígena que têm o objetivo de fomentar o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas em educação, procurando estimular a produção acadêmica 

relacionada à Educação Escolar Indígena. Outra ação da CAPES foi a criação 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a 
Diversidade – PIBID Diversidade, que tem como objetivo o aperfeiçoamento 

da formação inicial de professores para o exercício da docência nas escolas 

indígenas e do campo por meio de desenvolvimento de ações didático-

pedagógicas nas escolas de Educação Básica indígenas e do campo (incluídas 

as escolas quilombolas, extrativistas e ribeirinhas). 

Importante ainda é ressaltar a Lei n. 6.861/2009 que cria os Territórios 
Etnoeducacionais. A ideia de garantir que se possam realizar ações específicas 

no que diz respeito à Educação Escolar Indígena, respeitando as especificidades 

de cada realidade, é extremamente relevante. Trata-se de um avanço em termos 

de políticas educacionais para os povos indígenas. Contudo, os estados não têm 

conseguido por em prática o que está previsto e garantido nessa Lei. Como 

exemplo disso, podemos citar o processo de Elaboração dos Fundamentos 

Legais e Normativos da Educação Escolar Indígena de Mato Grosso do Sul que 

não considerou, em sua formulação, as especificidades apresentadas nos dois 

territórios etnoeducacionais do estado. O documento final é apenas uma 

adaptação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

                                                        
4 SEESP/2003 (Secretaria de Educação Especial); SECAD/2004 (Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade) e, por último, SECADI/2011(Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão). Trata-se, no Brasil, de uma pasta do 
Ministério da Educação, responsável pela Educação Escolar Indígena e pela Educação do 
Campo, além da alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, e 
diversidade étnico-racial e inclusão. 



Indígena na Educação Básica, Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, 

CNE/CEB.  

Quanto à Resolução nº 5/2012, podemos dizer que ela reforça e considera 

todos os dispositivos jurídicos que garantem a construção de uma Educação 

Escolar Indígena diferenciada, trazendo orientações para a elaboração de 

currículos que refletem e atendem aos anseios e desejos das comunidades 

indígenas, mas já não tem a preocupação de esclarecer os princípios que 

embasam a sua elaboração como, por exemplo: bilinguismo/multilinguismo, 

interculturalidade, especificidade, diferença, igualdade social. Com isso, cria-se 

um obstáculo para o próprio entendimento e interpretação da lei, dificultando a 

sua aplicação nos locais em que a resistência para se pensar outro modelo de 

educação ainda se faz presente. 

De forma direta e resumida, podemos apontar ainda os seguintes 

entraves para a efetivação dos direitos que afetam a qualidade da Educação 

Escolar Indígena, conforme Martins & Knapp (2013): 

(a) os Territórios Etnoeducacionais ainda não conseguiram ser implantados 

efetivamente, salvo algumas poucas ações. Mesmo funcionando em regime de 

colaboração, e o fato de muitos etnoterritórios já estarem com os pactos 

assinados, não é possível ainda que a territorialidade dos povos indígenas seja 

considerada na gestão das políticas públicas de educação, resultando na não 

efetividade dos dispositivos educacionais. Vemos que isso não ocorre por conta 

da divisão dos etnoterritórios, mas por conta de que, ao aplicar as políticas 

públicas, ainda é adotada uma divisão estadual das ações, não respeitando os 

limites dos etnoterritórios; 
(b) mesmo com a criação das novas diretrizes para a Educação Escolar Indígena 

na Educação Básica, ainda falta clareza e diretrizes específicas aos diferentes 

níveis de ensino: Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

técnica e profissionalizante; 
(c) apesar do avanço na busca pela universalização do acesso à Educação 

Escolar Indígena, dados do ‘educacenso’ de 2007 mostram que de cada três 

alunos indígenas das séries iniciais, apenas um chega aos anos finais. Com 

relação ao Ensino Médio, esses dados são ainda mais preocupantes, pois de 

cada 16 alunos no Ensino Fundamental, apenas um tem acesso ao Ensino Médio 

em escolas indígenas; 



(d) apesar de garantir uma organização específica às escolas indígenas, as 

normas do Sistema Nacional de Educação não conseguem incluir as 

especificidades pedagógicas e organizacionais desses estabelecimentos de 

ensino; não assegurando, assim, a gestão e a garantia à autonomia pedagógica; 
(e) não há uma política clara e efetiva com respeito às línguas indígenas. Isso 

tem acontecido porque, mesmo que o Ministério da Educação conte com a 

participação de representantes indígenas e faça parcerias com Instituições de 

Ensino Superior em algumas ações, não há compromisso na hora de promover 

e avaliar as abordagens para a promoção das línguas maternas nas formações 

de docentes. Isso não garante a manutenção e o desenvolvimento satisfatório 

das competências e habilidades linguísticas esperadas numa proposta de 

Educação Escolar Indígena diferenciada, específica e bilíngue.  

 Ressaltamos que, mesmo diante dos entraves sintetizados acima, 

reconhecemos avanços nas políticas públicas para a Educação Escolar 

Indígena, principalmente por meio do reconhecimento da pluralidade étnica e 

cultural no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988. Logo, cabe ressaltar 

que o desafio atual não é a inclusão jurídica e o reconhecimento dos direitos 

indígenas, mas a real e efetiva aplicação dos direitos já consagrados. Nesse 

sentido, cumpre ao Judiciário assegurar o respeito e o efetivo reconhecimento 

da diversidade étnico-cultural dos povos indígenas, imprimindo eficácia aos 

dispositivos jurídicos existentes. Há ainda que se pensar no fato de não existir 

nenhuma penalidade aos órgãos ou instituições que não dialogam (ou 

simplesmente desconsideram o que já está preconizado na legislação). Essa 

sensação de impunidade, em relação ao Estado e às escolas indígenas, 

aumenta a irresponsabilidade e a falta de capacitação do quadro técnico que 

deveria gerir essas escolas.  

No que diz respeito à legislação em si, Grupioni (2008) destaca que os 

conteúdos dela são pouco analisados: expressões como cultura, alteridade, 

diferença, identidade e memória deveriam ser melhor compreendidas e 

interpretadas. Em sua opinião (da qual compartilhamos) existe uma lacuna entre 

o que a Antropologia compreende e a forma como traduz as exigências dos 

povos indígenas, para a forma como pensam agentes públicos que não 

participam da elaboração de políticas públicas, mas são os encarregados de sua 

execução. 



Não podemos deixar de ressaltar que problemático também é o fato de 

que a legislação para as escolas indígenas não é conhecida por todos os seus 

agentes, tanto professores indígenas como não-indígenas. Ela deveria ser 

tomada não só como um conteúdo programático obrigatório dos programas de 

formação dos professores, mas sua análise e interpretação deveriam ser uma 

competência específica a ser desenvolvida durante as formações e habilitações 

de professores indígenas e gestores das escolas indígenas.  

Por fim, é necessário ainda refletir sobre as providências de cunho 

financeiro, pois, além da necessidade de uma articulação entre o Governo 

Federal, o Estadual e o Municipal para a concretização das políticas públicas, 

por meio das Coordenadorias Regionais, é fundamental que seja permitido às 

sociedades indígenas o alcance da autonomia. Nesse sentido, deve-se pensar 

também na articulação de setores que não fazem diretamente parte da 

educação, como as secretarias de planejamento, trabalho, ação social, saúde e 

agricultura, por exemplo. 

 

2.2. Interculturalidade e Educação Escolar Indígena – breves apontamentos 
Inicialmente, é preciso considerar que na escola indígena ocorrem 

encontros de diferentes ‘educações’: indígena e escolar, servindo também como 

um espaço de socialização da comunidade.  É preciso levar em conta também 

que, embora nunca tenha deixado de ser um espaço introduzido por agentes de 

fora das comunidades indígenas, alguns elementos que nela aparecem já 

revelam traços de apropriações. Assim, a escola indígena passa a carregar 

valores e símbolos que começam a fazer parte também da vida desse lugar. 

Nesse sentido, compartilhamos do pensamento de que a escola é uma 

instituição carregada de poder, que participa/participou da vida da comunidade 

em nome da Igreja ou do Estado, sendo compreendida aqui como um espaço de 

fronteira, espaço de traduções múltiplas.  

Como apontam Tassinari (2001) e Nascimento (2004), a escola se 

encontra em um espaço de dois mundos, de duas formas de saber, colocando-

se como porta de entrada para o espaço de diálogo, ou como espaço de trânsito 

que deveria ser compreendido como espaço privilegiado de troca de 

conhecimentos, assim como espaço de incompreensão e de redefinição, que 



são incorporados, usados e compreendidos de formas variadas, conforme as 

necessidades indígenas. 

Se observamos os diferentes momentos na história da EEI sob a 

perspectica de Ferreira (2001), Nobre (2005), D’Angelis (2008) e Knapp (2011), 

podemos observar que somente nos últimos anos a interculturalidade foi 

apresentada como uma alternativa para garantir o respeito à diversidade cultural 

(respeito negado, negligenciado e combatido por meio dos diversos modelos de 

educação propostos até então, que eram de caráter integracionista e autoritário, 

nocivos às sociedades indígenas). No entanto, para além dos discursos sobre a 

educação diferenciada, é preciso tomar a interculturalidade como base para a 

construção da Educação Escolar Indígena, contudo isso só será possível se 

compreendermos a interculturalidade como opção política, como aponta Tubino 

(2004). Ao passo que, como retórica, ela pode significar muitas coisas, inclusive 

o seu contrário.  

Quando falamos de interculturalidade no cotidiano das escolas indígenas, 

estamos falando em romper com um modelo de racionalidade colonialista que, 

infelizmente, como destaca Paula (1999), ainda predomina nos currículos de 

muitas escolas indígenas. Do contrário, fundamental seria a defesa de que 

‘outros’ conhecimentos, inclusive os conhecimentos indígenas, pudessem ser 

escolarizados e fossem apropriados para a Educação Escolar Indígena. Mas 

também é importante ressaltar que a modernidade vive em um momento 

paradigmático das suas cientificidades, como descreve Boaventura Souza 

Santos (2010). Nesse sentido, é chegada a hora em que os conhecimentos 

ameríndios sejam também considerados para resolver os problemas da 

modernidade. 

 
2.3 A diferença que pode fazer a especificidade: apontamentos para os 
currículos nas escolas indígenas  

Desenvolvemos nesta seção uma breve reflexão acerca do currículo 

diferenciado na Educação Escolar Indígena. Entendemos que a garantia de 

construir currículos diferenciados para as escolas indígenas está respaldada 

também nas políticas públicas apresentadas nas seções anteriores; entretanto, 

ainda não se tem conseguido, na prática, a execução de uma escola diferenciada 

a partir de propostas curriculares diferenciadas. Reconhecemos que existem 



algumas ações pontuais e que elas fazem a diferença no currículo ou na forma 

de organização da escola; mas, em grande medida, segue-se o que já está 

preconizado para a Educação Básica da escola não-indígena.  

Em outras situações, a prática de construir e adotar currículos 

diferenciados e realizar práticas indiferenciadas pode ser observada, 

principalmente, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, pois 

fica claro que as escolas indígenas passam por dificuldades para colocar em 

prática aquilo que se entende por diferenciado. 

Nesse sentido, o que muitas vezes se entende por diferenciado, não faz 

a diferença na escola indígena. Pensando dessa forma, defendemos a ideia de 

que ainda é preciso colocar no cotidiano da escola o aspecto diferenciado. Para 

isso, acreditamos que seja a partir de um currículo elaborado sob a perspectiva 

da interculturalidade que será perceptível e reconhecível os aspectos 

diferenciados de uma escola indígena. Portanto, a escola indígena precisa 

reconhecer e valorizar os conhecimentos produzidos pelas suas próprias 

sociedades, sendo sempre considerado um espaço que reflita a vida dos povos 

indígenas, com a possibilidade de reconhecer aqueles saberes que possam 

fazer parte dos processos educativos dentro dessas escolas (Paula, 1999). 

 Esse ponto nos leva ao cerne das discussões sobre Educação Escolar 

Indígena, que é propriamente a forma como as escolas foram introduzidas nas 

comunidades indígenas sem ter capacidade de reconhecer, no saber ameríndio, 

formas efetivas de conhecimento. Diante disso, vemos que a construção do 

modelo de cientificidade e a concepção de ciência que se constituiu enquanto 

conhecimento verdadeiro em oposição aos conhecimentos dos indígenas não 

podem ser consideradas neutras do ponto de vista da gestão dos currículos 

diferenciados, visto que é no modelo de racionalidade pautado no etnocentrismo 

europeu que as escolas ainda se fundamentam. 

De outro modo, se analisarmos a longa história de contatos entre 

indígenas e não-indígenas, verificamos que esse modelo de racionalidade não 

conseguiu levar em conta ‘outros’ modos de pensar e ‘outras’ lógicas de 

compreender o mundo utilizados pelas sociedades indígenas. Cabe ressaltar 

que, na história da América Latina, raramente tem sido reconhecida ou 

valorizada a existência da construção de outro pensamento; embora, nos últimos 

anos, o uso político que se fez disso tenha permitido que movimentos indígenas 



utilizassem o discurso da diferença existente entre o pensamento colonial e 

ancestral para se afirmarem frente às políticas de diferenciação, conforme 

aponta Walsh (2012). 

Ainda sobre esse assunto, é preciso ter clareza de que não é todo o 

conhecimento indígena que pode ser posto para dentro da escola, ou 

escolarizado. Por conta disso, temos que considerar que existem certas práticas 

culturais que devem ser realizadas em locais e horas específicas, assim como 

também não podem ser realizadas por qualquer pessoa.  Dessa forma, o que 

estamos colocando, com relação às especificidades dos currículos das escolas 

indígenas, no que diz respeito aos professores, é que esses devem saber 

valorizar e reconhecer nos rezadores/caciques/xamãs um saber que vai além 

dos saberes ocidentalizados, tomados como convencionais, mas não no sentido 

de tomar os espaços dessas pessoas. Assim, deve ser garantido o espaço para 

a participação das pessoas que detêm um conhecimento maior, e são 

reconhecidas nas comunidades como porta-vozes do saber de seu grupo, 

lembrando que isso está preconizado no Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas. 

Outro cuidado fundamental, ao pensar a construção de currículos 

diferenciados, é o de compreender a dinâmica que a cultura propicia em cada 

geração e a capacidade que a cultura tem de se (re)produzir, levando em conta 

estruturas anteriores como, por exemplo, o seu contexto e a sua própria história. 

Dessa forma, entende-se que as tradições das sociedades indígenas são 

transformadas. Deve-se, então, ter o cuidado de não tomar o saber indígena 

como um conhecimento do passado, menos ainda em contraposição ao saber 

moderno.  

Se esse cuidado não for tomado, há grandes chances de que o perigo da 

diferenciação, presente nos currículos, apareça no sentido de folclorizar ou 

"exoticizar" as culturas indígenas dentro da escola. Além disso, há ainda o perigo 

de interpretações equivocadas de que tudo o que faz parte da “cultura” e da 

“tradição” esteja relacionado apenas a um passado longínquo que, por sua vez, 

nem se apresenta como atrativo ao aluno, já que se coloca como oposição ao 

que é novo e moderno.  

Por conta disso, há escolas indígenas que fazem com que tudo aquilo que 

deveria fazer parte da "educação diferenciada" seja colocado em momentos 



separados da aula; passando a impressão de que existe um momento de 

descontração e um momento em que se preocupa em ensinar e em aprender de 

verdade. Neste último caso, relaciona-se o processo de ensino-aprendizagem 

somente com as disciplinas “clássicas” da Educação Básica. 

Ao observarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Indígena na Educação Básica, aprovadas no final de 2012, vemos que 

esse documento garante a flexibilização do currículo, tanto no que se refere à 

Base Nacional Comum, quanto na parte diversificada. Nesse sentido, as escolas 

acabam separando esses currículos, quando o que se pretende é justamente o 

contrário: que as escolas indígenas e os professores possam reconhecer, por 

exemplo, na história da comunidade, na geografia do grupo, na sua biologia, na 

sua química, nas linguagens, os saberes e conhecimentos que o seu grupo 

produz e produziu. Portanto, assumimos a posição de que os saberes próprios 

das comunidades não podem ser tratados em separado, existindo um espaço 

para a ‘história do Brasil’ e um espaço para a ‘história da comunidade’; pois, além 

da preocupação sobre que tipo de valorização pode-se dar a cada um dos 

conhecimentos, há o perigo da folclorização dos saberes tradicionais (D'Angelis, 

2012). 

Seguindo essa lógica de pensamento, é preciso ainda destacar o que 

Paladino (2001), Nobre (2009) e D’Angelis (2012) afirmam acerca da construção 

de uma escola diferenciada: (i) não é possível pensarmos em incorporações ou 

adaptações dos conhecimentos indígenas, simplesmente nas formas de 

compreender as “velhas disciplinas”; (ii) nem todos os conhecimentos podem ser 

escolarizados; (iii) a produção e (re)elaboração dos saberes indígenas 

acontecem independente das escolas; e (iv) não se podem dissociar os saberes 

indígenas, ele são integrais.  

 
2.4 Para uma pedagogia intercultural – o que os Guarani e os Kaiowá 
podem nos ensinar?  

Completando o que foi exposto na seção anterior, para a construção de 

uma escola que se pretenda intercultural e, assim, compreendendo que se deva 

garantir a construção de currículos diferenciados para a Educação Escolar 

Indígena, é preciso considerar a participação dos indígenas nas construções 



desses currículos.  Dessa forma, não basta entregar o processo de formatação 

do currículo apenas a ‘especialistas’ em Educação Escolar Indígena.  

A partir de nossas experiências, ousamos traçar algumas percepções de 

como poderíamos refletir sobre a escola dos guarani e dos kaiowá. Esse 

processo de reflexão foi realizado em paralelo com as análises do Trabalho de 

Conclusão de Curso de Onérimo Godoy (2011), egresso do curso de 

Licenciatura Intercultural - Teko Arandu da UFGD. 

Godoy (2011) nos apresenta o conceito de okára, que pode ser 

interpretado como o espaço de socialização das crianças Guarani e Kaiowá. 

"Okara" significa o espaço da porta da casa para o horizonte, ou seja, o exterior, 

para fora. "Okára" é um espaço definido e delimitado pelas famílias. Nas palavras 

do autor: 

 

Oka é um prefixo que significa aos kaiowá ou 
guarani a partir da porta da casa e vai até o limite 
de circulação diária dos integrantes da casa. 
Poderia ser espécie de um terreiro da casa, que 
em algum momento chega além do fogo familiar 
interno de um (a) Guarani ou Kaiowá tradicional 
ou atual. É a parte externa da casa (ó - ga) 
propriamente dita, nesse caso é onde começa 
um espaço maior que o próprio fogo familiar. [...] 
molda o comportamento do indivíduo por conta 
de toda uma teoria repassada pelo chefe de 
casa.  Ou ainda entre a casa e os seres 
sobrenaturais. O indivíduo guarani tem a 
responsabilidade de gerenciar bem esse 
espaço. Em algumas situações, okára pode 
apresentar, ao falante da língua, um sentido 
ainda mais forte, chegando a ser interpretado 
como o indivíduo ou grupo que não fosse 
pertencer àquelas coligações ou familiares. 
Portanto, seria como uma fronteira, 
estabelecimento de um limite político entre 
grupo rivais, mas com a possibilidade de ceder 
a qualquer momento, tornando assim mais claro 
uma nova aliança; por outro lado, ela ainda é 
negociável, não em dinheiro, mas num sistema 
bem próprio do guarani. Uma forma de 
negociação dela são os laços políticos que as 
pessoas estabelecem entre si (GODOY, 2001, 
p. 15). 

 



Nesse sentido, o okára tem uma relação muito pessoal e particular para 

cada núcleo familiar e se constitui naquele espaço de autonomia de cada família. 

Nesses termos, também existe uma relação de respeito muito grande entre os 

grupos para com o okára de cada família. Essa relação de respeito também 

decorre da conexão que possuem com o sobrenatural.  

O tamanho do okára de cada família depende das relações que elas 

conseguem construir, do poder do chefe local e das integrações políticas que 

conseguem agregar um número maior de relações sociais (Pereira, 2004). 

Desse modo, a construção do okára também depende das relações entre as 

famílias, da mesma forma que o okára pode conceber um espaço maior quando 

existem mais alianças. Por ocasião do rompimento dessas alianças, pode-se 

ocasionar a divisão do okára. 

Desse modo, parece estar claro que é nesse espaço que acontece tudo o 

que faz parte do que é vivido internamente, mas também as formas de receber 

aquilo que é exterior. É nesse sentido que as crianças de uma parentela se 

socializam umas com as outras nos okára da sua parentela. Contudo, quando 

entram na vida escolar, encontram-se em um espaço totalmente novo, em um 

novo okára que se constitui a partir da reunião de diferentes tipos de okára “Dar 

conta desse okára kuéra (múltiplos okára) no espaço escolar é um dos grandes 

desafios para construção de Educação Escolar Indígena” (Godoy, 2011, p. 5). 

Antes de excluirmos a possibilidade da presença da escola nas 

comunidades guarani e kaiowá, reforçamos a ideia da apropriação do uso da 

escola para a comunidade, desde que sejam respeitadas as particularidades de 

cada uma delas. É nessa perspectiva que reforçamos a compreensão do sentido 

de que o conceito de okára pode se revelar importante para a compreensão de 

como construir uma escola específica para os Guarani e Kaiowá. 

Percebemos que, em determinadas áreas indígenas, algumas famílias 

têm um poder maior na comunidade e, consequentemente, isso reflete na escola 

onde os membros dessa família são os professores e profissionais da escola 

contratados pela secretaria de educação. Nesse sentido, é possível admitir que, 

em algumas áreas indígenas, a construção da escola pode ter se dado a partir 

do okára de uma família, por doação da área, sem que isso fosse percebido 

pelos órgãos do Estado responsáveis pela construção. Assim, essa escola pode 



aparecer como se representasse apenas a extensão da família extensa da sua 

parentela. 

O que a escola e os professores precisam perceber é que o espaço da 

escola pode ser considerado como o local de contato entre diferentes okára, ou 

mesmo perceber o okára como local privilegiado para a troca de experiências, 

visto que também é nesse espaço em que ocorre o encontro com o outros. 

Assim, é preciso compreender que a reprodução “de práticas e teorias guarani e 

kaiowá deve ser muito bem recebida pela escola, tornando cada vez mais a sala 

de aula uma extensão do okára kaiowá e não um mero espaço abstrato para o 

aluno" (Godoy, 2011, p. 21). É, dessa forma, que registramos como o professor 

pode fazer o elo entre o edifício escolar e a educação indígena: 

   

O professor vai tratando alguns assuntos 
relacionados ao okára do aluno, onde acontece 
grande parte da educação indígena. Por isso, é 
importante que o professor consiga transitar 
entre a pedagogia da Educação Escolar 
Indígena e a pedagogia da educação indígena 
(Godoy, 2011, p. 21). 

 

A partir disso, podemos conceber a escola indígena como um dos lugares 

privilegiados para a socialização da criança guarani e kaiowá (Nascimento, 

2004). Porém, para isso, a escola também precisa ser observada para o além 

sala, para o espaço que compõe a extensão do prédio escolar, o okára da escola. 

Dessa forma, poderemos perceber se essa escola é específica, se consegue 

aproximar os alunos das suas próprias comunidades. 

Para finalizar, Nobre (2009), em suas análises sobre os Guarani Mby'a, 

consegue perceber onze características básicas de uma pedagogia escolar 

indígena. Acreditamos ser possível utilizar pontos de partida a serem observados 

nas escolas indígenas dos Guarani e Kaiowá do cone sul de Mato Grosso do 

Sul: (a) autonomia, liberdade e descontração entre as crianças; (b) forte 

participação entre as crianças; (c) grande curiosidade e observação; (d) o 

Guarani como língua de instrução (bilinguismo e resistência); (e) forte presença 

da oralidade com certo desapego à escrita; (f) necessidade da preservação da 

cultura “Nhande Reko”; (g) presença de ritual e formalismo nas aulas; (h) 
ocorrência de imitação; (i) ocorrência de repetição de atividades; (j) grande 



respeito mútuo nas relações; e (k) grande ocorrência de desenhos nas 

atividades.  

 

2.5. Em busca da diferença – recursos didáticos e a escola indígena 
 Já há algum tempo, têm sido realizados vários debates em torno da 

necessidade de elaboração e produção de recursos didáticos específicos para a 

Educação Escolar Indígena. Cabe ressaltar que, somente nas últimas duas 

décadas, as políticas públicas para a Educação Escolar Indígena vêm garantindo 

um aumento na produção e criação de materiais didáticos específicos e 

diferenciados. 

 No entanto, mesmo com essa iniciativa de financiamento das produções 

didáticas específicas, ainda encontramos nas escolas indígenas a presença de 

pouquíssimos materiais dessa natureza. Sabemos que os cursos de formação 

de professores indígenas, em tese, seriam os espaços em que as produções 

poderiam ser planejadas e elaboradas; entretanto, isso tem ocorrido ainda de 

forma muito tímida, principalmente quando se trata de materiais escritos em 

língua indígena. Sem contar que, quando essas produções existem, em grande 

medida, são voltados apenas aos anos iniciais da Educação Básica5.  

 O que estamos querendo ressaltar aqui é a necessidade de se produzir 

maiores debates acerca de currículos diferenciados, precedendo as discussões 

acerca da elaboração de materiais didáticos; pois, se a escola indígena ainda 

não consegue compreender como desenvolver um currículo e que 

posicionamento político-ideológico será adotado em seu desenvolvimento; ou se 

ela nem mesmo consegue amadurecer e adotar uma política linguística 

consciente6, como essa escola pode produzir materiais didáticos? Nesse 

                                                        
5 Por conta dessa lacuna, as escolas indígenas, de forma geral, fazem uso predominantemente 
de materiais elaborados por não-indígena e para não-indígenas. Logo, não estão adequados à 
realidade linguística e cultural dos alunos e dos professores indígenas (os que são bilíngues e 
possuem a língua indígena como língua materna). 
6 Conforme já afirmamos em outro momento, ainda existem dificuldades de construção de 
materiais em língua materna que vão além de simples cartilhas para alfabetização. Disso, 
podemos observar dois problemas: primeiramente, quando não são claras as políticas 
linguísticas das escolas, no trabalho com a primeira e com a segunda língua, esses materiais 
são produzidos à revelia, prejudicando ou perdendo um importante momento para a valorização 
da língua materna. Em segundo lugar, a redução dos materiais didáticos ao caráter infantilizado 
das produções dificulta a construção de um movimento de leitores e escritores em língua 
materna, impedindo qualquer possibilidade de aprimoramento das capacidades de leitura e 
escrita na língua indígena.  



sentido, fica clara a relação intrínseca entre elaboração de recursos didáticos e 

currículo. Enfim, embora não seja nossa intenção sermos redundantes, 

consideramos importante ressaltar a ideia de que não bastam ajustes no 

currículo e nos materiais utilizados para garantir que uma escola indígena seja, 

de fato, diferenciada.  

Portanto, entre as dificuldades para a produção de materiais didáticos, 

destacamos ainda a pouca experiência dos professores indígenas para esse tipo 

de trabalho. Responsabilizamos, nesse caso, os cursos de formação de 

professores indígenas, pois, não raro, os poucos materiais produzidos apenas 

apresentam “trajetórias acadêmicas”, que mais servem para os organizadores 

não-indígenas, que se beneficiam da política acadêmica produtivista. Nesse 

sentido, a crítica que se faz a esses materiais é com relação a pouca 

aplicabilidade deles como materiais didáticos, pois mesmo aqueles produzidos 

com boas intenções carecem de um trabalho que desenvolva uma sequência 

didática sobre o assunto publicado, isto é, as publicações sobre os mitos, as 

plantas e/ou a história da comunidade, por exemplo, precisam também conter 

sugestões de como os assuntos podem ser abordados nas salas de aula. 

 
3. Considerações Finais – a etnografia da prática escolar como ferramenta 
de problematização da prática pedagógica na escola indígena 

 Após realizarmos diferentes reflexões sobre os desafios para a efetivação 

de uma Educação Escolar Indígena específica e diferenciada, resta-nos apontar 

de que forma podemos encontrar, na nossa prática escolar, as dificuldades que 

ainda precisam ser apontadas e problematizadas. Nesse sentido, observamos 

que o uso da etnografia da prática escolar pode servir como ferramenta de 

análise aos profissionais de educação que optam por não se acomodar com a 

escola que enxergam.  

Cabe ressaltar que esse tipo de pesquisa permite conhecer a escola de 

uma forma que torna possível compreender a complexidade dos processos e 

mecanismos de dominação e resistência que estão presentes no cotidiano 

escolar. Trata-se de um trabalho que permite enxergar o modo como os sistemas 

operam e quais são as ferramentas de opressão e contestação utilizadas. Em 

certa medida, pode-se também perceber, por meio de estudos etnográficos 

escolares a que estão vinculados os conhecimentos, as atitudes, os valores, os 



modos de ver e sentir a realidade e o mundo, além de possibilitar a verificação 

de como tudo isso é reelaborado em um movimento dinâmico em que a escola 

indígena se insere ou que dele faça parte. 

Dessa forma, abordar as questões cotidianas da escola serve para 

descobrir como determinar os sujeitos nos espaços de confrontos e interesses 

presentes nela, considerando que esses sujeitos não são apenas passivos 

dessa estrutura, mas são, sobretudo, agentes; tendo em vista que, em seu fazer 

cotidiano, esses sujeitos, por meio de uma complexa trama de relações que inclui 

alianças e conflitos, transgressões e acordos, fazem da escola um processo 

permanente de construção social. 

Por conta disso, compreendemos que levar em conta as produções 

etnográficas pode ser o caminho para a construção de uma escola indígena 

diferenciada. Por meio desses estudos, é preciso identificar que elementos 

compõem as práticas culturais das comunidades indígenas, para saber, por fim, 

como propor as atividades educativas. Com essa prática, é possível também 

auxiliar na organização dos calendários, dos currículos, da gestão, das formas 

de ensino-aprendizagem, da elaboração de recursos didáticos, enfim, tudo o que 

pode ser útil para a construção de uma Educação Escolar Indígena diferenciada 

e específica7. 

Como última reflexão acerca da etnografia, vale a pena levantar a questão 

das etnografias indígenas, partindo da ideia de que elas podem ser observadas 

de duas formas (como veremos a seguir). Essa visão permite a desconstrução 

de certos pressupostos (pensados a partir de modelos deterministas) e 

proporcionam uma “leitura social” do espaço escolar pelo etnógrafo. 

O primeiro foco de análise é tomar as etnografias sobre as comunidades 

indígenas. É preciso reconhecer os trabalhos etnológicos sobre as comunidades 

indígenas e suas contribuições à Educação Escolar Indígena. Embora seja 

necessário levar em conta, no estudo dessas etnologias, que é preciso 

reconhecer as mudanças culturais que são propiciadas a cada geração, não se 

                                                        
7 No entanto, novamente, ressaltamos que é preciso levar em conta que não é todo o 
conhecimento indígena que pode ser posto para dentro da escola, ou escolarizado. Nesse 
sentido, temos que considerar que existem certas práticas culturais que devem ser realizadas 
em locais e horas específicas, assim como também não podem ser realizadas por qualquer 
pessoa. 



pode tomar as etnologias do passado procurando encontrar os mesmos 

indígenas no presente.  

O segundo foco de análise que nos ajuda a conhecer as comunidades 

indígenas é a elaboração de propostas de trabalhos que conduzam a produção 

de etnografias realizadas por indígenas.  

Dessa forma, é sabido que nos últimos anos tem havido um aumento do 

número de indígenas no ensino superior; assim, com o passar dos anos, eles 

têm se tornado atores de suas próprias pesquisas. Nesse sentido, muitos dos 

indígenas que entraram no ensino superior e passaram a ser os pesquisadores 

de suas comunidades têm se dedicado aos estudos de suas práticas culturais, 

ou mesmo de suas escolas, fornecendo assim importantes pesquisas para 

construção da Educação Escolar Indígena diferenciada. Todavia, percebemos 

que o simples aumento do número de indígenas no ensino superior nos cursos 

de licenciatura indiferenciada não tem a capacidade de transformar as práticas 

escolares. Portanto, reforçamos a importância dos cursos específicos de 

formação de professores para as comunidades indígenas como a única 

alternativa à criação de um modelo diferenciado de Educação Escolar Indígena. 
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