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Resumo 

A educação intercultural como política governamental no Estado brasileiro é o atual 

estágio de uma relação de ensino e aprendizado que percorreu o processo de 

contato entre os índios e os não índios e que teve início com a colonização do País. 

Neste continuum, sua gênese ocorre com o aprendizado mútuo nos entre os índios e 

os europeus, passando pelas missões católicas, depois pela conversão das aldeias 

indígenas em vilas, durante a administração do Marques de Pombal, o que em 

nosso estudo sobre os índios do Nordeste é um ponto crucial por propiciar a 

afirmação, pelos governantes das províncias, sobre o desaparecimento dos povos 

autóctones nessa Região do País, e, por fim, na outra ponta deste contínuo, o 

momento em que as etnias do Nordeste passam a reivindicar seus direitos políticos 

buscando desfazer no imaginário social a ideia da não existência de populações 

indígenas na Região. Este processo de autoafirmação levam o Estado brasileiro 

reconhecê-los como povos portadores de direitos. Suas principais bandeiras 

reivindicatórias são a retomada de seus territórios, a saúde e a educação. Os 

Pitaguary de Pacatuba, buscam através de disciplinas interculturais, como cultura, 

expressão corporal e artes ensinar as novas gerações sua visão de mundo.  

Palavras chave: Educação intercultural, Identidade, Emergência Étnica. 
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ÍNDIOS DO NORDESTE: DO DESAPARECIMENTO À EMERGÊNCIA ÉTNICA 

O personagem da história do Brasil que primeiro teve contato com os 

habitantes do “velho mundo” foi o índio do Nordeste1, fato por si só emblemático por 

marcar as relações sociais do que viria a ser a futura nação, possuidora de culturas 

e hábitos variados. A princípio, a ligação que se estabeleceu entre estas duas 

culturas que entravam em contato foi de troca de costumes e de aprendizado mútuo, 

entretanto, esta interação cultural não ocorreu de modo a estabelecer uma relação 

paritária, uma vez que os modos de agir sobre o mundo tinham interesses distintos: 

os índios vivendo em sua cultura da abundância (Clastres, 1998) com etnias 

diferentes que negociavam entre si suas necessidades e interesses, e, do outro lado 

do atlântico, chegavam os povos com seus desejos mercantis e com uma forma de 

relacionar-se com a natureza distinta das populações nativas. 

Estas formas díspares de organização social provocam no outro o 

estranhamento: os europeus não compreendendo os hábitos das populações 

autóctones achavam que os seus costumes eram regidos sem nenhuma regra 

coerente, levando-os a definir os índios Tupinambá, residentes da Região nordeste 

do país como “gentes sem fé, sem lei, sem rei”. As impressões entre estes dois 

mundos que iniciavam suas interações são apreendidas por observadores que 

escreviam sobre o cotidiano destas populações, como nas crônicas feitas por 

Claude d’Abbeville. Um exemplo disto é o registro da oralidade do Tupinambá 

Momboré-uaçu, que residia na ilha de São Luís. Na ocasião em que a fala dos povos 

autóctones é publicada, o que se ouve no relato da convivência entre índios e 

europeus, é o processo de transformação dos interesses e dos hábitos dos 

europeus: 

Vi a chegada dos portugueses em Pernambuco e Potiú (...). De início, os 
portugueses não faziam senão traficar sem pretender em fixar residência. 
Nessa época, dormiam livremente com as raparigas, o que os nossos 
companheiros de Pernambuco reputavam grandemente honroso. Mais 
tarde, disseram que nós devíamos acostumar a eles e que precisavam 
construir fortalezas, para se defenderem, e edificar cidades para morarem 

																																																													
1   A região Nordeste é uma das cinco regiões do Brasil definidas pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1969. É a região brasileiro que 
possui o maior número de estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Tem uma área de 
1.554.291.744 Km2, população de 56.560.081 habitantes, e densidade populacional 
de 36,39 hab/km2. Foi nesta região que teve início a colonização portuguesa no 
País. (fonte: IBGE) 
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conosco.  E assim parecia que desejavam que constituíssemos uma só 
nação. Depois, começaram a dizer que não podiam tomar as raparigas sem 
mais aquela, que Deus somente lhes permitia possuí-las por meio do 
casamento e que eles não podiam casar sem que elas fossem batizadas. E 
para isso eram necessários paí [isto é, padres]. Mandaram vir os padres; e 
estes ergueram cruzes e principiaram a instruir os nossos e a batizá-los. 
Mais tarde afirmaram que nem eles nem os paí podiam viver sem escravos 
para os servirem e por eles trabalharem. E, assim, se viram constrangidos 
os nossos a fornecer-lhos. Mas não satisfeitos com os escravos capturados 
na guerra, quiseram também os filhos dos nossos e acabaram escravizando 
toda a nação; e com tal tirania e crueldade a trataram, que os que ficaram 
livres foram, como nós, forçados a deixar a região (Abbeville, 1975 [1614] 
apud Monteiro, p. 54). 

O relato acima denota como durante o processo histórico as relações 

entre estas duas culturas foram construídas. A princípio as tribos que mantinham 

contato com o estrangeiro estabeleciam relações sociais que levavam em conta 

interesses comuns, inclusive estabelecendo com o europeu, relações de 

“cunhadismo”2 (Ribeiro, 1995). Aos poucos o processo secular se transmuta para 

uma relação de espoliação.  

O livro A Presença Indígena no Nordeste, organizado por João Pacheco 

de Oliveira, demonstra como as etnias dessa região se relacionavam com os 

europeus em um processo de negociação e de apropriação dos símbolos dos não-

índios. Como destaca o texto de Geyza Vieira (2010), onde, pouco mais de cem 

anos após o início da presença dos europeus no “Novo Mundo”, as relações de 

interesse entre os índios e os europeus se efetivaram. 

Em Pernambuco, as etnias Tabajara e Potiguar, na figura de suas 
lideranças e por meio do cooptação colonial de seus principais, 
organizaram, controlaram e reprimiram os grupos que estavam em seu 
comando, em prol dos interesses do projeto colonial, sendo então desviados 
de seus papéis de líderes para serem colaboradores da Coroa e da Igreja, 
tornando-se também, de certa forma, reféns de sua condição de aliado 
(Vieira, 2010, p.69). 

Os povos autóctones estavam à procura de adaptar-se à nova 

configuração com a implantação das Colônias, como salienta Monteiro (2001), 

“buscavam forjar novas identidades que não apenas se afastavam das origens pré-

coloniais, como também procuravam se diferenciar dos emergentes grupos sociais”. 

Com a vinda dos africanos ocorreu uma rápida estigmatização dos índios e suas 

várias etnias davam espaço para o índio genérico, sem especificidades ou 

																																																													
2  Segundo Darcy Ribeiro: A instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi 
o cunhadismo, velho uso indígena de incorporar estranhos à sua comunidade. Consistia em lhes dar 
uma moça índia como esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia, automaticamente, mil laços 
que o aparentavam com todos os membros do grupo (1995, p. 81).  
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pormenores. 

A resiliência dos povos autóctones no sertão nordestino ocorre, como 

salienta Arruti (1995), durante os séculos XVII e XVIII, e o modo como era designado 

pelo europeu era de uma “guerra justa” utilizando-se do “mesmo conceito jurídico-

teológico medieval”. Estas guerras iam estabelecendo povoados pelo interior do 

Nordeste que serviam de base para novas incursões contra as tribos indígenas. 

Estes povoados eram constituídos “pelas próprias populações apresadas ou 

‘amansadas’, por homens livres pobres e até mesmo por mocambos”. A cada nova 

base alcançada uma parcela das terras indígenas era perdida.  

Concomitante com as ações beligerantes o processo de conquista do 

sertão ocorre também pelas conversões religiosas e das misturas dos povos. As 

instalações das missões são de importância exponencial na conquista e é por meio 

destas que a aproximação com a cultura indígena é francamente estabelecida.  

As missões, da Companhia de Jesus foram importantes fontes 

educacionais no Brasil no início de sua colonização. A educação escolar colonial no 

País tem início com o jesuíta Manoel de Nóbrega e com o linguista Padre Anchieta, 

que contribuiu para a cooptação dos índios e para a posterior consolidação da 

educação jesuíta na colônia. O fim deste período ocorre com as mudanças 

implementadas pelo Marquês de Pombal3.  

O processo de educação indígena construído pelos missionários 

demonstrou-se efetivo em seus resultados. As associações e contradições entre a 

religião dos europeus e dos índios, ocorriam através de atividades pedagógicas 

empenhadas na substituição de mitos ou de símbolos indígenas. A Igreja, em 

paridade com o Estado português, com interesses de dominação da terra nova, põe 

em prática sua catequização que se mimetiza com as tradições e mitos dos povos 

autóctones. Um exemplo disto é descrito por Câmera Cascudo (2002), ao tratar dos 

mitos de Jurupari, que foi associado ao Satanás, e Tupã, equiparado ao Deus 

cristão: 

Desmoralizar Jurupari era tão urgente quanto arredar o culto absorvente de 
Xangô, dos nagôs. Jurupari foi sendo apresentado, indiciado, denunciado 
como um legítimo sinônimo de Satanás. 

 As orações em tupi, escritas pelos padres, relacionavam sempre Tupã com 
																																																													
3  Para este assunto ver o livro de Isabelle B. P. Silva, Vilas de índios no Ceará Grande: 
dinâmicas locais sob o Diretório Pombalino. Fortaleza, PPGS/UFC; Campinas, Pontes, 2006. 
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Deus. É a mesma história cristã. Filho de mulher virgem, de nome Maria, 
Tupã não casou, é puro, simples e bom, ama os pobres e está morando 
acima das estrelas, no alto dum trono, cercado de Maratás (santos) 
(Cascudo, 2002, p. 72). 

A abrangência e a importância das missões jesuítas no Estado tomam 

proporções imensas e durante o Período Pombalino (1750 a 1777) as ordens 

religiosas são expulsas de Portugal e de suas colônias. Por decreto, todas as 

aldeias indígenas foram transformadas em vilas4. Estes atos são incentivados pelo 

Estado e visavam “romper com o isolamento relativo em que os aldeamentos 

encerravam os indígenas” e, ao mesmo tempo, estas ações pombalinas propendiam 

a uma ocupação gradativa dos aldeamentos por não-índios. Além disto as ações do 

Marquês de Pombal repercutiram diretamente sobre a educação do País: 

por contrariar os interesses dos colonizadores e da Coroa Portuguesa, a 
Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil, sendo instituído o Regime do 
Diretório [também, conhecido como Diretório dos Índios, grifo nosso]. Como 
afirma Vieira (2003), o Marquês de Pombal pretendia instituir no lugar da 
“educação pública religiosa”, vigente até então, uma “educação pública 
estatal”. Em 1798, diante das constantes irregularidades e abusos 
cometidos por alguns diretores contra os índios – dentre outras, ações de 
violência e a invasão das terras das aldeias – é revogado o Diretório dos 
Índios. (BRASIL, SECAD/MEC, 2007, p. 20). 

Com as leis pombalinas, as escolas, a partir de 1759, deixam de ser de 

responsabilidade das classes religiosas e passam a ser uma obrigação do Estado. A 

educação indígena passa a ser vista como um entrave para a união da Nação, como 

narrado por Menezes sobre a situação das escolas da região Norte do País: 

Já em 1852, o poeta naturalista Gonçalves Dias foi comissionado pelo 
Império para fazer uma avaliação das obras educacionais na recém-criada 
Província do Amazonas e conclui que as escolas deveriam insistir no uso da 
língua portuguesa, que era pouco falada. Seria uma forma de acabar com a 
língua mais falada no Amazonas na época, o Nheengatu, e de impor a 
uniformidade da “língua pátria” (Menezes, 2005, p. 127)  

A intenção do Estado era de integração, de transformação destas 

populações em brasileiros, aproveitá-los como trabalhadores, se apropriar das suas 

terras deixando-as livres para a comercialização. De acordo com Cunha (1992) 
buscou-se a política de reunião destes povos, deslocando os poucos que restavam 

																																																													
4  Como pontua Silva (2006): “em meados do século 18, por força do Marquês 
de Pombal, as aldeias indígenas foram transformadas em vilas. A nova política 
indigenista pombalina estava fundamentada juridicamente nas determinações legais 
de 6 e 7 de junho de 1755, as quais formularam novas regras para a ação oficial em 
relação aos índios. Seu objetivo era a supressão do poder temporal dos jesuítas e 
demais religiosos sobre a vidas dos índios e a emancipação e a integração destes à 
sociedade colonial” (p. 80).  
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de determinada etnia para outro aldeamento maior, para a liberação das terras5. A 

lei das terras de 1850 oficializa que as terras dos índios são dadas a nação, pois 

estes já se encontram confundidos com os próprios brasileiros. Há um aberto 

incentivo do Estado para que ocorram casamentos entre portugueses e índios, uma 

vez que a preocupação dos dirigentes da Nação era “branquear” a população6 

(Ribeiro, 1995). Alguns índios integraram a sociedade nacional e ocuparam cargos 

públicos em determinadas cidades, entretanto, existia um paulatino discurso 

ideológico que pretendia banir sua presença do Estado, tornando as funções 

públicas ocupadas por estes cada vez mais raras. O cenário para o 

desaparecimento das populações autóctones estava realizado.  

Depois de quebrada a resistência militar dos indígenas e de serem 
introduzidos na lógica colonial pelas missões, era possível partir para sua 
mestiçagem, estratégia mais eficaz de encaminhá-los ao desaparecimento. 
Nesse último momento, vale ressaltar, os argumentos já não eram apenas 
de caráter fundiário, em que se acusava a presença de poucos índios para 
a redução ou agrupamento de aldeias, mas de caráter comportamental, 
onde se avalia se aquelas populações continuavam ou não serem 
indígenas, depois de uma toda longa política de conversão e mistura; se 
elas continuavam ou não realizando suas tradições, depois de serem tantas 
vezes reprimidas pelos poderes locais (Arruti, 1995, p. 66). 

Por força de lei os grupos indígenas foram “apagados” das inter-relações 

existentes na sociedade e aceitos como perfeitamente integrados a sociedade 

abrangente num espaço de tempo de meio século, como afirma Maria Sylvia Porto 

Alegre (1992) a província do Ceará, em 1860, informava que não existiam mais 

índios no Ceará, fato replicado em outras províncias. A negação étnica instituída 

pelas leis pombalinas foi corroborada por vários setores da sociedade. Esse foi o 

marco a partir do qual passou a ser explorada a ideia sobre a extinção inevitável das 

populações autóctones. O período de 1860 até 1910, ano de criação do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), marca a fase de intensa perseguição aos índios.  

No início do século XX estas relações entre índios e não-índios ganharam 

uma dinâmica própria, onde aspectos da sociedade envolvente são utilizados de 

modo trivial pelos povos autóctones, o que poderia levar a supor que suas 

características culturais teriam sido esquecidas, colaborando com as afirmações do 

																																																													
5  Segundo Arruti (1995), a Lei das Terras de 1850, oficializa que as terras dos 
índios são dadas a nação, pois estes já se encontram confundidos com os próprios 
brasileiros 
6  Darcy Ribeiro utiliza o termo quanto de refere tanto a matiz indígena quanto 
negra. 
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século XIX de que os grupos indígenas do Nordeste deixaram de existir e sua 

população fora assimilada pela sociedade do branco. Quando os índios do Nordeste 

iniciam o seu processo de reorganização a partir dos anos setenta do século XX, o 

que vem à tona em suas manifestações não é a ocupação histórica do território, ou a 

sua cultura como cristalizada no tempo, “isentos da mácula da presença de 

instituições coloniais”, mas, como afirma Pacheco de Oliveira, são as suas ações 

simbólicas atuais:  

é preciso partir do que pensam, fazem e sentem os seus portadores atuais. 
Uma cultura indígena, por sua vez, não pode ser, portanto, algo diverso do 
patrimônio simbólico dos índios atuais [...]. Não é possível nem justificado 
estabelecer parâmetros exteriores e arbitrários para definir o que é (ou o 
que deva ser) uma cultura indígena específica.  

Ademais, é preciso entender que um tal patrimônio estará marcado 
comumente por diferentes tradições culturais. Para serem legítimo 
componentes de uma cultura, tais costumes e crenças não precisam ser 
exclusivos daquela sociedade frequentemente sendo compartilhados com 
outras populações (indígenas ou não), Tais elementos não são 
necessariamente antigos ou ancestrais, a adaptação de suas pautas 
culturais ao mundo moderno e globalizado constituindo-se fato corriqueiro. 
(Pacheco de Oliveira, 2000, p. 24) 

O contato prolongado com a civilização não-índia, num contexto 

processual histórico de integração a economia regional não implica, portanto, numa 

assimilação ou integração. Suas características culturais tendem a se transformar e 

a serem ressignificadas, como a dança do Toré7, que se reinsere como a mais 

importante manifestação cultural dos índios do Nordeste, pois passa a ser 

constituída não apenas como uma manifestação ritual do grupo, mas como um sinal 

da resiliência da cultura indígena, ou, no caso específico dos Pitaguary, podem criar 

outras significações de importância capital, como a que é atribuída por eles a 

Mangueira Sagrada8. Nas palavras de Bartomeu Melià (1999, p. 11-12): 

																																																													
7  Como apontado por Oliveira Junior (1998) no livro Torém, brincadeira de 
índios velhos. 
8  Local místico para os Pitaguary e que remete aos tempos da escravidão. 
Duas Pitaguary, Maria Bernadete A. Feitosa e Maria da Conceição A. Feitosa 
descrevem no livro Na mata do sabiá a importância deste Mangueira para os 
Pitaguary: “Este ritual [Toré] acontece em momentos de festas bem particulares 
como, por exemplo, a Festa da Mangueira que acontece todos os anos no dia 12 de 
junho na aldeia Central, aos pés de uma Mangueira bicentenária. As três 
comunidades se reúnem e as lideranças espirituais fazem a abertura com cantos e 
oração. Logo após é facultada a palavra às lideranças que fazem um discurso mais 
político e agradecem por estarem reunidos mais um ano.  [...] Terminado este 
momento, todos se dirigem à mangueira, se ajoelham e fazem orações particulares. 
Segundo os mais velhos, há momentos que a mangueira chega a ‘chorar’. Ao final 
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Ainda subsiste uma variedade de povos indígenas com suas línguas e 
culturas; às vezes, sem suas línguas, mas sim com suas culturas. Esses 
povos não só superaram a prova do período colonial, mas também os 
embates da assimilação e da integração de tempos mais recentes. 

 Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias 
próprias, das quais uma foi precisamente a ação pedagógica. Em outros 
termos, continua havendo nesses povos uma educação indígena que 
permite que o modo de ser e a cultura venham a se reproduzir nas novas 
gerações, mas também que essas sociedades encarem com relativo 
sucesso situações novas. 

A identidade Pitaguary, apesar da transformação social do grupo, não foi 

esquecida, mas passou por estratégias de manutenção das tradições que se 

adaptaram ao contexto de proximidade com o grupo não-índio. 

 

 

AÇÕES POLÍTICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

O SPI preconizava uma ação de tolerância e de não-violência com as 

populações autóctones, o que já era em si um grande avanço9, tendo por missão 

interceder na relação entre os índios e os não-índios e fez isto de forma razoável, 

mas não foi capaz de impedir os avanços dos brancos sobre as terras indígenas, o 

que, inevitavelmente, tornou-se uma situação beligerante entre indígenas e brancos. 

Segundo Pacheco de Oliveira (2000, p. 21): “O objetivo fundamental era estabelecer 

controle sobre as relações entre índios e brancos, evitando o conflito e prevenindo 

suas consequências maléficas para os índios”.  

O SPI tinha recursos limitados e implantava a educação escolar com 

dificuldades. Em 1950, existiam “66 escolas em áreas indígenas, todas seguindo o 

padrão de escola rural, com a alfabetização feita em português” (COLLET, 2003, p. 

177). O objetivo deste modelo de ensino era a integração dos índios pela educação 

e da sua inserção no mercado de trabalho10. Estas escolas indígenas possuíam 

																																																																																																																																																																																														
das orações, todos dançam o Toré, como reafirmação da luta indígena. (2009, p. 
433 – 434). 
9 
10   Ao Estado ficou a primazia de tutelar e salvaguardar as populações indígenas que 
escaparam das estatísticas da “incorporação”. Como afirma Rosa H. D. da Silva (2002, p.124): Desde 
suas origens, as leis que se estabeleceram para normatizar e regular as relações com os povos 
indígenas tiveram como fim último a Prerrogativa da integração (incorporação). As forças políticas 
hegemônicas na comunidade majoritária definiram que a existência dos índios no Brasil passava por 
uma “adaptação à civilização do país”, concepção esta que veio a ser referendada pela Constituição 
Federal, promulgada em 1934 (art. 5º XIX), mais tarde reafirmada na de 1946 (art 5º XV-r) e também 
na de 1967/69 (art. 8º XVII-o) e denominada como “incorporação”. A política indigenista criada em 
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similaridade com as escolas rurais, “usando o mesmo método e o mesmo material 

didático” (PALADINO, 2012, p. 36). Mesmo com os baixos resultados alcançados na 

alfabetização, o SPI resistiu por um tempo a trabalhar de forma mais próxima com 

algumas organizações monásticas, uma vez que as ideias do seu fundador, 

Marechal Rondon, pregavam uma política indigenista independente de qualquer tipo 

de religiosidade, uma vez que as ordens eclesiásticas, ao longo do processo 

histórico com as nações indígenas, buscaram abolir as formas culturais destas 

populações. Contudo, o SPI, na década de 50, com o intuito de colocar em prática a 

educação escolar indígena, realiza uma aproximação com grupos religiosos para 

que estes executem nas aldeias o ensino escolar.  

Com o fim do SPI, após uma série de acusações de desorganização 

administrativa, de corrupção, e de gestão fraudulenta, é fundado a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), órgão destinado a tratar de assuntos indígenas. Esta 

instituição faz modificações significativas no que se destina à educação escolar 

indígena, pondo em prática o ensino bilíngue nas aldeias. 

Após a fundação da FUNAI é sancionada a Lei 6001, em 19.12.1973, que 

trata sobre o Estatuto do Índio. Esta lei normatiza a conjuntura “jurídica dos índios ou 

silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura 

e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional” (BRASIL, 

1973). Dispõe sobre a educação indígena no Título V, que versa a respeito da 

Educação, Cultura e Saúde, e sobre a alfabetização destas populações em seu 

artigo 49: “A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e 

em português, salvaguardado o uso da primeira”. Apesar dessa forma de valorizar e 

respeitar a cultura indígena, adequando o ensino a realidade destas comunidades e 

a sua língua, o Estatuto foi consonante com a ideia integração indígena do Estado 

Nacional11.  

																																																																																																																																																																																														
1910 marcou a inter-relação entre índios e não-índios até 1970, a partir daí há uma mobilização que 
propõe outra política. Há um gradativo aumento da proatividade dos índios, que culmina no diálogo 
estabelecido entre estes e o Estado. 
11  A FUNAI opta, na década de 70, por um modelo de educação que visa a 
integração dos índios a população do País. Esse ensino é realizado, principalmente, 
pelo que fora elaborado pelo Summer Institute of Linguistics (SIL), que possuía uma 
metodologia de ensino fortemente engajada em uma moral cristã, fato que foi alvo 
de várias críticas por membros da sociedade civil e por organizações não 
governamentais, o que levou a uma reformulação deste modelo.  
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A implementação das escolas nas aldeias indígenas aos poucos favorece 

a compreensão de que esta pode ser um instrumento de aproximação com o mundo 

dos brancos. Isto faz com que os povos indígenas valorizem, ainda nos anos 

setenta, a educação escolar, pois, esta poderia facilitar o diálogo com as instituições 

do Estado.  

A busca das etnias por implementar o ensino indígena em suas aldeias, 

no contexto dos anos setenta e oitenta, faz parte de um processo de políticas 

internacionais de reconhecimento das minorias. Os modelos mais importantes 

implantados na Europa foram os da França, Itália e Espanha, que desenvolveram 

modelos de educação voltados para imigrantes12. Estes Países prestigiavam 

modelos de educação que levassem em consideração a interculturalidade, onde as 

políticas nacionais estavam em sintonia com as políticas internacionais. O SIL, por 

exemplo, foi derivado de uma série de obras de ações afirmativas13 realizadas nos 

Estados Unidos, que tinham por objetivo a integração dos povos autóctones deste 

País. As ações de ensino propostas pelo SIL acabaram por se expandir pelo 

restante do continente americano e chegaram a editar dicionários, gramáticas e 

bíblias em mais de quarenta línguas (PALADINO e ALMEIDA, 2012). No Brasil, as 

mobilizações indígenas de caráter social e política que ocorreram, foram reflexo 

dessas ações existentes nos anos 70 e que discutiam a interculturalidade, a 

educação e, mais especificamente, a escola, que passou a ser compreendida como 

um dos locais ideais para trabalhar pontos considerados como relevantes para as 
																																																													
12  De acordo com Paladino e Almeida (2012) existem ainda hoje quatro grandes 
formas de lidar com a diversidade: “O primeiro modelo, assimilacionista, [...] que 
estaria voltado não aos indivíduos, mas a grupos ou segmentos das minorias, 
procurando fazer com que eles adotassem, de forma coletiva, os valores nacionais. 
Um dos principais meios para isto foi o sistema de ensino [...] o segundo modelo, 
integracionista [...]. A ideia era que os indivíduos se integrassem gradualmente à 
cultura nacional [...] a maior diferença ao modelo anterior está em centrar sua ação 
nos indivíduos e não nos grupos” [...] o terceiro modelo, multicultural, [...] o Estado 
começou a ceder alguns diretos às minorias, desde que elas se mantivessem 
separadas do que era considerada a sociedade dominante[...]. Foi “aceita” a 
diversidade de culturas, sua coexistência, mas não a troca e sua relação entre elas. 
[...] O quarto modelo, intercultural, propõe um tratamento igualitário da diversidade, 
sem sobreposição da cultura dominante sobre outra subalterna” (2012, p.16-17).  
13  Segundo Paladino e Almeida (2012), o termo tem origem nos Estados Unidos 
e dizem respeito a ações promovidas pelo Estado para combater leis 
discriminatórias posta em prática contra os negros na década de 60. Coube ao 
Estado “além de revogar as leis segregacionistas [...] também assumir uma postura 
ativa par melhoria das condições de vida da população negra” (p. 22). 
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minorias. 

Os governos recorrem “à proposta de educação intercultural como parte 

de suas políticas com relação aos grupos étnicos e nacionais” (COLLET, p. 179), 

pretendendo, portanto, que a interculturalidade seja um outro modelo de 

relacionamento entre as minorias e o Estado, distanciando-se do modelo de 

operação entre as culturas aplicadas no modelo integracionista. A interculturalidade 

trabalhada da escola busca respeitar a diferença, sem sobrepor uma cultura sobre 

outra. 

Com o fim da ditadura militar nos anos 80 no País, ocorre a abertura 

política e esses movimentos levam ao Congresso Nacional diversas reivindicação 

que serão tratadas pela vindoura Constituição Federal (CF). Isto faz com que sejam 

debatidos intensamente pelos movimentos sociais, ações de reconhecimento de 

direitos até então suprimidos às minorias. A CF de 1988 reconheceu a multiplicidade 

cultural do País e os “direitos dos povos indígenas de serem diferentes, de poderem 

existir com projetos de futuro próprios e específicos” (GOHN, 2011, p.343), pondo 

um fim a visão integracionista do Estado frente a estas populações14.  

Ao iniciarem esses movimentos sociais, em que o processo político e 

social era reivindicado, apresentou-se no contexto político, uma emergência étnica 

que ansiava fazer-se ouvir. Após quase um século da imposição do silêncio 

identitário das etnias, os movimentos indígenas ganham gradativamente mais força 

e representatividade, tornando-se um dos movimentos sociais que mais se 

destacaram na década de 90, com uma forte ascensão e visibilidade pública.  

As leis instituídas em 1988 favorecem a uma série de medidas que levam 

à atual política educacional intercultural para as populações indígenas. Uma das 

principais é que a educação escolar indígena, foi transferida da FUNAI para o 

Ministério da Educação (MEC). Os marcos legais mais significativos após o a CF de 

88 foram que visavam estruturar as políticas para as escolas diferenciadas foram:  

a. Das Diretrizes para a Política Nacional da Educação Escolar Indígena, 
																																																													
14  Este reconhecimento nacional vem a colaborar com os índios do Nordeste, uma vez que a 
população envolvente quase não os reconhecia como distintos e os via como parte da população 
nacional, onde as suas marcas definidoras eram abarcadas como uma característica folclórica e, 
portanto, naturalizada pelos não-índios. Desta forma, a luta dos Pitaguary para a conquista da escola 
diferenciada passa pelos movimentos sociais no Brasil, de uma maneira geral, e dos Índios do 
Nordeste, de uma maneira específica.  
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em 1993, que em seu texto afirma aos índios “o direito à diferença, isto 

é, à alteridade cultural, rompendo com a posição que sempre procurou 

incorporar e assimilar os índios à Comunidade Nacional”, e assegura 

que os grupos indígenas possuem “tradições culturais específicas e 

vivenciaram processos históricos distintos” dos não-indígenas, 

configurando essas populações como únicas. Isso assegura que as 

escolas indígenas serão específicas e diferenciadas onde um diálogo 

intercultural deve ter proeminência. 

b. A Lei 9394, de 20.12.96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que em seu artigo 78, alega que o Sistema de Ensino 

da União junto com agências federais de fomento à cultura e de 

assistência ao índio, em seu inciso I, proporcionará “aos índios, suas 

comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a 

reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas  

línguas e ciências;" e no seu inciso II, garantirá, “aos índios, suas 

comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 

técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não – índias”. O artigo 79 que trata do apoio financeiro e 

técnico destinado pela União e que nortearam várias ações políticas 

para o estabelecimento da escola diferenciada. Os incisos tratam de:  

 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, 
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas; 
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles 
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 
respectivas comunidades; 
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático 
específico e diferenciado. (BRASIL, 1996). 

 

c. Do Referencial Curricular Nacional para as Escola Indígenas 

(RCNEI)15, de 1998, que faz parte das publicações dos Parâmetros 

																																																													
15   O RCNEI foi pensado com o intuito de abranger a educação indígena do modo mais amplo 
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Curriculares Nacionais e que foram produzidos para dar subsídios 

para os professores trabalharem em sala de aula. A discussão do 

RCNEI colabora com as mobilizações indígenas e os debates em 

torno da escolarização indígena vão cada vez mais se intensificando 

e, a educação com um viés missionário e integracionista vão 

diminuído drasticamente. 

d. Do Parecer do Conselho Nacional de Educação/Conselho de 

Educação Básica nº 14, de 1999, que tratavam das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Escolar Indígena e que foram 

normatizadas pela Resolução nº03, de 1999, definindo que a União 

teria a competência de gerir as diretrizes da política de educação 

escolar indígena e os estados o dever de oferecê-las. 

e. Da Lei 10.172, de 2001, que dispõe sobre o Plano Nacional de 

Educação (PNE) que trata sobre a história da educação indígena e de 

suas diretrizes, contento uma série de 21 objetivos e metas para sua 

realização. Os objetivos e metas do PNE expressam as expectativas 

para a educação indígena até 2010 e entre estes citam-se os que 

percebo como mais relevantes: a responsabilidade legal dos Estados 

para a implantação e a delegação desta responsabilidade para os 

Municípios, equipando e mobiliando a estrutura física das escolas, 

incluindo a categoria escola indígena, a universalização do ensino 

fundamental de programas educacionais aos alunos indígenas, a 

autonomia das escolas tanto no plano pedagógico, quanto na 

responsabilidade financeira e a profissionalização dos professores 

indígenas, inclusive com a criação desta função, que para exercer o 

cargo deveriam ter no mínimo o nível médio.  

 

A ESCOLA ITA-ARA DOS PITAGUARY 

																																																																																																																																																																																														
possível as e levar para a sala de aula os conhecimentos dessas comunidades. O Referencial 
Curricular sugere uma série e atividades que podem ser aplicadas na sala de aula, sempre com o 
intuito de que as disciplinas trabalhem de forma mais direta a cultura das aldeias. Acredito que a 
temática sobra a Arte seja a abordagem que mais se aproxima das questões práticas das aldeias, 
uma vez que reflete sobra as ações festivas dos rituais bem como na forma de fazer os utensílios do 
dia-a-dia da etnia.  
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O povo Pitaguary1617 tem seu território demarcado em dois municípios, 

Maracanaú e Pacatuba18, fixando residência nesta paragem desde o século XVII. As 

escolas Indígenas de ambos municípios são próximas, porém, a opção por realizar a 

pesquisa na escola situada na aldeia de Monguba19, que é distrito de Pacatuba, 

ocorre por esta ser a única indígena deste município. 

No caso dos Pitaguary de Pacatuba, o Governo Federal investiu, em 

2002, recursos na Escola Municipal Maria de Sá Roriz, de modo a contemplar esta 

população com as novas incumbências do MEC e do PNE.  

Foram construídas e mobiliadas duas salas de aula para a etnia. Além 

disto, destinou-se recurso federal especificamente para a alimentação dos alunos 

Pitaguary. Estas duas salas eram exclusivas para os alunos da etnia e funcionavam 

no contraturno das turmas de 3º ao 5º ano. Entretanto, a direção escolar da época 

não aceitava essa distinção entre os alunos e adotaram uma postura contrária em 

relação as metas e objetivos do PNE referente ao ensino diferenciado na escola20. 

Estas ações provocativas da direção da Escola Maria de Sá Roriz foram se 

agravando cada vez mais, ao ponto de algumas agressões verbais terem sido 

travadas entre uma professora Pitaguary e a direção da escola.  

A solução para este atrito foi a construção da casa de apoio dos Pitaguary 

em 2004 e que funcionou até 2009 como local de ensino indígena. Com a 

indenização da Terra Indígena (TI), em virtude de uma obra do Governo Federal, foi 
																																																													
16  Os índios Pitaguary são descendentes dos Potiguara do município de 
Parangaba que foram reterritorializados nas proximidades das serras de Pacatuba e 
Maranguape, dois municípios vizinhos a capital do estado do Ceará. No século XIX 
estas terras foram invadidas por fazendeiros e os índios foram escravizados. 
17  Segundo dados da FUNASA de 2010, há no estado do Ceará uma população 
de 3793 Pitaguary. De acordo com os dados do IBGE de 2010, a população 
indígena foi a que mais cresceu percentualmente na última década.  
18  Estando as sedes municipais de Maracanaú e Pacatuba distantes, 
respectivamente em linha reta de Fortaleza a 22 e 31 km. Ambos os municípios 
fazem parte da Região Metropolitana de Fortaleza e são considerados como 
pertencentes a mesma mesorregião que congrega municípios de uma mesma área 
geográfica com características sociais e econômicas similares e que são divididas 
posteriormente em microrregiões de municípios limítrofes.  
19  A aldeia de Monguba está localizada no sopé de uma serra que dá nome ao local, a 4 km da 
sede do município. 
20  Algumas hostilizações citadas pelos primeiros professores indígenas da Ita-
Ara foram pela gestão escolar: falta de acolhida à educação diferenciada e aos 
professores da etnia, não aceitação de atividades referentes a cultura Pitaguary no 
âmbito escolar e não distribuição da alimentação destinada aos alunos. 
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adquirido um terreno adjacente ao território onde foi construído a Escola Ita-Ara. A 

compra do terreno da escola ocorreu em 2007, sua obra foi concluída em 2009 ano 

de sua fundação.   

 

A INTERCULTURALIDADE NA PRÁTICA ESCOLAR 

A escola indígena Ita-Ara ministra em sua matriz curricular, além das 

disciplinas regulares, como português, história, matemática, ciências... matérias que 

desenvolvem junto ao corpo discente aspectos singulares da sua etnia, como 

cultura, arte e expressão corporal. Nas disciplinas de cultura são trabalhados 

assuntos referentes sobre à etnia e ao movimento social e político. Na de artes, são 

trabalhados a confecção de artesanato, não necessariamente, ou exclusivamente, 

da etnia Pitaguary, por exemplo, com a aproximação das festas juninas foram 

confeccionadas bandeiras para a decoração da escola. A de expressão corporal é 

uma disciplina nova implantada pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC)21 e 

refere-se a movimentos do corpo. 

As primárias incursões na área educacional pelos professores Pitaguary 

visavam transmitir os conhecimentos específicos da sua etnia às crianças da 

localidade, evidenciando existir uma cultura distinta da população envolvente. Este 

ensino singular foi uma derivação da organização social e política da etnia, que 

ressaltava a importância da escola como forma de promover sua cultura e retirar o 

véu que os escondia da sociedade em que estavam inseridos. 

A mobilização política das etnias por demandas públicas que as 

reconheçam enquanto povos distintos ocorreram após um hiato de quase cem anos. 

Para o homem médio, este hiato fez-se de uma forma tão eficiente que cristalizou a 

imagem do índio como restrito a um tempo passado e que o impedia de passar por 

mudanças, criando-se um rótulo, um estereótipo do modelo indígena. Apesar de seu 

ocultamento forçado pelos órgãos oficiais do Estado, as populações indígenas 

continuaram a manifestar suas tradições. O momento atual é como se ocorresse o 

desvelamento de uma imagem onde não se percebia os contornos, sem arestas 

para uma definição e que agora exibe suas formas.  

																																																													
21  O documento que trata sobre esta disciplina ainda não foi repassado pela 
SEDUC. 
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Com a retirado do véu que deixava difusa a imagem, ocorre o processo 

de emergência étnica indígena no Ceará. É o início da busca pelo reconhecimento 

identitário de uma minoria que, através de interesses específicos exige, entre outras 

coisas, a Educação Escolar Indígena.  

A criação das escolas indígenas foi parte de uma série de reivindicações 

políticas e sociais que também incluíam a demarcação do território e a proteção à 

saúde. A educação diferenciada foi conquistada pelos grupos indígenas e as 

discussões em torno da sua implantação cingiam-se à transmissão da cultura de 

cada etnia pelos próprios índios. 

Como forma de se auto identificar, a população indígena pensava em 

uma educação que contemplasse suas características diacríticas. A escola 

diferenciada de Pacatuba, surgiu após demanda de lideranças Pitaguary que 

seguiam uma tendência nacional. Dentre as principais exigências das populações 

indígenas para a sua educação escolar cita-se: a construção de uma estrutura física 

adequada ao ensino, a criação da categoria professor indígena com cursos de 

formação inicial e continuada, o currículo flexível que possa incluir conteúdos 

culturais referentes a sua realidade. 

Refletindo sobre as culturas que se inter-relacionam pode-se pensar na 

questão da diferença entre as culturas e, partindo daí, na categoria identidade como 

sendo o anverso da diferença. A criação da escola diferenciada passa pela 

diferenciação e consequente afirmação/construção identitária. Os Pitaguary, ao se 

inter-relacionarem com as outras culturas evidenciam sua identidade específica. A 

criação da escola indígena passa, então, pela diferenciação cultural e consequente 

construção identitária.  

A identidade é um desenvolvimento dialético e de contraste, onde só 

existe o índio porque existe o não-índio. É típico às culturas em tensões o caráter de 

se afirmar diferente do(s) outro(s). Esta inter-relação cultural ressalta as diferenças 

existentes e faz surgir a identidade. Pode-se afirmar, então, que a identidade é o 

anverso da diferença. Este bipolarismo identidade/diferença, típico da categoria 

identidade, revela uma disputa pelo poder. De acordo com Thomaz Tadeu Silva 

(2009) “a identidade normal é ‘natural’, desejável, única. A força da identidade 

normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente 
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como a identidade” (SILVA, p.83). Há uma busca pela manutenção das situações 

existentes, sobretudo pelo grupo dominante e que se manifesta nas condições 

materiais e sociais. Uma vez que existe um processo de exclusão de determinados 

sujeitos da sociedade, este os coloca em desvantagens materiais de apropriação de 

bens. Partindo daí a etnia Pitaguary sentiu a necessidade de ensinar às suas 

crianças sua cultura. 

Segundo Stuart Hall (2006), a identidade na contemporaneidade é plural e 

alternante e é justamente este caráter, que varia de acordo com o posicionamento 

do indivíduo na sociedade e nas esferas sociais por onde ele transita, que dá à 

identidade indígena a sua força, pois as identidades não são cristalizadas. Sendo 

plural, não limita o indivíduo a uma entidade genérica e idealizada, parada no tempo. 

Isto posto, ser índio Pitaguary, não nega ser adulto/criança, homem/mulher, 

cearense, nordestino(a) e brasileiro(a). A identidade define quem o sujeito é e de 

onde sai a sua fala e a sua reivindicação.  

Formando-se a identidade, forma-se o sujeito, no grupo ao qual está 

inserido, através de sinais que continuam a ser usados, mesmo com as 

transformações sociais. A respeito disso, Max Weber (1999) afirma que as etnias se 

organizam em grupos em virtude de sua origem comum, detendo a noção de 

território e de comunidade, colaborando com a sua associação de natureza política e 

com a sua solidariedade. Essa organização política só pode existir em comunidades 

com uma ordem racional e com indivíduos dispostos a efetuar uma ação que vise 

agir sobre esta. A união dos grupos indígenas para uma ação conjunta eleva a um 

alto grau as reivindicações de políticas públicas, terminando por estabelecer quais 

as bandeiras para a regulação das relações indígenas.  

Essas conquistas, no plano político, passam pelo “reconhecimento de sua 

identidade étnica e do direito à cidadania plena” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006), 

onde se evidencia a politização da subjetividade e da identidade. Sendo assim, a 

articulação Pitaguary para seu reconhecimento passou por uma organização política 

através da identidade. A identidade pode ser subjetiva e sua formalização no grupo, 

volátil. Assumir-se como Pitaguary faz parte do sentimento de pertencimento que 

será construído para o indivíduo e passa por uma questão de subjetividade: 

O conceito de subjetividade permite uma exploração de sentimentos que 
estão envolvidos no processo de produção de identidade e do investimento 
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pessoal que fazemos em posições específicas de identidade. Ele nos 
permite explicar as razões pelas quais nós nos apegamos a identidades 
particulares. (Woodward, 2009, p. 68)  

A articulação dos sujeitos sociais movidos por um fim específico, no caso, 

a reivindicação dos seus direitos, aponta onde está a diferença entre os índios e os 

não-índios, ressaltando as diferenças culturais e buscando sua equidade enquanto 

minoria social. A escola diferenciada Ita-Ara, como conquista de direitos étnicos, 

torna-se uma ferramenta de politização da identidade, sobretudo quando trata de 

assuntos relacionados à cultura Pitaguary e à sua “luta”, mais precisamente nas 

disciplinas ministradas em sala de aula22. 

Ao abordar a politização da identidade, faz-se necessário discorrer sobre 

grupo étnico. De acordo com Fredrik Barth (1998), o grupo étnico possui 

características diacríticas como o vestuário, a linguagem e as orientações morais. 

Vale ressaltar que estes referenciais, que deveriam ser inatos ao grupo podem 

mudar, porém subsistirá a dicotomia entre os de dentro e os de fora. Essa situação 

abrange uma dimensão política caracterizada pela auto-identificarão e identificação 

pelos de fora, que pode ser acentuada ou esvaecida, constituindo-se desta forma 

como uma negociação que visa alcançar conquistas no âmbito político e social. 

Roberto Cardoso de Oliveira (2006), pensando de modo análogo ao de Barth, 

chamará esses espaços de negociação de “fricções inter-étnicas”, todavia essas 

inter-relações não causam uma perda de identidade, mas criam um mal-estar 

àqueles que cristalizaram a ideia do índio genérico. 

 Em situação de contato, os povos indígenas procuram revelar suas 

identidades em uma clara oposição a outras etnias. No caso dos Pitaguary, e dos 

povos indígenas em geral, o contraste entre as culturas utiliza os elementos 

diacríticos como forma de se contrapor a sociedade com quem estabelece contato. 

Os Pitaguary definiram algumas características que delimitam suas fronteiras para 

serem percebidos como diferentes dos outros e trabalharam esses traços em sala 

de aula através dos sinais diacríticos definidores, como a pintura corporal, 

identificada pelos próprios como diversa das outras etnias23. Do mesmo modo, a 

																																																													
22  Conforme informações dos preceptores da escola diferenciada, a dança do 
Toré, o artesanato, a culinária, a pintura, a mitologia e a territorialidade são 
trabalhadas em sala de aula nas disciplinas de arte, história, português, matemática 
e ciências. Entrevista realizada no dia 26.04.2012 com a professora Vanessa. 
23  Segundo relato das professoras Pitaguary Gerliane e Vanessa, essas 
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dança do Toré ser tão significativa, inclusive sendo ensinada na escola diferenciada.  

Esta situação é abordada por Barth (1998) quando trabalha o conceito de 

grupo étnico. Para ele, o grupo étnico não é definido e nem define uma sociedade ou 

uma cultura, é definido sim, pelas relações estabelecidas com os outros grupos, 

onde é desenvolvida a interação entre ele e pontuadas as suas fronteiras, seus 

limites. Ainda segundo Barth,  

1 quando se define um grupo étnico como atributivo e exclusivo a natureza 
da continuidade dos traços étnicos é clara: ela depende da manutenção de 
uma fronteira. Os traços culturais que demarcam a fronteira podem mudar, 
e as características culturais de seus membros podem igualmente se 
transformar – apesar de tudo, o fato da contínua dicotomização entre 
membros e não membros permite-nos especificar a natureza dessa 
continuidade e investigar a forma e o conteúdo da transformação cultural.  

O grupo étnico molda a identidade, que só permanece ligada ao grupo 

quando há uma vontade de conviver e uma perpetuação do que foi construído, ou 

seja, há uma ligação entre a identidade do presente com a identidade ancestral. É a 

memória que faz a ligação do presente com fatos passados. Jacques Le Goff chama 

a atenção para o fato de que “a memória é um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou coletiva” (1990, p.476). A memória é a 

construção de uma exceção, uma vez que o natural do homem é esquecer. Por isso 

a sua manutenção é tão importante para a identidade como afirma Carmem Lúcia S. 

Lima: 

Como grupos étnicos indígenas, os atores sociais que compõem essas 
coletividades vivenciam um processo de intensa rememoração na busca de 
reconhecimento social. Uma vez que a identidade é afetada pela perda de 
memória, para eles o seu resgate é fundamental para afirmação identitária e 
luta pelos direitos indígenas. (2009, p.233). 

A memória é uma construção coletiva, pois só tem sentido quando posta 

em uma comunidade com relações afetivas e mútuas. Essa memória afetiva gera 

unidade identitária ao construir determinados bens culturais que são transmitidos 

aos novos membros do grupo, gerando uma sensação de continuidade. O 

conhecimento adquirido na prática, experimentado pelos sujeitos, não provém de 

forças congeladas do passado, embora este tenha importância crucial ao criar uma 

memória que, quando resgatada, dá sentido às lutas do presente. Como diz Maria 

da Glória Gohn (2011), a “experiência recria-se cotidianamente, na adversidade das 

																																																																																																																																																																																														
pinturas foram uma criação do pajé em conjunto com outros Pitaguary, mas essa 
invenção é um marco definidor da diferença entre estes e a sociedade não índia. 
Entrevista realizada em 08.08.13. 



20 
 

situações que enfrentam”, onde o bem cultual criado gera valores que são 

defendidos e assumidos pelos sujeitos do grupo como sendo inteiramente seus.  

Esta conexão entre sujeito e memória incute a sensação de 

pertencimento ao grupo. Um mito de origem24, por exemplo, une os sujeitos no 

mesmo grupo e colam as identidades umas às outras mesmo quando existem 

conflitos internos. O mito de origem atravessa o tempo e espaço, fazendo a ligação 

entre o passado e o presente, em culturas inventadas e que se reinventam. Esse 

tempo e espaço simbólicos faz a identidade ser reconhecida pelos sujeitos do grupo 

e pelos os que são de fora do grupo. Trabalha-se nas aulas da Ita-Ara, o sentimento 

de pertencimento, quando são evocados os mitos Pitaguary, ensinado a dança do 

toré, confeccionado o artesanato, preparado as comidas típicas... todos traços 

diacríticos elencados pelos Pitaguary e feitos através da memória. 

As fronteiras estabelecidas pelos Pitaguary são colocadas em prática 

quando há alguma ação política em prol dos seus direitos ou de outras etnias: em 

manifestações públicas, em assembleias públicas, em órgãos governamentais, em 

caminhadas ou passeatas, como as ocorridas recentemente relativas à Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 21525, espaços onde se espera que os índios se 

apresentem à sociedade envolvente com os traços característicos por esta 

idealizados. Cria-se uma representação de ser índio através do que a escola ensina, 

tendo nos preceptores, muitas vezes, os modelos dessas transformações em “índios 

de verdade”. 

Assim, a vestimenta elaborada artesanalmente em palha, com brincos e 

cocar de penas e pinturas corporais, usadas pelos professores indígenas ao serem 

																																																													
24  Dentre os mitos de origem, podemos citar a Mangueira Sagrada, localizada 
na comunidade Pitaguary de Santo Antônio, que representa, entre outras coisas, a 
persistência cultural da etnia Pitaguary. Também remete a um mito o próprio nome 
da escola: Ita-Ara significa pedra de fogo, e refere-se a aparição de luzes no alto da 
serra da Monguba que desciam ao chão quando os Pitaguary passavam por 
dificuldades. Segundo informado pela diretora da escola Régia em entrevista 
realizada em 05.03.12.  
25  A PEC 215 de 2000 é alvo de protesto de grupos indígenas. Esta PEC 215 
transfere a jurisdição da União na demarcação das terras indígenas para o 
Congresso Nacional. A proposta também permite a revisão das terras já 
demarcadas. Outro ponto de crítica ocorre nos critérios e procedimentos para a 
demarcação destas áreas, que passariam a ser regulamentados por lei, e não por 
decreto com é atualmente. 
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convidados para uma palestra ou conversa informal em um colégio noutro município, 

enche-se de significado sobre esta representação, o que remete à abordagem 

elaborada por Erving Goffman quando conceitua a face e a fachada26. Estas 

construções visam apresentar as transformações que ocorrem na interação face a 

face, onde o exotismo das vestimentas e das pinturas dá significado a diferença a 

ser exibida, uma representação criada através desta inter-relação entre o índio e o 

não-índio. 

“manipular” faz parte de um jogo social consciente, um jogo de contrastes 
que pressupõe negociações de imagens e auto-imagens, estratégias de luta 
e resistência e políticas de representação dos indignas por outros agente 
que interagem com as tentativas dos próprios indígenas de participar do 
processo de definição de si mesmos perante os parelhos do Estado e a 
sociedade envolvente (Silva, 2005, p. 117) 

Esse efeito plástico de acionar a “identidade Pitaguary real” em momentos 

de contato é um exercício de aprendizado necessário e sua encenação, ou 

manipulação, ocorre inclusive no interior da escola indígena. Uma série de 

lideranças souberam explorar o exotismo para projetar um índio “hiper-real” nas 

negociações por políticas públicas (ALVAREZ, 2004).  

Feitas tais considerações, evidencia-se a importância de pensar o papel 

da educação intercultural na Ita-Ara, observando como é trabalhada as expectativas 

diante das necessidades de fortalecimento cultural da comunidade e como esta 

compreende a devolução desses conhecimentos específicos, através dos 

ensinamentos da escola, de forma a construir a significação do desenvolvimento da 

identidade étnica.  
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