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RESUMO 
 
 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1996, no seu Artigo 26A, significam um aporte legal que possibilita novas perspectivas de 
reconhecimento das comunidades indígenas na educação formal para as unidades 
educacionais do país. Por isto, faz-se necessário contribuir com a formação de profissionais 
da educação para que estes reconstruam conhecimentos sobre indígenas, diante da 
equivocada formação na trajetória educacional. Esta é uma pesquisa de abordagem 
qualitativa, de perspectiva multirreferencial, que tem como natureza uma pesquisa aplicada, 
na qual se apresentam elementos etnográficos. Foi realizado estudo de dados/informações, 
através de levantamento bibliográfico e documental no Arquivo Público do Estado, além de 
observações em diferentes espaços, entrevistas, registros fotográficos e questionários. Os 
conceitos fundamentados foram articulados aos resultados de todo o material pesquisado. 
Os capítulos foram desenvolvidos mediante a necessidade de desconstruir o indígena do 
passado, que não mais existe, ou seja, exóticos, amantes da natureza, que vivem nus, 
caçando, pescando e que os originais ficaram na Amazônia. Esta tese objetiva auxiliar na 
atuação de profissionais da educação (não-indígenas), possibilitando práticas que 
contribuam para a formação social e política de estudantes. Assim, com a intenção de 
contribuir ao que preconiza a Lei 11.645/2008, o resultado da trajetória de pesquisa 
possibilitou algumas considerações: a necessidade de reconhecer indígenas de outros 
países, do Brasil e do Estado da Bahia, observando o que hoje se ensina e a ampliação 
dessas temáticas a partir do rigor no estudo sobre indígenas do passado e do presente; a 
instituição de projetos políticos pedagógicos que considerem a temática indígena; a 
necessária disseminação dos conhecimentos já pesquisados e o fomento às pesquisas 
ainda inexistentes; a implementação de política de formação de professores que tenha como 
princípio a discussão das práticas pedagógicas na própria unidade escolar; o necessário 
enfrentamento ao racismo dentro e fora das instituições. Portanto, evidenciar indígenas da 
atualidade nas suas variadas dimensões do viver com lutas hoje existentes, considerando-
as como espaços multirreferenciais de aprendizagem, sem perder de vista a revisão do 
indígena do passado. 
 
Palavras-chave: Lutas indígenas. Lei 11.645/2008. Indígenas da Bahia.  

 



 

ABSTRACT 
 
 

With the Federal Constitution of 1988 and the Law of Guidelines and Bases of 
National Education of 1996 in its Article 26A, we have a legal contribution that allows 
new perspectives of recognition of the indigenous communities in the formal 
education for the educational units of the country. Therefore, it is necessary to 
contribute to the training of education professionals so that they reconstruct 
knowledge about indigenous people, given the mistaken formation in the educational 
trajectory. It is a research of qualitative approach, with a multireferential approach 
that has the nature of an applied research in which ethnographic elements are 
presented. For this purpose, data collection, bibliographic survey, documentary 
research in the Public Archives of the State, observations in different spaces, 
interviews, photographic records, applied questionnaires and well-founded concepts 
allied to the results of all the researched material were carried out. The chapters are 
developed in the face of the need to deconstruct ideas such as that of the indigenous 
of the past, who no longer exist, exotic, nature lovers, who live naked hunting and 
fishing and who originated in the Amazon city, so the thesis intend to assist the 
professionals of education (non-indigenous), through the history of struggles to exist 
and resist the ethnicities from Bahia and thus, highlight elements for the curriculum, 
enabling practices that contribute to the social and political student‘s formation. Thus, 
intending to contribute to the Law number 11.645 / 2008, the result of the research 
trajectory made possible some considerations: the need to recognize indigenous 
people from other countries, from Brazil and Bahia State, observing what is being 
taught today and the extension of these themes from the rigor in the study of 
indigenous past and present; the institution of political pedagogical projects that 
consider the indigenous theme; the necessary dissemination of the knowledge 
already researched and the promotion of research that is still non-existent; the 
implementation of a policy of teacher training that has as principle the discussion of 
pedagogical practices in the school unit itself; the necessary confrontation of racism 
inside and outside institutions. That is, to present indigenous people from today in 
their varied dimensions of living with struggles today, considering them as 
multireferential spaces of learning, without losing sight of the need to review the 
indigenous of the past. 
 
Keywords: Brazilian Indigenous struggles. Brazilian Law 11,645 / 2008. Indians from 
Bahia State, Brazil. 



 

RESUMEN 
 
 

La Constitución Federal de 1988, la Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional de 1996 en su Artículo 26A, significa un aporte legal que posibilita nuevas 
perspectivas de reconocimiento de las comunidades indígenas en la educación 
formal para las unidades educativas del país. Es por eso que se hace necesario 
contribuir con la formación de profesionales de la educación, para que éstos 
reconstruyan los  conocimientos sobre los indígenas, ante la equivocada formación 
en la trayectoria educativa. Esta es una investigación de abordaje cualitativo, con un 
enfoque multirreferencial que tiene como naturaleza una investigación aplicada en 
que se presentan elementos etnográficos. Se realizó una colecta de datos, 
levantamiento bibliográfico, investigación documental en el Archivo Público del 
Estado, observaciones en diferentes espacios, entrevistas, registros fotográficos, 
aplicación de cuestionarios y fundamentados conceptos aliados a los resultados de 
todo el material investigado. Los capítulos se desarrollan ante la necesidad de 
deconstruir las del indígena del pasado que ya no existe, exóticos, amantes de la 
naturaleza, viviendo desnudos cazando y pescando, que originalmente quedaron en 
el Amazona, pues la tesis objetiva auxiliar en la actuación de profesionales de la 
educación (no indígenas), considerando las luchas históricas realizadas por las 
etnias de Bahía para existir y resistir. De esta manera, dar destaque a elementos 
para el currículo, posibilitando prácticas que contribuyan a la formación social y 
política de los estudiantes. Es con la intención de contribuir a lo que preconiza la Ley 
11.645 / 2008, que la trayectoria de investigación posibilitó realizar algunas 
consideraciones: la necesidad de reconocer indígenas de otros países, así como los 
de Brasil y el Estado de Bahía, observando lo que hoy se enseña y la ampliación de 
estas temáticas a partir del rigor en el estudio sobre indígenas del pasado y del 
presente; La institución de proyectos políticos pedagógicos que consideren la 
temática indígena; la necesaria diseminación de los conocimientos ya investigados y 
el fomento a las investigaciones aún inexistentes; la implementación de política de 
formación de profesores que tenga como principio la discusión de las prácticas 
pedagógicas en la propia unidad escolar y el necesario enfrentamiento al racismo 
dentro y fuera de las instituciones. Es decir, evidenciar a los indígenas de la 
actualidad en sus variadas dimensiones del vivir, con sus luchas actuales, 
considerándolas como espacios multirreferenciales de aprendizaje, sin perder de 
vista la revisión del indígena del pasado. 
 
Palabras-clave: Luchas indígenas in Brasil. Ley brasileña 11.645 / 2008. Indígenas 
de Bahía, Brasil.  
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PARTE 1 

A AUTORA E A TRAJETÓRIA RUMO AO OBJETO DE PESQUISA 

 

 

Como as sementes plantadas e 

as sementes a serem 

germinadas junto às raízes 

firmadas, nos fortalecemos 

como e pelos troncos! 

 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2017). 
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I . ORIGEM: UM LUGAR, UM CANTO MEU 

 

Apreciar o céu era premissa em meio à paisagem com pés de frutas, açudes, 

animais e sabores que se misturavam ao acolhimento paterno no Sítio Capoeira 

Grande, um cantinho do sertão cearense.  

No Grupo Escolar Lica Dantas1, ficávamos todos no chão, numa grande roda, 

a escutar histórias e, por vezes, ouvir músicas infantis. A escola tinha a marca do 

cuidado, expresso na limpeza e no cheiro do ambiente desinfetado. Saindo desse 

espaço educativo, passei para o ―ginásio2‖, no Colégio Dom Moisés Coelho - já era 

escola de ―gente grande‖ e, para tentar uma ―vida melhor‖, viemos morar em 

Salvador quando eu tinha 11 (onze) anos de idade, onde comecei a 6ª. série, na 

Escola Clériston Andrade.  

As nossas formas de falar, de cozinhar, de ser e viver eram novos passos, 

nova vida para os interioranos que tentavam se adequar à cidade grande. O êxodo 

se deu por conta da forte seca que matava os gados e dificultava cada vez mais a 

vida financeira da minha família, mas a enriquecia nos vínculos que nos fortalecia. 

Os trabalhos do campo estavam escassos e, como a maioria das famílias pobres, 

viemos para a periferia da capital.3 

Para o Ensino Médio já foi preciso ―ir para a cidade‖. Pegar o trem, andar de 

lancha e viver a paisagem das praias suburbanas, era o tom de alegria do caminho 

para o Colégio Estadual João Florêncio Gomes. Com essa trajetória, me digo 

―Cearaparabahia‖ (cearense, paraibana e baiana). Um pouco de cada um desses 

estados firma o meu território de identidade pessoal.  

Os debates e as inúmeras atividades para a construção da igreja católica do 

bairro foram fundamentais na minha vida para construir saber situado da minha real 

condição econômica, social e de possibilidades intelectuais. Viver os grupos de 

jovens me ajudou a pensar e estudar sobre o país e sua conjuntura de luta de 

classes.  

                                                 
1
  Já em Cajazeiras – PB, divisa com o Ceará. 

2
   Saída das séries iniciais do Ensino Fundamental para entrada nas Séries Finais. Agora as aulas 

com professores para cada disciplina.  
3
  Subúrbio ferroviário no bairro de Itacaranha. 
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II . TECENDO A IDENTIDADE PROFISSIONAL...  

 

Entrei na faculdade para cursar Pedagogia, no ano de 1991, e lá discutimos 

lutas de classes, soberania, emancipação. O contato com colegas de sala e com as 

crianças nas escolas como estagiária, junto aos debates que fazíamos, foi me 

fortalecendo para ser uma pessoa mais atenta às várias questões (raça/etnia, 

gênero, religião, local de moradia, outros), que implicam às relações e estabelecem, 

muitas vezes, pontos de tensão. Conviver com amigas negras e amigos negros, em 

vários lugares e situações, foi me dando a visão do racismo, que permeia as 

relações, sejam elas formais ou informais.  

Meu primeiro emprego na área educacional foi no Centro de Arte e Educação 

Alternativa, uma unidade de ―Educação Especial‖. Ali aprendi muito mais do que 

ensinei. Em paralelo, passei numa seleção para desenvolver trabalhos numa ONG, 

que muito admirava pelo trabalho com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

pelos vínculos com Paulo Freire: o Centro de Educação e Cultura Popular (CECUP). 

Trabalhei em projetos em parceria com a União Europeia, Save the Children Fund - 

Inglaterra; - IYF/IAF e Terre des Hommes – Suiça. Acompanhava escolas 

comunitárias nas suas várias dimensões: administrativa, política, pedagógica e 

relacional. Nesse momento profissional tive os primeiros contatos com indígenas do 

norte do país em encontros nacionais.  

Depois de prestar concurso para integrar a Rede Estadual de Ensino da 

Bahia, na função de coordenadora pedagógica, assumi em 1998, na Escola Estadual 

Professora Maria Anita, localizada no subúrbio ferroviário de Salvador, em Colinas 

de Periperi. Ganhamos variados prêmios, participamos de programas de TV, fomos 

matéria positiva em jornais e revistas. As limitações econômicas não nos impediram 

de ver a riqueza nas possibilidades de romper com o determinismo posto para nós 

suburbanos(as). Percorrer vários estados do Brasil com professores e estudantes, 

isso não tem preço, tem muito de conteúdo imaterial do que vivemos a partir da 

valorização do que fazíamos.  

Nessa escola, assim como na minha formação, não falávamos de indígenas 

da Bahia. O CECUP nos presenteou com um livro chamado: A Temática Indígena na 

Escola. Esse exemplar possibilitou um despertar para a questão, mas até então não 
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me questionava sobre indígenas da Bahia. Lembro que achava que só existiam na 

Bahia os Kiriri, Pataxó e Tupinambá. 

Saindo da Escola, vim para o Órgão Central da Secretaria da Educação e, no 

início dos anos 2000, fiz a primeira formação com professores indígenas. Para mim 

uma experiência ímpar. Trabalhei alfabetização matemática com os povos Kiriri e 

Kaimbé, em Ribeira do Pombal. Ali vi que procurava o indígena do meu imaginário e 

que não era esse o da Bahia, mas a composição da diversidade nas características 

físicas e culturais. Com o povo do norte do estado, fui vendo o que tem deles em 

mim, nas minhas raízes sertanejas, que carregam muitos dos costumes dos 

indígenas desse canto de Bahia.  

Pouco a pouco foram surgindo os momentos de trabalhos com os povos 

indígenas e fiz formação continuada com a primeira professora do povo Pankaru, do 

município de Serra do Ramalho. No chão da aldeia, ficamos dias estudando sobre 

práticas pedagógicas e a cultura. Depois, já em 2006, o trabalho com a 

Etnomatemática com os Pataxó foi se fortalecendo e, no mesmo ano, assumi a 

disciplina Práticas Pedagógicas junto ao povo Tupinambá e Pataxó Hãhãhãe no 

Magistério Indígena. Uma rica experiência concluída em 2011 que agregou as 

diferentes etnias da Bahia, em vários momentos, para discutir educação escolar 

indígena. Um aprendizado a cada reunião, a cada visita às aldeias, a cada leitura 

dos relatos de experiências e na construção dos trabalhos de conclusão de curso. 

Continuo aprendendo com os variados enfrentamentos dos indígenas: 

retomadas de terra, luta pelos avanços nas leis, enfrentamentos nos órgãos 

governamentais, nas diversas formas de vencer o medo e substituir pela força de 

enfrentar uma cultura que tem a grafia como instrumento de poder. Aprendi que, 

mesmo tirando o que há de mais forte num povo que é a língua e o sagrado, somos 

capazes de não nos deixar sucumbir, unindo forças comunitariamente, mesmo que 

haja divergências naturais entre os humanos que vivem grupalmente.  

Do lugar da formação de professores/as indígenas, percebi o quanto não 

sabia sobre indígenas da Bahia e a lacuna existente sobre esses conhecimentos na 

minha trajetória escolar e na Rede que trabalho. Meus colegas professores ficavam 

curiosos para saber o que vi, vivi e percebi sobre as etnias, e isso foi me 

despertando para desenvolver pesquisa e materiais para contribuir na construção 

desses conhecimentos.  
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Quando aprovada a lei 11.645/2008, estávamos juntos em Itabuna (eu e a 

turma do Magistério). Lembro-me da nossa comemoração, quando do anúncio no 

jornal do meio dia sobre a obrigatoriedade do estudo nas escolas não indígenas. 

Nesse mesmo ano, passei no mestrado para pesquisar subsídios à temática na 

Bahia. 

A cada retorno à Salvador, a ansiedade dos colegas para saber dos 

indígenas, me comprovava a distância do imaginário à realidade. Quão riscados 

foram da formação educacional do povo brasileiro, nos seus próprios Estados.  

 

 

III . A PERSPECTIVA DO DOUTORADO: LUTAS DE INDÍGENAS DA 

BAHIA 

 

A graduação em Pedagogia, a participação em cursos de extensão, as 

especializações em estudos de Psicopedagogia Junguiana e Gestão de Políticas 

Públicas, em Gênero e Raça, as produções e apresentações de trabalhos, o 

mestrado em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento 

Regional, pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), me deram o fôlego e o 

desejo de auto-gerenciar meu processo formativo. Um gosto de ―quero mais‖, de 

pouco ter contribuído e ainda saber muito pouco, impulsionaram-me para a 

construção de uma tese.  

Reuniões entre indígenas e governo, processos formativos com os povos, 

seminários e conferências indígenas, dentre outros, me estimularam à produção dos 

artigos, pôster e participação em muitos acontecimentos, durante o trabalho no 

doutorado. O que vivi no mestrado foi um lastro para essa nova fase de produção e 

estudos.  

Durante o período do doutorado estive envolvida na organização e 

participação de eventos educacionais, na produção de capítulos de livros, na 

elaboração de artigos em periódicos, publicação e participação em eventos 

científicos internacionais, com publicação na Argentina (2014), Cuba (2016), Uruguai 

(2016) e no Brasil (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), além de eventos nacionais 
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(Amapá, Ceará, Distrito Federal, Paraná e São Paulo) e regionais, difundindo 

produções, dialogando e construindo novos conhecimentos.  

O desejo de ter uma pesquisa que ―vibre‖, que seja utilizada de alguma forma 

e que não fique adormecida - é a intenção. E, por mais que me esforce para 

corresponder aos anseios dos órgãos reguladores do Ensino Superior em suas 

normas e padrões, o destinatário desse trabalho não é o armário que tranca ou a 

prateleira que empoeira, mas a mesa que expõe, com uma escrita que tem suas 

limitações e fragilidades, mas desejo sinceramente que este texto sirva à construção 

de ideais a profissionais da educação.  

A intenção não é ―falar pelos indígenas‖, mas falar para nós mesmos não-

indígenas, a partir da minha própria trajetória, desfazer e refazer conceitos 

construídos ao longo da vida, por meio das vozes de lutas dos povos indígenas da 

Bahia. 

 



29 

PARTE 2 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Caminhos a percorrer. Passos 

a demarcar e, no chão da 

vida, o tom do respeito à 

cultura encontrar! 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2017). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento 

(DMMDC) tem como proposta a ―[...] participação de diferentes segmentos da 

sociedade nos processos de transformação científica e tecnológica‖. Entretanto, 

demarca fatores, que podem ser impeditivos para que isto aconteça, dentre eles a 

―[...] escassez de atividade científica e a difusão do conhecimento para as 

comunidades ampliadas‖ (DMMDC, s.d., s.p.). De fato, a construção do 

conhecimento e a visibilidade destas produções se constituem uma necessidade.  

Assim sendo, um propósito desta pesquisa é apontar lutas atuais e tornar 

mais visíveis conhecimentos sobre indígenas da Bahia, corroborando ao que dá 

lastro ao Programa de Pós-graduação em Difusão do Conhecimento, que é 

fortalecer ―[...] lócus sociais de compartilhamento do conhecimento [...]‖ (DMMDC, 

s.d., s.p.).  

A Linha de Pesquisa 3 do DMMDC, que trata de ―Cultura e Conhecimento: 

Transversalidade, Interseccionalidade e (in)formação‖, tem toda uma relação com a 

investigação e os caminhos para a sua resposta e proposição. Assim como, para a 

construção de um resultado satisfatório, pois, para se chegar ao conhecimento 

construído, é fundamental estimular os variados processos cognitivos, a mediação, a 

contextualização e o uso de informações variadas, para a compreensão de 

conteúdos, quer sejam estes formativos ou informativos.  

Estabelecer relações entre a cultura e os conhecimentos tácitos ou explícitos 

imbricados aos povos indígenas; relacionar estes conhecimentos ao currículo das 

escolas não-indígenas, de maneira que não fique voltado somente ao contexto 

disciplinar; ter como resultado de todo o trabalho um material que sirva de aporte de 

conteúdos transversais – isto contextualiza e preconiza a ligação com o que objetiva 

esta linha de pesquisa.  

Mesmo que de forma superficial, sem um aprofundamento em pesquisas, 

temos opiniões sobre possíveis problemas de infraestrutura, administrativos, 

pedagógicos e políticos, que podem ser pontos de tensão para um bom 

desenvolvimento educacional. O nosso país tem o enorme desafio que é promover 

bons resultados no desempenho dos estudantes aliados à prática de valores que 
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favoreçam a construção de uma sociedade mais respeitosa às diferenças, 

enfrentando esses pontos de entraves.  

Por outro lado, são muitas as interpretações (acadêmicas, políticas, outras) 

para resolver situações, mas precisamos mesmo é efetivar ações que convirjam e 

enlacem o que pode estar ―solto‖. Assim, o trabalho na dimensão étnica pode ser 

uma destas pontas que precisam de alicerce neste emaranhado de leis que 

precisam ser dinâmicas escolares.  

O tema desta tese nasce a partir da comprovação, na pesquisa de mestrado, 

de que professores/as e estudantes da Rede Estadual não conhecem a realidade 

atual dos indígenas do seu Estado. A partir daí, foram discutidos dados/informações 

com profissionais da educação indígena, os quais apresentaram formas de 

preconceito vividas, sentidas e o que consideram ser justo e importante que o 

professor não-indígena saiba sobre a contemporaneidade dos povos indígenas da 

Bahia, para melhor tratar esta temática nas escolas, durante sua atuação 

profissional.  

Compreender a realidade que acreditamos existir, sem nos contentar com o 

aparente, e buscar novos conhecimentos para difundi-los é uma das premissas do 

Analista Cognitivo que, deve ser um profissional que não se contenta apenas com 

sua área de atuação, mas se mobiliza a conhecer o desconhecido inquietando-se 

com uma realidade vivida, como alerta Galeffi (2011). Desta forma, consideramos 

significativa toda a nossa trajetória construída com os povos indígenas da Bahia, 

que engloba aspectos nos âmbitos político, social, afetivo, espiritual, acadêmico, 

dentre outros.  

Diante do que discorre Lourau (2004, p.257), sobre implicação como ―[...] 

análise coletiva das condições da pesquisa [...]‖, não poderíamos deixar de situar 

sobre o processo construído com indígenas, desde o nascimento do projeto ao 

percurso vivenciado nesses últimos anos de trabalho investigativo. Implicar no 

sentido de reunir nesta sistematização os anos do percurso também anterior à 

entrada no DMMDC, na crença do que afirma o autor, ou seja, que ―[...] o 

pesquisador, além de seu corpo e de seus instrumentos, não se pode furtar a utilizar 

também tudo o que lhe passa pela cabeça‖ (p. 267).  
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Com os resultados da pesquisa, a intenção é contribuir para uma melhor 

atuação do profissional da educação, para uma visão mais real dos indígenas da 

Bahia, conhecer e reconhecer algumas das suas riquezas e perdas, bem como, 

desenvolver o sentimento de pertença a essa história antes feita e que está sendo 

reconstruída na atualidade. (SARAIVA, 2011).  

Em diversos encontros, os indígenas falaram do lugar de profissionais da 

educação que, em sua maioria, foram formados nas escolas dos ―brancos‖ (como 

assim denominam os não índios) e que frequentam variadas instituições em que se 

sentem ―diferentes‖. A temática a desenvolver com as ―Lutas de Indígenas da Bahia: 

caminhos para a aprendizagem e difusão do conhecimento no Ensino Fundamental‖, 

sugere trazer propósitos dos indígenas da atualidade, sem perder de vista os 

indígenas do passado. 

Sendo assim, buscamos responder a seguinte pergunta, ou questão problema 

norteadora deste estudo:  

 Quais conhecimentos das lutas indígenas são referências para a formação de 

professores do Ensino Fundamental, com vistas à construção de uma 

proposta conjugada aos valores sócio culturais indígenas? 

O Brasil, após 20 anos de promulgada a Constituição (1988), que melhor 

contempla ganhos para os povos indígenas, aprova a Lei 11.645/2008, que 

determina o estudo relacionado à história e cultura indígena nas escolas nacionais. A 

legislação traz a necessidade de institucionalizar uma política de formação de 

professores que atenda a necessidade de não somente conhecer, mas reconhecer, 

respeitar e cuidar do conhecimento das sociedades indígenas. Diante disso, há o 

desafio de obedecer ao que está determinado na referida lei: 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". 
Art. 1º O art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o 
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. § 1º O conteúdo 
programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a 
partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e 
dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 
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política, pertinentes à história do Brasil. § 2º Os conteúdos referentes à 
história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008, s.p.) 

Ou seja, os estabelecimentos de ensino necessitam trabalhar o exposto na 

Lei, construindo e fortalecendo uma proposta curricular que atenda as reais 

necessidades, perante as carências existentes nos materiais disponíveis sobre os 

povos indígenas da Bahia, para melhor desvendar, entender e possibilitar maior 

visibilidade para a inclusão de conhecimentos sobre os saberes dos povos indígenas 

que a Bahia abriga, ―[...] resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil‖ (BRASIL, 2008, s.p.). 

Há avanços por conta das lutas dos povos indígenas, com ações que 

resultam no alargamento do território físico e identitário. No entanto, quando se trata 

do conhecimento das mudanças acontecidas no cenário nacional e baiano, as 

unidades escolares desconhecem e ainda tratam os indígenas como se estivessem 

no passado. Saraiva (2011) confirma esta questão ao dizer que, ―[...] podemos 

elencar alguns pontos de dificuldade do cenário educacional baiano atual [...]‖: 

[...] escassez de materiais didáticos sobre os povos indígenas; carência de 
pesquisas sobre indígenas da Bahia, demonstrando interesse ou 
envolvimento de poucos na causa; deficiência no trato da temática nas 
escolas, ainda abordando os conhecimentos indígenas de forma superficial 
e, muitas vezes, alimentando o preconceito; desconhecimento, por parte 
dos profissionais da educação das variantes que determinam as etnias; 
pouca noção ou desconhecimento das etnias que existiram e existem na 
atualidade nesse Estado por parte dos vários segmentos educacionais; 
inexistência de formação continuada para professores que refaçam o jeito 
de ver as nossas heranças indígenas, dentre outros. (SARAIVA, 2011, p. 
17)

4
 

Sobre a questão indígena hoje, encontram-se materiais escritos por pessoas 

em suas devidas áreas, principalmente por historiadores, antropólogos e sociólogos. 

No entanto, materiais sobre todos os povos da Bahia, num contexto em que 

professores do Ensino Fundamental, muitos generalistas5, possam utilizar, sem 

                                                 
4
  Estas foram questões abordadas inicialmente na Dissertação de Mestrado que deu origem a este 

estudo. 
5
  Nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, a prática multidisciplinar é amplamente 

disseminada entre nós. A Matemática não é ensinada por matemático, a Língua Portuguesa não é 
ensinada por diplomado em Letras, e assim o é com tantos quantos forem os conteúdos curriculares. 
A generalidade da formação do professor que milita nos anos iniciais do ensino fundamental tem 
fundamento na legislação em vigor, fazendo parte de longa tradição que se acumula por várias 
gerações. Certamente cada um de nós teve uma professora generalista nas primeiras letras e 
números e assim o foi com nossos pais, avós e bisavós. Esta tradição tem sua raiz legal em ato do 
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melindres, e aprender, para melhor se informar e formar consiste numa lacuna. Por 

isto, esta pesquisa propõe um resultado que venha a contribuir como referencial 

para a formação de professores(as) sobre os povos indígenas da Bahia. Acreditando 

que, por existirem variadas aldeias com diferentes contextos de lideranças e 

processos de gestão do conhecimento (administrativos, políticos, pedagógicos, 

relacionais e outros), há a possibilidade de se demonstrar riquezas a serem 

transformadas em conhecimento explícito para o Ensino Fundamental. 

A Bahia, na esteira do contexto nacional, tem melhoria no resultado das lutas 

dos povos indígenas. No entanto, quando se trata do conhecimento das mudanças 

acontecidas no cenário nacional e baiano, as unidades escolares desconhecem e 

ainda tratam os indígenas como se não existissem e estivessem no passado.  

Os povos que existiam no Brasil antes da chegada dos portugueses 

construíram conhecimentos e participaram também da construção das Américas, e, 

considerando controvérsias, quanto a mais ou menos anos, num consenso de 10 

(dez) mil anos6, por exemplo, pensemos na escola e no que aprendemos nos livros 

de história sobre o que acontecia antes de 1500, quando da chegada dos 

portugueses. Sem pesquisa ou aprofundamento científico, todos sabem que são 

poucos os conteúdos tratados e simplesmente, não se construiu nos currículos a 

consideração às sociedades aqui existentes antes do ―descobrimento‖. Ou seja, 

independente das histórias aqui vividas, essas sociedades foram desconsideradas 

da linha do tempo dos currículos escolares e o seu legado cultural também.  

Os achados arqueológicos podem nos levar a questionar sobre formas de 

vida individuais e coletivas, as tecnologias construídas, dentre outros aspectos. Por 

exemplo, se pensarmos nas tintas encontradas nos sítios arqueológicos, as técnicas 

de fabricação destas para a produção de diferentes cores, constataremos 

conhecimentos construídos com um material que persiste há mais de 10 mil anos. A 

                                                                                                                                                         
Imperador D. Pedro I, que promulgou, em 15 de outubro de 1827, o primeiro estatuto do magistério. 
Data que constitui efeméride emblemática em nossos dias. Lá se estipulava a atuação multidisciplinar 
dos professores das primeiras letras. (BRASIL, 2001, p.2). 
6
  Estudos arqueológicos afirmam que os homens chegaram às Américas há cerca de 13 (treze) mil 

anos e vieram da Ásia pelo estreito de Bering. Como referência há pesquisas da equipe da 
arqueóloga Anette Leming-Emperaire na Lapa Vermelha, em Pedro Leopoldo, MG - que data de 
12960 a.C. Já a arqueóloga Niède Guidon, a partir de estudos nos Sítios do Piauí, afirma que há 
muito mais anos atrás, o ser humano chegou ao país e que a entrada na América pode ter se dado 
por diferentes pontos. Ela traz novos rumos para a arqueologia no Brasil e cria novas formas de olhar 
e rever sobre o povoamento da América. 
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Doutora Niède Guidon (2003, s.p.), quando fala do Parque do Piauí e do seu 

trabalho, ressalta que o ambiente lhe acalma e chama a atenção para ―[...] a beleza 

de todas essas sociedades que nos precederam, e, sobretudo que viveram lá, e que 

você vê nas pinturas, que era uma sociedade feliz e rica‖. 

Guidon (2003, s.p.) continua falando do quanto temos crianças trabalhadoras 

hoje e ressalta: ―[...] eu queria que o Piauí voltasse a ser o que ele já foi, uma região 

de riqueza e de felicidade‖. A pesquisadora fala também da importância de se 

conhecer e valorizar as tecnologias dos nossos antepassados e reafirma que, nos 

seus achados arqueológicos, ―[...] há pedra lascada com a mesma qualidade que na 

França,‖ (s.p.), e ainda que: ―[...] os nossos índios eram de uma sociedade 

igualitária, era uma sociedade de caçadores coletores, por isso que eles não 

deixaram essas imensas construções.‖ (s.p.) 

Além disso, ressalta a autora o uso do arco e da flecha, o que empreende de 

tecnologia, bem como o trato com a riqueza do ambiente, sem a exploração que 

escravizou para construir grandes monumentos como em ―grandes sociedades‖, 

hoje tão valorizadas e exploradas pelo turismo (GUIDON, 2003, s.p.). 

Desta forma, cabe à educação escolar, à educação chamada formal, 

problematizar sobre a vida existente antes de 1500 no Brasil e seus valores 

cientificamente comprovados, para a construção de pertença e identidade com as 

sociedades indígenas, ainda demarcadas como pobres de tecnologia, 

conhecimentos e outros aspectos que preponderam. Por ser uma cultura que utiliza 

a escrita há poucos anos, que foi desvalorizada desde o início da construção do 

país, estes saberes são pouco considerados nos livros didáticos. O que se evidencia 

no tratar os indígenas de forma folclórica, como se fossem todos iguais, 

independentemente do tempo, do povo e do espaço geográfico onde viveram/vivem.  

Contudo, como forma de proporcionar o rompimento com este olhar folclórico, 

de reconhecer os povos do passado e, principalmente, de conhecer as comunidades 

do presente, é importante traçar os objetivos e os conteúdos a serem trabalhados 

sobre os povos indígenas desse Estado. Ou seja, é importante focar a 

intencionalidade dessa aprendizagem para professores e estudantes. Daí a 

necessidade de assegurar a formação aos profissionais da educação, com foco nas 

reais representações indígenas existentes, reconhecendo e respeitando lutas, 



36 

vitórias, conflitos internos e externos, derrotas, descobertas científicas, ritos e rituais 

nos ―Brasis indígenas‖, como afirma Lima (1987), em várias passagens de sua obra. 

Para justificar a necessidade de um currículo mais consistente desde o ensino 

fundamental, é importante saber que os indígenas citam exemplos de profissionais 

das universidades que falam dos benefícios da atualidade para os indígenas, 

inclusive que é uma forma de lucro ser indígena no Brasil hoje. Isto coaduna com a 

premissa de que é fundamental existir o tratamento ao ser indígena na atualidade, 

para que os futuros profissionais, nas diferentes áreas, conheçam e reconheçam 

este contexto. Estes devem ser formados numa perspectiva plural, entendendo o 

ambiente social e as mudanças dos povos ancestrais, pois são construtores de 

opinião e formadores de pessoas que servirão em áreas variadas e, em sua maioria, 

ainda deixam à margem o indígena nordestino e baiano.  

A Lei assegura que, para o ensino da História do Brasil, é preciso levar em 

conta as contribuições da cultura indígena. No entanto, sabemos da importância de 

prezar a legislação no sentido de transpor a ideia para além da disciplina de História 

e efetivar ações que construam estes conhecimentos em outras disciplinas ou áreas 

do conhecimento. Esta pesquisa propõe a utilização dos seus resultados para os 

profissionais do Ensino Fundamental, considerando algumas categorias já tratadas 

por Saraiva (2011, p. 17), tendo como eixo transversal às lutas indígenas: 

 diversidade dos povos;  

 uso ancestral e contemporâneo das tecnologias pelos indígenas;  

 convívio entre indígenas e entre não indígenas: os conflitos e as superações; 

 formas de organização nas aldeias;  

 terra, terreno e territorialidade;  

 cultura e arte; 

 ritmos e rituais nos diferentes modos e tempos;  

 trabalho, renda e as formas de sobrevivência atuais.  

Tendo em vista a necessidade de ampliar conhecimentos sobre a temática 

indígena nas escolas, é importante sistematizar e organizar aspectos ainda omitidos 

para evidenciar o contexto indígena na Bahia. Deste modo, identificados e 
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articulados os conhecimentos, o resultado da pesquisa poderá contribuir na 

formulação e implementação de um currículo que trate da questão. Este trabalho 

pretende fortalecer práticas para as salas de aulas não indígenas, por meio da 

formação continuada de profissionais da educação.  

Assim sendo, para contribuir na compreensão deste cenário, esta pesquisa se 

propõe investigar de forma a evidenciar lutas indígenas do passado e do presente, 

com os objetivos a serem discorridos a seguir.  

 

 

1.1. OBJETIVOS DESTA INVESTIGAÇÃO 

 

A oficialização do tratamento a ser dado aos conhecimentos sobre indígenas 

na educação nacional nos remete à responsabilidade da pesquisa, da transposição 

didática e da implementação de um programa de formação de profissionais da 

educação, que fomente questionamentos individuais e coletivos sobre os objetivos 

da educação para as relações etnicorraciais. Por isto a questão que é semente desta 

pesquisa vem na esteira das lutas que podem ser referência à construção de uma 

proposta conjugada aos valores sócio-culturais indígenas. Para tanto, o objetivo 

geral que queremos alcançar com este estudo foi definido: 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 Elaborar uma proposta de elementos sócio-culturais baseados em 

conhecimentos oriundos das lutas de indígenas da Bahia, para a formação de 

professores não-indígenas do Ensino Fundamental. 

Diante do desafio de atingir este objetivo maior do estudo, definimos os 

objetivos específicos, baseados na necessária relação entre os caminhos a serem 

percorridos e os resultados a serem obtidos na formação de profissionais da 

educação sobre os povos indígenas: 
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1.1.2. Objetivos Específicos 

 Analisar o percurso legal e o cenário atual que amparam o estudo sobre 

indígenas nas escolas não-indígenas. 

 Investigar conhecimentos sobre povos indígenas de maneira a contribuir para 

a formação de professores, subsidiando processos de aprendizagem para o 

ensino na Educação Básica. 

 Destacar, a partir da escuta a indígenas da Bahia, suas lutas, reivindicações e 

conquistas, como espaço multirreferencial de aprendizagem que converge 

para a formação de professores não-indígenas. 

 Estruturar elementos para o desenvolvimento de estudos sobre indígenas da 

Bahia de forma a contribuir para a formação social e política de estudantes. 

Decidir pela construção de conhecimento com relação aos povos indígenas 

na Bahia nos tornou pessoas cada vez mais implicadas e ao mesmo tempo ligadas 

em aspectos que poderiam colocar em risco a qualidade da pesquisa. Como alerta 

Lourau (2004), quando diz que a implicação pode incorrer no risco de enunciar, não 

denunciar, nem intervir (p. 239-240). Como pedagoga e pesquisadora, foi primordial 

contribuir com sugestões de melhoria da atuação de profissionais da educação e 

dos que se propõem a serem futuros pesquisadores da temática. 

 

 

2. NAS SENDAS DA PESQUISA 

 

Esta seção sobre metodologia é de vital importância para os caminhos 

planejados e seguidos, até para a compreensão do que porventura foi almejado, 

mas não percorrido. Fruto de um processo que pode se modificar, ser previsível, ou 

surpreender com o imprevisível, a pesquisa implica em curiosidade, desejo e busca 

por respostas para aquilo que miramos saber ou conhecer.  

O esforço empreendido para desvelar o que ainda não se conhece implica em 

fazer ciência. Boaventura de Sousa Santos (2008, p. 9) advoga que ―[...] a ciência, 
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em geral, depois de ter rompido com o senso comum, deve transformar-se num novo 

e mais esclarecido senso comum‖. Segundo ele,  

[...] é necessário voltar às coisas simples, à capacidade de formular 
perguntas simples, perguntas que, como Einstein costumava dizer, 
só uma criança pode fazer, mas que, depois de feitas, são capazes 
de trazer uma luz nova à nossa perplexidade. (SANTOS, 2008, p. 
15).  

Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Pesquisa é atitude de investigação e não é processo 

isolado nem intermitente que tem ponto de largada e chegada, mas vale o saldo da 

argumentação construído em todo o processo entre um ponto e outro, o saber 

pensar, considerando a forma crítica e também criativa de saber aprender e, com 

essa premissa, se ampliar e explorar horizontes (DEMO, 2002, p. 141).  

Diante da perspectiva multidisciplinar do Doutorado em Difusão do 

Conhecimento, é importante não enquadrar a pesquisa num campo disciplinar, mas 

desafiá-la na perspectiva multidisciplinar. Visto que, a Lei 11.645/2008, no seu § 2º, 

Art. 1º, diz da necessidade da temática permear todo o currículo, apesar de focar 

nas ―[...] áreas de educação artística e de literatura e história brasileira‖ (BRASIL, 

2008, s.p.). 

A pesquisa, como aponta Macedo (2009, p. 86), é ―[...] uma aventura 

pensada, implica conhecimento historicamente acumulado, mas, também, um 

imaginário em criação‖. Portanto, segundo ele, o rigor se inspira nessa premissa da 

pesquisa: ―[...] provocar alterações, turbulências de escalas, inacabamentos, 

relações instáveis, consensos não resignados‖. 

Para elaborar, executar e obter os resultados desejados, Antonio Carlos Gil 

(2002) diz que: 

O êxito de uma pesquisa depende fundamentalmente de certas qualidades 
intelectuais e sociais do pesquisador, entre as quais são: a) conhecimento 
do assunto a ser pesquisado; b) curiosidade; c) criatividade; d) integridade 
intelectual; e) atitude autocorretiva; f) sensibilidade social; g) imaginação 
disciplinada; h) perseverança e paciência; i) confiança na experiência. (GIL, 
2002, p. 18). 

A postura pesquisadora, fundada numa trajetória de envolvimento e 

conhecimento do assunto, aliado a sensibilidade social e à confiança na sua própria 

capacidade de resolver problemas, são conteúdos atitudinais necessários ao 



40 

percurso do trabalho. Isto implica em se desafiar e romper barreiras, conforme 

propõe a perspectiva multidisciplinar do DMMDC.  

E, nas esteiras deste pensamento, vale ressaltar que a construção e os 

resultados da pesquisa de mestrado foram dialogados com comunidades indígenas, 

numa tessitura direta com a turma do magistério (vide Figura 1 abaixo), o que deu 

novos rumos para que, efetivamente, esses conhecimentos consigam chegar às 

escolas.  

 

Figura 1: Turma do Magistério Indígena  

 

Fonte: Acervo Valuza Saraiva (2009). 

 

Para o doutorado, também foi apresentado o projeto no Instituto Anísio 

Teixeira, para críticas à parte da turma que compunha a Licenciatura Intercultural em 

Educação Escolar Indígena (LICEEI), pois um grande número de professores havia 

sido do Magistério e contribuiu com o desenvolvimento da Dissertação de Mestrado. 

Então, fizemos a discussão do percurso e seus possíveis resultados. (Vide Figura 2 

a seguir) 
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Figura 2: Apresentação do Projeto de Doutorado 

 

Fonte: Acervo Valuza Saraiva (2015).  

 

Estudos sobre a ―abordagem qualitativa‖ conduziram o trabalho de pesquisa 

com elementos ―etnográficos‖, por vivenciar momentos e interpretar diretamente com 

os povos pesquisados e, ao mesmo tempo, estarmos imbricadas ao compromisso 

social apontado por Macedo: 

[...] ao entrar de forma clínica na relação com a interpretação dos atores, 
seus saberes e etnométodos, a etnopesquisa implicada já está imersa no 
senso de responsabilidade social e política e na ideia de pesquisa 
posicionada. Sua objetivação é constituída em meio ao argumento de uma 
comunidade, que, intercriticamente, instituindo contrastes generativos, 
constitui verdades que se querem pertinentes e relevantes (MACEDO, 
2012, p. 180). 

A etnopesquisa crítica implicada descrita por Macedo (2012, p.180) considera 

o engajamento político e ―[...] se identifica com a heterogênese do protagonismo dos 

movimentos sociais e das ações afirmativas em educação‖. Desta forma, foram 

feitas com busca e produção de dados diferentes procedimentos:  

 registros fotográficos;  

 entrevistas com lideranças;  

 observação de momentos de reivindicações; 

 questionários.  
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Desta forma, contar com a crença de professores indígenas de que esse 

trabalho ―dará relevante resultado para a Bahia‖, como disse a professora Marlinda 

Kiriri (2017), foi elemento impulsionador no desenvolvimento do processo. Vide 

abaixo, na Figura 3, a imagem de alguns profissionais da educação, indígenas de 

variadas etnias que contribuíram diretamente com a pesquisa, analisando o 

questionário.  

 

Figura 3: Equipe indígena que analisou o questionário 

 

Fonte: Acervo de Valuza Saraiva (2017). 

 

Vale destacar o que Bogdan e Biklen (1994) apontam como características da 

investigação qualitativa: o ambiente natural, a investigação como descritiva, a 

importância do processo - e não somente dos resultados - a valorização das 

perspectivas dos sujeitos, considerando assim a teoria interpretativista de Geertz 

(2008)7. 

Nesta linha de pensamento, mesmo com um método posto, a ideia não é 

oferecer um caminho pronto como uma ―receita‖ que aviamos, a partir de 

determinado diagnóstico. Cada ser humano que faz uso de determinado caminho 

metodológico tem suas particularidades. A intenção é tocar, inspirar e construir 

                                                 
7
  A teoria interpretativista de Geertz (2008), é tratada na Interpretação das Culturas desde 1926. 
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propósitos com a temática envolvida aos currículos escolares e, para tanto, a 

intenção e trazer um estudo qualitativo, como aponta Galeffi: 

[...] a partir da analítica da própria subjetividade ou modo de ser humano 
que se deve articular o campo de numa ciência complexa, polilógica, 
multirreferencial, a partir de um novo (diferente) metaponto de vista que não 
mais admite a simples homogeneização matemática como linguagem 
apropriada para desvelar as leis eternas últimas, porque seu objeto 
primacial não são grandezas discretas e sim presenças indiscretas 
(GALEFFI, 2009, p. 29).  

Nesta perspectiva, este trabalho tem como natureza uma pesquisa aplicada, 

pois tem como propósito um resultado a ser utilizado na prática de ensino, como 

forma de contribuir para preencher uma necessidade existente. Até então o que tem 

sido visto nesta prática é o trabalho com os conteúdos de indígenas do passado, 

com imagens que não correspondem nem se reportam à atualidade. As suas formas 

de lutar, as conquistas de terra e território, as suas criações e estratégias para 

resolver problemas, não fazem parte do cotidiano escolar. É como se fossem 

inexistentes ou estivessem parados no tempo, sendo discutidos por alguns olhares 

como: ―donos‖ das terras; ―amantes da natureza‖; que são ou não civilizados, dentre 

outros rótulos.  

Na crença de que o conhecimento se evidencia com a socialização e que, 

com isto, pode proporcionar o olhar para o mesmo de outra forma, a partir das 

interações, a intenção de ouvir indígenas e saber suas propostas de conhecimentos 

a serem construídos sobre os indígenas da Bahia, consistiu num caminho para 

fortalecer a pesquisa.  

Toda uma construção de país voltada para desfavorecer as camadas 

populares, com séculos de dificuldades para construir forças democráticas, o Brasil, 

com sua jovem democracia, compõe um cenário sobre estudos dos indígenas que 

está totalmente imbricado com esse contexto histórico, que começa a tomar novos 

rumos quando da promulgação da Constituição Federal de 1988. E, mesmo com os 

avanços legais, é possível afirmar sobre as dificuldades da efetivação prática dos 

direitos assegurados.  

Esta tese, dentre seus objetivos específicos, analisa a base legal nacional e 

estadual, que dá encaminhamentos para o desenvolvimento da temática indígena 

nas escolas, focando a educação como lócus de lutas, derrotas e conquistas, as 

quais exprimem a motivação, a ação e a atividade de comunidades indígenas da 



44 

atualidade. Assim sendo, analisa como os entrevistados se veem e o que favorece a 

análise mais qualitativa dos resultados destas entrevistas8, além de possibilitar 

associação entre o discurso e a base legal instituída. Desta forma, pretende 

contribuir para a formação social e política de professores e estudantes da Rede 

Estadual, quanto ao cenário atual de indígenas da Bahia. 

Os objetivos da pesquisa são descritivos, na perspectiva do que considera Gil 

(2002, p. 42), ou seja, que ―[...] as pesquisas descritivas têm o objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno [...]‖, 

levantando opiniões, atitudes e crenças.  

Para responder a questão de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, a 

perspectiva multirreferencial possibilitou utilizar procedimentos de investigação como 

a análise bibliográfica e: 

1) pesquisa documental, para organização de dados e informações, com o 

intuito de elucidar aspectos históricos que contribuíram com o cenário atual da 

educação sobre indígenas para não indígenas. Segundo Marina Marconi e 

Eva Lakatos (2010), os documentos podem ser classificados em:  

 escritos: leis, atas, projetos, relatórios etc.; 

 não escritos: imagens ou símbolos;  

 fontes primárias: documentos de arquivos, cartas, contratos, fotografias 

etc.; 

 fontes secundárias: relatórios de pesquisas, pesquisas estatísticas, 

televisão, rádio, etc. 

Assim compreendendo, o levantamento da legislação situa a evolução legal 

do tema, traçando um panorama a partir da Constituição Federal de 1988, por 

meio da abordagem da análise na esfera nacional e estadual. No Arquivo 

Público do Estado da Bahia (APEB), as cartas, atas, fotografias e dossiês, 

foram consideradas fontes primárias para levantamento de informações e 

construção de conhecimentos, o que possibilitou também confirmar hipóteses 

ou desconstruir ideias preconcebidas. Inicialmente, o caminho projetado tinha 

como finalidade investigar todo o aporte legal (portarias, decretos, planos 

                                                 
8
  Roteiro das entrevistas realizadas com indígenas. Vide Apêndice A desta pesquisa. 
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decenais, diretrizes, orientações curriculares e outros) institucionalizado, que 

direcionou a questão indígena para o não-indígena. 

2) entrevistas com lideranças indígenas: caciques; gestores; membros do 

Fórum de Educação Indígena da Bahia (FORUMEIBA), lideranças do 

movimento indígena e professores indígenas - na intenção de que o resultado 

subsidie a proposição desta tese. 

3) visita a uma escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental para observar 

a passagem do Dia do Índio, analisar conteúdos previamente estudados e a 

relação com o evento da data comemorativa.  

4) observação de momentos de reivindicação dos indígenas em órgãos 

governamentais, como forma de caracterizar o que se constitui uma das 

frentes de luta de indígenas da Bahia e, desta forma, dar visibilidade às 

reivindicações e conquistas no âmbito da educação indígena.  

5) realização de dois seminários na SEC, com o objetivo de divulgar pesquisas 

sobre indígenas da Bahia e promover debate sobre a temática no referido 

Órgão. 

Isto posto foi feita a organização e a análise dos resultados para, a partir daí, 

traçar a proposta de elementos de currículo do trabalho com os docentes. Importante 

salientar que existe toda uma trajetória (anterior e também do período dos estudos 

no doutorado) de pesquisa junto a comunidades indígenas (dentro e fora das 

aldeias), que favoreceram registros diversificados dessas experiências e 

fortaleceram o resultado do trabalho.  

A análise dos dados/informações está baseada em três objetivos básicos: 

compreender os dados/informações apurados, confirmar ou não as perguntas da 

pesquisa e ampliar conhecimentos sobre a temática, articulando-a ao contexto 

cultural da qual faz parte, segundo o que diz Minayo (1994). Desta forma, podemos 

afirmar a necessidade de apresentar elementos contemplados, a partir do tratamento 

da pesquisa.  

Gil (1999, p. 52) diz que, pesquisa é ―[...] um processo formal e sistemático do 

método científico.‖ Já Minayo (1993, p. 23), considera a pesquisa como ―[...] uma 

atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente.‖ Assim sendo, a pesquisa é um conjunto 
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de ações que, organizadas, deverão encontrar uma resposta para um problema que 

não tem informações suficientes para responder, sanar ou solucionar – conforme a 

questão aqui apontada sobre as lutas de indígenas da Bahia como conhecimentos 

para a formação continuada de profissionais da educação.  

Por fim, foi desenvolvida a análise de conteúdo dos dados/informações 

apurados, buscando considerar as subjetividades conceituais, fazer inferências e 

articular ao referencial teórico estudado. Esta interpretação foi desenvolvida, a partir 

da elaboração de categorias, que não só emergiram no percurso da pesquisa, 

estruturando teoria e realidade, mas que também foram definidas conforme os 

objetivos específicos desta investigação.  

Além da multirreferencialidade, a análise cognitiva é um dos campos 

epistemológicos que ora nos baseamos e cuja aproximação se deu nos anos de 

doutorado, nas disciplinas ministradas, textos de Teresinha Fróes Burnham, Leliana 

Santos de Sousa e a polilógica apresentada por Dante Galeffi, os quais incentivam a 

criatividade e o refazer o olhar à ciência dita regular.  

Ao lado destes autores, dialogamos com: Manuela Carneiro da Cunha (1986; 

1987; 1992; 1994), que escreve sobre a história dos índios no Brasil, seus direitos, 

perspectivas futuras e etnicidade; José Gimeno Sacristán (2000), que fundamenta o 

currículo, os agentes sociais envolvidos e os elementos técnicos; Luis Donisete 

Benzi Grupioni (1994; 2004) e Aracy Lopes da Silva (1988), que discorrem sobre a 

educação escolar indígena no Brasil; Boaventura Sousa Santos (1999), no tocante 

às sociedades e aos fenômenos culturais; Eduardo Viveiros de Castro (2002; 2006; 

2008; 2011; 2013) e Niède Guidon (2003), sobre aspectos da antropologia e os 

indígenas da América do Sul; Carl Gustav Jung (2002; 1964), sobre o inconsciente 

coletivo e elementos simbólicos na cultura; Daniel Munduruku (2008) e Gersem José 

dos Santos Luciano9 (2010), quanto a aspectos da cosmologia e história indígena; 

dentre outros autores e autoras. 

Sintetizando, a intencionalidade do Programa de Doutorado e da linha de 

pesquisa a qual a temática tem aderência, a pergunta, que é elemento detonador de 

toda a proposta, bem como os objetivos do trabalho e os autores, os quais se 

assenta a tese, nos oportunizou utilizar variadas fontes para o trabalho. A Parte 3 

                                                 
9
  Gersem Baniwa. 
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desta tese, ―Capitulando‖, inicia apresentando o ―Capítulo 1. A Autora e a Trajetória 

rumo ao Objeto de Pesquisa‖, o qual possibilitará um aprofundamento das lutas que 

provocam a construção das Leis e da sua efetivação, ou não, na conjuntura local, 

regional e nacional. 
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PARTE 3 

CAPITULANDO 

 

 

Indígenas e não indígenas numa 

missão de união, respeito e 

compreensão.  

Juntos, repensando a dor e o amor, 

em círculo, em pé de igualdade, 

num chão mais acolhedor! 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2017). 
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CAPÍTULO 1 

A LUTA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR: ASPECTOS LEGAIS E 

IMPLEMENTAÇÃO PARA INDÍGENAS E NÃO-INDÍGENAS NA BAHIA 

 

―Na vida temos, a todo instante, que considerar todos os 
valores da identidade do nosso povo‖. 

José Leandro da Silva10 

 

 

A educação escolar indígena teve seus direitos assegurados, enquanto 

política pública educacional no Brasil, a partir da Constituição Federal da República 

do Brasil, de 1988. (BRASIL, 1988). Conforme o Art. 231 da Constituição, ―[...] os 

indígenas passaram a ser respeitados como grupos étnicos diferenciados, com 

direito a manter sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições." 

(BRASIL,1988, p. 174). 

Inicialmente a educação dos povos indígenas era de responsabilidade 

exclusiva da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que, através do Decreto 

Presidencial Nº 26, de 4 de fevereiro de 1991, passou a ser de responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC):  

Com o Decreto 26/91, retirou-se a incumbência exclusiva da Fundação 
Nacional do Índio em conduzir processos de educação escolar junto às 
sociedades indígenas e atribuiu-se ao Ministério da Educação e do 
Desporto a coordenação das ações, bem como sua execução aos estados e 
municípios. (BRASIL,1991, p. 6) 

A partir daí o MEC assumiu a competência de coordenar a Educação Escolar 

Indígena no país e a sua execução às secretarias estaduais e municipais de 

educação. Então, foram criados: a Coordenação Geral de Apoio às Escolas 

Indígenas e o Comitê de Educação Escolar Indígena.  

                                                 
10

  Professor Pankararé (2016). 
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Na Bahia, a Secretaria da Educação e Cultura (SEC), assumiu esta 

responsabilidade no final dos anos 1990, quando, de forma improvisada, reunia-se 

com algumas representações indígenas através do Núcleo de Educação Escolar 

Indígena (NEEI), para dar encaminhamento a algumas demandas apresentadas 

pelos indígenas.  

Nesta perspectiva, a SEC foi amadurecendo a parceria com o MEC, enquanto 

instituição pública responsável pela educação escolar dos povos indígenas e definiu, 

no âmbito da sua estrutura, um técnico do setor pedagógico para responder pelas 

reivindicações demandadas pelos povos indígenas. Foi quando teve início a primeira 

formação de nível médio em magistério indígena, para os professores índios que 

lecionavam nessas escolas11. 

Somente a partir de 2003, a SEC assumiu a Educação Escolar Indígena 

enquanto política pública, criando a categoria de ―escola indígena‖, no âmbito do 

sistema estadual de ensino, através do Decreto 8.471, de 12 de março de 2003, 

investindo na conclusão da formação inicial de 79 (setenta e nove) professores 

indígenas em magistério, nível médio (agosto de 2003), e realizando o mapeamento 

dos povos e escolas indígenas (redes estadual e municipal) na Bahia. Ainda 

vinculada à Educação do Campo, surge a Coordenação Indígena na SEC. 

 

 

1.1. NASCIMENTO DA COORDENAÇÃO INDÍGENA NA SEC12 

 

Em 2004, foi criada na estrutura da SEC a Coordenação de Educação Escolar 

Indígena e do Campo, vinculada a Superintendência de Desenvolvimento da 

Educação Básica (SUDEB) e nomeada uma coordenadora para assumir a 

interlocução entre os povos indígenas e a SEC, bem como a condução e execução 

da política começou a ser desenhada. Neste mesmo ano, o Conselho Estadual de 

                                                 
11

  Texto fruto de entrevista, realizada no dia 28 de março de 2016, com Clemilda Santana, membro 
da equipe técnica da SEC, que iniciou o desenvolvimento do trabalho sobre indígenas com 
instituições parceiras, no final dos anos 80, início dos anos 90. Também, no dia 27 de abril de 2016, 
foi entrevistada a técnica do quadro efetivo da SEC/BA, que assumiu a Coordenação Indígena, 
Suzana Oliveira Martins, desde quando a coordenação foi instituída.  
12

  Informações obtidas a partir das entrevistas com Susana Martins, Clemilda Santana e com 
Givandete Evangelista, membro da equipe técnica da Coordenação Indígena. 
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Educação (CEE) regulamentou a Educação Escolar Indígena, através da Resolução 

106/2004. 

No período de 2003 a 2007 foram identificados pela SEC, na Bahia, 13 (treze) 

povos indígenas, reconhecidos pela FUNAI, localizados em 20 (vinte) municípios, 

totalizando 57 (cinquenta e sete) escolas integrantes dos sistemas estadual e 

municipais de ensino. A Tabela 1 (abaixo) apresenta esta composição.  

 

Tabela 1: Educação Escolar Indígena em Números 

Municípios Aldeias Povos Escolas 
Vinculação 

Alunos Professores 
Estadual Municipal 

20 99 13 57 07 50 6.127 308 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora, conforme dados da Coordenação 
Indígena. SEC (2008).  

 

Outros fatores que contribuíram para o fortalecimento da implementação da 

política pública educacional dos povos indígenas na Bahia, segundo relatório13 da 

gestão da coordenação (2004- 2007), foram: 

 ampliação do número de escolas no censo escolar de 19 (dezenove) escolas 

indígenas em 2003, para 57 (cinquenta e sete) escolas em 2007, 

representando um acréscimo de 200%;  

 alocação de recursos específicos para a educação escolar indígena no Plano 

Plurianual (PPA) do Estado da Bahia (que não existia); investimento 

financeiro e técnico para as reuniões da executiva do Fórum de Educação 

Escolar Indígena, com definição e recursos alocados para 4 (quatro) 

reuniões/ano, em Salvador - espaço político de interlocução entre a SEC e 29 

(vinte e nove) lideranças indígenas - e apoio para realização das atividades 

do referido fórum, nas reuniões ampliadas, realizadas em cidades do interior 

do Estado;  

                                                 
13

  Relatório cedido pela Coordenação Indígena (CIN – SEC). 
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 articulações sistemáticas com as secretarias municipais de educação, visando 

fortalecer a política pública nacional de educação escolar indígena, como: o 

Censo Escolar, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) indígena;  

 investimento na formação continuada e específica para 120 (cento e vinte) 

professores indígenas (1 (um) módulo de 120h/a e outro em 80 h/a, em 

alfabetização da língua e da matemática);  

 elaboração de Proposta Curricular para formação específica em magistério 

indígena, nível médio, reconhecida pelo Conselho Estadual da Educação 

(CEE);  

 início da formação específica em magistério indígena, nível médio, para os 

112 (cento e doze) professores indígenas, identificados e inscritos;  

 abertura dos estudos e debates, para instituição/criação da categoria 

professor indígena, na carreira de magistério, em atendimento as Resoluções 

do Conselho Nacional de Educação (CNE)/CE Nº 03/99 e Conselho Estadual 

de Educação (CEE)/CE Nº 106/2004;  

 início de pesquisa, estudo e debate para realização de concurso público 

específico para professores indígenas;  

 realização do ―Seminário Estadual de Educação Escolar Indígena‖, em 

parceria com o MEC e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI); 

 implantação do Levantamento Situacional das Escolas (LSE), constituindo um 

banco de dados da rede física, de funcionamento e reforma de 29 (vinte e 

nove) prédios escolares;  

 construção de 1 (uma) escola estadual, a Escola Estadual Tupinambá de 

Olivença, com modelo arquitetônico definido pela comunidade indígena 

Tupinambá de Olivença;  
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 implantação dos padrões mínimos de funcionamento em 21 (vinte e uma) 

escolas indígenas;  

 aquisição e distribuição de equipamentos tecnológicos e ventiladores para 7 

(sete) escolas indígenas, entre outros. (BAHIA, 2007).  

O Plano Estadual da Educação (PEE), 2006-2016, aprovado em setembro de 

2006, em seu item 2.5.1, diz que: 

Apesar do respaldo legal, a educação indígena na Bahia apresenta 
inúmeros problemas: não existe um atendimento que corresponda à real 
demanda escolar; faltam condições de funcionamento para muitas das 
escolas existentes; a necessidade de formação inicial e continuada para o 
professorado é grande, embora, em 2003, 64 [sessenta e quatro] 
professores tenham concluído o Curso de Formação de Magistério 
Indígena; a carreira do professor não está regulamentada; é débil, ainda, o 
apoio institucional para a pesquisa e o desenvolvimento de experiências que 
fortaleçam o processo de constituição da escola indígena diferenciada. Por 
outro lado, é impossível elaborar uma proposta de educação indígena sem 
levar em conta a questão da territorialidade. Os povos indígenas, expulsos 
dos seus territórios originários, passam por um processo de reconquista, 
retomando seus territórios tradicionais, reafirmando sua identidade étnica e 
construindo sua educação com as devidas especificidades. (BAHIA, 2006, 
p. 51) 

Apesar do registro sobre os aspectos educacionais que precisam de 

melhorias existentes há dez anos, os avanços aconteceram, mas ainda há a 

necessidade de crescimento nas dimensões acima citadas.  

 

 

1.2. UM PANORAMA DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NA REDE ESTADUAL 

 

Nesta seção serão trazidos conteúdos referentes aos avanços e, ao mesmo 

tempo, alguns desafios ainda existentes no desenvolvimento da educação escolar 

indígena, no contexto do Estado da Bahia.  

Na Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (CONEEI), que 

aconteceu em 200914, saíram propostas como: (1) a criação dos Territórios 

Etnoeducacionais; (2) a garantia da autonomia das escolas para gerenciarem suas 

práticas pedagógicas; (3) a produção de material específico; (4) a criação de 

                                                 
14

  A CONEEI é organizada pelo MEC/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade. 
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legislação específica, para a garantia da autonomia dos povos na aplicação dos 

recursos nas escolas indígenas; dentre outras.  

No entanto, em 2016, de acordo com o relatório da II CONEEI, o registro da 

avaliação do período transcorrido entre 2009 – 2016 revelou que foram poucas as 

vitórias. Na Bahia, o avanço na estrutura física das escolas foi pequeno e os demais 

problemas educacionais persistiram. Mas, com os encontros existentes através das 

licenciaturas e dos cursos de formação, é possível inferir que houve um 

fortalecimento na discussão de propostas e na atuação profissional dos docentes. 

Comparando com o quadro do panorama anteriormente apresentado -, na 

―Tabela 2 - Educação Escolar Indígena em Números‖ -, podemos afirmar que o 

crescimento em número de espaços educativos teve um avanço, mas em visitas a 

algumas unidades educacionais, é possível afirmar também que, as condições de 

funcionamento de muitas escolas indígenas ainda são precárias, desde os aspectos 

físicos aos materiais didáticos necessários.  

 

Tabela 2 - Funcionamento dos Espaços Educacionais Indígenas na Bahia 

Municíp. 

Total de 
Espaços 

Escolares na 
Bahia 

Salas 
Anexas 

Vinculação 
Administrativa Nr. 

Prof. 
Nr. 
Est. 

Nr. 
Comunid. 

Etnias 

(Povos) 
Estad. Munic. 

24 103 48 26 33 630 8.468 130 16 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora, conforme dados da Coordenação 
Indígena/SEC (2017). 

 

De acordo com os atos de reivindicação dos indígenas na SEC e das 

constatações nas escolas, é possível afirmar que há ainda a necessidade de 

construção e de reforma, pois as Escolas Mãe15 podem ser precárias, mas seus 

anexos estão muitas vezes em extrema precariedade. Quanto à formação, 

importante demarcar o Magistério Indígena para professores de todas as etnias da 

Bahia em duas turmas (2003 e 2006). A segunda turma concluiu em 2011. Foram 

cinco anos, por conta dos trâmites burocráticos, entre um módulo e outro: 

                                                 
15

  Assim denominam as Escolas Sede que têm sua nucleação em diversas aldeias. 
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alimentação, hospedagem, traslado das aldeias para as cidades polos, sede de 

turmas, dentre outros aspectos que diretamente influenciaram.  

Sobre a carreira, em 2013 foram abertas as inscrições para o I Concurso de 

Professores Indígenas do Estado da Bahia, no Diário Oficial de 29 de novembro de 

2013. Foram oferecidas 390 (trezentas e noventa) vagas16, para o provimento do 

cargo efetivo de Professor Indígena no Quadro do Magistério Público do Estado da 

Bahia. Destas vagas, 20 (vinte) foram para deficientes. O total de inscritos foi 1.167 

(um mil, cento e sessenta e sete) e foram aplicadas provas para 981 (novecentos e 

oitenta e um) candidatos, por ser 186 (cento e oitenta e seis) o número de ausentes. 

Do total, foram aprovados 130 (cento e trinta) e 101 (cento e um) assumiram as 

atividades. Vale ressaltar que, 29 (vinte e nove) dos aprovados não foram nomeados 

por não atenderem aos requisitos exigidos para ingresso na carreira. Foi em 2014, o 

resultado final e o ingresso dos profissionais no quadro efetivo. 

Por ser novo, o concurso específico para povos indígenas no Brasil, é 

possível inferir que as instituições contratadas precisam ainda considerar as 

especificidades desta modalidade educacional. Esta conclusão advém da análise 

dos dados e observância ao número de candidatos que fizeram as provas e os que 

lograram êxito. Este processo merece estudo aprofundado das questões aplicadas, 

pois um coerente processo de avaliação de aprendizagem deve considerar seus 

resultados para implementar melhorias. 

Existem comunidades indígenas em que é possível avaliar o trabalho de um 

profissional da educação e retirá-lo da função, caso não cumpra o que exige o lugar 

que ocupa. Por exemplo, quem precisa bem alfabetizar e por variados motivos não 

está conseguindo, é possível um diálogo com a comunidade para retirá-lo desta 

função, série, ou ano de ensino, redimensionando seu fazer. Um profissional 

concursado tem amarras burocráticas a possível dinâmica indígena. Mas, mesmo 

com riscos, os indígenas lutam pelo concurso por haver garantias nas funções que 

superam problemas na vida funcional hoje existente.  

                                                 
16

  Edital de Abertura de Inscrições – SAEB/4/2013, de 29 de novembro de 2013. Atendimento da Lei 
estadual nº 6.677 de 26 de setembro de 1994, Lei estadual nº 8.261 de 29 de maio 2002, Lei estadual 
nº 12.046 de 04 de janeiro de 2011, Lei estadual nº 12.209 de 20 de abril de 2011, Lei estadual 
12.567 de 8 de março de 2012 e Lei estadual 12.916 de 31 de outubro de 2013.  
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Na Bahia existe um quadro efetivo de indígenas que assumiram seus lugares 

nas unidades escolares, e este aspecto se constitui uma vitória, pois no país ainda é 

precária a contratação destes professores. Vale salientar que indígenas afirmam da 

necessária avaliação dos profissionais pela comunidade, mesmo sendo efetivo. A 

avaliação do trabalho dos docentes no percurso do ano letivo pode ser uma 

estratégia para manter o diálogo comunitário e o ajuste indispensável ao 

desempenho favorável. Avaliando constantemente, há uma manutenção do trabalho 

para o coletivo e não somente para uma carreira individual.  

Não foram percebidas restrições quanto a concurso em reuniões realizadas 

entre as lideranças indígenas e os representantes do Governo. A estabilidade 

profissional é consenso e esta tem sido ponto de pauta e reivindicação, inclusive 

para haver melhoria dos que já ingressaram na carreira e o pleito para novos 

concursos, até para o de coordenador pedagógico. O concurso se apresenta como 

uma forma de garantir direitos e fazer valer deveres na carreira do magistério 

indígena. Portanto, esta é uma forma de fortalecer a categoria e dar o retorno 

financeiro necessário à vida dos profissionais.  

Analisando os números de Unidades Escolares, salas de aula, séries ou anos 

de ensino ofertados, bem como o número de professores contratados nas escolas 

indígenas, é possível afirmar que a quantidade de professores efetivados é abaixo 

do necessário. O Regime Especial do Direito Administrativo (REDA) tem sido uma 

alternativa de seleção e contratação de profissionais para as unidades indígenas. 

Assim sendo, seu quadro está sendo complementado por professores não 

indígenas. Em último dos casos, a Prestação de Serviço Temporário (PST) tem sido 

a alternativa. 

Uma afirmativa é correta: há um maior número de profissionais da educação 

indígena e isto decorre das políticas de formação de professores, fomentadas em 

nível nacional e estadual nos últimos 20 (vinte) anos. As comunidades, melhor se 

organizam e empoderam, na busca de melhores resultados educacionais. A análise 

a seguir possibilita uma visão do panorama da legalidade da educação escolar 

indígena e algumas melhorias.  
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1.3. ESCOLAS NÃO INDÍGENAS: ANALISANDO AVANÇOS LEGAIS 

 

Os trechos a seguir discorrem sobre a legalidade educacional do nosso país e 

nos permite ver que, mesmo com todos os esforços empreendidos, há uma 

desigualdade sistêmica na nossa educação. A intenção é observar que as lutas 

indígenas, citadas na seção anterior, têm relação com as batalhas educacionais não 

indígenas, e que, cabe ao Estado, a implementação de políticas de garantia dos 

direitos, visto que todas as unidades compõem o Sistema Nacional de Educação.  

Em 2008 aconteceu a Conferência Nacional da Educação Básica (CONEB), 

que discutiu sobre as bases para a democratização da gestão de todas as escolas 

nacionais, visando à qualidade social da educação, e que também colocou em 

destaque ―o papel estratégico da escola e da educação‖, dizendo:  

Como função social, há que reconhecer o papel estratégico da escola e da 
educação na construção de uma nova ética centrada na vida, na 
solidariedade, sob uma cultura de paz, superando as práticas opressoras, 
de modo a incluir, efetivamente, grupos historicamente excluídos: povos 
tradicionais, negros, povos da floresta, indígenas, mulheres etc. (CONEB, 
2008, p. 26) 

Depois de treze anos de atividades, após a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), dos debates e conclusões da CONEB 2008, do final de 

implementação do PNE (2001-2010) - para a construção do que entrou em vigor 

entre 2014 e 2024 -, bem como da aprovação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), em 2007, nascem as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica (DCN). E o Parecer CNE/CEB Nº 7/2010 estabeleceu que, 

―[...] o desafio posto pela contemporaneidade à educação é o de garantir, 

contextualizadamente, o direito humano universal e social inalienável à educação‖ 

(BRASIL, 2010, p. 10). 

Nestas diretrizes também está posto que, os direitos humanos devem estar 

envolvidos com os direitos civis, os políticos e os ―[...] de caráter subjetivo [...]‖, 

entendendo que, ―[...] educação é [...] processo e prática que se concretizam nas 

relações sociais que transcendem o espaço e tempo escolares [...]‖ (BRASIL, 2010, 

p. 10).  
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Portanto, na esteira dos direitos apontados no Parecer acima citado, pensar 

as cidades e suas formas de educar formal e informalmente sob a ótica dos diversos 

lugares - temporalidades e perspectivas -, pode ajudar no sentido de evidenciar os 

seres humanos e as etnias presentes, para que essas vozes tenham eco nos 

distintos espaços que possam estar ou ocupar.  

Contextualizar a partir dos sujeitos que formam a metrópole, como forma de 

reparar seus medos, esperanças e desesperanças, construir sonhos, respeitar 

memórias e histórias, e fomentar o potencial criativo e emancipador de um povo, 

pode ser a resposta a este desafio.  

Segundo dados do IBGE (2010), Salvador é a terceira cidade brasileira em 

número absoluto de indígenas em área urbana. Não podemos desconsiderar a 

necessidade dos dados educacionais e o currículo conhecerem esta prevalência, 

para que tenhamos uma educação que garanta o fortalecimento do direito de ser 

indígena dentro e fora dos muros das instituições educacionais, seguindo um dos 

princípios DCN, o da ―[...] liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber [...]‖ (BRASIL, 2013, p. 17).  

Em 2010, aconteceu a Conferência Nacional da Educação (CONAE). 

Ampliando a concepção e o propósito, muda-se o nome e sai de cena o nome 

anterior, que enfatizava a Educação Básica. A partir daí inclui-se os dois níveis na 

Educação Nacional (Básico e Superior). Isto responsabilizou mais grupos e tornou a 

afirmar a necessidade de inclusão dos que não podiam ficar à parte na construção 

educacional do Brasil:  

Como função social, cabe reconhecer o papel estratégico das instituições da 
educação básica e superior na construção de uma nova ética, centrada na 
vida, no mundo do trabalho, na solidariedade e numa cultura da paz, 
superando as práticas opressoras, de modo a incluir, efetivamente, os 
grupos historicamente excluídos: negros, quilombolas, pessoas com 
deficiência, povos indígenas, trabalhadores do campo, mulheres, LGBTT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), entre outros. (BRASIL, 
2010, p. 29-30) 

Além disto, foi dito no documento final da CONAE 2010 que, os sistemas de 

educação devem ―[...] promover, facilitar e assegurar o acesso aos meios de 

formação inicial e continuada [...]‖ (BRASIL, 2010, p. 90), garantindo o 

aprofundamento necessário à implementação da Lei 11.645/2008.  
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Em 2014 a CONAE, em seu documento final, aponta para o cuidado que 

devemos ter 

[...] ao desconhecer a riqueza e a complexidade da diversidade, pode-se 
incorrer no erro de reforçar o papel estruturante do racismo e, desse modo, 
tratar as diferenças de forma discriminatória, aumentando ainda mais a 
desigualdade que se propaga pela conjugação de relações assimétricas de 
classe, étnico-raciais, gênero, diversidade religiosa, idade, orientação 
sexual, cidade/campo e pela condição física, sensorial ou intelectual 
(BRASIL, 2014, p.30).   

Mais uma vez, reafirmou-se a necessidade de que os sistemas de ensino 

reconheçam a diversidade como meio de encarar as violências, desrespeitos e 

intolerâncias existentes nas relações humanas e de potencializar os ambientes 

educacionais como espaços que rejeitem ações discriminatórias.   

Em 25 de junho de 2014, foi aprovada a Lei N. 13.005, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2014 - 2024 onde constam diretrizes que dão lastro ao intento 

desta pesquisa. Desde 2010, já havia iniciado grande debate para sua aprovação e 

um dos motivos do enfrentamento foi sobre a ―[...] igualdade racial, regional, de 

gênero e de orientação sexual [...]‖ (BRASIL, 2014, p. 21), que foi substituída pela 

redação:  

[...] superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação 
(BRASIL, 2014, p. 32).  

Em se tratando de discriminação e cidadania, é fato a necessidade de 

investimentos em todas as etapas da educação básica, para efetivação de práticas 

menos discriminatórias e mais coerentes no trato de indígenas, especialmente os do 

Nordeste e da Bahia. O artigo 8º do PNE trata sobre as estratégias que deverão ser 

estabelecidas pelos entes federados, firmando que:  

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais 
políticas sociais, particularmente as culturais; 
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade 
educacional e a diversidade cultural [...] (BRASIL, 2014, p. 46). 

Desta forma, podemos inferir sobre a necessidade de cuidar das populações 

mencionadas e, para tanto, devemos tratar da educação básica para que, no futuro 

próximo (relativo ao PNE 2014 – 2024) e no futuro em longo prazo (relativo aos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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próximos planos decenais), tenhamos profissionais formados com base em escolas 

que melhor conheçam e reconheçam a diversidade cultural do seu Estado.  

Vale registrar que, a décima diretriz do PNE, que trata da ―[...] promoção dos 

princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental [...]‖ (BRASIL, 2014, p. 32), também corrobora com esta pesquisa. E 

ainda que, no anexo do PNE que trata das metas e estratégias, é importante 

destacar a ―Meta 7‖: ―fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 

e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem [...]‖, e, a 

estratégia ―7.25.‖ que recomenda 

[...] garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 
culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos 
termos das Leis N.10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas 
diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com 
fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e a sociedade civil. (BRASIL, 2014, p. 65). [Grifo 
nosso] 

Exigem-se dos Estados o planejamento, a execução e a avaliação de suas 

próprias estratégias para assegurar um currículo que refaça a história, que a história 

escolar não contou, fazendo valer o que preconiza a legislação. Entretanto, é 

importante salientar que, para isto existir na legislação, foram anos e anos de lutas. 

Compreendendo que planejamento é um processo político, carregado de intenções, 

negociações e escolhas, os objetivos e metodologias a serem implementados na 

‖Meta 7‖ e na ‖Estratégia 7.25‖ passarão por uma necessária interdependência entre 

setores educacionais, para o êxito no processo de evidenciar o que ainda hoje se 

cala nos currículos da educação básica e superior.  

O PNE vem para garantir os meios e os fins, mas aos entes federados cabe a 

coordenação, a racionalização e a proposição para assegurar o que o plano dá 

como encaminhamento, proporcionando coerência aos resultados. A partir das 

necessidades apontadas na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases, no exposto 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e no PNE 

2014, em 2015 foi dado início a discussão nacional para a construção da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC).  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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Na segunda versão da BNCC, que foi publicizada em abril de 2016, estão 

descritos os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento, os quais se afirmam em 

relação a princípios éticos. Dentre eles, vale destacar: 

[...] ao respeito e ao acolhimento na sua diversidade, sem preconceitos de 
origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, convicção religiosa ou 
quaisquer outras formas de discriminação, bem como terem valorizados 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, reconhecendo-se 
como parte de uma coletividade com a qual devem se comprometer. 
(BRASIL, 2016, p. 34).  

No entanto, diante de mudanças realizadas na BNCC, até a chegada da sua 

versão final para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, publicada no segundo 

semestre de 2017, foi retirado o foco na diversidade e a BNCC publicada com base 

no ensino por competência e, dentre elas, a que fala de diversidade, a de número 6 

(seis), diz que:  

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de 
vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade (BRASIL, 2017, p. 18). 

Nesta fase, o debate em larga escala mirrou e o documento foi publicado em 

sua versão definitiva e, de forma subliminar, esta versão respalda a força de trabalho 

e a responsabilidade individual na construção de competências para a Educação 

Básica. Indo na contramão do ato de educar que aponta Galeffi (2009, p.192), que 

não se opõe à técnica, mas ―[...] a questão é quando a técnica substitui a qualidade 

humana. E a qualidade humana não pode ser medida‖. E complementa: 

A tarefa emergente do educar não é a de moldar pessoas para que se 
adaptem ao mundo do trabalho, ensinando-lhes operações de manuseio e 
intervenção, de retenção e de multiplicação serial do modelo projetado. O 
educar não pode ser uma fôrma definida em seus contornos e limites. Uma 
forma ele será sempre, mas não uma fôrma (GALEFFI, 2009, p. 192). 

Na crença de que, o compromisso com a coletividade deve dar lastro como 

princípio da ação educativa, é importante fazer valer na dinâmica escolar a 

consciência da temática indígena, pautada no entendimento do indígena real, para 

que se possa acolher a diversidade das nações indígenas, comungando com o 

direito alijado da atual BNCC que, inicialmente tratava de respeitar e acolher a 

diversidade, sem preconceitos e envolvido num compromisso com a coletividade.  
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O Decreto Nº 8.752, de 9 de maio 2016, dispõe sobre a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica, quando trata dos objetivos na 

Seção II, Art. 3o, e assegura como um dos objetivos da política de formação:  

VI - promover a formação de profissionais comprometidos com os valores 
de democracia, com a defesa dos direitos humanos, com a ética, com o 
respeito ao meio ambiente e com relações étnico-raciais, baseadas no 
respeito mútuo, com vistas à construção de ambiente educativo inclusivo e 
cooperativo. (BRASIL, 2016, s.p.) 

Assim sendo, este decreto dá lastro para um processo de formação inicial e 

continuada que contemple a dimensão etnicorracial. Assim, indígenas não podem 

ser minimizados, mas considerados no processo formativo de ―[...] professores, 

pedagogos e funcionários da educação [...]‖, como está descrita a nomenclatura dos 

profissionais no seu Art. 1o e § 1o. (BRASIL, 2016, s.p.)17.  

Analisando os marcos legais, é possível afirmar sobre a necessidade de uma 

organização curricular que proporcione aos estudantes a compreensão da 

relevância social dos conhecimentos sobre os indígenas, nas diferentes áreas do 

conhecimento, e também, nos distintos componentes curriculares. A legislação 

possibilita a compreensão das formas de organização da sociedade brasileira para 

que melhor saibamos e vivamos os direitos cidadãos. Existe também a necessidade 

de assegurar as efetivas condições políticas, pedagógicas e, em especial, 

financeiras, no âmbito dos diversos sistemas de ensino, que assegurem bibliografia 

específica. 

Na Constituição da Bahia, aprovada em outubro de 1989, no Capítulo XXIV 

que trata sobre indígenas, no Art. 291 está posto que: 

É dever do Estado colaborar com a União em benefício dos índios, sendo-
lhe vedada qualquer ação, omissão ou dilação que possa resultar em 
detrimento de seus direitos originários. (BAHIA, 1989, p. 102) 

Diz ainda no Art. 291 § 3º: ―Será incluído no currículo das escolas das redes 

públicas e privadas, de 1º e 2º graus, o estudo da cultura e história do índio‖ (BAHIA, 

1989, p. 102). Ou seja, há quase 30 (trinta) anos a Bahia preconiza, na sua 

legalidade, a instituição do estudo sobre as etnias no percurso escolar. 

                                                 
17

  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8752.htm>. 
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Ainda na esfera estadual, a Lei 10.330, de 15 de setembro de 2006, que 

aprova o Plano Estadual da Educação (PEE), nas diretrizes 2.5.2, diz que:  

Em relação à Bahia, é importante ressaltar que as diretrizes para a Política 
Estadual de Educação devem considerar questões específicas relacionadas 
à história do contato mais antigo e sistemático dos povos indígenas com o 
não-índio, como o fato de os mesmos sofrerem uma grande discriminação 
por parte da sociedade em virtude das perdas e recriações culturais, e da 
miscigenação ocorrida. (BAHIA, 2006, p. 42) 

Desta forma, o Plano apontava a importância de, na Bahia, serem 

considerados aspectos específicos dos indígenas deste Estado, levando em conta o 

que ainda existia ou o que foi reconstruído culturalmente, fortalecendo o ser indígena 

com as particularidades e singularidades desta terra, respeitando características do 

fenótipo, da língua, do sagrado, da condição de moradia, e tantos outros que 

viessem, de alguma forma, a serem aspectos que gerassem discriminação no 

contato com não indígenas.  

Analisando este período de mais de dez anos passados, é possível afirmar 

que existiram avanços na educação escolar indígena, mas não houve progresso 

quanto ao trabalho com os não-indígenas, como preconizou o PEE 2006-2016. As 

iniciativas existentes podem existir isoladamente, mas não como uma Política da 

SEC em relação aos conhecimentos sobre indígenas da Bahia. Levantamos então a 

reflexão:  

 Se a SEC não implementa, qual o papel dos órgãos reguladores? 

Em 11 de maio de 2016, foi aprovada a Lei Nº 13.559, que apresentava um 

novo Plano Estadual da Educação para o decênio 2016-2026. Este não trata 

diretamente da educação sobre indígenas para não indígenas, mas a ―[...] promoção 

dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental [...]‖ (BAHIA, 2016, p. 3), IX diretriz do PEE, dá lastro ao 

desenvolvimento do trabalho sobre indígenas. Já a diversidade no Ensino 

Fundamental conta com estratégias, dentre elas: 

2.1 formalizar procedimentos orientadores para que o Ensino Fundamental 
seja o espaço de aprendizagem e apropriação do legado cultural da nossa 
civilização e de desenvolvimento das habilidades cognitivas essenciais à 
atuação livre e autônoma dos indivíduos na sociedade, privilegiando trocas, 
acolhimento e senso de pertencimento, para assegurar o bem-estar das 
crianças e adolescentes. (BAHIA, 2016, p. 10)  
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Assim descrita, esta estratégia aponta para o desenvolvimento do trabalho 

com comunidades tradicionais, lançando desafios, pois este aporte, em termos de 

material e formação inicial ou continuada dos profissionais da educação na Bahia, 

ainda é precário, haja vista o pouco que se faz nas unidades escolares, com relação 

aos indígenas, comunidades quilombolas, povos de terreiros, ciganos e outras 

comunidades tradicionais.  

Há, portanto, a necessidade de avanços no entendimento conceitual e dos 

materiais didáticos, bem como do aporte de pesquisa e estudos, devido à carência 

hoje existente. Só dando maior robustez à formação desde as licenciaturas, 

desenvolveremos melhores resultados quanto à pertença não só de estudantes, mas 

também dos profissionais envolvidos com a educação.  

Considerando que uma das principais diretrizes postas é a ―[...] melhoria da 

qualidade da educação [...]‖ (BAHIA, 2016, p. 3), e entendendo que a qualidade é a 

melhoria no fluxo, na diminuição da distorção idade-série, ou ano, e avanço na 

proficiência, não se pode deixar de demarcar necessidades para o devido 

cumprimento das estratégias e metas propostas no PEE:  

 articulação entre as Instituições de Ensino Superior e a Secretaria Estadual 

da Educação no desenvolvimento de políticas de formação inicial e 

continuada;  

 diálogo, visto que a coordenação geral é da SEC, e planejamento coletivo de 

ações com todas as representações que compõem os órgãos que devem 

monitorar o PEE (Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, 

Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual da Educação);  

 proposição de políticas fundamentadas nas reais lacunas educacionais já 

apontadas no Plano, fundadas em resultados de pesquisas, para garantir a 

implementação das estratégias e a concretização das metas (BAHIA, 2016). 

Implementar, acompanhar e avaliar as ações com uma relação direta com o 

planejamento e execução orçamentária do Estado, por meio dos seus instrumentos 

de planejamento, a exemplo dos Planos Plurianuais (PPA), pode ser o caminho para 

se obter um balanço positivo ao final dos dez anos de PEE. Um exemplo é a 

estratégia 2.16, Meta 2:  
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[...] estimular que o respeito às diversidades seja objeto de tratamento 
transversal pelos professores, bem como pelas Instituições de Ensino 
Superior nos currículos de graduação, respeitando os Direitos Humanos e o 
combate a todas as formas de discriminação e intolerância, à luz do 
conceito de supralegalidade presente no ordenamento jurídico brasileiro. 
(BAHIA, 2016, p. 12). 

Como a Meta 2 trata do Ensino Fundamental, os profissionais desta etapa da 

Educação Básica são chamados ao trabalho com a diversidade e, quando trata do 

Ensino Superior, sugere que este nível da educação também considere o respeito 

aos direitos humanos nas graduações. Isto certamente consiste num desafio, pois 

implica em pensar a educação fora dos níveis ou etapas, mas num ciclo educacional 

que pode e deve considerar aspectos que podem ser transversais nos seus 

currículos.  

Diante das declarações de indígenas, que afirmam viver preconceitos na rua, 

nas escolas e nas universidades (por parte de colegas e profissionais), a estratégia 

acima merece toda a atenção quanto ao como e quais ações e atividades serão 

desenvolvidas na Educação Básica e no Ensino Superior, para o êxito nesta 

intencionalidade.  

Ainda sob a luz do PEE 2016-2026, Art. 2º, que tem como terceira diretriz a 

―[...] superação das desigualdades educacionais, com ênfase no desenvolvimento 

integral do sujeito, na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas 

de discriminação [...]‖ (BAHIA, 2016, p. 3), é possível demarcar a importância das 

escolas superarem as formas de desrespeito racial, de gênero, regional, etária, 

dentre outras. E esta superação para uma educação que tenha melhores resultados 

passa pela formação inicial e continuada dos profissionais da educação, pela escuta 

e consideração aos estudantes.  

Estas chamadas sobre o que demarcam os instrumentos legais, apontam 

para que escolas indígenas, ou não, tenham como princípio os direitos que superam 

problemas apontados no Plano Estadual, e também, para o que deve ser ação de 

todas as instâncias da Secretaria da Educação: Órgão Central, Núcleos Territoriais 

da Educação e Unidades Escolares; com políticas para a Educação Básica que 

envolva as dimensões: administrativa, pedagógica, política e também a relacional. 

Isto porque temos que garantir a todos/as, articulado às políticas sociais, o acesso e 

a permanência com êxito à educação de qualidade.  
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1.4. (RE)CAPITULANDO  

 

A proposta deste capítulo foi elucidar, por meio da base legal constituída, o 

percurso de resultado de lutas por parte de indígenas e não indígenas, para serem 

alcançados avanços na educação escolar.  

Observando o percurso temporal, vemos a necessidade de criar condições à 

efetivação do que está conquistado. O profissional da Educação Básica pode se 

fortalecer perante esta compreensão dos avanços paralelos entre educação escolar 

indígena e educação sobre indígenas, percebendo que seu trabalho está inserido 

num contexto da política de educação nacional. Podem perceber também que as 

mudanças na legislação da educação para indígenas acontecem a partir das 

práticas preexistentes e do movimento social que fortalece a luta. Segundo Santos 

(2012), a 

[...] educação escolar indígena adentra as primeiras décadas do século XXI, 
trazendo em seu bojo o contínuo processo de luta por uma educação 
específica e diferenciada, tendo a necessidade do desenvolvimento de uma 
política educacional comprometida com os projetos societários desses 
povos (SANTOS, 2012, p. 40). 

Já os conhecimentos sobre indígenas nas escolas de não-indígenas são 

tratados a partir da legislação que antecede as práticas. Desta forma o livro didático 

é o grande direcionador e esse, além de, em sua grande maioria, estar distante das 

realidades dos indígenas da atualidade, não reconhecem as especificidades das 

etnias. Sendo, portanto, necessária a produção de material específico, a fim de que 

possamos sair da fala e enfrentarmos o que de fato precisamos aprender, com 

cuidado e responsabilidade, para uma educação antirracista. 

Diante deste desafio, no próximo capítulo - “Capítulo 2. O Currículo e a 

Multirreferencialidade: aspectos do passado e do presente indígena‖ -, 

apresentaremos elementos que elucidam uma necessária construção de 

conhecimentos diante o que sabemos e o que precisamos saber de alguns 

conteúdos que compõe a temática indígena nas escolas.  
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CAPÍTULO 2 

O CURRÍCULO E A MULTIRREFERENCIALIDADE:  

ASPECTOS DO PASSADO E DO PRESENTE INDÍGENA  

 

“O Projeto Político Pedagógico de uma escola tem que ser 
construído para que toda a comunidade compreenda, por isso 

que ela precisa participar. Lá tem que ter intenções de um 
povo”. 

Antônia Flechiá (Tuxa)18 

 

 

Atualmente, acontecimentos bons ou ruins são mais fáceis para disseminar 

por meio das redes sociais, e muitos indígenas contam com esta ferramenta para 

divulgar fatos dos seus territórios de identidade. No entanto, mesmo sendo esta uma 

possibilidade de divulgação, cabe refletir sobre aspectos como:  

 Até onde são vistos, ouvidos ou escutados?  

 São realmente visibilizados positivamente?  

 A partir do que foi construído sobre os indígenas, como o não-indígena 

recebe as notícias das comunidades?  

 Será que marginalizam, vitimam ou analisam as intenções midiáticas?  

Estas perguntas não terão resposta nesta pesquisa, embora se saiba que as 

trajetórias escolares influenciam nas formas de imaginar e ver outros grupos 

humanos que não os nossos. 

Na escola, perante o seu dever de trabalhar para assegurar os direitos de 

aprendizagem, o debate, considerando a diversidade sobre os povos e as 

comunidades tradicionais, deve ser garantido: 

                                                 
18

  A cacique Tuxá deu este depoimento num encontro sobre Projeto Político Pedagógico, no 
município de Rodelas, promovido pela Coordenação Indígena/SEC (2017). 
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É preciso partir da diversidade, acolher a singularidade, aprender com o 
antagonismo. Não há mais a homogeneização da fôrma como meta, e sim a 
formalização da heterogênese como critério de valor comum. Nesta 
perspectiva, cada um tem que ser cuidado em seus talentos próprios. E 
todos têm talentos das mais variadas formas (GALEFFI, 2009, p. 193). 

Muitas fôrmas podem ser impeditivas da descoberta do potencial criativo e de 

um melhor desenvolvimento dos estudantes. Os documentos que devem conter as 

crenças e objetivos daquele coletivo escolar podem contribuir, ou não, para o que 

Galeffi (2009, p.193) chama a atenção: ―[...] heterogênese como critério de valor 

comum‖. Sendo o espaço educativo compreendido como lugar que pode valorizar as 

diferenças, cada Unidade Escolar (U.E.) precisa construir seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP) no seu coletivo.  

Para isto, pode ter como referência o Plano Nacional de Educação (PNE), o 

Plano Estadual de Educação (PEE), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Orientações Curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio da Rede Estadual, os resultados das avaliações externas 

(nacionais e estaduais) e das avaliações da aprendizagem feitas pelos profissionais 

da U.E. – para favorecer o trabalho na perspectiva do desenvolvimento em Rede, 

reconhecendo que está inserida num todo e que as políticas nacionais e estaduais, 

influenciam na dinâmica escolar.  

Este entendimento sistêmico, a relação com o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos estudantes, é necessário para o trabalho de uma unidade que 

compõe um sistema. Entretanto, nenhum destes documentos vai trazer as 

especificidades de cada unidade escolar, seu contexto. Apesar de certo 

direcionamento ao trabalho com os povos indígenas, os documentos em muito se 

distanciam da vida real das etnias. Cabe à instituição fazer valer a sua autonomia, 

como está garantido este direito na LDB (2017, p. 15): 

Art. 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas 
as normas gerais de direito financeiro público. 

Esta autonomia só garante liberdade se for um trabalho coletivo e isto implica 

em assunção de responsabilidades. No entanto, a escola, por compor uma Rede, 

está em escala de obediência às suas normas. A dimensão pedagógica do PPP 

pode favorecer a implementação de princípios que partam da eleição coletiva de 



69 

princípios, e estes podem reconhecer indígenas do seu estado e país, comungando 

com o que está posto nos documentos oficias e com o necessário compromisso 

político, como indica Veiga (2002):  

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 
todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses 
reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de 
compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade 
(VEIGA, 2002, p. 1). 

E, para cumprir este princípio, é preciso saber o que se constitui necessidade 

para construir, desconstruir e reconstruir sobre indígenas da Bahia. Um dos desafios 

das instituições educacionais é assegurar espaços de reflexão sobre as práticas 

individuais e coletivas de professores e professoras, no que tange ao que não está 

posto em livros didáticos. É o caso dos conhecimentos sobre indígenas em que 

alguns aspectos já foram estudados e estão nos acervos das Instituições de Ensino 

Superior (IES). Outros ainda merecem estudo ou aprofundamento. Os profissionais 

da educação podem ser construtores de pensamento sobre a cultura dos indígenas 

e isso demanda envolvimento, dedicação e muitos estudos. 

Assim sendo, o que já existe é semente para debates, críticas e, 

principalmente, para dar visibilidade a diversos aspectos ainda desconhecidos no 

sistema educacional brasileiro enquanto currículo. Elucidar e levantar conteúdos de 

pesquisas já realizadas é uma estratégia que merece empenho de profissionais da 

educação, seja dos órgãos que elaboram as políticas ou dos ambientes 

educacionais da educação básica ou superior. E, a partir disto, analisar diferentes 

dimensões do viver e sobreviver, nas suas várias áreas do conhecimento, 

considerando o que ressalta Cunha (1994):  

Muitos grupos indígenas foram contactados no início dos anos 70, durante o 
período do chamado milagre brasileiro, e estão agora iniciando esse 
processo de recuperação demográfica. Outro fator de crescimento 
populacional, embora de menor impacto demográfico, é que muitos grupos, 
em áreas de colonização antiga, após terem ocultado sua condição 
discriminada de indígenas durante décadas, reivindicam novamente sua 
identidade étnica. [...] Garantia de terras, apoio sanitário, apoio legal têm, 
portanto, profundo impacto na retomada demográfica dos índios que apenas 
se inicia (CUNHA, 1994, p. 3).  

Na intenção de que o conhecimento formal contribua para elucidar as formas 

de falar no senso comum sobre indígenas como: ―[...] têm direito demais/terra 
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demais para tão pouca gente [...]19‖, dentre outros, faz-se necessário estudar sobre a 

atuação de empresas e exploração dos recursos naturais, latifúndio e falta de 

cumprimento legal quanto à demarcação prevista, realizada e as invasões nas terras 

já demarcadas.  

Essa análise ponderada com relação a representantes eleitos na política 

partidária e as empresas que atuam ou que pretendem atuar em cada área e refaz 

posicionamentos muitas vezes inocentes, que na escola poderão ser estudados, 

reiterados e compreendidos, para que a população nacional saiba de fato o que 

ocorre na esteira das pretensões que marginalizam povos indígenas e disfarçam 

ganhos econômicos. Desta forma, vale o alerta de Daniel Munduruku: 

É que não é de hoje o pensamento enviesado sobre o processo civilizatório 
brasileiro, quando se trata de questão indígena. A cada nova fase da 
história do Brasil (Colônia, Império, República), uma abordagem teórica era 
desenvolvida com a finalidade de estabelecer um paradigma que pudesse 
definir qual o papel dessas populações no contexto do desenvolvimento 
econômico que o Brasil queria para si (MUNDURUKU, 2012, p.25).  

Desta forma, trabalhar nos currículos escolares sobre a trajetória histórica e 

as pesquisas em diferentes áreas e objetivos sobre indígenas, é considerar o 

cenário hoje existente fundado nos interesses da ‖coroa portuguesa‖, do governo-

geral brasileiro, dos colonos, dos jesuítas e também das forças contemporâneas que 

constroem ou mudam a legislação à custa de batalhas de muitos indígenas e não-

indígenas, que têm lutado para garantir seus direitos.  

Compreendendo que o currículo não consiste em receitas, ou bulas, a serem 

seguidas, nem muito menos é neutro, que carrega em seus princípios ideologias e 

propósitos, este caminho traçado para um resultado de pesquisa considera a 

necessidade de rever o currículo na perspectiva de Fróes Burnham (2012), quando 

diz que: 

O currículo escolar é um sistema que organiza e disponibiliza informações 
para as camadas da população que frequentam a escola, com o propósito 
de oferecer lastros para a construção de conhecimento pessoal, profissional 
e social (FRÓES BURNHAM, 2012, p. 20). 

A escola abarca diferentes faixas etárias, mas a grande maioria que compõe a 

educação básica está entre a infância e a juventude. Sendo assim, se expressando 

                                                 
19

  Em variados depoimentos os indígenas dizem ouvir estas frases de não-indígenas.  
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no ensino, o currículo que hoje trata sobre os indígenas, antes mesmo de pensar na 

forma explícita, escrita, pensa nas suas formas de simbolizar ou até de ignorar – o 

que demonstra uma prática pobre destes conhecimentos. Há pouca atratividade ou 

curiosidade para despertar o interesse de crianças, jovens e adultos.  

Estas práticas se apresentam ricas em expurgar, desconhecer e fortalecer o 

desenho histórico no Brasil construído, onde uns são vistos (mesmo que de alguns 

ângulos) e outros a história não conta. Mas, afirmamos que, estes conhecimentos 

não podem continuar sendo ignorados.  

Sacristán (2000, p.16) afirma que, ―[...] o currículo é uma prática na qual se 

estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, 

alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam‖. Na crença de que este 

diálogo passa por um processo formativo, que implica no autoconhecimento dos 

profissionais da educação e caminha pela ―via do coração‖, como afirma Galeffi 

(2009): 

Mas por que começar pela via do coração e não da razão? Este é um ponto 
de decisão que nos abre para o abismo do sentido em seu sendo, em suas 
dobras e redobras intermináveis. Sigo o caminho da compreensão antes de 
qualquer predeterminação relativa ao mundo real. A via do coração é o 
caminho do ser-sendo-outro. E o coração é uma imagem aproximada do 
que não tem termo e não tem limites em seu poder-ser. O coração é a 
morada do sentido em sua efervescência luminosa. A câmara labiríntica de 
toda emoção e sentimento. O lugar da vida inteligente e criadora. Que lugar 
é esse? Como encontrá-lo? Como procurá-lo? 
De qualquer modo, quem não busca não pode encontrar e quem não 
encontra nunca buscou. O lugar da vida inteligente reúne na mais bela 
harmonia os contrários, inclui a diferença e a diversidade, a multiplicidade e 
a variedade criadora sem limites (GALEFFI, 2009, p. 6).  

Quando se trata da questão indígena, mais do que obedecer às leis, vale, 

para além dos aspectos disciplinares, nos abrir também para sabermos quais as 

heranças dos nossos corpos, das rotinas, dos aspectos individuais e da coletividade 

que se aliam às nossas origens. A via do coração pode estar presente nas palavras, 

nos alimentos, na interação com a natureza, na estética, na relação consigo e com 

os outros - nesta balança dos contrários que pode dar o tom ao potencial criativo, 

renovador e ao ser capaz de acolher e se permitir às diferenças humanas, com uma 

história contada a partir do reconhecimento do legado indígena. Isto sem 

romantismo, mas com a crítica à ―escola de branco‖20 construída e na 
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  A maioria dos indígenas usa esta frase para se referir aos não-indígenas. 
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intencionalidade da construção nacional, pelo racismo negado e ao mesmo tempo 

comprovado. 

A via do coração, a heterogênese e a diferença para ser considerada - sem 

reduzir a cultura indígena a representações estereotipadas, desvairadas e 

totalmente distantes do contexto - passa por enfrentar os pontos excludentes e 

individualistas que o mundo da produção se fundamenta. Urge uma visão política, do 

que irmana e ao mesmo tempo comunga com a busca do bem estar, que considere 

os aspectos políticos, mas também de potencial criativo que comunidades indígenas 

do Brasil, do Nordeste e da Bahia, encontraram e encontram para sobreviver, 

possibilitando conhecer mais e melhor a nós mesmos.  

Isto é como uma caixa que abrimos e vamos tentando conhecer o 

desconhecido, ou desconhecer o conhecido, num esforço responsável, por uma 

abordagem da questão indígena como espaço multirreferencial de aprendizagem, 

para ―beber‖ da ―fonte‖ do conhecimento do senso comum, da cientificidade, do 

sagrado e de outros aspectos que podem ser referência. Para isto, a 

[...] multirreferencialidade propõe que a análise se dê a partir de múltiplos 
sistemas de referência – poesia, arte, política, ética, religião, ciência – 
igualmente, todos irredutíveis uns aos outros e sem a pretensão de síntese, 
de conhecimento acabado. (LAGE; FRÓES BURNHAM; MICHINEL, 2012, 
p. 80) 

Desta forma constitui-se uma necessidade considerar os diferentes espaços 

de aprendizagem, segundo Fróes Burnham (2000; 2012), como espaços: de saber, 

virtuais, de significação. Nesta pesquisa, comungando com esta autora, o espaço é 

considerado para além do físico. É ele que compõe seus ritmos, rituais e aspectos 

relacionais. E, dentro destes espaços, mesmo os que são vistos numa mesma 

categoria, apresentam suas diferenças. Fróes Burnham (2012) esclarece esta 

questão, dizendo: 

Ora, se pensamos que a igreja é um espaço também ritual [baseado num 
conhecimento explícito, registrado na literatura sacra/religiosa], podemos 
considerar que é diferente do espaço ritual do Toré, que tem, é claro, 
especificidades muito diferenciadas [...], [já que acontece numa comunidade 
indígena, baseada numa cultura oral]. (FRÓES BURNHAM, 2012, p.133) 

Assim sendo, os espaços sociais proporcionam a construção do 

conhecimento e, cada um deles se constitui num espaço de aprendizagem. Milton 

Santos (1997, p. 26) diz que o espaço é ―[...] um conjunto indissociável de que 
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participam de um lado, certo arranjo de objetos sociais, e, de outro, a vida que os 

preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento‖.  

Nesta perspectiva, as escolas são comunidades com seus currículos (tácitos 

ou explícitos), que podem considerar a riqueza da construção que existe fora dela, 

nos espaços de labor, contradições, éticas, estéticas e afetividade, existentes fora 

dos seus muros. No caso desta tese, nas comunidades indígenas com suas 

sabedorias que fundamentam o viver. Bem como os professores e as professoras 

devem ter clareza do seu papel na medida em que ensinam e aprendem o 

conhecimento construído na humanidade, reconhecendo-se nesse lugar de desafiar 

e de se auto desafiar como alerta Leliana Santos de Sousa (2003):  

Leur rôle d‘éducatrices est bien distingué du rôle des élèves par le fait 
qu‘elles leur font apprendre des savoirs accumulés, scientifiquement et 
culturellement légitimés par les peuples; dans ce cas, spécifiquement, faire 
apprendre à lire, à écrire et apprendre les histoires et les cultures signifie 
instaurer un vrai processus de structuration de soi, d‘auto-estime et de 
reconnaissance par l‘appropriation des savoirs. Leur pratique n‘este pas à 
l‘image du prêt-à-porter que l‘on trouve dans les méthodologies 
standardisées, de la mise en ceuvre à la formation de conclusions. Elles 
sont dans une réalité d‘apprentissage où le besoin d‘apprendre fonde la 
pratique culturelle, avez pour base la construction collective. (SOUSA, 2003, 
p.445) 

21
 

Ou seja, saber-se neste lugar da legitimação dos saberes cultural e 

cientificamente construído, favorece a sensação de abertura permanente ao 

aprendizado, o que ajuda a compreender a relação de aprendizagem dos estudantes 

e seus próprios saberes.  

Desta forma, a gestão da aprendizagem que o currículo pode fomentar passa 

por analisar o que já se ensina, numa perspectiva de rever seus objetivos e 

intencionalidades, bem como aprofundar conhecimentos já pesquisados, como 

elucida a próxima seção.   
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 [...] O seu papel de educadores é bem distinto do papel dos alunos na medida em que eles 
ensinam a aprender conhecimento acumulado, cientificamente e culturalmente legitimado pelas 
pessoas; neste caso, especificamente, aprender a ler, escrever e aprender histórias e culturas 
significa estabelecer um processo real de auto-organização, auto-estima e reconhecimento através da 
apropriação do conhecimento. A sua prática não reflete a imagem de pronto-a-vestir que se encontra 
em metodologias padronizadas, desde a implementação até a formação de conclusões. Eles estão 
em uma realidade de aprendizagem onde a necessidade de aprender é o fundamento da prática 
cultural, baseada na construção coletiva. (SOUSA, 2003, p.445) [Tradução nossa] 
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2.1. ESTUDAR O ESTUDADO  

 

Na atualidade, observamos como os atores e atrizes que compõem uma 

escola são sujeitos de direito e essa legalidade foi constatada no Capítulo 1 desta 

tese. Gestores(as) e docentes, em sua grande maioria, têm lutado pela melhoria nas 

carreiras, o que passa pelos estudos que resultam em maiores titulações.  

Assim sendo, há garantia de direitos que proporcionam uma cultura escolar 

que seja cada vez mais intencional no trato com o conhecimento, a cultura e a 

diversidade. Nesta parte do trabalho de tese, analisaremos o cenário das pesquisas, 

que aprecem em Instituições de Ensino Superior da Bahia, como forma de perceber 

fontes de conhecimento explícito sobre indígenas da Bahia.  

Amparadas por uma orientação metodológica, relacionada com estudos e 

reflexões, adotamos o procedimento de busca de dissertações e teses -, no banco 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), das 

universidades públicas da Bahia. Apresentamos a seguir, o resultado desta busca, 

nos Quadros 1 e 2, seguintes: 

 

Quadro 1 - Dissertações e Teses/Instituições Públicas - Lutas Indígenas 

PALAVRAS-
CHAVE 

IES 

QUANTID. RELAÇÃO 
DIRETA COM A 

TEMÁTICA 
INDÍGENA 

TEMÁTICA: 
“INDÍGENAS 
DA BAHIA” Mestrado Doutorado 

Lutas 
Indígenas 

 

UFBA 128 75 77 45 

UFRB 12 -- 02 02 

UNEB 56 02 20 15 

UESC 14 -- 07 06 

UEFS 43 02 09 09 

UESB 18 -- 01 01 

TOTAL 271 79 116 78 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, conforme Bases de Dados da CAPES (2017). 

 

As palavras-chave ―lutas indígenas‖ indicam a UFBA como a Universidade do 

Estado que mais desenvolveu pesquisas relacionadas a comunidades indígenas da 

Bahia e em diferentes dimensões. Isto é curioso porque em área que há indígenas 
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aldeados, no território de Identidade da universidade como é o caso da UESC, o 

número de pesquisas na localidade ainda é pequeno. Isto revela que - diante das 

diversas comunidades lá existentes -, há muito conteúdo a ser investigado, mesmo 

que seja em áreas que esta instituição tenha maior vocação22 de pesquisa.  

Acreditamos ser importante também, investigar se há indígenas que estudam 

na UESC e quais os interesses em investigação.  

 

Quadro 2 - Dissertações e Teses/Instituições Públicas -  Lei 11.645 (2008) 

PALAVRAS-
CHAVE 

IES 

QUANTID. RELAÇÃO 
DIRETA COM A 

TEMÁTICA 
INDÍGENA 

TEMÁTICA: 
“INDÍGENAS 
DA BAHIA” Mestrado Doutorado 

Indígenas, Lei 
11.645, ano 
2008 

UFBA 104 47 08 04 

UFRB 82 -- 01 -- 

UNEB 228 82 18 14 

UESC 121 -- 02 01 

UEFS 265 -- 09 07 

UESB 199 -- 01 01 

TOTAL 999 129 39 27 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, conforme Bases de Dados da CAPES (2017). 

 

Como pode ser observado na análise dos números, há grande redução 

quando se trata de pesquisas sobre indígenas da Bahia. A UNEB supera as outras 

instituições, quando do número de pesquisas com tratamento da Lei 11.645/2008 e 

os povos da Bahia. 

A UEFS se destaca e vale lembrar que, Feira de Santana (onde está 

localizada a universidade) é um município em que indígenas sediam seus 

desenvolvimentos educacionais. Sendo assim, pode ser aprofundado um estudo no 

sentido de analisar quem são os autores, ou autoras, que protagonizam essas 

investigações, não só na UEFS, mas nas outras IES. Na UFBA e na UNEB foi 

possível identificar indígenas como autores de trabalhos. As áreas de 

                                                 
22

  A vocação aqui advém do que cada IES oferece, considerando a relação intrínseca entre a 
vocação política e a vocação científica, alertada por Chauí (2001). 
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concentração23 são: as Ciências Humanas, Linguísticas, Letras, Artes e Ciências 

Sociais. Desta forma, muito importante envidar esforços nas Ciências da Saúde, 

Agrárias e Engenharias, por exemplo. 

Visando uma melhor compreensão destes resultados, resolvemos apresentá-

los nos Gráficos 1 e 2, que seguem. O primeiro expõe os resultados das Palavras-

chave ―Lutas Indígenas‖, e, o segundo, sobre as Palavras-chave ―Indígenas Lei 

11.645 2008‖. 

 

Gráfico 1 - Palavras-chave ―Lutas Indígenas‖ 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, conforme dados da CAPES (2017). 

 

A UFBA supera em mais de 200% o número de pesquisas em relação à 

UNEB, e o tempo24 pode ser um elemento definidor dessa dianteira nas 

investigações. Mesmo porque na luta indígena aparecem as pesquisas com termo 

de busca ―indígena‖, e a UFBA se destaca.  

Quando se trata de uma investigação relativamente nova, pois a Lei 11.645 é 

de 2008, a UNEB fica à frente, como podemos observar no Gráfico 2.  

                                                 
23

  Os dados da nomenclatura das grandes áreas são da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
24

― A UFBA tem seu começo em 18 de fevereiro de 1808 quando o Príncipe Regente, Dom João VI, 
institui a Escola de Cirurgia da Bahia, primeiro curso universitário do Brasil. Ainda no século XIX, 
incorporou os cursos de Farmácia (1832) e Odontologia (1864), a Academia de Belas Artes (1877), 
Direito (1891) e Politécnica (1896). No século XX, Isaías Alves cria a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras (1941). Fonte: dados do histórico disponibilizados no Portal desta Universidade. 
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Gráfico 2 - Palavras-chave: ―Indígenas Lei 11.645 2008‖ 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, conforme dados da CAPES (2017). 

 

Fica como uma lacuna a ser investigada sobre quais os possíveis estímulos 

existentes, ou não, para as diferenças em número de pesquisa nas universidades, 

considerando áreas de investigação de cada IES, linhas de pesquisa existentes e o 

interesse dos segmentos na busca pelo tema.  

A área de educação escolar indígena é investigada, bem como alguns rituais 

sagrados e a luta pela terra. No entanto, pelo número de aldeias da Bahia que 

passam de 100 (cem), é possível concluir que há concentração de pesquisa em 

algumas comunidades e outras não aparecem nas investigações.  

Assim sendo, além da necessidade de ampliação das pesquisas nas diversas 

universidades, nas suas áreas de pesquisa, há também a necessidade de saber 

mais sobre algumas comunidades que sequer sistematizaram aspectos da sua 

cultura. Neste desafio, os indígenas têm papel fundamental no sentido de adentrar 

os saberes populares e científicos nas suas comunidades, potencializando o 

trabalho nas diversas universidades do Estado da Bahia.  

A partir da constatação da localização das pesquisas na Bahia, o Quadro 3 

(seguinte) demonstra o número de pesquisas usando como palavra-chave nomes de 

etnias da Bahia.  
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Quadro 3 -Etnias Baianas Pesquisadas 

PALAVRAS-CHAVE 

QUANTID. TEMÁTICA 
DE 

INDÍGENAS 
DA BAHIA Mestrado Doutorado 

Atikum 12  02 

Kiriri 19 05 24 

Kapinawá 05   

Kambiwá 03 03  

Kaimbé  03  03 

Kantaruré  05  05 

Pankararé 12 04 16 

Pankaru 00 00  

Pankararu  28 13 01 

Payayá 02  02 

Pataxó  55 18 40 

Pataxó Hãhãhãe 06  06 

Tapuia 09 04  

Truká  08 03  

Tumbalálá 08 02 02 

Tupinambá  193 48 08 

Tuxá 04 02 06 

Xacriabá 12 05  

Xukuru-kariri 30 09  

TOTAL 327 116 115 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, conforme dados da CAPES (2017). 
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Foi possível notar que, as instituições de Ensino Superior variavam muito, 

pois apesar da concentração ser na Bahia, há pesquisas em Instituições de diversos 

Estados.  

Além disto, as universidades do Brasil podem fomentar a pesquisa, o que 

demonstra riqueza nos dados obtidos.  

É importante lembrar também que muitas etnias não se concentram somente 

na Bahia, compondo (atualmente ou noutros tempos) a população de diferentes 

estados. 

Apesar da palavra-chave remeter à temática indígena, nem todas as 

pesquisas que aparecem têm relação com o procurado, mas, quando registrado o 

nome da etnia, esta variação cai.  

Entretanto, nem todas se tratam de indígenas da Bahia, o que pode dar uma 

diferença entre o número de pesquisas e o resultado da coluna à direita: ―Temática 

de Indígenas da Bahia‖. 

Assim sendo, importante se faz que professores da Educação Básica e 

também do Ensino Superior pesquisem as dissertações e teses, para ser feita a 

transposição didática que possibilite maior riqueza no trato sobre os povos indígenas 

da Bahia. Mas, as universidades onde aconteceram estas pesquisas não devem 

parar por aí, devem fazer a gestão do conhecimento do que foi pesquisado na sua 

própria instituição entre professores, estudantes e comunidades epistêmicas25. 

A partir dos princípios democráticos da Constituição Federal de 1988, tem 

sido crescente o número de produções publicadas, bem como de dissertações e 

teses sobre as questões indígenas e isto por si só já demonstra avanços. São muitas 

as comunidades sem estes registros acadêmicos, o que demonstra que os 

indígenas, que têm tido acesso ao Ensino Superior, têm muito a pesquisar sobre 

suas comunidades e em diferentes áreas, como forma de assegurar a gestão do 

conhecimento.  

O Gráfico 3 a seguir, elucida as etnias que aparecem, ou não, nas pesquisas. 

No entanto, mais que pesquisar quantidades, vale a investigação do que instiga, se 

                                                 
25

 Comunidades científicas, tecnológicas, legislativas, religiosas, outras.  
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averigua e do que resulta desse conteúdo pesquisado - isto pode ser tema para 

novas teses.  

 

Gráfico 3 - Etnias Pesquisadas 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, segundo dados da CAPES (2017).  

 

Podemos notar que os Pataxó lideram as pesquisas e, junto aos Kiriri, somam 

mais da metade das pesquisas realizadas. No entanto, é possível inferir que há 

muitos aspectos em diferentes áreas do conhecimento a serem analisados, 

considerando que só os Pataxó, por exemplo, têm muitas comunidades e em 

diversos municípios, portanto com certeza há muito a aprender com estes grupos e 

suas histórias. Ou seja, mesmo a etnia que lidera em pesquisas ainda oferece 

inúmeros questionamentos e processos de investigação e de aprendizagens. E 

assim, diante desta ilustração é importante nos questionarmos:  

 Será que estas comunidades indígenas sabem destas pesquisas?  

 Será que têm consciência desta totalidade de investigações que são feitas, ou 

das que precisam, ou podem ser realizadas?  
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Acreditamos ser importante evidenciar esta questão, porque, com a crescente 

ascensão acadêmica das etnias, estes representantes precisam ter noção do que já 

está, ou não, pesquisado sobre seu povo e sob qual prisma.  

Na perspectiva de continuar ampliando o olhar sobre os trabalhos já 

existentes, numa busca na base de periódicos da CAPES, quando digitamos 

―Saberes Indígenas‖ apareceram 209 (duzentos e nove) itens. Quando pesquisamos 

―Saberes Indígenas para o Ensino Fundamental‖, apareceram 107 (cento e sete) 

itens. Estes tratavam de análises dos trabalhos realizados em escolas indígenas do 

Ensino Fundamental que, dentre outros aspectos, continham citações sobre esta 

etapa da Educação Básica, mas não tratavam de um estudo direcionado 

especialmente para os não-indígenas. Claro que os artigos publicados encontrados 

servem para referendar os estudos, para desenvolver temáticas em diferentes áreas, 

no entanto, o objetivo direto da interação com escolas não-indígenas, não foi 

possível perceber nestes trabalhos.  

Quando pesquisamos a ―Lei.11.645/2008‖ nos periódicos, apareceram nove 

(9) trabalhos, dos quais, dois (2) deles se relacionavam ao trabalho com a Lei 

10.639/2003 e os sete (7) restantes estavam direcionados ao trabalho sobre 

indígenas para não-indígenas. Estes artigos26 tratam a temática indígena abordando 

os seguintes conteúdos: 

 o conhecimento de professores e estudantes numa escola não-indígena de 

um município em Mato Grosso;  

 a relação entre currículo e o ensino da disciplina História;  

 a relação entre estudantes indígenas e não-indígenas numa perspectiva da 

interculturalidade;  

 os livros didáticos de Sociologia e a apresentação deste conteúdo no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 

 representações e práticas de professores de escolas municipais e estaduais 

do Rio de Janeiro;  

                                                 
26

  As informações levantadas sobre estes sete artigos, direcionados ao trabalho sobre indígenas 
para não-indígenas, estão disponíveis no Apêndice B – Artigos relacionados com a investigação. (p. 
264) 
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 a política de identidade que está sendo proposta no Brasil com o fim de 

combater o racismo; 

 etnomatemática xavante: um jogo sobre probabilidade e seu uso para não-

indígenas.  

Com estes resultados percebemos quão importante é uma proposição que se 

adeque diretamente à aprendizagem para o Ensino Fundamental, pois sabemos que 

nem sempre pesquisas acadêmicas se contextualizam nas escolas. Há também a 

necessidade de que seja desfeita a abordagem feita pela mídia que tem sido cruel 

em focar muitas dores que envolvem as comunidades: mortes, baixos índices 

educacionais, subnutrição, conflitos de terra, dentre outros aspectos que em muito 

marginalizam, ou trazem dores, ou transmitem pesar, quando a alegria, a ciência, a 

abundância, a criatividade, a beleza e a altivez também compõe o cenário das 

aldeias. 

Sendo assim, esses princípios democráticos devem assumir ―[...] o direito à 

diversidade como parte constitutiva dos direitos sociais e assim equacionar de forma 

mais sistemática a diversidade étnico-racial, a igualdade e a equidade [...]‖, 

conforme indica Gomes (2011, p. 120).  

A escola necessita ser um instrumento de autonomia política e também 

cultural, sem a submissão histórica, e este é um desafio hoje posto para todos os 

segmentos, direta ou indiretamente, nela envolvidos, conforme alerta Grupioni 

(2004).  

Desta forma, as posições dos indígenas precisam ser reconhecidas (no 

passado e no presente), no imaginário individual e coletivo, conforme lembra Antonio 

Simplício de Almeida Neto (2014, p. 221):  

Desempenhando papéis secundários ou aparecendo na posição de 
vitimados, representados como aliados ou inimigos, guerreiros ou bárbaros, 
escravos ou submetidos, nunca sujeitos da ação, uma vez dominados, 
integrados e aculturados, desapareceriam como índios na escrita histórica 
e, não à toa, estariam condenados ao desaparecimento também no 
presente [...]. 

Os dados do crescimento das comunidades contradizem esta condenação e, 

todo o cenário nacional de políticas raciais levam entes federados ao dever de 

implementar políticas, ao tempo em que nós devemos, no exercício dos pequenos 
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grupos e na perspectiva individual, potencializar a expressão e o sentimento étnico 

na busca de respeito e compreensão aos diferentes jeitos de ser das diferentes 

raízes e comunidades indígenas que existiram e existem.  

Vitimizar os indígenas no contexto histórico os tira do cenário de autonomia, 

de negociação e os coloca num lugar de gente sem capacidade. Assim, ―[...] tal 

vertente historiográfica, da qual ouvimos ecos, retira dos povos indígenas a própria 

historicidade, condenando-os ao desaparecimento. Não há passado, não há futuro.‖ 

(ALMEIDA NETO, 2014, p. 222).  

As formas de usufruir ou negociar alimentos, animais, objetos, dentre outros 

com os não indígenas, as lutas entre si ou as formas de se aliar aos conquistadores 

e de lutar pelas suas liberdades, dão o protagonismo que lhes é peculiar. Este ponto 

de vista da autonomia das populações indígenas, para trabalhar em sala de aula, 

comunga com o que aponta Almeida Neto (2014, p.224): 

Essa perspectiva trazida para a sala de aula confere volume e densidade ao 
ensino de história indígena, com uma abordagem que não fossiliza e nem 
pasteuriza as culturas desses povos, restitui-lhes a condição de sujeitos 
históricos e dando-lhes visibilidade no passado e no presente.  

Essa perspectiva rompe com o ensinar no sentido de repetir os conteúdos 

ano a ano, e se coloca no lugar de aprendiz que precisa de fato aprender e construir 

novos rumos educacionais, desconstruindo uma lógica fundada nos grupos mais 

acentuados na trajetória escolar, e esses, com certeza, não foram os indígenas, 

camponeses, ciganos, quilombolas e de tantas outras comunidades tradicionais. 

Para um trabalho educacional sobre indígenas é preciso pensar no sentido de 

considerar estas comunidades, seus tempos, os seus fatos históricos nos diferentes 

espaços regionais e nacionais.  

Para tanto, as políticas de formação necessitam considerar o que está 

legalizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, em seu Capítulo II, art. 5º, referente 

à formação inicial em nível superior e continuada, para a formação inicial: 

IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional 
e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla 
do processo formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face 
das dimensões psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e 
interativas que permeiam a ação pedagógica, possibilitando as condições 
para o exercício do pensamento crítico, a resolução de problemas, o 
trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança e a 
autonomia. (BRASIL, 2015, p. 6) 
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Para os profissionais de educação renovarem suas propostas pedagógicas, 

nos diferentes anos ou séries da Educação Básica, eles deverão se perguntar 

quanto ao que já ensinam e como ensinam, bem como o que precisam ensinar e 

como poderão ou necessitarão ensinar, reforçando a premissa do que pensam como 

princípios da formação humana. Ou seja, eles precisam repensar como e o quê hoje 

ensinam. 

Necessitam, portanto, de um ambiente educacional mais acolhedor às 

diferenças, que contribua com menos evasão, abandono e mais proficiência nas 

áreas do conhecimento, com a construção de projetos de vida satisfatórios, 

diferentemente do quadro hoje ainda instalado com resultados insuficientes dos 

principais indicadores educacionais, reafirmando o que alerta Luckesi. (2005, p. 46): 

Um educador que se preocupe com que a sua prática educacional esteja 
voltada para a transformação, não poderá agir inconscientemente e 
irrefletidamente. Cada passo da sua ação deverá estar marcado por uma 
decisão clara e explícita do que está fazendo e para onde possivelmente 
está encaminhando os resultados da sua ação.  

Desta maneira, o autor denuncia que a mesma sociedade que busca a 

eficiência permite a manutenção de um sistema educacional com problemas há 

muito analisados. Assim comungando, é mister salientar o alerta de Boaventura de 

Souza Santos (1999), quando diz que a modernidade é incompetente para cumprir a 

tão decantada emancipação social onde os fenômenos culturais são ao mesmo 

tempo econômicos, políticos e culturais. Ou seja, enquanto o sistema educacional 

trabalhar sem foco nos aspectos transversais por Santos (1999) elucidados, está 

fadado a continuar repetindo os mesmos resultados. 

O pensar, refletir e agir educacional, por ainda estar embutido num contexto 

disciplinar, com carências no processo formativo, deixa lacunas quanto a pontos de 

tensão que compõem a dinâmica escolar, que são de ordem étnica, de gênero, 

sexualidade e/ou outros. O currículo necessita ter como um dos princípios a 

formação de sujeitos e, para tanto, é imprescindível que os conhecimentos tácitos, 

cotidianos, do senso comum, componham a dinâmica escolar com o conhecimento 

sistematizado. Esta dinâmica é feita por profissionais que, na grande maioria, 

passaram não só por uma graduação, mas por cursos de pós-graduação, pois as 

dificuldades estão nos dois níveis (Básico e Superior) da educação.  
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Vale lembrar, porém que, Santos (2002), citado por Pereira (2008, p.124), 

―destaca ainda‖ 

[...] o papel dos intelectuais, que adjetiva como ―cosmopolitas‖ [...], a quem 
caberia formulação de um novo senso comum, emancipatório. Nesse 
sentido, caberia a eles um papel destacado no trabalho de tradução, 
considerando como fundamental a tradução entre os diferentes movimentos 
sociais, de diferentes práticas culturais.  

Por isto o currículo fundado entre a intelectualidade e o senso comum e do 

senso comum à intelectualidade colaboram para transformações necessárias, 

possibilitando a produção social do conhecimento e a emancipação dos sujeitos 

envolvidos em suas diferentes vertentes: política, econômica, social e cultural. 

(SANTOS, 1999).  

Diante da necessidade de construção de um sistema escolar com mais justiça 

e igualdade de direitos, acreditamos que se faz necessária uma organização do 

conhecimento que considere não só conteúdos conceituais, mas a temporalidade e 

o processo formativo, que leve em conta o convívio entre professores/as e 

estudantes, como forma de superar práticas desrespeitosas, construindo um 

ambiente escolar de desenvolvimento humano e de aprendizagem contínua. 

Corroboramos com Moreira e Candau (2007, p.18), quando dizem que, 

[...] estamos entendendo currículo como as experiências escolares que se 
desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que 
contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes. 
Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos 
desenvolvidos com intenções educativas. 

Cabe pensarmos então sobre estas ―intenções educativas‖ no contexto de 

indígenas da Bahia e a afinidade com um currículo relevante e significativo, que 

tenha relação entre essas comunidades e os ambientes educacionais. Pois, na 

hierarquização do saber ainda existente, alguns conteúdos são por demais 

valorizados e nem sempre bem ensinados, mas usados como forma de demarcar 

poder. E assim, alguns saberes são subalternizados. Mas é por meio do currículo 

que são expressos os projetos de grupos humanos, porque ali tem suas crenças 

para a construção de identidade.  

A estrutura apresentada para tratar dos conhecimentos pesquisados, as 

intencionalidades do currículo, bem como o papel da educação escolar, serão 
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fortalecidas na próxima seção que discorrerá sobre aspectos a serem repensados 

diante o que já estudamos e possivelmente deixamos de refletir sobre indígenas.  

 

 

2.2. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA: REFLETINDO A SOBREVIVÊNCIA INDÍGENA 

 

Na busca de comprovações, a partir de provocações que intencionam 

(re)olhar o sempre visto, a ciência tem papel fundamental. Repensar as estratégias 

materiais e imateriais desenvolvidas para a sobrevivência indígena é um desafio na 

construção do conhecimento que subsidie a formalidade do currículo escolar. 

Portanto, inicialmente, acreditamos ser importante refletir:  

 O que fez com que europeus, chegando ao Brasil em número tão inferior aos 

habitantes já aqui existentes, conseguissem exterminar tantos seres 

humanos?  

 Quais as estratégias e os recursos que utilizaram para o extermínio?  

Ouvimos nos bancos escolares que as doenças que vieram com os navios 

foram causas de muitas mortes; que as armas de fogo contribuíram para o 

extermínio; que indígenas ficaram encantados observando espelhos, como se 

ficassem embasbacados e entregues à novidade e, por meio de objetos, foram 

enganados.  

Enfim, esses são alguns dos aspectos que ficaram nos ensinamentos 

escolares sobre o cenário do contato, que fortalecem a ideia de que os indígenas 

foram vencidos e que, por consequência, foram se acabando. Considerando aqui 

que, a invasão e a exploração se estruturam com fins eminentemente econômicos, 

importante citar Polanyi (2012, p.295): 

[...] a exploração, num sentido humano evidente, tem sido exercida pelo 
homem branco em tantos casos, tão duradouramente e com tanta 
brutalidade, sobre os povos de todo o mundo, que seria uma extrema falta 
de sensibilidade não lhe reconhecer um lugar destacado em qualquer 
análise do problema colonial. E, contudo, é precisamente a insistência na 
exploração que tende a dissimular aos nossos olhos o fator ainda mais 
pesado da degradação cultural.   
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Invadir as terras, as dinâmicas dos grupos humanos, os corpos, os fazeres, 

os lazeres e tantas outras dimensões, só reafirma o que sabemos do penetrar para 

explorar e degradar culturas. Desta forma, a liberdade da cultura dos que aqui viviam 

é submetida às regras do colonizador, remetendo ao que este autor trata sobre a 

liberdade pessoal, afirmando que: ―[...] ela existirá na medida em que criarmos 

deliberadamente salvaguardas para a sua manutenção, e até para a sua ampliação. 

O indivíduo deve ser livre para seguir a sua consciência.‖ (POLANYI, 2012, p. 280) 

É importante ressaltar que não foram desenvolvidos mecanismos para 

―salvaguardar‖ e manter as estruturas culturais aqui existentes, muito pelo contrário, 

até explicação biológica de que europeus eram mais inteligentes foram dadas e 

formuladas por gerações. Diante do contexto histórico, é pertinente pensar: 

 Em qual momento nos foi proporcionado discutir que a diferença era o próprio 

povo aqui existente (suas lutas, descobertas, inventos, formas de viver em 

grupo etc.), e não um padrão de povo que invadiu com valores 

eminentemente exploradores? 

Jared Diamond (2013, p. 8) trata da expansão colonial europeia, em 1500, por 

todo o mundo e chama a atenção das diferenças não só nas formas de organização 

política, como no uso das tecnologias, e afirma que: ―[...] em boa parte da Europa, da 

Ásia e do norte da África, haviam estados ou impérios que dominavam o metal, 

alguns deles no limiar da industrialização‖.  

Enquanto isso, segundo Diamond (2013), povos das Américas, como Astecas 

e Maias, dominavam impérios com armas e utensílios de pedra, e outros povos 

viviam como caçadores-coletores, e usavam utensílios e armas feitos de pedra.  

Diamond (2013, p.14) afirma ainda que: ―[...] alguns povos desenvolveram 

armas, germes e aço, além de outros fatores que lhes conferiram poder político e 

econômico antes de outros; e alguns povos simplesmente nunca obtiveram esses 

fatores de poder‖. No entanto, chama a atenção para o porquê de serem europeus 

com armas, doenças infecciosas, utensílios de aço e produtos manufaturados a 

invadirem outros mundos, dizimarem povos e deterem o poder econômico e político. 

Isto nos remete a pensar sobre aspectos morais que consistem num espaço a ser 

preenchido na História e também sobre o racismo presente na formação e na 

―soberania‖ de grupos humanos.  
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Diante desta história que, com certeza, escondeu outras histórias, ficam 

questionamentos, tais como:  

 Como, mesmo diante de tantos aspectos em diferentes dimensões que 

invadiram as sociedades daquela época, sobreviveram os indígenas?  

 Como conseguiram vencer essas adversidades impostas?  

 Como então sobreviveram os povos indígenas a essas formas de dizimar?  

Na intenção de entender como sobreviveram é importante lembrar que, nas 

escolas, também ouvimos que indígenas fugiam pelas matas porque conheciam as 

terras e que por isso ficavam em situação ―mais confortável‖ que africanos na 

escravização. No imaginário também foi construída a ideia de que ―índios são 

preguiçosos‖, sendo comprovado nos depoimentos de indígenas contemporâneos, 

onde relatam que assim ainda são chamados, como discorridos no percurso do 

trabalho de Saraiva (2011, p.55-58).  

Essa construção no imaginário brasileiro é refeita por John Manuel Monteiro 

(1994) que, por meio de pesquisas em fontes diversas, ressalta a importância do 

trabalho de indígenas e de africanos no Brasil Colônia, onde o gênero era 

preponderante na divisão do trabalho. Demarca que a preferência era mulheres e 

crianças no plantio e colheita, ―[...] liberando os cativos adultos masculinos para 

outras funções especializadas, tais como o transporte de cargas e a participação 

em expedições de apresamento
27

‖ (MONTEIRO, 1994, p. 67). 

Segundo Monteiro (2014), as formas de prender ou exterminar indígenas 

eram variadas. Uma delas era a expedição ou a chamada armação, que funcionava 

como forma de aumentar a renda familiar em troca de ganho dos que se tornariam 

cativos capturados. Muitos relatos demonstram que indígenas eram conhecedores 

da terra. Monteiro informa também que, em grande maioria, não se fixavam por 

muitos anos num só lugar, e complementa: 

Diversos motivos podiam contribuir para o deslocamento de uma aldeia: o 
desgaste do solo, a diminuição das reservas de caça, a atração de um líder 
carismático, uma disputa interna entre facções ou a morte de um chefe. 
Contudo, qualquer que fosse a razão, a repetida criação de novas unidades 
de povoamento constituía evento importante, envolvendo a reprodução das 
bases principais da organização social indígena (MONTEIRO, 1994, p. 22). 

                                                 
27

  Para a captura de indígenas para o trabalho escravo na época da colonização. 
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Em síntese, os indígenas saiam dos seus lugares por motivos distintos. O fato 

é que a constituição de novos povoamentos permitia a formação de novas 

lideranças que não gozavam de privilégios, porque, segundo Monteiro (1994), 

ficavam com as mesmas atribuições nas atividades de produção. As estratégias de 

gerenciamento dos indígenas, as formas de organização do líder e dos liderados, 

bem como da capacidade de sobreviver, antes e depois da invasão europeia, e os 

estudos sobre o real grau de submissão aos padrões dos invasores são princípios 

para o entendimento da sobrevivência das comunidades indígenas até os dias 

atuais.  

Como já foi dito, no senso comum é possível ouvir que indígenas não foram 

escravizados, pois conheciam a mata e fugiam. No entanto, o domínio veio como 

forma de dizimar e tomar o território no sentido mais cruel da palavra. O uso do 

poder sobre os corpos indígenas é comprovado e marca a história do Brasil, como 

fundamento ao sistema de produção.  

Monteiro (1989, p. 50-57) trata da escravidão e ao mesmo tempo das formas 

de concessão às alforrias num estudo detalhado no estado de São Paulo. Ele 

comprova, perante análise de dados da época, desde as violências físicas às 

simbólicas exercidas junto aos indígenas, e demarca muitos casos de mulheres no 

processo escravista. Numa condição de submissão, tratados como escravos 

naturais, mentalmente inferiores e habilitados somente para os trabalhos pesados, 

como alerta Freitas (2015, p. 464), os indígenas não aparecem no tratamento dado 

às tecnologias, às artes, à criação e tratamento do conhecimento. Desta forma, na 

seção a seguir discorre e alerta para esta necessária discussão no âmbito 

educacional. 

 

 

2.3. EXPRESSÕES TECNOLÓGICAS E ARTÍSTICAS: INDÍGENAS DO 

PASSADO E DO PRESENTE 

 

Sem, nem de longe, a pretensão de uma avaliação científica das tradições 

arqueológicas, mas sim elucidar sobre a criatividade dos indígenas e a preservação 
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do patrimônio histórico, necessário se faz trazer a Lei Federal N. 3.924, de 26 de 

julho de 1961, Art. 2º, que considera monumentos arqueológicos ou pré-históricos:  

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 
testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como 
sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, 
estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado 
idêntico a juízo da autoridade competente (BRASIL, 1961, s.p.). 

Faria (1959), em sua obra sobre peças artísticas zoomorfas28, faz um 

detalhamento da análise de artefatos encontrados e esse conteúdo ajuda ao que 

preconiza a lei acima citada, por meio de uma apreciação de elementos esculpidos 

em rochas duras, utilizando técnicas variadas de refinamento. Ele cita que ―[...] as 

minúcias anatômicas talhadas nas peças levam a supor o emprego de instrumentos 

especiais como buril e raspadores‖ (p. 5). Nesta obra o autor analisa ―A Arte 

Animalista dos Paleoameríndios29, do litoral do Brasil‖ e dá uma ideia das 

expressões tecnológicas e artísticas à época.  

O material (diabásio e o granito róseo) escolhido e as técnicas empreendidas 

demonstram conhecimento empírico, que é resultado de tentativas e de um imenso 

esforço consciente, como reflete Faria (1959). Isto denota um conhecimento das 

matérias-primas locais, um grande empenho na produção técnica e o valor estético 

nas produções. Ele discorre que as peças ―[...] oferecem surpreendente vigor 

plástico e em muitos casos de realismo anatômico incomum‖ (FARIA, 1959, p. 5). 

Segundo Faria, a 

[...] representação dos diferentes animais revela não só conhecimento 
seguro da morfologia dos respectivos grupos – peixes, aves, quelônios, 
cetáceos – como uma sensibilidade especial para a escolha dos elementos, 
plásticamente, mais expressivos. O caráter dessas representações é de tal 
ordem, que um observador familiarizado com a fauna regional raras vêzes 
hesita na identificação dos espécimes (FARIA, 1959, p. 6).  

A simplicidade das linhas, o balanceamento do volume e tantas outras 

características que artistas, estudiosos e admiradores da arte podem encontrar ou 

apontar nas peças escolhidas para ilustrar, que a perspectiva da arte precisa ser 

enfatizada no debate indígena nas escolas.  

                                                 
28

  Livro 7066, encontrado no Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). Acesso entre 16 e 22 de 
março de 2016. 
29

  Primeiros povos que habitaram o continente americano. Também chamados Paleoamericanos. 
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O nível de detalhes na representação nos leva a refletir o que levava a essa 

elaboração das peças artísticas, pois, valor econômico não existia, e nos leva a 

inferir sobre a possibilidade de relação com rituais, festejos ou celebrações. As 

características artísticas dos indígenas são expressões do universo plástico revelado 

nas peças, onde a arte se alia às ciências, o belo ao conhecimento e as formas à 

capacidade de representação. Esse tipo de análise possibilita trazer aos olhos a 

necessidade de pesquisar as pinturas rupestres, mas também esculturas, que 

precisam ser detalhadas no Ensino Fundamental, abordando aspectos de várias 

áreas do conhecimento presentes nos tempos indígenas.  

 

Figura 4 - Esculturas dos Paleoameríndios do Brasil  

 
 

Fonte: Figura 1 e 8 do Livro N. 7.066, APEB30, fotografada por: Valuza Saraiva 
(2016). 

 

A Figura 4 acima demonstra a possibilidade de estudos voltados à anatomia, 

biologia, artes e tantas outras formas de ver esculturas desse porte. Faria (1959, p. 

8) cita que a peça da figura 8 do livro foi ―[...] reproduzida em 1876 no trabalho de C. 

Wiener e, mais tarde, no de Ladislau Netto representa com exatidão morfológica e 

anatômica uma raia, muito provavelmente, uma espécie do gênero Rhinoptera‖. 

Outra peça surpreendente, que enche os olhos por sua riqueza em detalhes e 

demonstração de conhecimento, é a imagem que apresentamos na Figura 5 

(abaixo), que é uma representação ―[...] de vigor escultórico e de morfologia 

                                                 
30

  A peça da Figura 1 e da Imagem 8 do livro: ―A Arte Animalista dos Paleoameríndios do Litoral do 
Brasil‖ (FARIA, 1959), tem 18 cm e pesa um quilograma (se encontra na página 8 do exemplar 7066 
APEB). 
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primorosamente definida [...]‖, conforme registrou Faria (1959, p. 8) no mencionado 

livro.  

 

Figura 5 - Arte dos Paleoameríndios do Litoral do Brasil 

Fonte: Figura 9 do Livro N. 7.066 – APEB, fotografada por: Valuza Saraiva (2016). 

 

A análise das peças feita por Faria (1959) nos remete ao ato de pensar, refletir 

e se questionar, com aporte lógico e também filosófico, além de fundamentos e 

estudos aliados às possíveis realidades daquele tempo histórico. Na solidez da 

discussão de pensar por si, apoiado pela discussão coletiva, a educação básica 

deve contribuir para instigar o pensamento, apreciar o entorno e encantar-se pela 

admiração como espaços multirreferenciais de aprendizagem.  

Ao formular perguntas e ir à busca de respostas, como aponta Dante Galeffi 

(2013) quando trata da necessidade de colocar a questão filosófica da educação 

nacional em processo de investigação, somos desafiados a construir criticidade e: 

[...] é preciso, também, se ter a coragem para projetar os novos espaços e 
tempos de convivência de um filosofar consequente e transformador do 
estado de consciência de si mesmo pelo agir corresponsável e comunitário. 
O passo a ser dado é muito grande. Temos a nosso favor a força do tempo 
ancestral que vem ao nosso encontro, trazendo-nos de volta ao tempo 
instante. Somos levados a decidir pelo mais antigo, o mais arcaico, o 
evidente, o mais sublime dos modos de amar: o amar Sophia! (GALEFFI, 
2013, p.42). 

Levar esta perspectiva artística para o Ensino Fundamental é uma proposição 

a repensar as trajetórias até então vistas no trato com indígenas, que giram em torno 
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da imagem de índios: ao redor da cruz numa missa, ou fazendo troca das suas 

coisas por espelhos, ou pelados, ou ao redor de uma fogueira, ou convivendo em 

ambientes com chão de areia ou barro, com uma oca como moradia, dentre outras 

imagens que são associadas a estes indígenas, como se vivessem sempre num 

mesmo tempo, e também, como se atualmente (ou no passado), todos vivessem no 

mesmo tipo de lugar.  

Assim sendo, como registra Galeffi (2013, p. 42), urge ―projetar os novos 

espaços e tempos de convivência de um filosofar consequente‖.  

As imagens também fazem a construção do indígena que vive na floresta, ou 

seja, nem um pouco se considera os que vivem em pequenos, médios ou nos 

grandes centros urbanos. Mesmo das imagens antigas, pouco (ou nada) fomos 

estimulados a discutir sobre aspectos que permeiam este contexto: modos de vida e 

formas de organização gerencial; descobertas ou estratégias construídas para: 

armazenar alimentos, caminhar, enfrentar diferentes climas e temperaturas, se livrar 

dos perigos das terras, florestas, água dos rios e mares, dentre outros. Este viés nos 

remete a Antonio Fatorelli (2010, p.3):  

[...] a percepção da matéria, sua representação mental e subjetiva, é 
sempre subtrativa, ou ainda, que o centro de indeterminação percebe a 
realidade objetiva sempre segundo o seu interesse circunstancial, 
desconsiderando muitas das suas qualidades físicas constitutivas.  

Diante disto, é interessante pensar o corpo físico – modelos que foram 

demonstrados até então aos indígenas. Nos filmes com indígenas ainda vemos 

muito povos americanos, e estes, consequentemente, falam dos modos de vida do 

povo de lá. Muitos dos penachos feitos em escolas de educação infantil imitam 

esses povos. As pinturas também são feitas sem pensar em cores, e, em muitos 

casos, são desprovidas de sentido, banalizando a seriedade impressa aos rituais.  

As imagens construídas precisam ser localizadas para serem bem 

compreendidas. Necessitam de contexto para que a nação saiba onde estão e como 

são estas pessoas, que pertencem a vários lugares do mundo, mas que, a depender 

do ponto geográfico que se situem, carregam marcas diferenciadas. Vejamos a 

imagem de um índio dos Estados Unidos, o Chefe Joseph – NezPerce, na Figura 6. 
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Figura 6 - Chefe Joseph – NezPerce – Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do fotográfo Edward Curtis (1908)31. 

 

Mediante o exposto, poderíamos nos remeter a algumas indagações:  

 Qual seria a função ou atribuição desta pessoa? Quais os materiais utilizados 

para seus adereços? Quais os significados de cada componente? Será que 

foram usados animais? Quais os possíveis animais utilizados e por que?  

 Neste século, década ou ano, o que será que envolvia este povo em se 

tratando de lutas e vitórias? Qual será a temperatura ou as temperaturas 

deste lugar? Como será a vida conjugal deste povo? Quais os alimentos que 

comem? Quais os seus principais rituais sagrados?  

Já na América do Sul, tomando como exemplo o Povo do Fogo – pois este 

elemento os identificava para se manterem quentes em todos os lugares que se 

                                                 
31

  Imagem que compõe a exposição Legado Sagrado, vista em Brasília (DF), na Caixa Cultural – 
Galeria Principal, em janeiro de 2009. 
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encontrassem -, podemos situar com a imagem32 do povo Selknam33 do Chile, 

apresentada na Figura 7, que segue. 

 

Figura 7 - Indígenas do Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do fotográfo: M. Gusinde (1923). 

 

A partir desta imagem vale à pena questionar, ou aprofundar, sobre o contexto 

que envolve estas indígenas, contexto em que as vestimentas se inserem. Neste 

caso, elas vivem um ritual fúnebre. Situar o ano, o que ocorria neste momento e o 

que ocorre hoje, pesquisar se o povo ainda existe e, em caso positivo, investigar se 

em grupo ou isoladamente, para conhecer e reconhecer sobre esse grupo humano, 

com significado, compreendendo que a escola:  

[...] é a instituição socialmente responsabilizada pela democratização da 
informação científica, na perspectiva de que esta se transforme em 
conhecimento pessoal de indivíduos sociais, compreendidos como sujeitos 
do conhecimento, pela agregação de significados relevantes à formação da 
cidadania (BURNHAM, 2002, p. 1). 

                                                 
32

  O cartão com esta imagem foi adquirido num museu indígena em Santiago do Chile (2009). 
33

  Segundo Gabriel Passetti (2009), no artigo intitulado: Confederações indígenas em luta por 
participação política, comercial e territorial: Argentina, 1852 – 1859, esse povo viveu enquanto grupo, 
no passado. 
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Não é fácil realizar a tradução do conhecimento, por isso a necessidade do 

processo investigativo responsável, que está cada vez mais acessível e ampliado 

por conta dos avanços tecnológicos que resultam em maiores possibilidades de 

disseminação de informações. As imagens de indígenas do Brasil estão muito 

ligadas às comunidades da Amazônia e seus fenótipos. Em grande maioria, 

correspondem àquelas do indígena desenhado nos tempos da colonização. 

Apresentamos abaixo, através da Figura 8, um exemplo do que permeia o 

imaginário coletivo, que é situado com os povos do norte do país:  

 

Figura 8 - Retratos Yanomami - Mulher do Wakatha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Foto da fotográfa: Claudia Andajur (1976)34  

 

Em vista disto vale questionamentos que muitas vezes precisam estar 

presentes nas práticas em sala de aula diante imagens de indígenas, tais como:  

 Onde mora a mulher retratada?  

 O que faz cotidianamente?  

 Qual o significado do que usa? E das pinturas?  

 O que caracteriza os povos do norte do país em se tratando do corpo físico, 

línguas, modos de se alimentar?  

                                                 
34

 Imagem que compôs a Exposição realizada na Caixa Cultural em Salvador, galeria Arcos, agosto 
de 2009.  
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 Há ameaças a este povo?  

 Desde quando é datada a existência deste grupo humano?  

 O que os fortalece enquanto grupo de pessoas?  

Desta maneira, podemos ir situando diferentes povos indígenas, nos 

diferentes lugares em que se encontram, bem como seus distintos jeitos de ser, viver 

e conviver consigo, com os outros e com o mundo. Os adornos podem ser 

importantes pontos de discussão, pois consistem numa forma de resistência das 

sociedades indígenas, constituindo-se numa matriz para tratar essa forma de resistir 

ao tempo.  

 

Figura 9 - Líder Paresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Acervo Valuza Saraiva (2016).  

 

A Figura 9 acima retrata o líder indígena Pareci, Narciso Kazaizase, que 

estava em Brasília, em maio de 2016, para participar do Acampamento Terra Livre. 

Um ancião de 85 (oitenta e cinco) anos que, com vigor e esperança, falava da 

importância de estar na Capital Federal lutando por ideais construídos com seu 

povo, que vive numa comunidade de aproximadamente 100 (cem) pessoas, 

conforme declarou. 
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O contexto35 da imagem interessa quando vamos analisar os adornos que 

podem se diferenciar, ou não, de acordo o momento, pois as etnias se adornam e 

esses adornos trazem a identidade de manifestações culturais. E, como um forte 

marcador de identidade, são utilizados em distintos momentos da vida e em 

situações específicas no meio indígena e não indígena, como uma forma de se 

apresentarem e/ou se colocarem. 

Considerando o lugar que ocupam no seu espaço social, por exemplo, podem 

usar o adorno que demarca esse lugar/posto, conforme a ilustração a seguir (Figura 

10 abaixo), que é a de um avental de um líder, exposto no Memorial dos Povos 

Indígenas, em Brasília. Trata-se de uma peça da coleção Darcy-Berta-Galvão36.  

 

Figura 10 - Avental de Liderança Indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2015).  

 

Observando os diferentes aspectos envolvidos numa imagem, sejam eles 

econômicos, políticos, geográficos, biológicos, históricos, artísticos, dentre outros, 

podemos confirmar que, a arte da imagem favorece o estímulo à mediação e 

fortalece o debate na percepção do que aponta Geertz (1926), ao definir símbolos 

como sendo: 

                                                 
35

  Em maio de 2016, no dia do afastamento da presidente Dilma Rousseff, em Brasília. Indígenas de 
vários estados compareceram para a despedida e ficaram do lado que a apoiava (havia uma divisão 
física de quem era contra ou a favor do impeachment). 
36

  Coleção de peças dos pesquisadores Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro e Eduardo Galvão, Brasília, 
(2015). 
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[...] formulações tangíveis de noções, abstrações da experiência fixada em 
formas perceptíveis, incorporações concretas de ideias, atitudes, 
julgamentos, saudades ou crenças. Iniciar o estudo da atividade cultural — 
uma atividade na qual o simbolismo forma o conteúdo positivo [...]  Os atos 
culturais, a construção, apreensão e utilização de formas simbólicas, são 
acontecimentos sociais como quaisquer outros; são tão públicos como o 
casamento e tão observáveis como a agricultura (GEERTZ, 2008, p. 68). 

Diante disto, quanto mais observamos, mais significativo se torna conhecer de 

perto seus contextos e, como o capítulo trata de repensar aspectos do currículo. Os 

elementos aqui tratados sugerem contribuir às discussões escolares, no sentido de 

dar vida ao que envolve as semelhanças e diferenças do ser indígena nos tempos 

passados e no presente.  

 

 

2.4. RECAPITULANDO 

 

Este capítulo remete a aspectos que são lastros para uma proposição do 

currículo, da formação, considerando:  

 o contexto das pesquisas sobre indígenas da Bahia nas universidades 

públicas, evidenciando a importância de difundir conhecimentos já 

construídos ou a serem investigados;  

 os riscos de um trabalho escolar carente de pesquisa das lutas e do 

protagonismo indígena;  

 imagens e a possibilidade do desenvolvimento de um trabalho considerando 

tempos históricos e as possibilidades de despertar curiosidade e desejo de 

investigação de sociedades indígenas; 

 os documentos legais com foco não só na implementação de políticas 

nacionais ou estaduais, mas na potência que deve ter o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de cada unidade escolar, quanto ao desenvolvimento do 

trabalho sobre comunidades indígenas globais, dos continentes, do Brasil e 

do nosso Estado;  
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 a importância da análise de conjuntura, no sentido de reconhecer a força do 

ganho econômico na relação direta com o cenário de marginalização da luta 

indígena pela terra, dentre outras, considerando tempos históricos;  

 a consideração à ―via do coração‖ e a expressão das dimensões artísticas 

que compôem o cotidiano de indígenas, antes e depois da colonização, e a 

perspectiva da atualidade, sem perder de vista as intenções da colonização 

européia, nas diversas dimensões que invadiram os cotidianos das 

comunidades aqui existentes, dentre outros.  

Aspectos normativos dos indígenas nos documentos do país e da Bahia, 

formas de considerar os povos nas suas características, símbolos de resistência 

cultural, dentre outros aspectos, fundamentam conhecer e reconhecer etnias da 

Bahia, conectando histórias e fazendo relações – esse é um desafio do próximo 

capítulo. Para além de um trabalho com o mundo material para análise das 

informações, o ―Capítulo 3. Indianidade‖ pretende contribuir para compreender 

alguns dos fatos do passado e do presente, por meio de evidências que demonstram 

as formas de tratamento aos indígenas.  
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CAPÍTULO 3 

INDIANIDADE 

 

 

 

“O índio bota um cocar de pena na cabeça não é pra 
mostrar que ele é destruidor, mas que ele faz parte 

do equilíbrio desse planeta. Então o povo todo, a 
sociedade precisa agir mais em cima disso, a 

tecnologia não está na máquina, mas na cabeça.” 

Rodrigo Santana Pedro (Mãdy Pataxó, 2016)37
 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016) 

 

A grande identidade brasileira, podemos dizer, é a diversidade. E, em se 

tratando de indígenas, segundo dados do IBGE (2010), no Brasil existem 305 

(trezentos e cinco) etnias e 274 (duzentos e setenta e quatro) línguas. No tempo 

histórico, seria importante demarcar a atuação política de indígenas antes da 

colonização, e até hoje, como forma de se manterem vivos, apesar do tecido 

histórico do nosso país. Na atualidade, ―[...] é possível pensar em um processo de 

reconstrução da indianidade concernente ao nordeste, à área etnográfica do 

Nordeste, resultante não só dos constrangimentos históricos experimentados, mas 

sobretudo, do processo político contemporâneo, complexo e rico‖ (CARVALHO, 

2004, p. 1). 

As discussões e interações entre os diversos povos, o planejamento, a troca 

de experiências e a organização da luta, para o reconhecimento legal das etnias, 

são pontos dessa riqueza apontada pela antropóloga Maria do Rosário Carvalho, ou 

seja, os encontros fortalecidos nos espaços de transformação pelo ―agir 

corresponsável e comunitário‖, como aponta Galeffi (2013, p. 42). 

                                                 
37

  O professor Mãdy é uma liderança que está sempre presente nas lutas reivindicativas por uma 
educação de qualidade para a sua comunidade e para indígenas do Estado. Esta frase é parte do 
depoimento concedido por meio de entrevista realizada na SEC, no dia 1 de setembro de 2016.  
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Até o início dos anos de 1900, a dificuldade de obter materiais escritos sobre 

os indígenas persistia, por conta do olhar de quem escrevia: geralmente na 

perspectiva eurocêntrica e dominadora. Foi alimentada uma visão de que indígenas 

estavam sendo destruídos. Eles estavam submissos às regras dos territórios que 

deviam habitar, dentre outros aspectos imbricados à identidade. Para exemplificar, 

no levantamento que fizemos no Arquivo Público da Bahia (APEB), foi possível fazer 

contato com folhas do censo. Nosso intuito era localizar nomes indígenas.  

Não sendo historiadoras, nem especialistas em censo, fomos ao APEB para a 

pesquisa em fontes primárias, diante do desejo de fazermos algumas análises, visto 

que as fontes que líamos eram sempre análises de outrem. Diante dos documentos, 

nos surpreendemos com o que vimos e nos emocionamos com as lacunas 

existentes no trato com estes seres humanos. Começamos pelo estudo do censo 

(exemplar ilustrado na Figura 11 abaixo), em busca da maneira como eram 

registrados os indígenas. Deparamo-nos com documentos envelhecidos, claro, mas 

com enorme potência em detalhes.  

 

Figura 11 - Exemplar do Censo38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

                                                 
38

  Documento encontrado no Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), do período de março de 
1602, recenseamento 1855. Esta imagem não é legível e foi colocada para registrar a existência do 
material do censo.  
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Nos maços analisados pode haver modificação na ordem, mas basicamente 

estes são os dados (vide Quadro 4 abaixo). 

 

Quadro 4 – Características humanas no recenseamento de 1855 

NOME IDADE 

N
A

T
U

R
A

L
ID

A
D

E
 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 

E
S

T
A

D
O

 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 

E
M

P
R

E
G

O
/V

IV
E

R
E

S
3
9
 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

Fora os 
brancos, a 
grande 
maioria só 
tem o primeiro 
nome. Ou 
seja, não há 
registro de 
sobrenomes. 

Variadas 
(de 
crianças 
a idosos) 

África  Branco/a Casado/a Escravo Ama de leite Mulher de... 

Bahia Cabra  Solteiro/a Livre Costureira  Agregado  

Portugal Criôlo/a Viúvo/a Farmacêutico  

Nagô Preto/a  

Indiano Ourives  

Eschola/Estud
ante 

Negócio  

Marceneiro  

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, conforme estudos de base censitária 
acervados no APEB. 

 

Nos quadros do censo, havia linhas que continham somente o registro de 

idade, sem nenhum dado a mais, e, no campo observação, registrado ―demolido‖. 

Ficou a curiosidade, mas não foi possível obter repostas para este registro. Muitas 

folhas são de difícil leitura e algumas palavras como nas ―profissões‖, por exemplo 

não propiciavam a leitura, por isto, as folhas acessadas não foram todas registradas.  

Com um evidente recorte de raça, os estudantes que apareciam eram 

brancos e estes tinham sobrenome. Os ―sem sobrenome‖ não eram os brancos. Não 

vimos nenhum branco com nome incompleto, mas em boa parte das folhas 

analisadas pardos e crioulos apareciam com sobrenome, entretanto, os de 

―qualidade‖ registrada como pretos, em sua grande maioria, não havia anotação do 

nome completo.  

                                                 
39

  Nesta categoria ―Emprego/Víveres‖, havia outras classificações, mas não nos foi possível fazer a 
leitura.  
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Uma qualidade que chamou nossa atenção foi ―cabra‖. Até então o que 

havíamos ouvido falar era do animal, ou algumas frases do senso comum tipo: cabra 

bom; cabra ruim; cabra forte; cabra sabido, entre outras. Uma palavra sempre usada 

para os seres humanos, no sentido masculinizado e num tom de certa fortaleza de 

algo em alguém.  

Segundo Lara (2004, apud FONSECA, 2007, p. 119), ―[...] nas fases iniciais 

do processo de colonização, o termo cabra era aplicado em relação aos índios que 

viviam a ruminar feito cabras‖. Avançando nesta discussão, considerando o 

momento histórico, o autor também informa que, ―[...] no século XIX, ele havia 

variado, pois, embora não possamos definir com precisão a sua especificidade, não 

há dúvida que era aplicado em relação à população negra, destacadamente aos 

forros e escravos‖ (FONSECA, 2007, p. 119). 

Conforme análise deste autor, o que ficou para a atualidade foi a vertente de 

gênero, que partiu de concepção de raça (de indígenas para negros). Tomando 

como referência a pesquisa de Fonseca os ―cabras‖ nos maços censitários 

analisados podem já ser parte desta fase de considerar aspectos da masculinidade 

negra.  

Segundo o IBGE (2000-2007)40, ―[...] o primeiro censo no Brasil foi realizado 

em 1872. Até então os dados sobre a população brasileira eram obtidos de forma 

indireta, isto é, não eram feitos levantamentos com o objetivo estrito de contar o 

número de habitantes‖. 

No mapa dos habitantes da Vila de Nossa Senhora da Escada, de Nova 

Olivença, ano 1805, caderno 11, maço 596 do APEB, aparece o registro: ―[...] 

indiana: todos plantas, pesca [...]‖41. E, abaixo desta escrita, há uma lista com 13 

(treze) nomes, sem sobrenomes e sem nenhum outro registro nas demais colunas. 

Somente na coluna ―estado‖ (solteiro ou casado), aparecem alguns apontamentos 

que não tivemos como fazer a leitura. No censo deste mesmo ano, existe registro 

dos indígenas como ―nação indiana‖ (vide Figura 12, que segue). 

                                                 
40

  Item ―1.3. Censos demográficos no Brasil‖, do texto ―Memória: Sínteses históricas. Históricos dos 
censos‖, adaptado de: IBGE > Teen > Censo > Censo 2000 [on-line]. e de: IBGE > Censos 2007 > 
História > Contagem da População. [on-line]. [com adaptações]. Disponível em: 
<https://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/historicos-dos-censos/panorama-introdutorio.html>. 
41

  Não foi possível fazer a leitura do registro completo. 
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Figura 12 - ―Indiana‖ registrado no censo 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 

 

Em meados do Século XVIII, o governo pombalino dá ascensão à Vila, os 

grandes aldeamentos e os menores são transformados em lugares/povoados. Esta 

era a proposta de integrar os indígenas ao projeto de nação, libertando-os. Neste 

projeto, é como se dissipassem as forças e todos estivessem ―juntos‖.  

Segundo Marcis (2004, p.6), a 

[...] maioria da população era indígena, os moradores ―naturais‖ da vila 
também chamados como republicanos podiam, como os demais súditos, 
votar e serem votados, como de fato, muitos índios foram eleitos e 
integraram a Câmara. [...] No entanto, de acordo com os interesses 
revelados nos discursos dos vereadores, ainda eram índios e devido ao seu 
estado ignóbil, ingênuo e a tendência de retornar as práticas incivilizadas e 
ao paganismo, deveriam receber atenção especial que lhes possibilitasse o 
aprendizado dos costumes tidos como civilizados e a proteção contra os 
desmandos dos fazendeiros e madeireiros que exploravam a mão-de-obra e 
os recursos naturais das terras indígenas.   

Em outras palavras, garantiam que os indígenas eram incapazes e ingênuos, 

assegurando seus cargos e rendimentos naquele lugar. A defesa da ―[...] indianidade 

da população consistia na estratégia para legitimar seu poder e conquistar 

popularidade interna e externa junto aos índios, autoridades e demais segmentos da 

sociedade dominante [...]‖, como afirma Marcis (2004, p. 4). 
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Adotadas as normas de urbanidade portuguesas, na tentativa de fazer perder 

as forças indígenas, os índios foram cada vez mais invisibilizados e tratados como 

vindos ―ao mundo civilizado‖. Embora, muitos dos que viviam em áreas mais 

distantes das vilas e povoados tivessem como assegurar-se sem se confundir com 

os demais não indígenas.  

No contexto demográfico, os povos indígenas foram sendo levados a ficarem 

cada vez mais invisíveis. Isto demonstra o quanto eles vêm se fortalecendo a partir 

dos anos 90, quando foi crescente o número de municípios do Brasil que têm 

presença registrada no censo nacional.  

O Gráfico 4 abaixo demonstra que mais de 80% dos municípios do Brasil têm 

indígenas e este dado é como um farol. Faz-se necessário, portanto, revelar, a partir 

dos dados do IBGE esta população indígena: faixa etária e se estão na escola, se já 

passaram pela escola, condições de moradia (urbana, rural, etc.), se vivem em 

grupos de indígenas ou isoladamente, dentre outros aspectos.  

 

Gráfico 4 - Municípios que abrigam indígenas 
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Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora, segundo dados do IBGE (2010). 

 

É Importante o mapeamento e a elucidação da escola quanto a quem ela 

atende, pois, o corpo físico pode não ser o determinante para se reconhecer um 

indígena. O reconhecimento passa pela dimensão política e não somente pelo 

fenótipo. O levantamento do perfil dos(as) estudantes considerando a questão étnica 
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é fundamental para saber como se autodeclaram, bem como para considerar esses 

sujeitos sociais (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - População indígena do Brasil 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora, conforme dados do IBGE (2010) 

 

A análise da população indígena demonstra crescimento segundo o IBGE 

(2010). No entanto, os dados chamam a atenção para que seja questionado:  

 É crescimento demográfico ou um maior reconhecimento da sua identidade 

indígena?  

 O que leva as pessoas, em maior número, a se autodeclararem indígena nas 

últimas décadas? 

Este crescimento passa pelo movimento de reorganização de comunidades 

indígenas do país, que se unem para resgatar, reafirmar e reconstruir costumes e 

projetos de povos perdidos pelas violências firmadas na história contra as narrativas 

de continuidade de indígenas.  

Na Bahia, em 2006, eram registradas 14 (quatorze) etnias. Em 2017, são 22 

(vinte e duas) etnias, segundo os dados da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos 

e Desenvolvimento Social (SJDHDS).  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5q4z9l9bYAhUFg5AKHaX6CI8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justicasocial.ba.gov.br%2F&usg=AOvVaw3cL2pdWfAlwW54c8o4xSDn
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5q4z9l9bYAhUFg5AKHaX6CI8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justicasocial.ba.gov.br%2F&usg=AOvVaw3cL2pdWfAlwW54c8o4xSDn
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Para o reencontro destes povos, as ciências vêm contribuindo através da 

antropologia, da sociologia, da educação e outras que, direta ou indiretamente, são 

fontes de conhecimentos que evidenciam os povos indígenas e potencializam a luta 

pelo reconhecimento, com evidências que comprovam a pertença étnica. É a ciência 

potencializando conquistas dos povos indígenas no âmbito estadual, regional e 

nacional.  

A análise da Tabela 3 (vide abaixo) proporciona compreender o quanto a 

Bahia precisa aprofundar conhecimentos sobre os povos indígenas que aqui vivem e 

sobrevivem. 

 

Tabela 3 - Municípios com as maiores populações urbanas de indígenas do País, em 

números absolutos, por situação do domicílio – Brasil 2010, Urbano 

N. REGIÃO U.F Município POPULAÇÃO 

1 Sudeste São Paulo São Paulo 11.918 

2 Norte Amazonas  São Gabriel da Cachoeira 11.016 

3 Nordeste Bahia Salvador 7.560 

4 Sudeste Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6.764 

5 Norte Roraima Boa Vista 6.072 

6 Centro-Oeste Distrito Federal  Brasília 5.941 

7 Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Campo Grande 5.657 

8 Nordeste Pernambuco Pesqueira 4.048 

9 Norte Amazonas Manaus 3.837 

10 Nordeste  Pernambuco Recife 3.665 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora, conforme dados do IBGE (2010). 
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Claro que há mudanças no quantitativo desta população, dada a passagem 

de tempo do levantamento censitário. Entretanto, é curioso que em municípios das 

regiões nordeste, sudeste e centro-oeste, existam indígenas em números absolutos 

que superam a urbanidade indígena na região norte.  

Interessante também destacar o que não vemos nos livros: Salvador é a 

terceira cidade, em números absolutos, que mais abriga indígenas em área urbana. 

E assim, imaginemos:  

 O que é feito enquanto Políticas Públicas por essa população que mora na 

cidade?  

 Como a escola os acolhe, ou não?  

 Como podemos fazer para que os indígenas se mostrem quando não 

sabemos onde se encontram?  

 Como fortalecer o sentimento de pertença à capital quando deixamos de lado 

a pergunta: como você se autodeclara?  

 E quando perguntamos e não consideramos na formulação de políticas 

públicas nas diferentes áreas?  

Os lugares que os indígenas se encontram nas cidades, as suas idades, os 

postos de trabalho que ocupam (ou não), as escolas em que se encontram (se se 

encontram), são incógnitas que precisamos clarificar.  

Os poderes públicos -, municipais, estaduais e federais - precisam 

implementar políticas de apoio a estes seres humanos de diferentes etnias que 

vivem nas cidades. 

O contexto do crescimento demográfico dos povos indígenas no Brasil toma o 

mesmo rumo na Bahia. Em 201042 eram 14 (quatorze) os povos reconhecidos, já em 

201743, são 22 (vinte e dois) povos. No Quadro 5 seguinte, apresentamos as etnias 

reconhecidas neste Estado. 

                                                 
42

  Dados extraídos do Diário Oficial do Estado da Bahia, de 16 de março de 2010, que criou a Lei 
N.11897, a qual instituiu o Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Indígenas do Estado da Bahia – 
COPIBA.  
43

  Dados extraídos em comunicação da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), no site do 
Governo do Estado da Bahia, publicada em 19 abr.2016, sob o título: ―Etnias indígenas baianas 
reforçam diálogo com o Governo do Estado‖. Disponível no endereço eletrônico:  
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Quadro 5 - Etnias Reconhecidas na Bahia 

ANO ETNIAS RECONHECIDAS ANO ETNIAS RECONHECIDAS 

2
0
1
0
 

Atikum 

2
0
1
7
 

Atikun  

Xukuru-Kariri-Fulmi-ô Xukuru-Kariri-Fulni-ô  

Kaimbé  Kaimbé  

______ Kapinawá 

______ Kambiwá 

Kantaruré Kantaruré  

______ Kariri-Xocó-Fulni-ô 

Kiriri Kiriri 

______ Payaya  

Pankararé Pankararé  

Pankaru Pankaru   

______ Pankararu 

Pataxó Hãhãhãe Pataxó Hãhãhãe 

Pataxó Pataxó  

______ Potiguara 

______ Tapuia 

Truká Truká  

Tumbalalá Tumbalálá 

Tupinambá Tupinambá  

Tuxá Tuxá  

______ Xacriabá  

Xukuru-Kariri Xukuru-Kariri   

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, conforme dados governamentais44.  

 

Segundo dados do IBGE (2010), na Bahia, temos 56.381 (cinquenta e seis 

mil, trezentos e oitenta e um) indígenas que vivem em número maior nas cidades: 

36.320 (trinta e seis mil, trezentos e vinte). Enquanto no campo são 20.061 (vinte mil 

e sessenta e um). Traduzindo estes resultados em imagem, apresentamos o Gráfico 

6. 

 

                                                 
44

  Diário Oficial do Estado da Bahia e Secretaria de Comunicação. Disponível em: 
<http://www.secom.ba.gov.br/2016/04/131937/Etnias-indigenas-baianas-reforcam-dialogo-com-o-
Governo-do-Estado.html>. Acesso em: 13 abr.2017. 
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Gráfico 6 - População urbana de indígenas 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora, segundo dados do IBGE (2010).  

 

Ao contrário do que se pensa, na Bahia o maior número de indígenas está 

nos centros urbanos. Assim, quando as necessidades das escolas, incluírem a 

história e cultura indígena nas suas propostas de educação, ser indígena do campo, 

ou da cidade, é contexto que merece atenção. Com isto, nos surgem algumas 

reflexões: 

 Por que esse número nas cidades?  

 O que levou a este resultado?  

A luta pela educação, a dificuldade de mobilidade com transporte precário em 

muitas regiões e a falta de profissionais para a prestação de serviços no campo 

podem ser alguns dos motivos que levaram a esta migração que, possivelmente, 

tem como raiz a superação da desigualdade social.  

No tocante a aspectos que já estão nas escolas, mas que necessitam ser 

revistos nas suas formas de trabalhar para que os indígenas sejam mais reais e 

menos imaginários, o capítulo continuará na esteira da discussão das lutas e na 

relação com esta indianidade que estudamos. 

 

 



112 

3.1. ADORNOS DE INDÍGENAS DA BAHIA: LUTA PELO FORTALECIMENTO DA 

IDENTIDADE 

 

O povo brasileiro atual está caminhando para valorizar a cultura indígena. 

Construímos uma história para esquecer o passado e os povos indígenas, que 

aprendemos de forma preconceituosa como se fossem atrasados no 

desenvolvimento social. Entretanto, pelo esforço das próprias sociedades indígenas, 

nas últimas décadas, em meio a confiltos, tivemos a oportunidade de reconhecê-los 

em outra perspectiva. 

Adentrando os estudos, vemos quão complexas são as sociedades e quão 

importantes para a formação do território nacional. A análise responsável das 

sociedades indígenas faz compreender que elas têm a mesma perspectiva de 

problemas, conflitos, desafios e conquistas que outras e isto faz deixar de folclorizar 

e entender que as etnias resguardam suas dinâmicas próprias. E, sem exotizar, sem 

colocá-las num patamar de superioridade por admiração, ou ir ao extremo de os 

analisar com o olhar do atraso, como se fôssemos superiores – precisamos entender 

que, como qualquer grupo humano, cada etnia tem seus jeitos próprios para existir, e 

estas, encontraram formas de resistir.  

Como nos alerta Pechincha (2016, p.2-6): 

O índio, enquanto um indivíduo, pode comparecer heroicamente para dar 
valor ao romance e à imaginação da nação. Mas ainda permanece o 
espectro selvagem, estranho e ameaçador, na figuração da sua comunidade 
ao fundo. Mesmo que o indivíduo representado na ficção deseje branquear-
se e vele pelos elementos simbólicos da missão civilizadora, ele é sempre 
um só. Não há uma aliança entre nações que se forme deste casamento. 
Não se casa com uma nação inteira.  

Um dos grandes desejos dos indígenas da Bahia, segundo dados da 

dissertação de mestrado de Saraiva (2011, p. 56-59) é de serem vistos como ―[...] 

inteligentes e capazes [...]‖, pessoas que podem ―[...] contribuir para a vida em 

sociedade, seja no campo ou na cidade‖.  

Uma das maiores dificuldades dos indígenas, depois do problema da terra, é 

a de serem vistos como ―índios de verdade‖. E, um dos aspectos que eles apontam 

como um dos principais pontos de tensão no Estado está relacionado ao seu tipo 

físico, que é fruto da mistura de povos. Eles também comprovam que são cobrados 
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por não corresponderem ao ―indígena da Amazônia‖, em se tratando de aparência 

física que, em muito se distinguem. Desta forma, os adornos são aqui considerados 

elementos de resistência.  

Com base nas crenças e no que se encontra na região, os adereços são 

usados de acordo com o momento, sejam festas, sepultamentos, agradecimentos e 

outros ritos, ou rituais. Para a feitura destes elementos simbólicos, são usados 

diferentes tipos de materiais: sementes, penas, madeiras, palhas, escamas, ossos e 

outras partes de diferentes animais: dos mares, dos rios, dos ares, das terras, 

ferozes, mansos etc., dentre outros elementos da natureza.  

 

3.1.1. Cocar: Semelhanças e Diferenças na Bahia 

Como forma de marcar eventos festivos, sepultamentos, rituais sagrados, 

participar de reuniões, formaturas e outras ocasiões, muitos são os costumes para 

esse lugar do pensar, da inteligência, da ―loucura‖ e da ―sanidade‖, de onde é 

necessário, tal qual no jogo quebra cabeça, raciocinar e agir: a cabeça. Como 

podemos ver na Figura 13. 

 

Figura 13 – Professores numa Conferência 

 

Fonte: Acervo da Secretaria de Educação (2008).  
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Usar adereços na cabeça, pintar e cuidar do corpo físico numa relação com o 

mundo espiritual e natural, são formas que se apresentam em diferentes sociedades 

da humanidade. Estas práticas dos indígenas do Nordeste precisam de visibilidade, 

pois o julgamento quanto ao ser ou não índio ainda é presente nas avaliações de 

não indígenas.  

Para falar da relação do índio com elementos da natureza, o cacique da etnia 

Kiriri, Lázaro Gonzaga de Sousa (2013), afirma45 que ―Índio é um significado porque 

ele nasceu da terra, é filho da terra e volta da terra‖. E, no intuito de assegurar a 

força da luta cotidiana pela afirmação da identidade étnica fora do território indígena, 

Iracema Maiara – Kiriri (2013) diz que: ―Ser índio é aquele que cuida de suas 

tradições, que luta, que batalha pelo o que é seu‖.  

Assim sendo, os adereços são assumidos como uma marca do ser indígena, 

como esta afirmação da identidade na luta cotidiana.  

Segundo dados do IBGE (2010), o município baiano Serra do Ramalho está 

situado no bioma Cerrado Caatinga e tem indígenas Pankaru. Reflitamos então: 

 O que isso quer dizer quanto aos materiais utilizados para confecção dos 

adornos?  

 Quais as influências do cerrado quanto aos animais que lá vivem e os 

alimentos consumidos?  

Para responder estas questões, vejamos a imagem das lideranças Pankaru 

na Figura 14. 

Os indígenas usam o cocar e sua feitura está implicada, dentre outros 

aspectos, ao que a região oferece. O clima, as ofertas daquele meio ambiente e as 

crenças ritualísticas são importantes na decisão do que se faz necessário colocar na 

cabeça. O adereço se apresenta também como forma de demarcar, cuidar e 

valorizar esta parte do corpo. 

 

                                                 
45

  Depoimentos do Cacique Lázaro e Maiara Kiriri, feitos no programa Bahia Singular e Plural. 
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Figura 14 – Lideranças Pankaru 

Fotografa: Valuza Saraiva (2009) 

 

Para a confecção de artesanato indígena são utilizados ossos de animais, 

couros, palhas, plantas, penas, madeiras, conchas, barros, outros.  

Dentre outros aspectos que compõem a arte e a ciência de um cocar, sua 

confecção pode conter distintos elementos entre as etnias e, em muitas, são usadas 

penas.  

Pelo uso das penas, dá para fazer uma uma série de observações:  

 De qual animal?  

 A cor é natural ou pintada?  

 Estão cortadas/aparadas?  

Ilustramos exemplos de alguns cocares de mais algumas diferentes etnias, a 

partir da Figura 15.  
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Figura 15 - Professor Xucuru  

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2011). 

 

Num momento de negociação, a imagem da Cacique, ilustrada na figura 16, 

demonstra o diálogo-imagem e a altivez desse momento, assim como, nesta mesma 

figura, a do pajé a comandar o canto.  

De acordo com a função que exerce na aldeia, o cocar pode ter sua 

identificação. A Figura 16 mostra o pajé Tuxá num momento em que faziam oração 

na sede da Secretaria de Educação, antes da realização de reunião com dirigentes 

do Órgão. Além do canto forte e da forma incisiva para liderar e ―puxar‖ todo o grupo 

que o acompanhava como líder, sempre à frente no domínio do destino a percorrer 

por todos os andares da Secretaria, seu cocar se destacava entre os demais. A voz, 
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o ritmo no corpo e a batida do pé, entoavam a necessidade de percorrer os 

ambientes comuns de cada andar do Órgão Governamental. 

 

Figura 16 – Uma Cacique e um Pajé Tuxá na SEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016) 

 

Sobre esta forma de assegurar suas crenças num ―quadrado‖ distinto aos 

seus círculos, vale o que alerta Jung (1964. p.90): 

Os antropólogos descreveram, muitas vezes, o que acontece a uma 
sociedade primitiva quando seus valores espirituais sofrem o impacto da 
civilização moderna. Sua gente perde o sentido da vida, sua organização 
social se desintegra e os próprios indivíduos entram em decadência moral. 
Encontramo-nos agora em idênticas condições. Mas na verdade não 
chegamos nunca a compreender a natureza do que perdemos, pois os 
nossos líderes espirituais, infelizmente, preocuparam-se mais em proteger 
suas instituições do que em entender o mistério que os símbolos 
representam.  

Naquele momento, aos olhos de muitos, uma negociação estritamente 

financeira, não caberia este ritual. No entanto, os Tuxá revelam que um dos pontos 

de fortalecimento da união entre eles é o sagrado. É a crença nesse Divino, que os 

alimenta para o enfrentamento. Assim sendo, é possível ver que não se deixaram 

abalar pela modernidade expressa no mundo físico do ar condicionado, das janelas 

de vidro, das escadarias e dos equipamentos, que são capazes de registrar para 

condenar, ou valorizar, rituais indígenas.  
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Simbolicamente, o cocar na cabeça, o som do maracá, a batida do pé, o 

canto, a fila humana em procissão, a dança e o entoar nos corredores é uma forma 

de demarcar o território de identidade. É como se dissessem que aquele espaço 

deve estar ocupado também por indígenas.  

Esses corpos com seus adornos, vozes e ações demonstram uma imensa 

coragem para o enfrentamento, que encontra barreiras desde a entrada na SEC, 

quando, por muitas vezes, já encontram policiais46, até as formas de julgar se são 

―índios de verdade‖.  

Penas promovem o voo com as asas, e isto remete à liberdade, pois são 

leves e, agrupadas, servem para proteger o animal. De pouco peso, demarca 

importância com seus distintos tamanhos, cores e formas.  

Segundo Jung (1964, p.91), a 

[...] medida que aumenta o conhecimento científico diminui o grau de 
humanização do nosso mundo. O homem sente-se isolado no cosmos 
porque, já não estando envolvido com a natureza, perdeu a sua 
"identificação emocional inconsciente" com os fenômenos naturais. E os 
fenômenos naturais, por sua vez, perderam aos poucos as suas implicações 
simbólicas. 

Nesta perspectiva, a pena é como se fosse o elemento que não deixa morrer 

esta emoção que é sucumbida em nome da racionalidade. Como elemento de um 

animal, pode ser sentida como parte da relação entre os pássaros e os humanos. 

Nesta interação, o cocar com seus diversos elementos, diante da conceituação de 

Mãdy Pataxó, gera esta relação em cores, formas, e demonstra sentimento de 

pertinência da indianidade que não foi destruída.  

Os indígenas quando se apresentam fora dos seus territórios, geralmente 

usam cocares e demarcam ser indígenas com seus adereços. As tangas, os anéis, 

os palitos de cabelo, os braceletes, as pulseiras, os brincos e as tornozeleiras, são 

adereços que merecem ser analisados na escola, com atenção. Para tanto, é 

interessante um estudo sobre a produção artística das indumentárias e sua relação 

com a cultura de cada povo.  

A Figura 17 ilustra esta demarcação da identidade indígena, fora de seu 

território. 

                                                 
46

  Embora este ato dependa da concepção de gestão. 
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Figura 17 –  Cocares em Mulheres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2009) 

 

O cocar é uma referência, pois as etnias usam, mas não como se repetem e 

são representadas nas escolas, no mês de abril: de cartolina, com penacho, com 

cores quaisquer, sem uma lógica para o evento e sem os materiais, que remetam às 

características de cada comunidade. Há modelos femininos e masculinos, bem 

como há os que são usados por mulheres e homens. Mesmo sendo de uma mesma 

etnia, as formas de confeccionar os cocares e também de se pintar podem variar.  

A Figura 18 apresenta uma foto do professor Onalvo, da Etnia Kiriri, numa 

vinda à SEC/BA, para reivindicar melhoria educacional para seu povo.  

 

Figura 18 – Professor Kiriri 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  
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Da mesma etnia do professor Onalvo (Figura 18), a professora coordenadora 

da educação escolar indígena (Figura 19) usa cocar que mostra mais uma das artes 

do seu povo.  

 

Figura 19 – Professora Kiriri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2017).  

 

Geralmente, além do cocar, os indígenas usam adereços diversos e cantam 

canções que são, em sua maioria, orações. A imagem das mulheres, ilustradas na 

Figura 20 e Figura 21, é um exemplo de adereços femininos para a cabeça. 

 

Figura 20 - Mulheres e Adereços Tuxá  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  
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Figura 21 - Adereço Tupinambá 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

Há artefatos feitos com a fibra do caroá, da palha de ouricuri, da carnaúba, de 

agave e da fibra do croá. Há também tradições seculares na feitura de peças, como 

máscaras rituais para as espraiadas Pankararé e o manto sagrado Tupinambá, 

dentre outras peças para rituais, como:  

 o toré;  

 o awê;  

 o poranci;  

 o praiá etc., ou outros momentos. 

A ideia do uso de indumentárias pelos indígenas nos faz repensar/refazer o 

imaginário de que os indígenas sempre andaram nus.  

Na Figura 22, o professor usa seu cocar numa cerimônia de formatura. O 

mesmo adereço pode ser usado num ritual fúnebre, numa reunião etc. No entanto, 

os elementos simbólicos que compõem o momento é que fazem a diferença no seu 

uso.  
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Figura 22 – Cocar: o igual no diferente  

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2011). 

 

Pelo exposto, cabe então nos perguntarmos:  

 A depender da temperatura, o que usavam para se proteger?  

 Quais os inventos para os pés aguentarem as caminhadas e os corpos 

seguirem ilesos ao frio e ao calor?  

 Quais as regiões que as roupas compunham há muito seu cotidiano e quais 

os materiais para essas roupas?  

Para responder as perguntas, há que se fazerem estudos, idealizar/imaginar 

cenários - composição esta que deverá ser feita em diversos tempos e espaços. 

Desta forma, o viés interdisciplinar dá lastro para a atuação docente e a ―viagem‖ 

discente necessária ao desejo de se descobrir aprendendo.  

Considerando a atualidade, na Bahia há poucas, mas existem representações 

indígenas no executivo municipal. Vejamos na Figura 23 o Cacique com seu cocar 

usado em diferentes lugares e com distintos propósitos.  
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Figura 23 - Cacique e Vereador (2017-2020), em Euclides da Cunha, Flávio Kaimbé  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

Conhecer o objeto cocar e suas diferenças não basta. É preciso também 

reconhecer suas implicações simbólicas, entendendo símbolo na perspectiva 

Junguiana. Assim sendo, Jung (1964, p. 16) diz que, ―[...] embora [o símbolo] possua 

conotações especiais além do seu significado evidente e convencional, implica 

alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós‖.  

Além disto, o mesmo autor fala da demora do ser humano para desenvolver a 

consciência e alcançar o estado chamado civilizado (marcado com a invenção da 

escrita), e que, ainda tem muito a descobrir sobre áreas da mente (JUNG, 1964, p. 

19).  

Então, o uso das indumentárias na cabeça é uma demonstração do 

necessário aprofundamento dos atos simbólicos presentes nas comunidades 

indígenas.  

O povo Pataxó, que fica no sul da Bahia, é uma referência da feitura de 

adereços, inclusive para comercialização dentro e fora do país. Ilustramos esta 

questão com a foto do professor Agnaldo Tukum com seu cocar Pataxó (Figura 24) 
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Figura 24 - Professor Agnaldo Tukum - Cocar Pataxó 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016) 

 

Os eventos que são realizados na Bahia, possibilitam troca e visibilidade da 

arte entre os povos, fortalecendo o posicionamento político que também está 

imbricado no uso dos adornos.  

Sobre isto Souza (2012 (2012, p. 52-53), diz que: 

[...] As trocas de adereços nos encontros entre povos indígenas são muito 
comuns nos dias de hoje. Os Pataxó também trocam: trazem e também 
proporcionam que outros levem os seus adereços. Alguns povos levam-nos 
para tê-los como lembranças, outros levam e passam a usá-los, 
apropriando–se e passando a usá-los em suas festas. Indivíduos de outros 
povos indígenas na Bahia, como Tupinambá e Pataxó-hã-hã-hãe, já 
adotaram alguns dos modelos de adereços usados pelos Pataxó, 
principalmente os dos cocares. É comum encontrarmos pataxós-hã-hã-hãe 
e tupinambás usando-os nos eventos e encontros.  
Atualmente, os cocares feitos pelos Pataxó são, em sua maioria, produzidos 
de penas de galinha e de pato, mas não é muito difícil também encontrar 
um pataxó usando um belo cocar com penas de arara ou papagaio, 
geralmente comprado ou trocado com outros povos. O interessante nesse 
caso é que, nesses últimos anos, os pataxós, ao adquirirem esses cocares, 
os adaptam, transformando-os em um cocar Pataxó, mediante o acréscimo 
das tranças de aricuri com grafismo próprio [...].   

Os momentos variados de encontros entre as etnias são oportunidades de 

fortalecimento e união de propósitos. Quando falamos de identidade, o importante 

não é a consideração essencial no traço físico, mas nos processos que asseguram a 
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sobrevivência cultural. Vejamos na Figura 25 indígenas Pataxó Hã hã hãe usando 

cocares que têm traços, na sua feitura, dos Pataxó.  

 

Figura 25 - Professoras Helena Rodrigues, Butazara Muniz e Margarida – Etnia 

Pataxó Hãhãhãe 

Fotografa: Valuza Saraiva (2013) 

 

Com um fio que une e o formato circular que envolve a cabeça, o cocar é 

também promotor de interação que promove aprendizados pela troca de saberes. 

Desta forma, as imagens dos cocares citados/ilustrados são como uma referência, 

para a investigação dos demais adereços, que são parte da luta e resistência das 

diversas etnias da Bahia. 

 

3.1.2. O círculo que une e reúne 

Este trabalho de pesquisa tem um período previsto para o doutorado, mas as 

indagações com respostas ou não, têm sido uma construção desde o primeiro 

contato com indígenas, nos anos de 1990, como profissional no Centro de Educação 

e Cultura Popular. Nesta instituição tivemos a oportunidade de sair do Estado para 

trocar e aprender com experiências. Ministramos e participamos de oficinas 

promovidas pelas instituições parceiras. 
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Os primeiros contatos com os povos indígenas, por volta de 1997, 

aconteceram nestes encontros por serem também integrantes de grupo de parceiros 

de instituições internacionais. Foi um susto, pois à época um índio com celular na 

mão e discutindo sobre falar várias línguas, foi revelador do quanto achava que se 

sabia dos índios e um atestado do desconhecimento das lutas, propósitos e 

capacidade de utilizar, criar e lidar com tecnologias atuais.  

Até então o fenótipo destas pessoas não causava surpresa, pois, por serem 

do Norte, correspondiam aos índios do imaginário com os cabelos lisos, olhos 

puxados e todo um jeito do indígena ―pintado‖ pela mídia e pelos livros didáticos, 

como se fossem todos iguais aos da Amazônia e como se vivessem no passado, 

conforme aponta a recente pesquisa de mestrado: ―O Índio, no Livro Didático de 

História e a (Des)Construção de Representações pelo Professor Indígena Pataxó‖, 

de Cruz (2016, p.169), que diz, 

O professor indígena pataxó AW critica a forma como geralmente os índios 
são representados nos livros didáticos, muitas vezes fazendo referência a 
uma realidade passada, a um tipo de moradia comum a todos os indígenas: 
a oca; ou a um comportamento: a antropofagia, por exemplo, como se esse 
costume fosse de todos os povos indígenas, e como se fosse algo 
corriqueiro ainda hoje [...].  

Ao desenvolver o primeiro trabalho com os povos indígenas da Bahia, uma 

das curiosidades era saber sobre suas línguas, costume para se alimentar, suas 

vestimentas e seus rituais. No entanto foi possível se deparar com as próprias 

estranhezas ao ver pessoas que não pareciam com os índios do imaginário 

(construído, em muito, pelos livros didáticos). Em pouco tempo este estranhamento 

foi acabando diante de tudo o que foi visto, vivido e sentido quanto ao ser indígena 

na Bahia. 

As rotinas do início das atividades com os cantos para ―chamar a força para o 

trabalho‖ e unir em oração, a fortaleza nos momentos de festas, onde as roupas e 

adereços indígenas tomam seu lugar continuaram surpreendendo.  

Assim sendo, deste ponto em diante resolvemos apresentar imagens como 

referência das etnias da Bahia, tomando como base o ―círculo‖ que se faz presente, 

não como uma forma geométrica, mas como elemento da cultura, o que coaduna 

com a perspectiva do inconsciente coletivo que trata Jung (2002, p. 381): 
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[...] somos obrigados a constatar que, além da consciência, deve existir uma 
disposição inconsciente universalmente disseminada, uma disposição capaz 
de produzir em todos os tempos e lugares os mesmos símbolos, ou pelo 
menos, muito semelhantes entre si. Uma vez que essa disposição é em 
geral inconsciente para o indivíduo, eu a designei inconsciente coletivo.   

Como herança africana, indígena, europeia e outros povos, a roda está 

presente nas distintas manifestações no Brasil e no mundo, favorecendo a 

materialização do que Jung apresenta como ―inconsciente coletivo‖. Como 

exemplo/ilustração, apresentamos na Figura 26, uma ―roda de congratulação‖. 

Num momento de festa, as cores e a vibração para comemorar a vitória numa 

expressão coletiva. Nessa circularidade, a celebração do encontro e dos resultados 

de anos, juntos, num grande propósito: se fortalecer no ato de educar como 

profissionais da educação. 

Sobre este ―círculo‖, Oriolo (2015, s.p.) argui que, 

[...] possui vários significados e sentidos simbólicos em diversas culturas e 
religiões. A forma circular está presente no micro e macrocosmo, encontra-
se na natureza, no corpo humano, nas artes e nas culturas. Representa o 
ciclo, o movimento, a harmonia, a unidade e a totalidade. Os movimentos da 
natureza são cíclicos, como o nascer do sol e da lua, as estações do ano. 
Encontra-se em diversas religiões e mitos, e está presente nos rituais de 
passagem, nas celebrações e em orações.  

 

Figura 26 - Roda de Congratulação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2011). 
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Várias danças sugerem conter e expandir num movimento circular e isso vai 

além de uma roda ou forma, mas experimenta a pertença cultural e a coletividade 

que fortalece o auto-reconhecimento indígena. Na Figura 27, estabelecendo 

contato, partilhando saberes e contribuindo com as produções: é o círculo, uma roda 

de estudo, colaborando na relação entre os sujeitos.  

 

Figura 27 - Roda de Estudo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2011).  

 

Essa disposição humana, em círculo, favorece olhar um para o outro, a 

vigilância e também a possibilidade de melhor visualizar e, assim, dominar. Pode ser 

usada também para o controle, como se faz em algumas prisões arredondadas. Por 

outro lado, permite que os pés saiam do mesmo ponto e, sem um espaço distinto de 

altura, todos estão em ―pé de igualdade‖, aspectos fundamentais nos movimentos de 

luta por melhoria coletiva. 

Como num percurso de ir e vir abrir e fechar, como nas marcas circulares que 

compõem o mundo das artes no oriente e no ocidente. Sobre o círculo, Aniele Jaffé 

(1964, p. 240) lembra que: 

Maria-Louise von Franz explicou o círculo (ou esfera) como um símbolo do 
self: ele expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, 
incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza. Não importa se o 
símbolo do círculo está presente na adoração primitiva do sol ou na religião 
moderna, em mitos ou em sonhos, nas mandalas desenhadas pelos 
monges do Tibete, nos planejamentos das cidades ou nos conceitos de 
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esfera dos primeiros astrônomos, ele indica sempre o mais importante 
aspecto da vida — sua extrema e integral totalização.  

A expressão junguiana revela o ―Self‖ como o ―Si-mesmo‖, a totalidade, a 

entrega do que está inconsciente à consciência.  

Desta forma, é possível relacioná-la ao autoconhecimento, que ―[...] rememora 

o vivido para reconhecer o estado vivente em sua potência maior. A recordação do 

vivido libera o vivente do passado. O vivente então conhece a si mesmo. Nada mais 

difícil do que conhecer a si mesmo‖ (GALEFFI, 2009, p. 22).  

Diante disto, surge nova reflexão:  

 Qual a relação disto com a circularidade nos atos indígenas?  

O círculo como símbolo do conhecer a si implica na intencionalidade de 

reconhecer atos indígenas como fonte desse passado e na possibilidade de um 

melhor reconhecimento do presente.  

Assim sendo, demonstramos uma roda de oração na Figura 28, que mistura 

as variadas religiões num mesmo espaço de canto, pedimos e agradecemos antes 

do dia de estudos.  

 

Figura 28 - Roda Sagrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2006).  
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Na crença de que a busca de si passa por processos individuais e coletivos, 

bem como está intrínseco aos desejos que nascem pela via do coração, que é um 

―[...] lugar da vida inteligente e criadora que reúne na mais bela harmonia, os 

contrários, inclui a diferença e a diversidade, a multiplicidade e a variedade criadora 

sem limites [...]‖ (GALEFFI, 2009, p. 7) – importante ressaltar o ato simbólico circular 

das diversas ações indígenas.  

Muitas vezes, o ato de imitar indígenas passa por ficar em roda e imitir ruídos. 

Para além de estudar os indígenas na mais superficial imitação de sons (ru ru ru) 

batendo na boca e rodando sem significado, é necessário e responsável o ―[...] agir 

transformador [...]‖ que trata Galeffi (2009 p. 6), nesse contato com elementos que 

podem demonstrar o que até hoje nos impede harmonia aos contrários, à 

diversidade e a exploração do potencial criador.  

Observar o que já é feito na sala de aula dos não indígenas, analisando os 

modos muitas vezes equivocados para, a partir daí dar potência ao que de fato 

significa esse modo de ser nas comunidades: uma roda com significado, uma 

circularidade com intencionalidades.  

Vejamos na Figura 29, uma demonstração desta circularidade num espaço 

circular, numa ―Roda da Recepção‖: 

 

Figura 29 - Roda da Recepção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Acervo Valuza Saraiva (2011).  
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Na Figura 30 podemos ver um momento de distração na aldeia Pankaru. As 

diferentes faixas de idade no brincar e entoar no canto e no corpo.  

 

Figura 30 - Roda da Brincadeira - Pankaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2006) 

 

Em distintos espaços de representação, a constatação de que antes e agora, 

indígenas usam o círculo com as mais variadas intenções. A organização de peças 

da Região da Mesoamérica (Figura 31), fotografado no Museu de Arte 

Precolombiano e Indígena em Montevidéu, demonstram a circularidade na 

organização.  

 

Figura 31 - Peças em circularidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  
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Na natureza, na arquitetura, nos modos de viver e na representação simbólica 

de diferentes saberes, o círculo aparece. Neste contexto é pertinente lembrar os 

estudos do ―inconsciente coletivo‖ propostos por Jung que, ―[...] com as suas 

estruturas, os arquétipos e imagens arquetípicas, contribuiu decisivamente e de 

forma inovadora para a interpretação dos mitos, das visões e dos sonhos [...]‖, como 

afirmam Araújo e Bergmeier (2013, p. 102).  

Podemos visualizar um exemplo disto, através da Figura 32, no memorial dos 

povos indígenas em Brasília, com a demarcação do espaço simbolicamente circular.  

 

Figura 32 -Círculo para reunir em Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2015).  

 

Seres humanos carregam em si experiências que trazem na mente por 

herança, pois não nascem como ―tabula rasa‖ e fazem coisas que em toda a 

humanidade se faz. Mas ainda precisamos pesquisar muito para compreender o 

quanto nos irmanamos por meio de práticas, muitas vezes inconsciente. A roda é 

uma forte marca de diferentes povos e os indígenas são os precursores dela em 

terras brasileiras. Desta forma, estudar a roda como uma das marcas do 

inconsciente coletivo da humanidade fortalece o sentido de igualdade, mesmo 

constatando nossas muitas diferenças humanas.  

O ―inconsciente coletivo‖ segundo Jung (2002), 

[...] é uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente 
pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, 
não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente 
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pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram 
conscientes e no entanto desapareceram da consciência por terem sido 
esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca 
estiveram na consciência e portanto não foram adquiridos individualmente, 
mas devem sua existência apenas à hereditariedade. (JUNG, 2002, p. 53) 

Assim sendo, a lógica circular remete a um centro, um lugar para onde tudo 

converge, um ponto de ordem em que - no caso da roda humana - um lugar de 

fortalecer propósitos pelo canto, pelo olhar a si e se manter em igualdade. Talvez por 

isto, nem sempre participamos de rodas. Desta forma, a premissa de chamar à roda 

é uma prática que, no cotidiano adulto do mundo do trabalho não indígena, nem 

sempre se vive ou convive com a circularidade necessária para (re)unir ideias, 

propósitos e crenças.  

Mesmo com todo o histórico de país, esses corpos que pensam e formam o 

espaço circular ousam nas suas formas de conviver com os seus próprios modelos e 

as fugas aos padrões. Essa ―casa‖ de intensa moradia será discutida na secção a 

seguir.  

 

3.1.3. Corpos, vestimentas e pinturas 

Nos diferentes continentes, o corpo é lugar de manifestações. Tatuagens, 

pinturas e símbolos, com distintos significados são expressões culturais que os 

corpos carregam, permanentemente, ou em distintas ocasiões, que expressam a 

cultura de um povo.  

Considerando os diferentes povos indígenas, eles utilizam procedimentos 

usando jenipapo, carvão, urucum e outros materiais, como já é do conhecimento 

comum. A depender dos costumes, várias são as partes dos corpos que marcam 

rituais, ou demonstram a passagem de algum fato importante para aquela pessoa ou 

comunidade. Os cabelos, as orelhas, as pernas, os braços, as costas, a barriga, 

enfim, o corpo é lugar de vibrar e demarcar ocasiões. Essas manifestações variam 

de sociedade para sociedade indígena.  

Propor o estudo sobre corpos, vestimentas e pinturas exemplificado na Figura 

33, é também ter a responsabilidade de considerar que, o que se faz num lugar, não 

necessariamente é feito numa outra comunidade. Na Bahia e no Brasil, há uma 

grande diversidade nas artes corporais indígenas.  
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Figura 33 - Arte no corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

Com os dedos, pincéis ou varetas de madeiras, a pintura é construída nos 

corpos de mulheres e homens. Assim como o anel, a pintura também pode 

demonstrar compromisso amoroso com alguém, ou se está à espera de um 

encontro. O braço pode ser o lugar dessa demarcação. Os motivos podem variar de 

acordo com a etnia, mas merecem atenção e cuidado ao se apresentar o uso da 

pintura como forma de falar da cultura indígena nas escolas. Vejamos na Figura 34 

homens pintando homens, se embelezando para uma importante celebração. 

 

Figura 34 - Pintura como afirmação indígena 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2013) 
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E, quando a proposta é o trabalho com o grafismo indígena, variadas são as 

pesquisas nessa direção, que merecem estudo para o tratamento da temática nas 

instituições educacionais. Estudiosos(as) indígenas mostram resultados de 

pesquisas, a exemplo da dissertação de mestrado de Arissana Souza - Pataxó 

(2012), intitulada ―Arte e identidade: adornos corporais Pataxó.‖  

 A Figura 35 é uma demonstração da arte dessa etnia, onde elementos da 

natureza se cruzam para embelezar e demarcar contextos sociais nas suas 

diversidades e ressignificações estéticas. 

 

Figura 35 - Arte corporal Pataxó 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Acervo SEC (2011). 

 

Com o objetivo ―[...] de descrever os adereços Pataxó, sua produção e uso, 

refletindo sobre sua relação com a identidade e história deste povo [...]‖ (SOUZA, 

2012, p.6), a pesquisadora usa imagens e depoimentos que demonstram o antes e a 

atualidade dos adereços da sua etnia. Neste trabalho ela destaca a importância da 
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história de um povo ―[...] através da memória oral, da relação com o território, e dos 

conhecimentos transmitidos dos mais velhos aos mais novos, sucessivamente‖ 

(idem, p. 85). 

Assim sendo, mesmo usando novas formas ou elementos, a matéria-prima e 

a gestão do conhecimento dos mais novos, através da escuta aos mais velhos, tem 

assegurado à continuidade e fortalecimento da identidade indígena. Vejamos na 

Figura 36 o detalhamento da arte passada por gerações.  

 

Figura 36 - Pinturas para Festividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2011).  

 

A depender do lugar, do motivo e da intencionalidade de expressão, o uso das 

vestimentas indígenas é sim uma forma de luta. Vejamos o que aponta a 

pesquisadora indígena, Souza (2012, p. 43):  

[...] ainda hoje é possível constatar, nos meios acadêmicos, e mais ainda 
entre a população em geral, uma concepção estática das culturas dos 
povos indígenas. Mudanças, empréstimos, criações e invenções, mesmo no 
âmbito do contexto histórico brasileiro, parecem ainda não caber nas 
mentes das pessoas em relação aos povos indígenas. 

Entendendo que luta consiste também em enfrentar a forma de vestir, quando 

este vestir não corresponde ao padrão dos modelos apontados como vigentes -  a 

troca entre indígenas (desde os saberes aos materiais e produções) é uma forma de 

fortalecimento individual e coletivo.  
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Por outro lado, não é cabível exigir que indígenas andem somente com esse 

tipo de vestimenta, pois essa ―pureza‖ esperada não compõe a vida de povos e sua 

autenticidade coexiste num contato cotidiano fora dos seus ambientes. Para tanto, 

vale o questionamento:  

 Esse desejo do passado nesses corpos não seria uma forma de novamente 

impor a essas vidas, tal qual feito na história? 

Composta por estudantes do magistério que concluem o curso com as 

vestimentas da sua etnia, a Figura 37 e a Figura 38 demonstram a estética daquele 

momento. 

 

Figura 37 - Mulheres e Homens Tupinambá na Formatura Indígena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2011). 

 

Figura 38 - Mulheres Pataxó na Formatura Indígena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2011) 
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Para além de pintar as crianças nas escolas, de forma descontextualizada, 

sem um traço que traga este trabalho indígena, vale o olhar mais apurado à trama 

presente no tecido das pinturas corporais de indígenas da Bahia, como 

exemplificamos na Figura 39, onde podem ser vistos diversos padrões geométricos.  

 

Figura 39 - Pinturas usadas nas costas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2013).  

 

No Norte ou no Nordeste, os indígenas têm suas características e o pleito é 

refazer o jeito de pensar como se alguns fossem ―caboclos‖, ―misturados‖, ou outras 

nomenclaturas construídas que acabam por colocar graus em quem é mais ou 

menos indígenas.  

Todos compõem o grande tecido histórico de Brasil que resulta no indígena da 

contemporaneidade.  

São muitas as formas de se vestir, se arrumar e se pintar (no rosto ou noutras 

partes do corpo).  

Com cores e materiais variados de acordo o contexto indígena, confirmamos 

na Figura 40 e na Figura 41 o ser e viver de nações nas pinturas e adereços.  
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Figura 40 - Pinturas e adereços 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2017).  

 

 

Figura 41 - Adereços Tupinambá, na CONEEI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 
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Contudo, conforme chama à atenção Aracy Lopes da Silva (1993, p. 132), a 

intenção deve ser ―[...] informar corretamente; abrir caminhos para a compreensão 

da sabedoria, das peculiaridades e da riqueza de vida presentes nas sociedades 

indígenas; sensibilizar para a situação dramática que esses povos têm enfrentado ao 

longo da história‖. Desta forma, evidenciar lutas, resistências e expressões da 

coletividade divulgada nas danças, nos cantos, nos rituais e nos projetos de povo 

que existem e resistem na atualidade.  

 

 

3.2. (RE)CAPITULANDO 

 

Tratar sobre os povos indígenas deve ser uma responsabilidade da educação 

escolar, pois já passou do tempo de se indignar com a superficialidade ao tratar 

desta temática na escola. Os dados quantitativos registrados no início do capítulo, 

por meio do estudo do censo e crescimento demográfico, trazem os números que 

comprovam onde estão indígenas no campo ou nos centros urbanos. Nesse sentido, 

a partir das investigações sobre a indianidade e o que as instituições educacionais 

necessitam ilustrar, convém elucidar sobre:  

 o lugar de indígenas e negros nos documentos oficiais, pois são evidências 

da discriminação existente pós exploração europeia; 

 indígenas no campo e na cidade e suas condições: laboral, de saúde, de 

moradia, educacional, etária, municípios de residência, dentre outras; 

 adornos como símbolos de resistência em práticas sociais e políticas; 

 pinturas: seus contextos nas festividades e nas lutas.  

O capítulo a seguir, ―Capítulo 4. Enfrentamentos Educacionais‖ dá 

continuidade ao tratamento das lutas de indígenas da atualidade, considerando a 

perspectiva da educação escolar indígena, suas frentes de trabalho e reivindicações. 
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CAPÍTULO 4 

ENFRENTAMENTOS EDUCACIONAIS 

 

“No trabalho, a gente precisa é de ação e não só escrever 
planejamento”. 

Merk Pataxó (2017)47 

 

 

Quando os indígenas chegam à Secretaria da Educação, algumas pessoas 

logo demonstram curiosidade e tiram fotos, filmam, conversam e demonstram querer 

saber sobre a cultura. Outras ficam envolvidas nos seus setores como se nada 

estivesse acontecendo - é como se não estivessem vendo aquelas pessoas que não 

fazem parte daquele cotidiano. Outras observam de forma acolhedora, buscam 

saber no que podem ajudar e são solícitas ao momento. Como disse Suzana 

Martins48: ―[...] indígenas sempre vêm em busca de direitos negados‖. 

No entanto, existem as pessoas que se trancam nos seus ambientes e 

chegam a revelar o medo dos indígenas. Percebemos a visão do índio selvagem, a 

indiferença, a folclorização, o paternalismo e os que têm uma visão dos problemas 

enfrentados pelos indígenas, sem marginalizar.  

O ano de 2016 foi o período de observação no Órgão Governamental. 

Observar a chegada considerando aspectos como: o planejamento dos gestores da 

SEC para receber os indígenas com balanço  das intervenções realizadas, ou não; a 

forma como eram recebidos e se comportavam os indígenas; a logística para chegar 

a Salvador e se abrigar na capital, dentre outros – foram alguns pontos previamente 

traçados à observação, mas que sempre eram ampliados diante das dimensões que 

emergem num momento nem sempre possível de planejar.  

                                                 
47

  Merk Pataxó, compõe a equipe da coordenação indígena da SEC. Essa frase ela usou numa das 
reuniões de planejamento do trabalho que fizemos nas comunidades sobre o PPP das escolas 
indígena – outubro 2017.  
48

  Ex Coordenadora da Educação Escolar Indígena e funcionária da SEC, depoimento dado em 2014 
sobre a coordenação e as lutas indígenas.  
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A cada vinda dos indígenas, velhas reivindicações e novos desafios. Esta 

chegada, na grande maioria, é imprevisível - chegam de ―surpresa‖. E, como afirma 

Agnaldo Conceição de Jesus49: ―[...] quando a gente vem é porque as demandas 

foram acordadas e não foram atendidas‖. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos, homens e mulheres compõem os grupos. Independentemente da idade e do 

gênero, todos estão na luta. 

Os principais pontos de pauta de reivindicações são: reforma ou construção 

de escolas, pagamento e desempenho dos serviços de transporte escolar, materiais 

didáticos, número de profissionais de apoio e do magistério, pagamento de salários 

de profissionais não efetivos, dentre outros mais específicos de cada comunidade. 

No entanto, também pode haver demandas de resolução de conflitos internos às 

comunidades.  

Como pesquisadora, o que despertou para olhar essa luta na SEC: uma vinda 

dos Pataxó Hãhãhãe, em 2009, que tinha como principal ponto de pauta, 53 

(cinquenta e três) carteiras. A partir desse fato foi possível pensar: tantas escolas 

com carteiras jogadas no canto e os indígenas enfrentando estrada, noites mal 

dormidas e as adversidades da gestão pública para algo tão ―pequeno‖ aos olhos de 

muitos. E é assim, uma luta pelo mínimo que é o máximo, quando se vive diante da 

precariedade e escassez, resultado do planejamento e execução insuficientes às 

demandas dos diversos espaços educacionais.  

Em janeiro de 2016, mês com ano financeiro ainda fechado, final de tarde, 

chegaram à SEC indígenas Pataxó para reivindicar o já reivindicado. A equipe 

técnica da Coordenação Indígena foi até o superintendente de políticas para a 

educação básica e, arrumada a sala, os indígenas foram recebidos. São chamados 

representantes de variados setores para responder sobre suas pastas. Alguns mais 

nervosos outros mais calados, mas sem perder de vista o foco da necessidade de se 

sentar à mesa para negociar.  

Uma das lideranças Pataxó dizia: ―[...] só vamos sair daqui com um 

documento assinado com as datas que vão resolver cada um dos nossos 

problemas‖.  

                                                 
49

  Tukum Pataxó - Coordenador Indígena do Núcleo Territorial de Teixeira de Freitas. 
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O representante das construções, dos pagamentos dos terceirizados, dos 

transportes e do setor pedagógico, sentaram à mesa (vide ilustração na Figura 42).  

No entanto, a fome, a sede daquele momento era pelo básico, e no que é 

primordial, não aparece diretamente o pedagógico, mas as dimensões 

administrativas e de infraestrutura.  

 

Figura 42 - Mesa de Negociação na SEC 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

Nesse momento não foram resolvidos os problemas, mesmo depois de mais 

de três horas de conversa e negociação. Entretanto, não retornaram aos seus 

municípios, ficaram para uma negociação com o Secretário de Educação no outro 

dia.  

A coordenadora da educação indígena providenciou local para dormirem e se 

alimentarem noutro órgão governamental, que tem como abrigar.  Isso é feito 

geralmente na Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) ou no Instituto 

Anísio Teixeira (IAT).  

No dia seguinte, retornaram à SEC e foram recebidos pelo chefe de gabinete 

e equipe. A Figura 43 ilustra este momento. As negociações fluíram e houve vários 

momentos de tensão porque as respostas positivas nem sempre apareceram. 

Retornaram às comunidades com as promessas escritas no papel.  
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Figura 43 - Negociação no Gabinete do Secretário 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 

 

Rosilene Cruz Araújo, a primeira Coordenadora Indígena na SEC, é 

historiadora, fez mestrado em educação pela UNEB, atualmente é professora do 

quadro efetivo da Universidade Federal do Amapá, participa das lutas de diversos 

movimentos e tem longa história em lutas educacionais em âmbito regional, estadual 

e nacional. Em entrevista sobre desafios de ser gestora na SEC, ela declarou:  

É um desafio, pois estar no Governo e ser indígena é complicado. Ora os 
índios dizem que eu estou sendo mais Governo do que Movimento Indígena 
e ora o Governo diz que eu estou sendo muito o Movimento Indígena. 
Então, é um jogo de cintura muito complicado. No entanto, o trabalho da 
equipe da coordenação é fundamental para o desempenho e também na 
recepção e tomada de providências às demandas dos indígenas. Outro fator 
importante é a continuidade da ida às comunidades e os meus estudos – 
essas duas coisas fortalecem as práticas na gestão. (ARAÚJO, 2016).  

O território SEC foi ―tomado‖ por dois dias de negociações e, ao final de cada 

um desses dias, o toré foi embalado. Os pés tocavam o chão como demarcação, as 

vozes clamavam por justiça e ao mesmo tempo se permitiam brincar com palavras e 

letras. A circularidade da dança agrega indígenas e não-indígenas, que se permitem 

entrar na roda, e assim, concluíam essas horas de intenso trabalho.  
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Contudo, como não há nenhuma exigência, acompanhamento e regularidade 

ao cumprimento dos Estados e Municípios quanto à base legal já conquistada pelos 

indígenas, a intersetorialidade necessária à efetividade das políticas fica dependente 

da boa vontade dos gestores públicos efetivarem ou não.  

A educação escolar indígena, desenvolvida no contexto dos sistemas de 
ensino existentes, apresenta vários problemas, impedindo que os princípios 
e as diretrizes nacionais sejam colocados na prática. Nos encontros sobre a 
temática, os diversos sujeitos que tratam do tema no país têm 
compartilhado da compreensão com relação à impossibilidade da educação 
escolar indígena ser desenvolvida dentro dos sistemas de ensino 
existentes, reivindicando a criação de uma nova estrutura para desenvolver 
essa política educacional [...]. (ALMEIDA, 2010, p. 32) 

Esta autora faz uma crítica necessária ao sistema vigente e corrobora com o 

que é comprovado na dinâmica sistêmica: morosidade e pouca compreensão das 

especificidades indígenas.  

Chegar a ter escola nas comunidades foi uma luta, ter alguns prédios 

construídos como escolas foi outra luta, assegurar um concurso para professores/as 

indígenas foi mais uma luta e ainda persiste a luta para melhorar e assegurar o já 

conquistado e o que precisa ser conquistado.  

 

 

4.1. QUEM NÃO PODE COM A FORMIGA NÃO ASSANHA O FORMIGUEIRO50 

 

Em março de 2016, representantes da SEC e Secretaria de Justiça Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social recepcionaram indígenas no auditório do 

subsolo da Secretaria da Educação. Gestores governamentais de um lado e 

indígenas do outro. Cara a cara, negociaram - conforme apresentamos na Figura 44 

- os mesmos problemas: construção e manutenção das escolas, quadro de 

funcionários, pagamento de pessoal, transporte e materiais. O pedagógico, mais 

uma vez, não foi evidenciado.  

 

 

                                                 
50

  Trecho de canto entoado por variadas etnias. 
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Figura 44 - A luta da negociação 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

Das 9h da manhã às 12h45min da tarde a reunião seguiu com debate de 

perguntas a cada setor. A sensação era de que os problemas eram intermináveis, 

que novamente não haveria um período para ver resolutividade. Quando se tratava 

de recurso financeiro o ritmo de negociação era duro. O cacique Babau em dado 

momento disse:  

A nossa estrada, a nossa escola, a nossa alimentação escolar, os cursos 
oferecidos na Serra do Padeiro são lutas nossas, nós é que fizemos porque 
nós somos uma nação e eu como cacique tenho autoridade no meu lugar 
pra lutar pelas coisas que necessitamos (CACIQUE BABAU

51
, 2016). 

A liderança deixou evidente que a dependência governamental precisava ser 

mínima para obter resultados, e que, sua atuação necessitava ser forte para levar 

resultados para o seu povo, pois, além de muitos espaços educacionais com 

ambiente físico precário, havia problemas de ordem administrativa que traziam a 

vinda dos indígenas à SEC. E assim, se sucedem as vindas a Salvador.  

Aqui registramos as vindas ―surpresa‖, pois as chegadas para resolver 

problemas mais individualizados e que não dependem de reuniões, mas de pesquisa 

em setores, são uma constante.  

Seguindo os dias, em julho de 2016, mês tenso com um grande problema na 

Rede Estadual, que era a falta de pagamento aos terceirizados por problemas com 

as empresas contratadas. A SEC afirmou e comprovou ter feito o pagamento às 

                                                 
51

  Depoimento do Cacique Babau da etnia Tupinambá. 
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empresas e essas não repassaram aos seus colaboradores. Os indígenas vieram 

negociar e trazerem outras demandas.  

O estado de tensão, as poucas respostas, o medo da invasão e o racismo 

institucional criam as barreiras. As peles, a formação acadêmica, a cor dos olhos, o 

lugar de onde vêm, o perfume, o sotaque, a marca da bolsa e das roupas, o cabelo e 

o tipo de reivindicação trazem a recepção ou repulsa na hora de receber.  

É fato que não são todas as pessoas, mas a grande maioria demonstra sim, 

desdém e julgamento às demandas indígenas. Um pouco do momento ilustrado na 

Figura 45. 

 

Figura 45 - Recepção da SEC: Aguardando liberação à entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

Naquele dia houve também o encontro com estudantes de variadas escolas 

de Salvador (vide Figura 46). Eles também vieram reivindicar uma escola limpa, 

com alimentação e favorável ao desenvolvimento das aulas, por conta do atraso na 

falta do pagamento do pessoal de apoio.  

Foi um período que, na frente da SEC, se constituiu um grande palco de 

reivindicações.  
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Figura 46 - Indígenas e Estudantes de Salvador: Luta na frente da SEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva, 2016.  

 

Diante de todo o tensionamento do dia, os indígenas foram levados para o 

auditório da Fundação Luis Eduardo Magalhães. Lá ficaram à espera dos dirigentes 

da SEC para as tratativas. No final da tarde, os dirigentes chegaram para discutir 

cada ponto de pauta, sob as reclamações iniciais dos indígenas pela espera. Após 

alinhamentos dos pontos tratados, dormiram na EBDA, e, no outro dia seguiram para 

suas aldeias.  

Ainda no mês de julho de 2016, os Kiriri também vieram reivindicar melhorias. 

Neste dia, chegaram muito cedo. Antes das 7h já se encontravam na porta da SEC e 

conseguiram subir. Nossa conversa foi acompanhada de café e biscoitos. A 

Coordenação Indígena (CIN) os recepcionou e fizemos um bate-papo sobre o 

objetivo da vinda (o mesmo de sempre), mas, desta vez, com um componente de 

conflitos internos quanto à atuação de profissionais da educação e a necessidade de 

medidas, para que um professor atuasse aonde a comunidade apontava.  

Novamente estavam presentes pessoas de várias idades. Foi perguntado ao 

professor sobre a participação das crianças na luta (como podemos ver na Figura 

47), e ele respondeu: 

Ela faz parte da coletividade. Nosso trabalho é sempre no coletivo e a 
criança tem que estar na educação desde o princípio, desde quando ela 
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nasce ela tá recebendo educação de toda a sua família, dentro de casa, na 
pesca, na caça. (ONALVO

52
, 2017) 

 

Figura 47 - A luta nas várias idades 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016) 

 

Seja na iniciativa privada, ou nos órgãos governamentais é possível perceber 

como as equipes se preparam, ou não, para a recepção de cada grupo humano. E o 

tipo de preparação está presente em todos os segmentos, independente do lugar 

que ocupe em organogramas. O racismo tem relação com o corpo e assim, com os 

símbolos guardados em nós ao olhar as características. Ele pode se fazer presente 

desde o atendimento, nas recepções, até a mesa de negociação. A escuta a 

determinados grupos é uma, a forma de falar varia no tom e na medida das palavras 

e isso independe de gestão de A, B ou C. O que foi concebido na história sobre os 

indígenas se constitui uma intensa e cotidiana luta para revirar e demonstrar que 

somos iguais nas diferenças. 

Diante dos cenários vistos e sentidos desta luta indígena da atualidade é 

possível pensar do lugar de pedagoga, coordenadora pedagógica do quadro efetivo 

da Rede Estadual:  

 O que essa profissão tem a aprender ou a ensinar sobre a equivalência das 

experiências humanas?  

                                                 
52

  Depoimento do Professor Onalvo – Kiriri. 
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 Quais os esforços para haver relacionamentos mais equânimes?  

Não vemos outra resposta se não a tão decantada ênfase do olhar, cuidado, 

visibilidade e respeito às diferenças. Essa proporcionalidade entre indígenas e 

―brancos‖ ainda se mostra distante, mesmo porque a intencionalidade ainda é de 

neutralizar o preconceito. O exercício cotidiano de se ver racista e preconceituoso 

fica no olhar ao outro e pouco a si. E, saindo do olhar individual, medidas e 

discussão periódica do racismo institucional são necessárias para evidenciar 

sombras organizacionais. 

A sombra aqui se assenta na visão junguiana dos conteúdos ignorados que 

se alojam no inconsciente e que, para melhoria, precisam ser trazidos à consciência. 

Ou seja, o racismo e o individualismo precisam ser vistos como conteúdos que se 

teme, que se despreza e assim, pouco se avança em relações mais inteiras, pela 

dificuldade de aceitar em si e, consequentemente, na coletividade. Em ambientes 

institucionais, se não tratamos as dificuldades nas relações e não cuidamos dos 

cotidianos e suas tensões, pouco evoluímos como um lugar de solidariedade, de 

acolhimento e de resolutividade mais equânime.  

 

 

4.2. TRABALHA, TRABALHA OH TRABALHA GUERREIRO53 

 

Durante a pesquisa foi possível a realização de três seminários para tratar da 

questão indígena na SEC. No primeiro foi planejada a apresentação de pesquisa de 

servidores estaduais da SEC: Rosilene Cruz (Tuxá), Sonja Mara Mota Ferreira e 

Valuza Saraiva - que investigaram temáticas indígenas nos seus mestrados. Não foi 

possível a participação da Professora Rosilene por ter que responder demandas 

urgentes fora da instituição. Houve a participação de colegas de diversos setores e 

as perguntas, os sorrisos, as surpresas e o acolhimento ao trabalho foram 

evidenciados.  

                                                 
53

  Trecho de canto Tupinambá. 
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No segundo seminário pudemos contar com a presença do estudante de 

Direito da UFBA, o indígena Taquari Pataxó, e, do Doutor e Filósofo Daniel 

Munduruku.  

Importante ressaltar que o número de pessoas como público que assistia foi 

uma média de 100 (cem) pessoas. Contamos com ampla divulgação e apoio da 

Assessoria de Comunicação (ASCOM). O público poderia ser maior, dado os mais 

de 1 (um) mil funcionários que servem no prédio, mas a avaliamos como vitoriosa e 

profícua pela semente plantada e com a calorosa recepção dos colegas nos dois 

primeiros seminários. 

Estes momentos demonstraram no Órgão Governamental o quanto é 

importante ouvir os indígenas e suas lutas cotidianas. A intenção foi trazer uma visão 

mais real dos povos indígenas da atualidade, para que cada servidor pudesse 

conhecer e reconhecer desafios postos dessa educação diferenciada, sem perder de 

vista o que aponta Gersen Baniwa: 

A educação escolar indígena não tem nenhuma tradição em controle social 
efetivo. É importante destacar que isso ocorre não apenas com a educação 
escolar indígena, mas com toda a educação brasileira. Não se tem 
informação, na história brasileira, de experiências com instrumentos de 
controle social amplos, representativos e deliberativos no seu sentido pleno 
(BANIWA, 2010, p. 37). 

Portanto, quem planeja, efetiva e avalia as políticas públicas, precisa ouvir e 

debater aspectos que dizem respeito às comunidades. O necessário controle social 

é fundamental na educação baiana e brasileira, mas é quase inexistente. Se fosse 

considerada a base legal que se estrutura na cidadania, autonomia e participação 

indígena deixaríamos de lado os fundamentos conservadores, excludentes e 

injustos, como alerta Baniwa (2010). 

Na crença de que o trabalho individual e coletivo vai fazendo a diferença, os 

seminários formam ecos para a efetividade de políticas, e, ao mesmo tempo, para 

um maior fortalecimento na atuação de lideranças indígenas na SEC - lugar que, por 

natureza, precisa se fortalecer intersetorialmente para ser mais inclusivo, justo e 

aberto às diferenças.  
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O terceiro seminário aconteceu no final de 2016, com forte atuação da 

coordenação da Educação Indígena (CIN), tendo como Coordenador Rafael 

Barbalho. A mesa foi composta (Figura 48) por estudantes indígenas do ensino 

superior, e também, por Daniel Munduruku, mais uma vez na SEC. 

 

 

Figura 48 - III Seminário Indígena na SEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

A luta por educação escolar se constitui um campo de batalha com os 

governos e, apesar dos avanços, há problemas desde a dimensão de infraestrutura 

às questões pedagógicas e relacionais. São precários o planejamento, a execução e 

a avaliação das intervenções junto às comunidades indígenas. É quase inexistente a 

avaliação dos processos. São anos em que os problemas se arrastam.  

Diante disto, a antropóloga Aracy Lopes da Silva afirma: 

O relacionamento dos governos nacionais com as minorias étnicas, 
notadamente indígena, não se libertou, ainda hoje, de uma forte dose de 
colonialismo. Concretamente, as atitudes oficiais são autoritárias e 
impositivas ou (o que é o outro lado da moeda), assistenciais e 
paternalistas. As medidas e o discurso oficiais revelam tal postura com muita 
nitidez [...]. (SILVA, 1993, p. 136) 
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Apesar de terem se passado mais de 20 (vinte) anos desta afirmação, não há 

mudanças consideráveis neste tratamento. Entraves existem nas esferas municipal, 

estadual e também federal. Basta ver as condições de muitas escolas indígenas e a 

precariedade presente nos seus anexos escolares, reconhecendo que há avanços 

em construções de unidades em comunidades indígenas urbanas ou do campo. 

 

Figura 49: Alguns exemplos de espaços escolares indígenas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

 

4.3. MEU ARCO E MINHA FLECHA54: MIRANDO CONHECIMENTOS  

 

A ideia do arco e da flecha é justamente para repensar sobre os 

conhecimentos dos indígenas que há muito estudamos, ensinamos e, olhando para 

estes, a necessidade de ampliar cada vez mais a visão de coisas tão decantadas 

sobre os indígenas e, principalmente, focar nas comunidades da Bahia. Ou seja, 

olhar para o que já se faz para melhorar e ampliar práticas, através da ampliação e 

aprendizagem de novos conteúdos acerca do já cotidianamente ensinado. Analisar o 

percurso deste trabalho implica em focar objetivos fincados em princípios.  

                                                 
54

  Trecho da música: ―Maré encheu. Tornou vazar. De longe, muito longe avistei ará. Minha palhoça 
coberta de sapé, meu arco e minha flecha, minha cabaça de mé‖.  
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Os indígenas quando vivem no campo, na Bahia, em sua maioria, sobrevivem 

do trabalho da coletividade familiar, das suas roças e também de atividades 

extrativistas - piaçaba é a principal para o Tupinambá, por exemplo - ou prestação de 

serviços, quando vivem na cidade. Importante destacar a produção da farinha de 

mandioca, a bebida fermentada giroba e o beiju. Assim, além da agricultura, a pesca 

assegura seu lugar de destaque. Aos instrumentos usados, antes de trabalhar em 

sala de aula cabe se perguntar e investigar sobre quais em cada etnia, como são 

produzidos e utilizados, e em quais condições das águas.  

Quanto aos Tupinambá, produzem artefatos como: utensílios de caça e 

pesca, pilões, cestos, lanças, arapucas, cocares, colares, brincos, tangas, dentre 

outros. A extração da piaçaba e o cultivo das roças têm reconhecimento pela 

especialização nas técnicas de cultivos e colheita. As mulheres têm intensa 

participação na confecção de instrumentos, bem como na utilização das técnicas de 

pesca com jejerés, por meio da tapagem e outras formas de obter bons resultados. 

Já a caça tem o processo de ensinamento por gerações. Os homens, 

predominantemente, dominam as técnicas para com os diferentes animais.  

Todo o trabalho coletivo tem bases sagradas nas diferentes etnias. Messeder 

e Ferreira (2010, p. 188) afirmam que, os Tupinambá da Serra do Padeiro, na região 

de Buerarema, em se tratando do Sagrado, os Encantados ―[...] garantem a 

resolução de todos os seus problemas e deles dependem todas as decisões que são 

tomadas na aldeia, em diversas esferas [...]‖. Sob a égide espiritual, são tomadas as 

reais decisões.  

Os Pankararé, dentre outros, afirmam que a ciência do índio é o campriô 

(cachimbo) e o maracá. O local sagrado, a casa ritual é o poró, e as roupas para 

serem preparadas ou ―levantadas‖ para os rituais, têm um custo material e forte 

relação com o mundo espiritual. Por isto não é feito em quantidade ou em qualquer 

momento.  

Intencionalmente, este conteúdo não é novo, nem demarca algo de diferente 

para o currículo de escolas não indígenas. No entanto é importante salientar que, a 

necessidade que se constitui é considerar diferenças ou igualdades em cada etnia 

quanto às suas formas de produzir, ou tratar, cada um desses elementos: o sagrado, 

a coletividade, a caça, a pesca, a produção etc.  
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Além disto, considerar o desenvolvimento profissional dos indígenas que 

vivem nos pequenos e grandes centros urbanos, que desenvolvem atividade laboral 

em diversas áreas e os seus protagonismos como acadêmicos em instituições de 

ensino superior, bem como nas distintas frentes de trabalho. Considerando o quê de 

cada povo e o que cada um fez, e faz, nas suas similaridades, mas, principalmente, 

nas suas diferenças.  

―Na verdade‖, diz Berta G. Ribeiro (1995, p. 199-200): 

[...] a dívida que a humanidade contraiu com o saber etnobotânico do 
primitivo habitante das Américas está longe de ser resgatada. As principais 
plantas de que se alimenta, ou que utiliza industrialmente, a humanidade 
foram descobertas e domesticadas pelos ameríndios. Tais são, entre as 
alimentícias: 
- a batata (Solanum tuberosum), originária do Peru, erroneamente chamada 

inglesa;  
- a mandioca (Manihot esculenta);  
- o milho (Zea mays);  
- a batata-doce (Ipomoea batatas);  
- o tomate (Lycopersicum esculentum); 
- feijões e favas, como o amendoim (Arachis hypogaea);  
- fruteiras como o cacau (Teobroma cacau), o abacaxi (Ananas sativus), o 

caju (Anacardium occidentale), o mamão (Carica papaya);  
- amêndoas como a castanha-do-pará (Bertholetia excelsa).  
Num estudo sobre frutas indígenas (cultivadas e silvestres) da Amazônia, 
que o seu autor, Paulo Cavalcanti (1976), considera incompleto, verifica-se 
que o conjunto inclui 168 espécies pertencentes a 40 famílias botânicas.  

Ribeiro (1995) elucida ainda uma lista de alimentos do nosso cotidiano. A 

partir disto, podemos pensar sobre a tecnologia e tratamento indígena para fazer 

parte do nosso consumo na atualidade. Numa análise do conteúdo ―mandioca‖, por 

exemplo - pois muito aparece quando se fala de indígenas nas escolas não-

indígenas -, podemos reconhecer que precisamos conhecer mais sobre e para tanto 

faz-se necessário pesquisar.  

A participação indígena no trato com a mandioca aparece em Anais que 

registram a história. No Arquivo Público do Estado da Bahia foi localizado texto55 que 

diz: 

[...] e para se aproveitarem os Índios e mais gente destas raízes, depois de 
arrancadas raspam-nas muito bem até ficar alvíssimo, o que fazem com 
cascas de ostras e depois de lavadas, ralam-nas em uma pedra ou rabo 
que para isso tem e depois de bem ralados, espremem essa massa em um 

                                                 
55

  Texto encontrado no Arquivo Público da Bahia. ANNAES, Ano 1925, Volume 14, p. 179 a 182, 
registrado aqui com pequenas adequações, por conterem palavras que não foram encontrados os 
significados. 



156 

engenho de palma a que chamam tapitini, que lhe faz lançar a água que tem 
toda fora, e fica essa massa toda enxuta, da qual se faz a farinha que se 
come, que cozem em alguidar

56
 para isso feito, em o qual deitam essa 

massa e a enxugam sobre o fogo onde uma índia a mexe com um meio 
cabaço como que se fazem confeitos até que fica enxuta e sem nenhuma 
umidade, e fica como cuscuz, mas mais branca, e desta maneira se come. 
É muito doce e saborosa. Fazem mais dessa massa depois de espremida, 
que chamam de beiju, estendendo-as no aguidar até que ficam muito secas 
e torradas. (...) Fazem mais dessa mesma massa, tapiocas. Fazem-nos no 
mesmo alguidar como os beijus. Com leite tem muita graça e com açúcar 
clarificado também [...] (APEB, 1925, p. 179). 

O trecho do texto mostra quão importante foi a mandioca para os 

colonizadores, pois aprenderam sobre as utilidades e variedades do uso da raiz com 

os indígenas. Foi utilizada no tráfico negreiro para alimentar os que estavam nos 

navios, bem como utilizada como moeda de troca. Seu plantio se espalhou pelas 

rotas dos navios como forma de abastecer pelo valor nutricional que oferece. A 

farinha conquistou seu lugar como alimento estimado na cozinha brasileira, como 

apresenta este mesmo texto: 

O mantimento de mais estima e proveito que se faz da mandioca é a farinha 
fresca, a qual se faz dessas raízes, que se lançam primeiro a curtir, de que 
se aproveita o gentio; e os portugueses, que não fazem a farinha de 
mandioca crua, senão por necessidade. Costumam as índias lançar cada 
dia dessas raízes na água corrente ou na encharcada, quando não tem 
perto a corrente, onde está a curtir, até que lança a casca de si e, como 
está, desta maneira, está curtida: da qual traz para casa outra tanta, como 
lança na água para curtir [...] (APEB, 1925, V.14, p. 179). 

O texto demonstra o trato da raiz no cotidiano indígena, retratando o cuidado 

empreendido pelas mulheres. Importante lembrar que indígenas aprenderam a lidar 

com a mandioca, inclusive a chamada selvagem, tratando o ácido cianídrico (tóxico 

como um veneno) por meio do cozimento, domesticando-a pelas técnicas de plantio 

e de remoção do ácido contido nas suas folhas e também nas raízes.  

No século XVI os europeus aprenderam as técnicas de utilização da 

mandioca e a usavam como alimento básico nas expedições que exploravam 

nossos metais e pedras, e também a levaram para o continente africano. Com o 

cultivo do arroz e do trigo pelos europeus, esse alimento foi sendo substituído, mas 

houve tempos de grandes necessidades da farinha. No governo de D. Fernando 

José de Portugal57, tomaram-se várias providências sobre a plantação de mandioca. 

                                                 
56

  Vaso de barro, metal, material plástico etc., cuja borda tem diâmetro muito maior que o fundo.  
57

  Foi governador e capitão-general da Bahia entre 1788 e 1801. 
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Em ofício de 31 de dezembro de 179658, dizia S.S. a D. Rodrigo de Souza Coutinho, 

respondendo a uma carta datada de 20 de junho de 1795, que ordenava 

providências para a plantação de mandioca e é explicado que a escassez pode ter 

advindo do crescimento da população, por não ter ocorrido de forma favorável à 

estação ou por descuido dos lavradores. Estes podem ter cuidado antes da ―[...] 

plantação de assucar, tabaco e algodão, em que considerão maiores lucros e 

interesses‖. E continua: 

Ainda que se augmentasse consideravelmente a plantação de mandioca, 
nunca seria possível remetter daqui para Lisbôa, huma porção tal, que fosse 
capaz de supprir a falta de pão, sem um gravíssimo prejuízo dos moradores 
dessa cidade, seu reconcavo e commercio da Costa da África, que 
absorvem não só toda a farinha produzida nesta Capitania, mas alem disso 
as que vem dos pontos de Santos, Santa Catharina e de outras partes de 
sorte que por todas essas razões, conserva sempre este gênero hum preço 
alto e muito maior do que aquelle porque corria em outro tempo o alqueire e 
ainda nos primeiros annos do meu governo. (APEB, V. 14, 1925, p. 182) 

Analisando estes textos, é possível inferir quão importante era a farinha para 

manter parte da alimentação da população, e também, como o tratamento dado 

pelos indígenas favoreceu seu uso como produto de exportação e disseminação por 

várias terras.  

Hoje, apesar do domínio da fabricação da farinha não ser indígena, muitas 

comunidades indígenas mantêm suas casas de farinha (vide ilustração na Figura 

50), que têm grande parte dos seus recursos oriundos da produção desse alimento. 

E, como já salientado, pela venda e procura os indígenas afirmam a excelência na 

qualidade do produto. 

Figura 50 - Casa de Farinha na Aldeia Itapoã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2011).  

                                                 
.  
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Os conhecimentos químicos, biológicos, históricos, econômicos, matemáticos, 

antropológicos, socioculturais, dentre outros; presentes desde a feitura ao uso da 

farinha, podem ser trabalhados na perspectiva das heranças indígenas, dando mais 

profundidade e valor étnico. 

O cotidiano das aldeias é repleto de saberes e os procedimentos realizados 

com a farinha (Figura 51, que apresenta uma Casa de Farinha) merecem ser vistos 

na sua cientificidade nas salas de aula. Considerando a análise cognitiva, trabalhar 

nesta perspectiva:  

É trabalhar, ainda, com as diferentes configurações de comunidades nas 
suas relações com o conhecimento / saber, quiçá de uma maneira parceira, 
colaborativa, compartilhando sentimentos, afetos, sensações... no ombro a 
ombro, sem que alguns sejam mais ―equânimes‖ do que outros [um 
desafio...] (FRÓES BURNHAM, 2012, p. 191). 

 

Figura 51 - Casa de Farinha na Aldeia de Olivença 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2011).  

 

O que a comunidade epistêmica produz deve se tornar um saber público a 

partir da socialização e do esforço educacional de profissionais da Educação 

Superior e Básica.  

Vejamos um exemplo no museu a céu aberto, o Sacaca no Macapá, no 

tratamento dado à produção da farinha – Figura 52 -, alia o conhecimento científico 

ao saber popular.  
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Figura 52 - Casa de Farinha – Museu Sacaca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2014).  

 

Esse ambiente tem construído espaços que replicam vivências (Figura 53) 

nas habitações, sepultamentos, produções e dão a visão do tempo no espaço. 

 

Figura 53: Casa de Farinha: texto explicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2014). 

 

Pela relação com a Guiana Francesa, a língua francesa está presente e a 

placa é apresentada também na língua inglesa, portanto em três idiomas. Este é um 

exemplo de um conteúdo aparentemente simples, mas de grande potencial para 

exploração da farinha. 
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4.3.1. Indígenas sendo gerenciados: Terra e aldeamentos 

Numa ―volta‖ ao tempo, que a história desenhou sobre comando aos 

indígenas, o Decreto Imperial N. 426, de 2 de julho de 184559, ordena que em todas 

as Províncias haverá um Diretor Geral de Índios e a estes, dentre outras atribuições, 

competem: 

§ 1º Examinar o estado, em que se achão as Aldêas actualmente 
estabelecidos; as occupações habituaes dos lndios, que nellas se 
conservão; suas inclinações e propensões; seu desenvolvimento industrial; 
sua população, assim originaria, como mistiça; e as causas, que tem influido 
em seus progressos, ou em sua decadencia. (BRASIL, 1845, s.p.) 

O texto deixa evidenciada a importância de um diagnóstico dos indígenas, 

considerando aspectos como: estado das moradias; suas ―inclinações e propensões‖ 

que podem aí caber variadas questões (orientação sexual, o lidar com o sagrado, 

formas de se alimentarem, dentre outras); suas formas de sobrevivência e os fatores 

causais do atual estado em que se encontravam quando da admissão do cargo por 

um diretor. 

Sobre o desenvolvimento da lavoura e do comércio, cabe ao Diretor analisar e 

deixar o governo imperial informado sobre a necessidade de se conservar, remover 

ou unir aldeias60. Os conteúdos atitudinais de indígenas são considerados:  

§ 3º Precaver que nas remoções não sejão violentados os Indios, que 
quizerem ficar nas mesmas terras, quando tenhão bem comportamento, e 
apresentem um modo de vida industrial, principalmente de agricultura. 
Neste ultimo caso, e emquanto bem se comportarem, lhes será mantido, e 
as suas viuvas, o usufructo do terreno, que estejão na posse de cultivar 
(BRASIL, 1845, s.p.). 

Não foi estudado sobre os indígenas que ―bem se comportaram‖ e que 

tiveram ―modo de vida industrial‖, para saber o que há de resultados para essas 

famílias na atualidade que herdaram esses bens por ―obediência‖.  

                                                 
59

  Decreto que regulamenta sobre a missão da catequese e civilização dos índios.  
60

  Importante lembrar uma das características que diferencia aldeia e aldeamento: Aldeia existia 
antes da colonização e aldeamento são as formações de grupos montadas com algumas finalidades 
distintas, conforme enfatiza Fabricio Lyrio Santos (2004). No Século XVI os aldeamentos foram 
implantados. (BEOZZO, 1983) 
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Ainda segundo este documento, compete também ao Diretor, arrolar 

indígenas com ―[...] declaração de suas origens, suas línguas, idades e suas 

profissões [...]‖, sendo necessário assim proceder a cada quadriênio. Esse também 

deve analisar os que vivam ―em hordas errantes‖ e solicitar do Presidente da 

Província, que mande missionários ―[...] os quaes lhes vão pregar a religião de Jesus 

Christo e as vantagens da vida social [...]‖, diligenciando a ―[...] edificação de 

Igrejas.‖ (BRASIL, 1845, s.p.) 

Os cargos de diretores eram exercidos por eclesiásticos e colonos e com 

certeza ―[...] os jogos de poder, os processos de negociação e conflito envolvendo os 

indígenas e os missionários [...]‖, apontados por Fabrício Lyrio dos Santos (2004, p. 

1), influenciaram para acontecer divisões internas. E isso, ainda  

Compõe parte de uma política mais ampla que definia os rumos da 
colonização como um todo, permanentemente negociada ou disputada entre 
os missionários, a Coroa, os colonos, o clero secular e, em certa medida, 
até mesmo os indígenas, através de suas estratégias de negociação e 
resistência (SANTOS, 2004, p. 1).  

Enfim, a política ampla, apontada por Santos (2004), tem motivos imbricados 

nos interesses econômicos que envolviam as terras indígenas. Com o intuito de 

acelerar a liberação das terras, entre os oligarcas, moradores, proprietários, 

moradores e autoridades, o pacto da época era declarar que os índios não mais 

existiam e sim mestiços, civilizados. Desta forma, não mais precisavam de cuidados, 

verbas oficiais nem diretores. Erilza Galvão dos Santos (1988), em sua dissertação 

de mestrado intitulada ―O Diretor de Índios: análise preliminar dos Diretores Parciais 

das aldeias indígenas Bahia, 1845 – 1889‖, aprofunda sobre a temática.  

Com este cenário, foi propício potencializar a expansão agrícola também 

quando os diretores não cumpriam seus papéis de gerenciamento, contribuindo para 

a perda da identidade da sua etnia e também da posse de terra. Aldear para o ganho 

econômico era premissa e quanto a esta situação, Santos (1988) denuncia que:  

Não se queria providências para resolver os problemas dos aldeamentos 
para melhorar a subsistência de habitantes, para dirimir conflitos entre as 
tribos e com moradores e fazendeiros para demarcar as terras e impedir sua 
usurpação e mau aproveitamento, os diretores que procuravam fazê-lo 
encontravam dificuldades para administrar. Alguns tiveram que escolher: ou 
cediam às pressões e tentativas de cooptação e usurpação dos bens 
indígenas, ou eram perseguidos e caluniados até deixarem o cargo pela 
própria iniciativa, ou por serem demitidos (SANTOS, 1988, p. 118). 
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A usurpação dos bens indígenas não foi o suficiente para o extermínio, pois 

grupos de indígenas fizeram fracassar expedições missionárias por variadas razões, 

dentre elas, o trânsito e as andanças em busca de territórios que fossem 

promissores para o plantio, bem como as dificuldades em se enquadrar aos 

costumes europeus. No entanto, a estratégia para tornar indígenas sedentários e 

diminuir a força grupal foi investir no aldeamento. 

O aldeamento dava possibilidades ao gerenciamento de práticas culturais e 

controle do que se configurava em pontos de tensão (a corporalidade e a 

sexualidade dos indígenas era um desses aspectos). Com todas as formas de 

controle que organizaram pela força católica, vale se perguntar sobre a força de 

resistência dos grupos indígenas que conseguiram perpetuar suas práticas com 

seus corpos envolvidos nas suas crenças, sem se render, sendo chamados de ―não 

eleitos‖, ―almas perdidas‖, ―selvagens‖, dentre outros. Bem como os que, sem 

alternativas, se recolheram até a morte por tristeza, doenças ou outras formas de se 

dar um fim. 

Quando os indígenas tratam da terra, com a ênfase necessária para que 

trabalhe essa temática nas escolas dos não indígenas, o entendimento é de que não 

pare no passado, mas que sejam discutidos o processo histórico e o estado atual 

das terras para as diversas etnias. É pertinente também fazer valer as lutas que na 

Bahia existiram, pois, o discurso de que ―eram os donos da terra, pois já estavam 

aqui quando da invasão‖, pode ser mais interessante e formativo se acompanhado 

de documentos para análise, aliado ao contexto dos municípios, por exemplo. 

A linha do tempo apresentada na próxima página, no Quadro 6, dá uma ideia 

do tratamento aos fatos históricos que podem ser discutidos nas escolas. Vale 

aprender para ensinar os acontecimentos, considerando onde se originam e suas 

mudanças (ou não) no tempo. Assim, podemos desfazer a ideia muitas vezes 

estagnada ao tratar algumas temáticas indígenas na escola. Vejamos algumas lutas 

e seus resultados no tempo: 
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Quadro 6 – Linha do tempo: Fatos Históricos dos Indígenas 

1850 1891 1910 1939 1967 1973 1988 

A Lei de Terras (Lei 601 
de 18/09/1850) 
colaborará 
decisivamente com a 
política de confisco das 
terras indígenas 

A Constituição 
Republicana de 1891, 
em seu artigo 64, 
determinará a 
transferência, para os 
Estados Federados, das 
terras devolutas, entre 
as quais se contavam, 
desde 1887, aquelas 
dos aldeamentos 
extintos 

Criação do Serviço de 
Proteção aos Índios 
(SPI), pelo então 
General Cândido 
Mariano da Silva 
Rondon. Muitas foram às 
personalidades do SPI 
que lutavam com 
respeito às questões 
indígenas, mas seus 
funcionários não tinham 
a devida qualificação e 
acabaram sendo 
denunciados casos de 
―fome, doenças, 
depopulação e 
escravização‖ – FUNAI 
(SPI, 2016, p.2) 

Criação do 
Conselho Nacional 
de Proteção aos 
Índios (CNPI). 
Decreto N.1.794, 
novembro de 1939. 
Antropólogos 
passam a atuar na 
formulação de 
políticas 
indigenistas. 
Defendiam não 
estimular a 
integração dos 
índios à sociedade.  

Criação da 
Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI), 
em substituição ao 
SPI 

É instituído o Estatuto do Índio / Lei 
6001.  

É reconhecida a obrigação do Governo 
da demarcação das terras indígenas.  

Promulgada a Constituição 
Nacional que dá maior 
valorização por reconhecer 
a diversidade social das 
etnias, e por considerar a 
interculturalidade e as 
línguas maternas. 

1996 2001 2003 2004 2007 2008 

Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação  

no seu Artigo 26 §4º, diz 
que o ensino da História 
do Brasil é preciso levar 
em conta as 
contribuições da cultura 
indígena na formação do 
povo brasileiro. 

Promulgado o Plano 
Nacional de Educação 
que apresenta um 
capítulo sobre a 
educação escolar 
indígena, analisando a 
oferta para os povos 
indígenas, as diretrizes 
para essa educação e os 
objetivos e metas que 
deverão ser atingidos 
para a educação dos 
índios brasileiros. 

Conclusão a I turma de 
Magistério Indígena da 
Bahia 

Nasce uma 
coordenação 
específica para os 
povos indígenas na 
Secretaria Estadual 
da Educação/BA 

Indígenas assumem 
cargos públicos em 
algumas Secretarias 
de Governo para 
servirem aos 
indígenas. Na 
Educação, em cada 
Território 
Educacional que 
abriga aldeias, é 
colocado um 
indígena como 
coordenador 
territorial indígena.  

Lei nº 11.645/2008: alterou a redação do art. 26-A da LDB (1996), para 
incluir no currículo a obrigatoriedade da temática ―História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena‖. Dessa forma, institucionaliza o estudo da 
história indígena nas escolas brasileiras, dando respaldo e elementos 
para o trabalho de forma mais organizada. 

 

Conferência Nacional da Educação Básica que trata dos conteúdos 
indígenas 

2010 2011 2013 2015 2016 2017 

Plano de Trabalho Operativo (PTO), lançado em 
março de 2010 na Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos - a partir de demandas dos povos 
indígenas de 2007 a 2009. Ações a serem 
executadas até dezembro de 2010, com 
abrangência, metas, prazos e cada setor 
responsável em 14 Secretarias do governo da Bahia. 

Conclusão da II Turma 
do Magistério Indígena 
da Bahia, iniciado em 
2006. 

Abertura do I 
concurso público 
para professores 
indígenas da Bahia  

Iniciam-se ciclos de 
debates sobre 
indígenas na SEC 
com seminários 
sobre indígenas da 
Bahia.  

Assume a CIN na SEC um indígena da 
etnia Truká (2º. Coordenador indígena 
no Órgão). 

São realizados dois seminários sobre 
indígenas na SEC com a presença de 
indígenas baianos como palestrantes e 
de Daniel Munduruku.  

São realizadas as conferências 
territoriais indígenas na Bahia 

É dado início a uma ação 
geral em todas as unidades 
escolares indígenas sobre a 
base legal, os PPP e os 
aspectos da cultura e 
identidade indígena.  

É realizada e Conferência 
Estadual Indígena em 
Olivença, com a presença 
de 600 indígenas da Bahia.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de fontes variadas.
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No APEB, os documentos que foram manuseados podem até fazer parte de 

pesquisas acadêmicas, mas precisam se fazer presentes nos processos formativos 

dos profissionais da Educação. Existem documentos que elucidam lutas pelas terras 

nos quais podemos ver: solicitações de esclarecimentos aos governantes sobre 

procedimentos do governo dos indígenas; denúncias que apontam nomes de 

pessoas quanto à posse de terras indígenas; interesse eleitoreiro, dentre outros 

aspectos. 

Como se lê na carta (Figura 54) da Câmara Municipal da Vila de Santo 

Antônio da Glória, de 24 de fevereiro de 1893, há a solicitação de que seja dito quem 

de fato tem o poder de ―vigilância‖ sobre os indígenas. 

 

Figura 54 - Carta oriunda da Vila de Santo Antônio da Glória  

 

O Conselho Municipal, respaldado na 

Constituição Estadual, faz uma consulta 

ao Procurador do Estado da Bahia:  

 

―Se o Arraial Aldeia de Rodéllas, onde 
residem diversos eleitores e 
negociantes, e bem assim alguns índios 
sob a vigilância de um diretor, se em 
vista a referida organização municipal 
esses índios continuam sob a curadoria 
do Governo Estadual ou sob a proteção 
e autoridade do Governo Municipal, 
afim de conhecer do estado do serviço 
respectivo, do procedimento de seu 
empregado e providenciar como lhe 
competir‖. 
 
(Estanislau Soaris da Silva, presidente 

do Conselho Municipal, 1893). 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 

 

Esse poder era disputado entre os governos e a igreja que, por meio da 

catequese, da rotina de oração e de trabalho, tinham um grande projeto de lucros e 

―[...] tamanha era a organização econômica dos missionários que acumularam um 
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patrimônio invejável de olarias, fazendas de gado e imóveis de aluguel e um sistema 

de venda de produtos silvestres da floresta, a exemplo do cacau [...]‖, conforme 

ressalta Paz (2017, p. 26). 

Outro exemplo de carta é com a questão da terra (Figura 55). Um documento 

da Comarca de Ilhéus, do ano de 1896, enviado para o Conselheiro Governador Luiz 

Vianna. É importante salientar que a reescrita realizada conta com as limitações de 

quem não é profissional da área, mas que no esforço de aprender em fontes 

primárias, fez questão de conhecer exemplos de como eram registradas as lutas de 

terra. 

 

Figura 55 - Carta Solicitação de Terra dos Indígenas Gueréns  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 

 

Juiz de Direito da Comarca de Ilhéus, 3 de novembro de 1896.  
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Em 19 do mez proximo passado recebi um officio da Secretaria da 
Agricultura acompanhado de uma reclamação para informar, e como veio 
sem assignatura, me parece que teria, em resposta, dirigir-me a V.Ex, 
pedimos desculpa pois que eu tive de ter alguns papeis, trabalho que levou-
me algum tempo.  

Alludida reclamação está assignada à (?) de Francisco José 
Bernardo, que fala em seu nome e no de outros que se dizem descendentes 
de índios Guerens e possuidores de meia legoa de terra no lugar 
denominado ―Conquista‖, no rio ―Almada‖; que estão sendo perturbados em 
sua posse em que vivião os primitivos índios; que os documentos entre os 
quaes inventários antigos, se achão no Cartório do escrivão Pittoresco que 
se nega a dar certidões com o fim de difficultar um pleito judicial; finalmente, 
queixão-se do cidadão Pedro Augusto, de Cerqueira Lima proprietário da 
fazenda ―Almada‖, que (?) alargar os seus domínios apossando-se da 
referida meia legoa de terra do aldeiamento: é o que consta da reclamação. 

Passo a informar de conformidade com o que se acha ao meu 
alcance. 

Por falecimento do velho Pedro Augusto de Cerqueira Lima, hoje 
representado por sua digníssima viuva e filhos requeres-se a medição de 
demarcação da fazenda Almada, em 1892, sendo que já tinha feito parte do 
inventário do Dr Pedro Cerqueira Lima, em 1881, e era uma sesmaria 
concedida ao holandez Pedro Whyll, em 1816, como ha de constar n‘essa 
secretaria, do respectivo livro.  

Procurada a medição e demarcação de uma legoa de terra da 
fazenda ―Almada‖, com as formalidades legais coube-me somente o 
julgamento, em 20 de fevereiro de 1893, salvando, entretanto, o prejuízo de 
qualquer interessado.  

Nenhuma reclamação appareceo durante o processado, nem depois 
do julgamento.  

Medida e demarcada a legoa de terra da fazenda ―Almada‖ 
pertencente ao (?) de Cerqueira Lima, ficarão dentro algumas roças de (?) 
outros que não os proprietarios da fazenda: uns venderão os cacaueiros 
que tinhão ali; outros não venderão nem tomarão arrendamento, outros, 
finalmente, são arrendatários e n‘este número se acha o reclamante 
Francisco José Bernardo.  

Pela certidão que você junta, passado pelo escrivão Pittoresco, 
acusado na representação, verá V.Ex. que do seo cartorio não consta 
nenhum documento sobre aldeiamento de Índios Guerens; que em um 
arrolamento procedido por morte de João Nepomuceno, irmão de Francisco 
José Bernardo, conhecido por Francisco de Paula Pinto, em que foi 
inventariante Rufina Maria de Jesus, em 1882, deo-se a descrever 
cacaueiros em terrenos de Pedro Augusto de Cerqueira Lima; que 
inventariados os bens d‘este, entre os quais a fazenda ―Almada‖, limita-se 
esta com José Joaquim Monteiro e com Theodomiro Augusto de Sá 
Hohlenwerger; que ninguem pedio-lhe certidão sobre aldeiamento de índios 
Guerens.  

Na ―reclamação‖ fez-se uma injustiça ao caracter do escrivão tabellião 
Pittoresco, e V.Ex. me permitirá que estabeleça a verdade. Este escrivão é 
um dos funcionário mais (?) que tenho encontrado na minha vida de 
magistrado.  

Ahi perto de V.Ex. ha os doutores Junqueira e Tutoni (?) de Mello que 
podem dizer a V.Ex. quanto é distinto esse funcionario.  

Não ha homem, por mais honrado, que esteja isento de calumnia 
irresponsavel, dos despeitados e dos gananciosos, que sempre entenderam 
que um homem honesto é um obstaculo que para remove-lo só a miseravel 
calumnia deve ser empregada.  

V.Ex. sabe de tudo isto. 
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O coronel Gentil de Castro e suas lutas n‘esta comarca e algumas 
vezes contra Cerqueira Lima numca lembrou-se de negar-lhe a propriedade 
da fazenda ―Almada‖, nunca se lembrou de escogitar um aldeiamento de 
índios Guerens, que não encontrei quem (?) me desse noticia, sendo de 
nota que a fazenda ―Almada‖ é uma sesmaria de 1816.  

Para melhor informar a V.Ex. dirigi um officio ao Francisco Domingos 
que é vizinho da viúva D.Maria Victoria Mendes de Cerqueira Lima e é 
presidente do Conselho Municipal, mas não tive resposta ainda, tendo 
escripto-me uma carta de 26 do mes proximo findo em que me declara que 
está colhendo informações. 

Hoje aqui esteve, em minha casa, e me disse a mesma cousa, isto é, 
que está informando.  

Acho que resposta tão simples que não depende de tantas 
averiguações e meditações, pelo o que entendi dou a V.Ex. as informações 
ao (?) e que estão sobre minha mesa. 

Nada sei dizer sobre aldeiamento de índios Guerens.  
Renovo a V.Ex. as seguranças de minha mais profunda consideração 

e estima sincera.  
Saúde e Fraternidade. 
Juiz de Direito – Luiz Baptista de Sousa.  

O documento que solicita uma légua de terra61 para os descendentes de índio 

Gueréns foi elaborado, a partir de um pleito que relata a ―solicitação‖ explicitada pelo 

juiz e lista os descendentes que reivindicam. Analisei também esse pedido62 para ler 

o tratamento dado pelo juiz.  

Como pedagoga, sem a expertise em Direito nem o embasamento de 

historiadora, o que ecoa ao ler os textos é o jogo de poder. De um lado, uma 

reivindicação por um pedaço de terra que, com certeza, poderia ser solicitado 

maiores estudos da terra, visto que é uma área de indígenas. De outro, a força 

jurídica de autoridade e, com certeza, impregnada de concepções sobre os povos 

indígenas da terra, num momento histórico em que a premissa era de fazê-los não 

existir, não potencializar e todos ―serem brasileiros‖. 

Os conteúdos atitudinais em defesa ―dos seus‖ é fato. A forma como se fala 

do escrivão Pittoresco deixa evidente a defesa pelo ―caráter‖ e pela premissa de um 

―homem distinto e honrado‖. Não bastasse só validar o colega, precisava demarcar 

que: ―[...] não há homem, por mais honrado, que esteja isento de calunia 

irresponsável, dos despeitados e dos gananciosos, que sempre entenderam que um 

homem honesto é um obstáculo que para removê-lo só a miserável calúnia deve ser 

empregada‖.  

                                                 
61

  Uma légua de sesmaria equivale a 6600m, segundo dados da Portaria Nº 162, de 18 de dezembro 
de 1997, do IBAMA. 
62

  APEB, Caixa 2295, documento 2902. 
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Desta forma, o foco na questão volta-se à marginalização de quem reivindica, 

tal qual vemos nos dias atuais, pois, a depender dos interesses de quem julga, seja 

na mídia ou no mundo jurídico, as vozes têm lado de defesa. O documento transcrito 

evidencia a luta pela terra e vale considerar que quem tem contato direto com o 

governador é o juiz63.  

O historiador, antropólogo e pesquisador Luiz Mott (2010), num trabalho sobre 

os índios do sul da Bahia, afirma:  

Também adjacente à freguesia de Ilhéus existiu desde os meados do século 
XVIII outra aldeia, Almada, a menor e de vida mais efêmera, habitada pelos 
índios da nação Guerém. Às vésperas da expulsão dos Jesuítas, a situação 
da aldeia não era nada promissora (MOTT, 2010, p. 17).  

Diante da nossa forma leiga de análise, questionamos:  

 Será que não caberia um estudo mais aprofundado do domínio das terras, 

visto seu histórico?  

A partir da leitura dos documentos, dá para sentir um pouco do muito que os 

indígenas sentem quanto à falta de escuta e o desdém aos seus processos jurídicos. 

Em entrevista, o Cacique da Aldeia Alegria Nova, etnia Pataxó, relata:  

Os governos não respeitam os nossos direitos, não respeitam nossos 
lugares sagrados. O governo pega até mesmo a sociedade e bota contra as 
nossas comunidades indígenas, mas não sabe a nossa preocupação. 
Realmente nunca ouviram a gente para ver de que forma que a gente 
pensa, pois a violência é sobre a questão do nosso território [...]. Precisa 
chamar a atenção é de quem dá autorização para os fazendeiros, pois a 
gente vem a reflorestar as áreas que foram degradadas com a permissão 
dos governos (EILTON CONCEIÇÃO OLIVEIRA

64
, 2016).  

Diante disto, na crença de que as atividades curriculares devem ser 

contextualizadas e significativas, para além das vivências dos estudantes (sejam 

eles estudantes e professores estudantes também), a proposta é trazer elementos 

que permitam o acesso a conhecimentos que agucem a curiosidade sobre as 

diversas comunidades indígenas, de forma relevante para a participação crítica e 

                                                 
63

  Um exemplo da opinião sobre indígenas na atualidade pode ser visto na Dissertação de Saraiva 
(2011), no capítulo II, pág. 25-27, onde é feita uma análise de duas diferentes revistas para um 
mesmo assunto: a prisão do cacique Babau. A forma de descrever a situação varia de acordo os 
interesses e crenças do meio de comunicação que noticia. Disponível em: 
<http://www.cdi.uneb.br/pdfs/politicaspublicas/2009/valuza_maria_saraiva.pdf>.  
64

  Eilton Conceição Oliveira – Caticôco, de Etnia Pataxó. 



169 

cidadã, observando o que Teresinha Fróes Burnham chama a atenção, quanto aos 

excluídos cognitivos:  

Aqueles que, embora cheguem até a ter algum acesso à informação, não 
têm competência para dela se apropriarem na construção de suas 
subjetividades. A responsabilidade da Ciência da Informação e da 
Educação em face de este desafio é incalculável e não se pode permitir que 
o conhecimento, principalmente o científico e tecnológico, que é produzido 
com o massivo apoio de recursos públicos, permaneça propriedade de 
poucos. Sua tradução para a conquista de "patamares cognitivos" cada vez 
mais amplos em termos da distribuição entre os diversos estratos da 
população é papel não só da escola, mas também de todos os espaços 
sociais onde se possa interagir com o objetivo de (in)formar o cidadão, 
construindo espaços sociais de aprendizagem abertos e multirreferenciais 
(FRÓES BURNHAM, 2002, p. 12). 

Estes espaços devem ser espaços educacionais, chamados informais, mas 

também os formais (não somente as escolas) como as instituições de ensino 

superior, que precisam ter o dever de perspectivar esta construção de espaços 

multirrefenciais de aprendizagem, principalmente no tocante ao uso de recursos 

públicos e a necessária difusão relacionada à responsabilidade social. 

 

 

4.4. (RE)CAPITULANDO 

 

Mortes nas guerras e outras formas de eliminar ou de invisibilizar indígenas 

desde a invasão europeia, não foram suficientes para dizimar saberes indígenas. 

Diante de tudo, asseguraram-se práticas e o capítulo, dentre outros aspectos, 

chama a atenção para:  

 o necessário trabalho sobre racismo institucional nos órgãos governamentais 

e nas instituições privadas;  

 a lacuna entre as reivindicações e o resultado destas com a efetivação nas 

comunidades; 

 a ausência de monitoramento e avaliação da implementação de direitos já 

conquistados legalmente;  
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 a participação de todas as idades na luta indígena: crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos; 

 a necessária escuta às representações das comunidades, dentro e fora delas; 

 a imprescindível premissa de voltar-se aos conteúdos já ensinados sobre 

indígenas para ampliar conhecimentos, fazendo redescobertas e valorizando 

a construções dos diversos povos indígenas; 

 a implementação do Diretório de Índios e as estratégias para afirmar que 

indígenas não mais existiam e também para controlar o cotidiano, bem como 

seus reflexos em dias atuais.  

Retomo o arco e a flecha para finalizar o capítulo, no intuito de relembrar as 

diversas formas de violências sofridas pelos africanos, afro-descendentes e 

indígenas em terras brasileiras, para que miremos o desejo de acertar numa 

sociedade com menos oprimidos e opressores, um país em que indígenas, 

negros(as) e brancos(as), independente do credo, orientação sexual e lugar de 

moradia sejam construtores de menos mortandade e maior bem-estar social.  

No ―Capítulo 5. Não-Indígenas precisam saber‖, as vozes dos indígenas 

conclamam ao reconhecimento de aspectos da cultura que vão desde o corpo físico 

ao posicionamento político de ser indígena nordestino e baiano na 

contemporaneidade.  
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CAPÍTULO 5 

NÃO-INDÍGENAS PRECISAM SABER 

 

“Vamos comer porque a alegria vem das tripas”. 

Maria da Glória de Jesus - Tupinambá (2017)65 

 

 

Variadas foram as fontes do trabalho que alimentaram esta pesquisa. O 

alimento advindo de entrevistas e da aplicação de questionário se constituiu em 

alegria e curiosidade para buscar outras fontes e aliar as surpresas advindas das 

respostas ao percurso dos resultados.  

As entrevistas foram feitas com lideranças que, conformado de acordo os 

momentos de vindas para Salvador e considerados o aceite, compartilharam da 

conversa. Como a pesquisa havia sido discutida com os indígenas desde a sua fase 

inicial, a premissa era saber o que apontam para ser trabalhado com não indígenas 

sobre os indígenas da Bahia.  

Inicialmente foi planejado como sujeitos da entrevista um cacique e uma 

cacique, uma liderança com mais de 20 (vinte) anos envolvida diretamente no 

movimento de lutas indígenas, uma liderança mais jovem na luta, a coordenadora 

estadual da educação escolar indígena, um coordenador regional, um ancião e uma 

anciã.  

No percurso da investigação todas as pessoas convidadas aderiram ao 

trabalho e expressaram a expectativa com o resultado da pesquisa. Entre junho de 

2016 e agosto de 2017 foram entrevistados e os locais das entrevistas foram 

espaços da Secretaria da Educação, salas do Instituto Anísio Teixeira e aldeias. 

Parte destes conteúdos foi utilizada para subsidiar este capítulo. Os entrevistados 

foram:  

                                                 
65

  D.Maria, mãe do cacique Babau, usou essa frase ao me chamar para o almoço, sugerindo parar 
um pouco o trabalho sobre o PPP para ―alegrar‘ o corpo pelo alimento a ser ingerido: ―a gente faz de 
tudo é pra comer, pois a alegria vem das tripa.‖  
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 Rosilene Cruz, coordenadora estadual da educação escolar indígena (2007-

2016); 

 Agnaldo Francisco dos Santos, uma liderança com mais de 25 (vinte e cinco) 

anos de luta direta no movimento; 

 Cirila Kaimbé, secretária (2015 - 2017) do fórum de educação indígena da 

Bahia (FORUMEIBA); 

 Maria Jesuína Santos, cacique e professora; 

 Rosivaldo Ferreira da Silva (Babau), cacique; 

 Agnado Conceição de Jesus (Tucum), coordenador regional de educação; 

 Rodrigo Santana Pedro (Mãdy), professor e liderança;  

 Eilton Oliveira da Conceição (Caticoco), liderança; 

 Leopoldino Mendes (ancião);  

 D. Maria da Glória de Jesus (anciã). 

O questionário foi aplicado com 26 (vinte e seis) indígenas, representantes de 

10 (dez) etnias: Kiriri, Kantaruré, Pankararé, Tumbalalá, Kaimbé, Pataxó HãHãHãe, 

Pataxó, Tuxá, Truká e Tupinambá. Um grupo composto por professores, professoras 

e lideranças que se encontravam na fase final do Curso de Licenciatura Intercultural 

em Educação Escolar Indígena (LICEEI), oferecido pela Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), em articulação com a Secretaria da Educação do Estado.  

Destes, 17 (dezessete) estão se graduando pela primeira vez, 9 (nove) já tem 

curso superior e 2 (dois) são pós-graduados. Ou seja, todos estão cursando uma 

licenciatura, mas alguns estão na 2ª graduação. 21 (vinte e um) são professores, 2 

(dois) são gestores escolares, 3 (três) são coordenadores pedagógicos, além de 

exercerem outras funções como caciques, pajés e militantes em movimentos 

diversos.  

O questionário foi construído com perguntas que enfatizaram aspectos das 

lutas indígenas, para dar subsídios ao objetivo da pesquisa e subsidiar uma proposta 

para a formação de profissionais da educação não-indígenas. A ênfase dada às 

questões, descritas abaixo, ficaram na dependência do lugar de cada uma das 

representações indígenas entrevistadas:  
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 Lutas do seu povo que não podem ser esquecidas; 

 O que sugerem ser ensinado para não-indígenas; 

 Aspectos da retomada, que podem ser partilhados como uma luta 

concretizada na Bahia; 

 O cacicado exercido por homens e mulheres na Bahia: a opinião sobre a 

perspectiva de gênero; 

 Sobre discriminações vividas, ou não, por profissionais não-indígenas em 

diferentes áreas.  

As entrevistas seguiram este roteiro, no entanto algumas indagações iam 

surgindo a depender do percurso das respostas.  

 

 

5.1 LUTAS DO POVO INDÍGENA 

 

A conquista do território na complexidade que compõe o espaço indígena, a 

identidade na contemporaneidade, a implementação de uma Lei que precisa ser 

conhecida, dentre outros temas – compõem a discussão de lutas que indigenas 

apontam. 

 

5.1.1 Pelo território 

A principal luta que aparece é a luta pelo território. Apontada por todos os 

representantes das etnias, a demarcação, a homologação, as retomadas e a posse 

das terras, sustenta forte marca de combate e vitórias.  

O reconhecimento do povo pela FUNAI aparece como uma vitória, pois há 

alguns em processo de reconhecimento e outros com mais anos já reconhecidos. O 

processo de retomada demanda planejamento de estratégias e foco no resultado.  

Este contexto de cada etnia resulta hoje em diversos tipos de habitações - 

não que o território se resuma às casas, mas vale analisar os ambientes de moradia 

que compõem parte dos territórios. Vejamos alguns exemplos:  
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Figura 56 - Aldeia Tuxá - Rodelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2017).  

 

O centro tem uma oca que serve a distintas e circulares reuniões. As casas 

são demonstradas na foto e a comunidade se organiza nesse local a partir da saída 

do seu chão - Ilha da Viúva, por conta da construção da barragem de Itaparica pela 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) que inundou essas terras e os 

indígenas ficaram divididos entre Rodelas e Ibotirama.  

No portal índios Online, Jandair-Tuxá (2009)66, assina a matéria: ―Povo Tuxá 

de Ibotirama-BA‖, que ao final registra: ―[...] o que se vê hoje é um povo forte com 

interesses e lutas, que visa a melhoria de todos os setores da comunidade e o 

fortalecimento das identidades, costumes e tradições‖.  

A Figura 56 mostra um exemplo de aldeia num centro urbano. Já na Figura 

57 é mostrada uma aldeia no campo: 

 

 

 

                                                 
66

  Fonte: JANDAIR-TUXÁ. Povo Tuxá de Ibotirama-BA. 17 jun.2009. In: Portal Índios online. 
Disponível em: <http://www.indiosonline.net/povo_tuxa_de_ibotirama_ba/>. 
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Figura 57 – Território Pankaru – Serra do Ramalho 

 

Fonte: Acervo Valuza Saraiva (2006). 

 

Essa comunidade tem moradias construídas no modelo que vemos na Figura 

57 e nos recebe com o desejo do debate, da troca de saberes e das possibilidades 

de construção de conhecimentos. A Figura 58 representa área próxima a uma 

escola no campo. Entre o campo e as cidades, os Tupinambá se dividem, se 

organizam, lutam e constroem seus projetos de comunidade. 

 

Figura 58 - Terras Tupinambá - Olivença 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2013) 
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Estes exemplos de moradia apresentados nas Figuras 59 e 60 são 

representações de espaço do campo, nos municípios de Pau Brasil e São 

Frrancisco. 

 

Figura 59 - Casa Pataxó Hãhãhãe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2013) 

 

 

Figura 60 - Moradias Kiriri – Muquém do São Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2013).  
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Mais uma vez vale ressaltar que, indígenas moram em diversos tipos de 

habitações no campo ou na cidade e desconstruir o imaginário da taba e da oca é 

condição primordial para desfazer ideias construídas desde as nossas infâncias.  

 

5.1.2 Pela Identidade 

Capazes de se organizar, cientes de que conquistaram e precisam assegurar 

direitos, os indígenas apontam a identidade como forte luta da atualidade. Daniel 

Munduruku (2012, p.48) afirma que ―[...] não é preciso assumir uma identidade, mas 

torná-la visível dentro do contexto social brasileiro‖. O autor chama a atenção que 

desde o termo ―índio‖ empregado, há influência na constituição identitária e o sentido 

dado de forma consciente do que cada povo constitui ―[...] imprimem sentido a uma 

dinâmica que corre o risco de descontinuidade caso não seja expressa de forma 

clara e objetiva. O que é possível graças à identidade‖ (MUNDURUKU, 2012, p.49). 

Portanto, é fundamental a luta histórica dos indígenas da atualidade estar nas 

escolas para que a visão etnocêntrica que submete a uma visão política, social e 

cultural que folcloriza os indígenas - não se faça presente na discussão sobre a 

tradição oral, por exemplo, que dissemina o estereótipo de um indígena com pouco 

pensamento complexo, elaborado ou sofisticado. Daniel Munduruku (2008), no artigo 

―Literatura indígena e o tênue fio entre escrita e oralidade‖, discorre sobre a 

importância da escrita a favor da identidade indígena, mas diz do medo que consiste 

num dos motivos da necessidade de escrita na atualidade:  

[...] estes povos traziam consigo a memória ancestral. Essa harmônica 
tranquilidade foi, no entanto, alcançada pelo braço forte dos invasores: 
caçadores de riquezas e de almas. Passaram por cima da memória e foram 
escrevendo no corpo dos vencidos uma história de dor e sofrimento. Muitos 
dos atingidos pela gana destruidora tiveram que ocultar-se sob outras 
identidades para serem confundidos com os desvalidos da sorte e, assim, 
poderem sobreviver. Esses se tornaram sem-terras, sem-teto, sem-história, 
sem-humanidade. Esses tiveram que aceitar a dura realidade dos sem-
memória, gente das cidades que precisa guardar nos livros seu medo do 
esquecimento. (MUNDURUKU, 2008) 

Darcy Ribeiro (1995), fala de um indígena Kaapó que lhe relata uma 

genealogia de mais 1.100 (um mil e cem) nomes de parentes. O antropólogo, 

pergunta: Qual é o ―nobre‖ que é capaz de ditar espontaneamente, mil e cem 

parentes? Afirma: ―[...] esse é o homem mais sábio que conheci na vida‖. E diz mais, 



178 

―[...] pra esses índios é muito importante a herança, por isso é que eles guardam, 

dessa forma extraordinária, a sua genealogia‖. Esta tradição oral implica na 

sofisticada capacidade de atualizar repertórios, como lembra Ribeiro no 

documentário ―O Povo Brasileiro‖.  

[...] há poucas coisas mais resistentes que uma etnia, do que a identidade 
humana. Há muito pouca coisa... mais que aço, mais que qualquer 
bobagem material, é duro. Uma etnia é dura [...]. 4 mil anos que ciganos são 
ciganos, ou que judeu é judeu... por que? Por uma identificação íntima, 
secreta, lá dentro... ele sente que é judeu. E essa convicção que faz dele 
um judeu é a mesma convicção que faz dos índios, índios (RIBEIRO, 1995, 
s.p.).  

A identidade apontada como uma luta revela para além da herança genética, 

mas a capacidade renovada de considerar o antigo na formação humana no tempo 

chamado hoje.  

 

5.1.3 Por uma educação diferenciada e a estadualização das escolas 

É garantido aos povos indígenas ―[...] suas formas próprias de organização 

social, seus valores simbólicos, tradições, conhecimentos e processos de 

constituição de saberes e transmissão cultural para as gerações futuras [...]‖, 

conforme todo o arcabouço legal que referenda o texto do MEC/SECAD (BRASIL, 

2006, p. 9). Além disto, a ampliação dos direitos para a educação proporciona a 

criação e o fortalecimento de espaços educacionais indígenas e se constitui uma 

grande vitória ―[...] como espaço de construção de relações intersocietárias 

baseadas na interculturalidade e na autonomia política‖. 

Romper com a escola estruturada para os índios no percurso da história67, 

destinada a doutrinar, perder o idioma, o sagrado, os modos de vida e com um 

currículo que muito desconsiderou seus conhecimentos, constitui-se num desafio 

para a educação escolar indígena que se caracteriza: 

[...] pela afirmação das identidades étnicas, pela recuperação das memórias 
históricas, pela valorização das línguas e conhecimentos dos povos 
indígenas e pela revitalizada associação entre escola/sociedade/identidade, 
em conformidade aos projetos societários definidos autonomamente por 
cada povo indígena - foi uma conquista das lutas empreendidas pelos povos 

                                                 
67

  Em 1549, chegam ao país missionários da Companhia de Jesus, compondo a primeira missão 
jesuítica enviada de Portugal por D. João III, chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega. 
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indígenas e seus aliados, e um importante passo em direção da 
democratização das relações sociais no país (MEC, 2007. p. 9).  

Um dos fundamentos da educação no país é a articulação entre os sistemas 

de ensino para que programem ações e, de forma colaborativa, contribuam para a 

sobrevivência das diversas culturas indígenas e promovam o ―[...] desenvolvimento 

autossustentável e de progresso permanente, sem a perda da identidade étnica e da 

cidadania brasileira em sua plenitude‖ (MEC, 2006, p.113). 

O Conselho Nacional de Educação (CNE, 1999, s.p.), através da Resolução 

N.3/9968, definiu as responsabilidades de cada esfera de governo com a educação 

para os povos indígenas. Ao Estado, dentre outras responsabilidades, cabe ofertar e 

executar a ―[...] educação Escolar Indígena, diretamente ou por regime de 

colaboração com seus municípios [...]‖. Desta forma, como resultado das lutas 

aparece à estadualização das escolas.  

Apontam também que, sendo a unidade escolar estadual vai estar inserida 

num sistema composto por 27 (vinte e sete) territórios de identidade, 417 

(quatrocentos e dezessete) municípios, uma média de 1(um) milhão de estudantes e 

mais de 30 (trinta) mil profissionais efetivos. Podemos resumir desta forma, o 

argumento da estadualização como uma vitória, sem perder de vista que há outros 

fatores locais de cunho administrativo, político e relacional, pelos quais lutam para 

que a escola seja estadual.  

 

5.1.4 Implementação da lei 11.645/2008 

Com o embranquecimento do ensino, seja no nível da Educação da Básica ou 

Superior, se fortaleceu ou se fortalece a ideia de que os indígenas são iguais, 

exóticos, amantes da natureza e não é dada visibilidade da real vida que levam os 

indígenas no lastro da filosofia, das ciências e das artes no mundo educacional 

instituído. Como resultado de inúmeras outras lutas, a culminância com a lei retrata o 

dever da nação de fazer valer o respeito à história e cultura indígena nas escolas 

para não indígenas.  

 

                                                 
68

  A Resolução N.3/99, fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá 
outras providências. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0399.pdf>. 
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5.1.4.1 Episódios que marcam a história de cada povo 

Apontando esse aspecto é como se gritassem: cada povo tem lutas e fatos 

que merecem ser conhecidos e estudados. Citam como exemplo:  

 a morte de Galdino69; 

 a mudança do povo Tuxá de Rodelas para Ibotirama, por conta da CHESF70; 

 o fogo de 5171. 

Como profissionais da educação, podemos nos perguntar sobre: o que 

sabemos desses contextos históricos; quais os aspectos diversos que envolvem 

esses momentos e quais os que podemos e devemos aprofundar estudos 

considerando seus contextos multidisciplinares; o quanto influenciam ou poderiam 

influenciar na constituição local, regional, nacional e internacional, em diferentes 

dimensões; quais outros fatos marcam a vida dos povos indígenas da Bahia; como 

manter viva essas memórias; quais as contribuições que o currículo dos não 

indígenas pode dar para o (re)conhecimento dessas histórias na memória do povo 

baiano, dentre outras.  

 

 

5.2 O QUE ENSINAR PARA NÃO INDÍGENAS  

 

Agnaldo Francisco dos Santos, liderança da etnia Pataxó Hãhãhãe (Pau 

Brasil) é entrevistado e destaca, dentre vários aspectos, sobre o crescimento 

demográfico, o projeto de povo, lutas da atualidade e outros:  

Pataxó Hãhãhãe é um povo formado por muitas etnias: Kiriri Sapuiá, 
Camacã, Mangói, Pataxó, Hãhãhãe, Tupinambá, Guerém, Terena, Baenã, 
Funiô. 
 

                                                 
69

  Importante à leitura da Dissertação de Rodrigo Piubelli, intitulada: Memórias e Imagens em Torno 
do Índio Pataxó Hãhãhãe Galdino Jesus dos Santos (1997 a 2012). (PIUBELLI, 2012) 
70

  Para conhecer esta história, é fundamental ler: SANTOS, Juracy Marques dos. Tese de doutorado 
intitulada: Cultura Material e Etnicidade dos Povos Indígenas do São Francisco Afetadas por 
Barragens: um estudo de caso dos Tuxá de Rodelas, Bahia, Brasil. Programa de Pós-graduação em 
Cultura e Sociedade. 2008. (p. 294-354). 
71

  Um pouco da História Pataxó, em Cesar (2011, p. 40). 



181 

CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO: 
Nosso povo foi crescendo. De 87 famílias, passamos para 600 famílias e 
hoje (2016) somos mais de 1000 famílias, mais de 5 mil pessoas. Toda 
retomada tinha a estratégia de educação, cada território tinha uma sala de 
aula. As mulheres e as crianças foram fundamentais e elas ocupavam o 
território de forma mais concreta e fazendo plantio. Os homens ficavam na 
mata para não ser morto pelos pistoleiros. Os pistoleiros matam primeiro os 
homens para que as mulheres possam fugir.  
 
SER GUERREIRO(A), A BASE DA CRENÇA EDUCACIONAL: 
O ato educativo é para toda a comunidade e a nossa escola foi fundada 
com o lema de ser FORMADORA DE GUERREIROS. Isso sempre nós 
aprendemos a educação dessa maneira. Nós estudávamos uns para os 
outros. Maria Muniz foi a primeira professora e dava aulas durante 4 turnos. 
Foi difícil, mas também foi um momento de muita união.  
Nas retomadas tudo era feito de forma coletiva, até porque muitos homens 
não podiam trabalhar na roça, era trabalhando na guerrilha. Viajando para a 
articulação atrás dos órgãos oficiais.  
Todas as 26 lideranças assassinadas têm a mesma importância, seja 
assassinada em Brasília, seja dentro do Cacau, na estrada de Pau Brasil, 
de tristeza, de cólera ou de gripe (por falta de assistência). Galdino é porque 
foi filmado, mas todos têm o mesmo peso histórico, o mesmo peso de 
liderança e mesma importância para a luta do povo Pataxó Hãhãhãe.  
 
O PROJETO DE POVO: 
Hoje temos o território na mão e estamos tentando reformular, redefinir o 
projeto de povo. Antes era conquistar/retomar o território, esse era o 
principal objetivo. Hoje precisamos transformar o território em qualidade de 
vida, um território de paz, de alegria, de prosperidade. Mas nosso povo 
aprendeu a lutar, a guerrear...então qual é o nosso projeto de povo atual? 
Construímos um conselho interno, que chamamos de Regimento Interno 
para organizar a comunidade. Tem pouco tempo, mas estamos tentando 
encontrar o caminho para dizer: Pataxó não luta mais pela retomada, mas 
pela coletividade. Nós avançamos, temos médicos formados, temos 
advogados, matemáticos, filósofos, enfermeiras, cientistas sociais, gente em 
várias áreas, mas, a coletividade, não conseguimos acertar na atualidade. 
Nosso maior desafio é esse! 
 
HISTÓRIAS NA PELE: 
Enfrentei várias situações. A primeira vergonha que passei foi quando 
participei de uma mesa em Brasília pela UNB, para falar sobre o índio e a 
política, onde quando foram apresentadas todas as pessoas da mesa 
passavam dois minutos apresentando as pessoas e quando foram me 
apresentar foi: Agnaldo Pataxó, liderança indígena (2 segundos). Aí já fiquei 
tímido. Um padre na mesa afirmou que no Nordeste não existia mais 
indígena, fui no banheiro e coloquei meu colar, o cocar, me pintei e quando 
voltei disse ao padre que no Brasil não tem indígena, tem povo. Povo 
Pataxó Hãhãhãe, Kaimbé, Tuxá, Xavante, Ianomami, Potiguar... por outro 
lado, o estereótipo é porque seu bisavô estuprou minha bisavó. Depois o 
padre pediu desculpas... 
Agora, nos também temos nossos preconceitos internos e também temos 
conflitos entre nós (AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, 2016). 

Agnaldo é uma liderança que exerceu mandatos de vereador, tem uma 

história de enfrentamentos com várias frentes de luta dentro e fora do Estado. 

Ressalta pontos para serem discutidos com não indígenas fazendo o percurso desde 

a cor da pele, a essência do projeto de povo da sua nação, o empoderamento 
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necessário dos indígenas para que não se perca oportunidade de denunciar e 

enfrentar o processo educativo e não mostra pesar, sofrimento, mas crença na luta.   

 

5.2.1 Sobre o território de identidade indígena 

Considerando que cada etnia tem seu processo étnico histórico com seus 

rituais, seu tempo de contato com não indígenas, seu status quanto a situação 

jurídica e extensão das terras, faz-se necessário situar cada grupo étnico baiano no 

seu contexto particular.  

Sobre o histórico no lugar como herança desde antepassados, a anciã D. 

Maria da Glória de Jesus aponta que não indígenas devem saber sobre o povo 

Tupinambá da Serra do Padeiro: 

Nós, toda vida foi daqui. Liro, tá dessa idade, nasceu aqui. O pai de Liro 
morreu de vei, aqui. A família, daqui. Então assim, eu acho importante que 
eles, que o não índio saba essa história, que nois é daqui, que nois nunca 
foi de outro lugar, nem invasor, nois nunca invadiu. [...] nesse tempo não 
tinha medição, eles viviam assim... na terra: daqui de Olivença e de 
Olivença aqui na Serra do Padeiro. Não foi só Território Serra do Padeiro: 
Território Tupinambá de Serra do Padeiro a Olivença, porque é um território 
só. E isso eu acho importante que eles saba, o não índio fique sabendo 
disso (MARIA DA GLÓRIA DE JESUS, 2017). 

A entrevistada deixa evidente quão importante não haver questionamento 

sobre a vivência ancestral do seu povo naquelas terras. Enfaticamente pede o 

respeito ao seu território e àqueles que lá têm história.  

A autoidentificação, o debate sobre sair de ―caboclo‖ para se assumir 

―indígena‖, compõe a luta Rodrigo Santana Pedro – Mãdy, da Etnia Pataxó:  

Eu sou caboclo, eu sou inferior, então não posso me manifestar: isso é feio, 
isso é pequeno... Isso temos que trabalhar dentro das comunidades com 
aqueles que estão soltos, fora. Ele ainda tem o preconceito enraizado 
dentro dele. Ele tem que se autoafirmar e dizer pra ele mesmo: eu sou 
indígena. (RODRIGO SANTANA PEDRO – MÃDY, 2016) 

As formas de forjar as identidades construídas historicamente vão dando 

lugar a valorização da identificação, que se fortalece nas falas e na crença do valor 

que deve ser dado por cuidar da natureza.  
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5.2.2 Os rituais de cada grupo 

Por meio da dança, do canto e da invocação espiritual, indígenas fazem seus 

rituais que são denominados de acordo a etnia. Awê, Toré e Poranci são 

denominações usadas, como afirma Oliveira (2007, p. 1-2): 

No caso específico do sul da Bahia que compreende a região indígena do 
Leste, vemos tais manifestações sob diversos nomes, e variações, o Toré, 
como Torém e Tohé, e o Poransi, como Poransim ou Poranci. Originalmente 
Toré vem do Tupi, segundo Teodoro Sampaio significa flauta – feita de 
taquara, servindo para danças. E concomitante ao Toré, há outra palavra 
Tupi, de íntima relação semântica, que é o Poransi, este derivado de 
Poracé, canto de ajuntamento, o aglomerar-se de gente, reunião para 
comemorações.  

Há etnias que denominam cantos de ―Toantes‖ e sustentam, no ritmo do corpo 

e da voz, a dimensão espiritual que alimenta o cotidiano das comunidades e, mesmo 

com a diversidade de religiões cristãs presentes em muitas aldeias, muitos indígenas 

jamais abandonam os rituais do seu povo.  

E ―[...] é no Toré que se passa a conhecer a ciência do índio e a se construir a 

linguagem para a tradição indígena [...]‖, como afirma Albuquerque (2008). Os 

indígenas registram o que é o ―Toré‖:  

[...] são cantos sagrados que desenvolvem nos índios o amor, a união e a 
força para sustentar sua cultura, envolvendo as artes da natureza, dos 
animais e plantas, o vento, a terra, o fogo e as águas. 
O Toré é puxado por um mestre de canto, ou por outra pessoa da aldeia, e 
os outros índios respondem cantando. O Toré é a celebração de um ritual de 
integração entre os sentimentos indígenas e a mãe natureza, buscando a 
conexão com a energia divina.  
As danças são feitas em circulo, geralmente ao redor de uma fogueira que é 
a forma da oração coletiva, por momentos de mãos dadas e por outros 
soltos. O Toré é uma das formas básicas que mantém viva a cultura, como 
uma chama. Quando cantado, as pessoas reavivam sua chama interior, 
unificando seus espíritos em um só. Une homens e mulheres, crianças e 
idosos, formando o equilíbrio de sustentação de um corpo coletivo: a tribo.  
Os cantos são infinitos, estão sempre se criando novos e são guiados pela 
inspiração. A partir do som do Maracá, os índios revivem seus ancestrais. 
[...] (ÍNDIOS ONLINE, 2005, s.p.)

72
. 

O retrato da coletividade, da celebração, da força ancestral e da junção das 

diferentes idades, funções e ânimos num momento que fortalece o sentido grupal. 
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  Disponível em: <http://www.indiosonline.net/tore/>. Acesso em: 05 maio.2015. 
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5.2.3 Os valores  

Indígenas apontam como um grande valor a coletividade das lutas, os 

aspectos culturais, ecológicos, afetivo-emocionais e simbólicos que resguardam, 

bem como a importância aos saberes e ensinamentos dos anciões e das crianças. 

O Movimento Indígena Brasileiro é retratado pelo filósofo e doutor em 

educação, Daniel Munduruku como um ato educativo. O autor sustenta que os 

modelos de civilização para os povos indígenas do Brasil asseguram seus princípios 

escravocratas, imperialistas ou republicanos, retratando que: 

A cada nova fase da história do Brasil (Colônia, Império, República), uma 
abordagem teórica era desenvolvida com a finalidade de estabelecer um 
paradigma que pudesse definir qual o papel dessas populações no contexto 
do desenvolvimento econômico que o Brasil queria para si (MUNDURUKU, 
2012, p. 26). 

De toda a história tecida, diante de erros e acertos, foram geradas 

possibilidades de atuação no campo político para o Movimento, ampliando 

possibilidade para indígenas de todo o Brasil, sustentado nos valores dessa 

coletividade.  

Agnaldo Conceição de Jesus (Tukum), Coordenador Indígena na Região do 

Núcleo Territorial de Teixeira de Freitas, município de Prado, diz em sua entrevista 

que: 

Nós Pataxó, somos guerreiros porque apesar de toda essa truculência a 
gente não deixa morrer a nossa crença, a nossa tradição, o nosso costume 
e até hoje ainda vivemos. É tanto que hoje a gente tá num processo de 
revitalização da língua Patxohã. Isso a gente não deixou a peteca cair e foi 
passando de geração em geração (AGNALDO CONCEIÇÃO DE JESUS, 
2016)

73
. 

 

5.2.4 Sobre atos de coragem 

Para discorrer sobre atos de coragem podemos citar os processos de 

retomada de terras, os enfrentamentos nas idas a Brasília e para Salvador para 

negociações, reivindicações e protestos.  
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  Etnia Pataxó. 
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Os trajetos enfrentados nem sempre têm o conforto necessário para as 

grandes viagens, mas a organização com a alimentação, higiene pessoal e toda a 

logística necessária, se somam à força impressa no propósito do trajeto.  

Como referência a atos de coragem, o cacique Babau responde sobre o que 

deve ser ensinado para não indígenas: 

O que é importante os baianos não indígenas saber: a importância do índio 
no estado da Bahia, pois a História, escrita pelo branco, sonegou a 
importância indígena no Estado da Bahia.  
A importância indígena para a Independência da Bahia, na guerra de 
Canudos - ninguém cita dos índios que morreram (os índios eram a fronte 
da guerra), fala que foi 30mil mortos, mas não cita que a maioria era 
indígena, fala só que era sertanejo.  
Saber que o índio é um símbolo de resistência no Brasil e na Bahia 
principalmente, porque todas as guerras da Bahia, se não tivesse o índio na 
linha de frente, não seria vencida. Isso é fundamental e importante saber 
por que os historiados que escreveram, escreveram para beneficiar aos que 
nos colonizavam, os colonizadores. Então, tratou nós como se fossem 
meros escravos, porque escravos de guerra morre e ninguém sabe da 
história. Isso tem que ser mudado e saiba que o índio é o centro de luta e 
de resistência do Estado da Bahia (CACIQUE ROSIVALDO DE JESUS 
CARVALHO, 2017). 

Pesquisadores apontam sobre perdas territoriais e culturais, com as mortes 

de indígenas na Guerra de Canudos.  

Além das perdas territoriais, a guerra de Canudos marcou para os Kiriri 
perdas culturais significativas. Em Canudos, dizem, pereceram importantes 
líderes indígenas e os derradeiros falantes da língua nativa, enfraquecendo, 
assim, a prática dos rituais e, acima de tudo, comprometendo a 
comunicação com os ―encantados‖, seres sobrenaturais de papel crucial no 
sistema de crenças dos Kiriri. Ao lado da língua, o ritual do ―cururu‖ [...] 
(BRASILEIRO & SAMPAIO, 2012, p. 150). 

Os enfrentamentos nas guerras dentro ou fora do Estado precisam compor o 

estudo sobre os indígenas e as que perduram até hoje com outros cenários. Um 

bom exemplo pode ser quando no ano de 2016 foi feita a convocatória para o 

Acampamento Terra Livre.  

O evento aconteceu de 10 a 13 de maio de 2016, justamente no período da 

saída da presidenta Dilma Rousseff, pelo processo de impeachment (caminhada de 

despedida ilustrada na Figura 61 abaixo). E afirmam no blog da Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil: 

Temos que mostrar para o país e para o mundo que não vamos permitir a 
consumação desses ataques, e que a democracia verdadeira só será 
possível quando os nossos direitos sejam plenamente respeitados: o nosso 
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direito à vida, à mãe terra, à dignidade e à nossa condição de povos étnica 
e culturalmente diferenciados. (APIB, 2016, s.p.). 

O texto registra o enfrentamento, o objetivo de ir demarcar espaço nas terras 

do cerrado. Um forte fato histórico em que os indígenas tinham definido seu lado, 

pois a capital se encontrava fortemente dividida física e politicamente. 

 

Figura 61 - Caminhada para a despedida da presidenta 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016).  

 

Isso não quer dizer que concordavam totalmente com a presidenta, como 

afirmam lideranças ouvidas, mas que ―[...] o ato de tomada do governo implica numa 

série de desdobramentos que sabemos dos interesses de homens que 

historicamente nunca agiram para garantir direitos indígenas - foi um momento 

triste‖, como afirmou a coordenadora Rosilene Cruz, da etnia Tuxá.  

A capital baiana também tem sido cenário para negociar diretamente com 

gestores das devidas pastas do governo em busca da efetivação de direitos sociais, 

econômicos e culturais (Figura 62). 
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Figura 62 - Indígenas na Avenida Paralela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografo: Rafael Truká (2016). 

 

E, depois do ato público, as negociações em sede do governo (Figuras 63 e 

64), com o balanço das reivindicações e dos avanços que devem ser dados quanto 

aos direitos indígenas.  

As 22 (vinte e duas) etnias juntas desfazem olhares preconceituosos ao 

avaliar negativamente o movimento, afirmando que os indígenas são desunidos, 

procuram brigas entre eles mesmos e que não são capazes de bem gerenciar.  

As lutas na Bahia dão motivos para se pensar quão grandiosas são as 

conquistas a partir da união em propósitos e da capacidade gerencial para organizar 

os momentos de reivindicação, mesmo que haja divergências naturais de grupos 

humanos.  

 

Figura 63 - Mesa de Negociação em Sede do Governo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Imagem Cedida por: Rafael Truká (2016). 
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Figura 64: Mesa de Negociação na Secretaria da Educação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 

 

5.2.5 O processo étnico histórico 

As leis nacionais, os processos de aldeamento e as políticas implementadas 

foram dando unidade às perdas e ganhos dos povos indígenas do Brasil e da Bahia. 

No entanto, as especificidades de cada povo precisam ser evidenciadas nas escolas 

não indígenas. Cirila Santos Gonçalves, da etnia Kaimbé – Secretária do Fórum de 

Educação Indígena da Bahia (FORUMEIBA), afirma: 

As lutas dos indígenas não param. ―Cabôco‖, morava na roça. Na rua, 
os ―branco‖. Existia indígena que lutava pelo ser índio, andavam a pé... 
a cavalo pra Brasília, Euclides da Cunha, Paulo Afonso pra tentar 
firmar a identidade indígena.  
Eles perderam a terra porque os posseiros enganaram os indígenas 
Kaimbé, mandavam ir para um lugar que dariam em troca cabeças de 
gado. Na terra Kaimbé tinha mata, vegetação, água em abundância, 
tinha tudo. Quando o indígena voltava para pegar o boi prometido, eles 
diziam ―já dei a cabeça de boi (só a cabeça mesmo).‖ Indígenas 
começaram a se unir para lutar juntos. Por um bom tempo a FUNAI 
começou a montar os postos. Passaram a ser atendidos na Mirandela 
(terra Kiriri) e assim promoveram a vivência de lutas juntos (Kiriri e 
Kaimbé).  
 
A MISTURA NA PELE 
O outro só quer ver o índio com cabelo liso, não existe isso nesse 
tempo diante da mistura que houve. Minha mãe tinha a pele clara, o 
meu pai já era puxado pra negro, por isso que eu sou assim. Mas, eu 
nasci no território, sou cadastrado como indígena, meu pai... 
principalmente a família do meu pai que é do tronco indígena do 
território. Eu sou indígena e não tenho medo de dizer, em lugar 
nenhum (CIRILA GONÇALVES, 2016). 
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Ela exemplifica formas usadas para enganá-los nas suas aldeias, os jeitos de 

julgar o ser indígena pelo corpo físico e retrata a necessidade da intencionalidade 

política na autodeclaração, para além do corpo físico.  

 

5.2.6 A miscigenação e os traços atuais 

Ainda causa espanto quando da autodeclaração de muitos indígenas da 

Bahia. A mistura entre brancos, negros e indígenas geram julgamentos quanto a ser 

ou não indígena. As situações de constrangimento permeiam o cotidiano dos 

indígenas da Bahia, conforme revela a indígena Tupinambá, Jéssica Silva de 

Quadros e Daniela Fernandes Alarcon (2016), num artigo que analisa os 

estereótipos em relação aos Tupinambá: 

Quando informei ao enfermeiro meu endereço – na aldeia Serra do Padeiro, 
Terra Indígena (TI) Tupinambá de Olivença, vizinha a Itabuna –, ele 
perguntou se eu era índia ―de verdade‖. Respondi que sim e ele retrucou: 
―Não parece. Nem cabelo liso você tem!‖ Para muitos, índios são apenas 
aqueles que têm cabelos lisos e olhos puxados, e que moram na Amazônia. 
―Lá tem índio de verdade‖. (QUADROS & ALARCON, 2016, p. 2) 

No entanto, a afirmação política da sua ancestralidade e os fatores causais 

dos diferentes tons de pele deve fazer parte das discussões em sala e se constituem 

em uma luta da atualidade a percepção e aceitação dos indígenas diferentes das 

imagens construídas historicamente e ainda fortalecidas em vídeos, livros e outras 

vias de chegada desse conteúdo nas famílias e nas escolas. A da Figura 65, 

seguinte, exemplifica a diferença.  

 

Figura 65 - Indígena Tupinambá  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 
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Assim sendo, continua Quadros e Alarcon (2016): 

Na faculdade, já escutei de educadores: ―Essa índia está muito evoluída, 
está querendo aprender demais‖. Amigos, conhecidos e mesmo 
desconhecidos às vezes me perguntam, ironicamente, se eu moro em oca e 
por que não ando nua. ―Você anda de carro e tem celular‖, dizem alguns, 
―não é índia de verdade‖. Para muitos, eu ―virei índia‖, para ter benefícios 
indevidos. Em algumas situações, escutei falas ainda mais ofensivas, de 
pessoas que consideram os Tupinambás ―ladrões de terras‖, ―falsos índios‖, 
―bandidos‖. Se usamos nossos adereços indígenas, as pessoas riem de 
nós. (QUADROS & ALARCON, 2016, p. 2) 

Diante do relato, reafirma-se a necessidade de fomento à discussão sobre os 

indígenas da Bahia nas escolas desde a Educação Infantil. Em se tratando da aldeia 

Serra do Padeiro, da qual a autora Quadros é oriunda, é fundamental trazer à tona o 

processo de organização comunitária, o progresso coletivo, as formas de lidar com a 

natureza e toda a gestão favorecendo desde a economia local, à organização social 

e também política desse grupo humano. 

 

 

5.3 SOBRE AS RETOMADAS  

 

Retomar um território é para além da apropriação de terras. Essa é uma das 

bases de luta das comunidades indígenas e nos depoimentos fortalecem a crença 

da retomada da dignidade, do viver o conjunto das pessoas, de planejar juntos e 

atuar na coletividade. Nas subseções a seguir, um pouco do contexto histórico e de 

como indígenas tratam a temática.  

 

5.3.1 Uma pequena retrospectiva de terras “tomadas” 

A Lei N. 601, datada de 18 de setembro de 1850, que trata das terras 

devolutas no império, reforça discursos oficiais sobre o desaparecimento dos 

indígenas no Nordeste, ―[...] ao afirmarem que não havia mais razões para existência 

das aldeias, posseiros, senhores de engenho e latifundiários.‖ (SILVA, 2017, p. 55) 

O cenário de país nesse período é orquestrado para o entendimento de que 

os índios já compunham a população geral e havia fortes razões para acabarem os 

aldeamentos, então: 
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O discurso oficial nesse período justificava a medição, demarcação e 
loteamento das terras indígenas, como forma de solucionar conflitos entre 
os índios e os invasores, legitimando os arrendatários tradicionais que 
paulatinamente tinham se apossado das terras dos aldeamentos [...]. 
Somava-se à negação da identidade dos índios, muitos pedidos de 
invasores dos territórios indígenas e autoridades, para declaração legal da 
extinção dos aldeamentos, em razão do suposto desaparecimento dos 
grupos indígenas (SILVA, 2017, p. 54). 

As questões da terra e dos territórios indígenas foram influenciadas pelas 

crenças científicas e filosóficas que permeavam cada momento da história. As 

formas de romantizar, idealizar e também de desfazer ou não (re)conhecer os jeitos 

de viver dos indígenas foram dando um tom de uma América atrasada e menos 

inteligente que os territórios europeus. As teorias científicas justificavam que esses 

corpos realmente eram limitados para aprender, para se desenvolver e, assim, o 

parâmetro de pessoas que tinham mais potencial era a Europa. Os que aqui viviam 

eram ―selvagens‖.  

Essa fase de fortalecimento do racismo que acreditava na purificação do povo 

por meio da mistura dos indígenas e negros com os brancos foi um dos aspectos de 

construção do imaginário nacional. Daí as pessoas dos lugares dos antigos 

aldeamentos serem chamadas de ―caboclos‖ - como forma de evidenciar a ―mistura‖ 

que chegaria à ―limpeza‖.  

Esse contexto entre estar no território e esse ser invadido, depois ser aldeado 

e, posteriormente, direcionado à invisibilidade e a ficar no meio de todos como se 

não mais existissem, com seus modos de vida e jeitos de ser negados - toda essa 

trama no tempo constitui a luta pelo território vivida continuamente pelos indígenas.  

Essa tessitura de lutas por e com diferentes sujeitos, resulta na Constituição 

de 1988 que, no seu artigo N.231, reconhece ―[...] os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las‖. E, como 

enfatiza Gohn (2011, p. 337): 

A primeira década desse século trouxe, de forma bastante contraditória, o 
retorno do ator social nas ações coletivas que se propagaram na maioria 
dos países da América Latina. Em alguns países latino-americanos, houve 
uma radicalização do processo democrático e o ressurgimento de lutas 
sociais tidas décadas atrás como tradicionais, a exemplo de movimentos 
étnicos. 

Em se tratando de movimento, ele sempre existiu e se fortalece por todo o 

histórico pré-existente, mas é resultado de muito suor e sangue derramado nas 
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décadas passadas. Seja para diagnosticar, planejar, avaliar ações, debater 

propostas, coletivizar e construir crenças, dando coesão às lutas indígenas, o 

movimento mais organizado se fortalece nas últimas décadas. E, dessa forma, o 

pertencimento de muitos às causas, seus propósitos e aos seus resultados.  

O Brasil, segundo dados do Instituto Socioambiental, tem um total de 

851.196.500 (oitocentos e cinquenta milhões, cento noventa e seis mil e quinhentos) 

hectares e desses, a extensão das terras dos indígenas é de 117.310.629 (cento e 

dezessete milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e vinte e nove) hectares, ou seja, 

13,8% são reservadas aos povos indígenas, e, deste total, 98,33% estão em 

território amazônico e 1,6% nas demais regiões do Brasil.  

 

5.3.2 Hoje: o processo de demarcação das terras indígenas 

Se partirmos para as nossas áreas, corremos risco de vida. Queremos que 
o Governo entre em consenso com os fazendeiros e retirem essas pessoas 
das nossas terras pra gente desenvolver a agricultura porque as terras que 
estamos hoje é área de preservação (Eilton Oliveira da Conceição - 
CATICOCO, 2016). 

Segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA) e da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), no Brasil são distintos os estados em que se encontram as terras 

para os indígenas. Os Quadro 7 e 8 apresentam um panorama nacional e estadual, 

para o entendimento desses processos demarcatórios. 

 

Quadro 7 - Quantidade de Terras Indígenas Brasileiras e suas fases do 

Procedimento Demarcatório 

SITUAÇÃO 

DAS TERRAS 

QUANTIDADE 
NO PAÍS 

O QUE SIGNIFICA 

Em Identificação 
ou em estudo 

114 A FUNAI nomeia um grupo de trabalho para estudos 
ambientais, antropológicos, históricos, fundiários e 
cartográficos. Assim, fundamentam a identificação e a 
delimitação da terra indígena. 

Identificadas ou 
Delimitadas 

39 Terras com relatório de estudo aprovado pela presidência 
da FUNAI, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial 
da União e do Estado, e que se encontram na fase do 
contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério 
da Justiça, para decisão acerca da expedição de Portaria 
Declaratória da posse tradicional indígena. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, segundo dados da FUNAI e do ISA 
(2016). 
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Quadro 7 - Quantidade de Terras Indígenas Brasileiras e suas fases do 

Procedimento Demarcatório 

SITUAÇÃO 

DAS TERRAS 

QUANTIDADE 
NO PAÍS 

O QUE SIGNIFICA 

Declaradas 72 

Terras que obtiveram a expedição da Portaria 
Declaratória pelo Ministro da Justiça e estão 
autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com 
a materialização dos marcos e georreferenciamento. 

Homologadas 17 Terras que possuem os seus limites materializados e 
georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi 
homologada por decreto Presidencial.  

Regularizadas 
ou Reservadas 

480 Terras homologadas pela Presidência da República, 
adquiridas pela União ou doadas por terceiros. Terras 
que, após o decreto de homologação, foram 
registradas em Cartório em nome da União e na 
Secretaria do Patrimônio da União. Essas se 
destinam a posse e usufruto exclusivos dos povos 
indígenas 

Interditada 06 Áreas Interditadas, com restrições de uso e ingresso 
de terceiros, para a proteção de povos indígenas 
isolados. 

TOTAL 728  

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, segundo dados da FUNAI e do ISA 
(2016). 

 

Quadro 8 - Quantidade de terras indígenas baianas e suas fases do procedimento 

demarcatório 

STATUS 
QUANTID. 
TERRAS 

ETNIA X QUANT. 
TERRAS 

OBSERVAÇÕES 

Estudo 01 Pataxó  

Delimitada 05 
Tupinambá (3), 
Tumbalalá(1) e 
Pataxó (1) 

 

Declarada  01 Pataxó   

Homologada 01 Pataxó Hãhãhãe  

Encaminhada 
R.I. 

04 Pataxó, Atikum, 
Pankaru e Tuxá 

Encaminhadas com Reserva 
Indígena (RI): Áreas que se 
encontram em procedimento 
administrativo visando sua 
aquisição (compra direta, 
desapropriação ou doação). 

SUB TOTAL 12   

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, segundo dados da FUNAI (2016). 
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Quadro 8 - Quantidade de terras indígenas baianas e suas fases do procedimento 

demarcatório 

STATUS 
QUANTID. 
TERRAS 

ETNIA X QUANT. 
TERRAS 

OBSERVAÇÕES 

Regularizada 17 Pataxó (6), Atikum, 
Kiriri, Pankararé (2), 
Tuxá(3), Kantaruré(1), 
Kaimbé(1), Xucuru-
Kariri(1), 
Pankararú(1).  

 

TOTAL 29   

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, segundo dados da FUNAI (2016). 

 

Nos dados da Fundação só constam 12 (doze) etnias com terras em 

diferentes estados para a total regularização, ou seja, das etnias hoje reconhecidas, 

22 (vinte e duas), 10 (dez) não constam com terras em nenhum dos processos, para 

assim se fortalecer ainda mais enquanto comunidade tradicional.  

São muitos os processos envolvidos para que os indígenas tenham o direito à 

terra, enquanto extensão, e ao mesmo tempo, se fortaleça, ou se constitua, um 

território. No Brasil e na Bahia, há diferentes lutas políticas pelas terras. 

Comungando com Souza (2009), o que envolve o território não são só suas 

paisagens, mas os aspectos da afetividade, da visão de mundo, da relação de 

interação com a natureza, com o sagrado e a própria visão de mundo e projeto de 

cada povo indígena: 

[...] o que ―define‖ o território é, em primeiríssimo lugar, o poder − e, nesse 
sentido, a dimensão política é aquela que, antes de qualquer outra, lhe 
define o perfil. Isso não quer dizer, porém, que a cultura (o simbolismo, as 
teias de significados, as identidades…) e mesmo a economia (o trabalho, os 
processos de produção e circulação de bens) não sejam relevantes ou não 
estejam ―contemplados‖ ao se lidar com o conceito de território (SOUZA, 
2009, p.59).  

No nosso país é importante destacar as diversas formas de viver das etnias 

nos seus distintos territórios. No norte, há muitas comunidades em contato direto 

com rios e matas. Podemos citar como exemplo a Bahia, onde há indígenas que 

moram à beira-mar, enquanto alguns, nesse mesmo Estado, sequer conhecem o 

mar. E assim, nas similaridades e diferenças, cada povo constrói suas formas de se 

relacionar com seus territórios de identidade.   
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5.3.3 (Re)Tomada: é preciso destacar  

As retomadas de terras consistem na entrada em um local delimitado, o qual 

já foi comprovado (pelos órgãos competentes) que pertencia àquele povo, mas que, 

geralmente, há a resistência dos que estão usando a terra, para saírem. Dessa 

forma, para tomar a posse do lugar, são organizados os processos de retomada que 

consistem na ―[...] ação de ocupar terras tradicionais, ou seja, que pertenciam a seus 

antepassados e que foram expropriadas por fazendeiros [...]‖, conforme aponta 

Santos (2009, p. 23). Nilton Jesus da Hora (Kiriri), diz que é ―[...] uma organização 

social que luta pela demarcação das terras [...]‖ e Ângelo Pataxó, afirma que ―[...] é 

um momento estratégico e espiritual o que não acredito ser socializado, pois é muito 

particular de cada povo‖.  

As etnias representadas enfatizam o cunho religioso nas retomadas. Para 

Geertz (2008), ―[...] os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos74 de um 

povo — o tom, o caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e 

estéticos‖. São variadas as formas de instigar e se unir num propósito nas 

comunidades indígenas, e, a retomada demarca esse viés político entrelaçado ao 

sagrado e à composição cultural, que dá a tessitura da atualizada aos povos 

indígenas da Bahia. Segundo Geertz (2008):  

Na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo torna-se 
intelectualmente razoável porque demonstra representar um tipo de vida 
idealmente adaptado ao estado de coisas atual que a visão de mundo 
descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se emocionalmente 
convincente por ser apresentada como uma imagem de um estado de 
coisas verdadeiro, especialmente bem-arrumado para acomodar tal tipo de 
vida (GEERTZ, 2008, p. 66-67). 

Dessa forma, a fé e a crença espiritual que permeia as etnias ouvidas 

apresentam aspectos da dimensão cultural e do ethos desses povos. Para o 

processo de retomadas podemos falar do antes, o durante e o depois e são 

calcadas em alguns procedimentos e princípios dos quais é importante destacar: 

1) O planejamento - há reuniões comunitárias que o antecede para a 

organização de todos os pontos, e, os preparativos são feitos na coletividade;  

                                                 
74

  ―Plexo de atitudes ou uma estrutura modal de habitar o mundo. Pertence a um povo, a uma 
cultura, a um grupo‖. Casali (1995).  
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2) Sobre reuniões na comunidade em conversas coletivas para decidir aonde vai 

e quem vai e as atividades das mulheres e das crianças em cada povo.  

3) Que nas áreas de retomada, o momento inicial que é o acampamento – as 

atribuições dos homens e das mulheres é bem definido; Homens podem fazer 

a vigília e mulheres cuidarm das crianças, dos idosos e da alimentação; 

Resguardar as crianças e as mulheres nos primeiro dias; são feitos trabalhos 

em forma de mutirão;  

4) Que é princípio e que é vital: desenvolver o ritual com Torés específicos para 

a confirmação. Os Kiriri ressaltam que não o fazem quando há falecimentos e 

no mês de agosto; a união de todos; tradições; religiosidade; respeitar os dias 

santos; se pintar; os valores e saberes que são passados de pais para filhos; 

ocupar o território; valorização dos conselhos dos mais velhos, dentre outros 

aspectos que podem ser, ou não, revelados. 

5) Sobre as práticas das roças comunitárias e que o cultivo do roçado são 

formas de ocupar e utilizar o território.  

Foram três indígenas que não registraram sobre as retomadas e revelaram o 

que pode ser sintetizado nessa frase: ―[...] não tenho permissão para explorar esse 

assunto/ tema [...]‖, demonstrando que há segredos que não devem ser revelados 

para não-indígenas e, muito menos, dar publicidade a aspectos da retomada.  

A consciência quanto ao território já homologado - o que demonstra que 

houve lutas anteriores - e não disponível, bem como sobre a postura do povo em 

dado momento, pode ser identificada no depoimento:  

Referente ao povo Tuxá, de uma forma geral a história de retomada é muito 
pacífica, por isso alguns continuam sem terra. Quanto ao grupo étnico ao 
qual eu pertenço (Tuxá, Banzaê), é um povo questionador, brigão e não tem 
medo de nada. Dessa forma, quando for necessário, partiremos para as 
retomadas e acredito que não vai demorar muito, pois estamos em apenas 
109 hectares e 2.639m ocupados pela CHESF e homologado pela FUNAI e 
cada nova família que é constituída, já nasce sem terra. (Luclênia Tuxá, 
2017) 

Há casos de mortes, agressões e muita dor em retomadas na Bahia e assim 

poderíamos nos perguntar:  

 Quais as razões para se defender um território?  
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E podemos nos deparar com a força da coletividade impressa nas últimas 

décadas como fenômeno da afirmação da identidade étnica que compõe o cenário 

da América Latina, como aponta José Maurício Domingues (2007, p.8). Diz ele, do 

fortalecimento dos movimentos promovidos por instituições diversas que, ―[...] 

continuam a serem eles o motor da história, os introdutores de novos modos de vida, 

propulsores da transformação social, em uma nova articulação entre cotidiano e 

história‖.  

No cenário nacional, presenciamos avaliações sendo feitas e usadas para 

comparar baixos indicadores que compõem os índices (IDEB, IDH, IDI, outros) das 

populações indígenas com outras comunidades e, também, em muitos casos, 

analisar sem dar voz e vez aos indígenas diante dos seus próprios cenários.  

Desta forma, sabemos da importância dos movimentos sociais em contribuir 

para uma maior visibilidade às ações da polícia, dos fazendeiros e de representantes 

de governo (nas instâncias federal, estadual e municipal), nos três poderes 

(legislativo, executivo e judiciário), quanto aos processos de retomada e também 

para fortalecer o território na perspectiva que trata Milton Santos (1999): 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida. O território em si não é uma 
categoria de análise em disciplinas históricas, como a Geografia (SANTOS, 
1999, p. 8). 

Sabemos que os indicadores criados servem para se ter uma ―medida‖ e uma 

métrica, um ponto de partida para a implementação de políticas públicas, e que, 

deveriam servir para o fomento de estratégias que minimizassem as diferenças 

sociais no território nacional. No entanto, além de pontuar os indígenas muitas vezes 

abaixo de uma média, podem potencializar, mais uma vez, a imagem dos indígenas 

como ―coitados‖, gente sem boa educação, desprovida de inteligência, dentre outros 

aspectos. Assim sendo, no território indígena, a luta pela autonomia de se submeter 

aos processos avaliativos, ou não, é de cada povo. E o cuidado ao analisar esses 

dados deve ser uma constante.  

Vejamos ilustração de área retomada em Olivença na Figura 66. 
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Figura 66 - Área de retomada do povo Tupinambá, nas proximidades de Olivença-

BA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2010). 

 

A depender do apoio do governo (municipal, estadual ou federal) os 

fazendeiros se fortalecem, ou não, conforme denuncia Agnaldo Francisco dos 

Santos - liderança da etnia Pataxó Hãhãhãe (Pau Brasil), em entrevista: 

Os coronéis (policiais) que vieram demarcar as terras acabaram ficando lá 
após demarcarem. E, anos depois começou a invasão dos territórios com a 
cumplicidade do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) com ―a corrupção do 
Governo‖. Acabou, 20 anos depois, expulsando nossos povos. Quem não 
queria ser expulso foi morto e outros tiveram que negar a identidade, ficar 
na região, mas, negando ser indígena. Através da antropologia, em 1982, 
com a ajuda de Maria Hilda Paraíso foram resgatadas as retomadas a partir 
de pesquisa. Parentes que foram exilados não cessaram a luta e solicitam a 
luta pelos territórios. A política influencia para haver a guerra com invasores 
dos nossos territórios e os governos querem tirar a gente batendo e muitos 
assassinatos. Os pistoleiros matavam líderes nas retomadas em 
emboscadas e foi muito difícil e até 2012, foram mais de 26 lideranças 
assassinadas. Apoiados, os fazendeiros faziam contrato de arrendamento 
alegando não ter índio na região (AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, 
2016). 

Apresentamos na Figura 67, área de retomada em Olivença – Ba., que ilustra 

a questão de fazendas que foram construídas em terras indígenas e as terras foram 

retomadas posteriormente. 
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Figura 67 - Exemplo de uma moradia numa área de retomada – próximo a Olivença, 

BA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa: Valuza Saraiva (2010). 

 

A autora Maria Hilda Baqueiro Paraíso, citada por Agnaldo, é legitimada por 

indígenas, pelos serviços que prestou e presta às comunidades. Em sua tese de 

mestrado na UFBA, intitulada ―Caminhos de ir e vir e volta: Índios, Estradas e Rios 

no Sul da Bahia‖, de 1982, esta pesquisadora trata da dominação e expropriação de 

terras indígenas no século XIX, ao norte e ao sul da Bahia.  

Agnaldo afirma a luta anterior e a da atualidade, retratando sobre a influência 

das crenças e princípios dos representantes políticos na demarcação e na 

construção histórica, em afirmar que ―não tem índio nas regiões‖, reafirmando uma 

negação social quanto à identidade indígena.  

Dentre as lideranças dessa etnia, podemos exemplificar o caso de Galdino, 

que foi incendiado em Brasília e deu grande visibilidade mundial à luta do seu povo e 

―[...] é tão importante quanto a outros líderes mortos [...]‖, afirma Agnaldo. Nesses 

momentos de dor, ele alerta sobre a necessidade de perceber as intencionalidades 

das mídias locais, regionais, nacionais e internacionais no tratamento aos indígenas.  

Já os Pataxó, que vivem em área turística ao sul da Bahia, sofrem o que 

relata em entrevista de tese, Rodrigo Santana Pedro - Mãdy Pataxó, quanto as 



200 

terras do seu povo com riquezas sendo exploradas e a morosidade na demarcação, 

permitindo que seja devastado cada vez mais o território (Figura 68): 

Apesar de sermos os indígenas do primeiro contato, estamos sendo os 
últimos em muitas coisas, principalmente na demarcação dos nossos 
territórios. Com a falta dessa demarcação a gente vem sofrendo muito 
porque não temos os direitos sendo ouvidos, assistidos e contemplados. 
Tem muita invasão de nossas terras, invasão das bacias hidrográficas de 
dentro das nossas reservas, a especulação imobiliária pesada para o 
turismo, exploração das areias, assoreamento pela questão do gado por 
conta da produção rural. (RODRIGO SANTANA PEDRO, 2016)  

 

Figura 68 - Parte do Território dos Pataxó Hãhãhãe – Município Pau Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2010). 

 

O entrevistado demonstra a necessidade de discutir sobre diferentes áreas do 

conhecimento na relação com a ausência dessa demarcação. Compondo um 

Território de Identidade que atrai o turismo, os Pataxó enfrentam essa 

particularidade, além das demais. Completa ele, dizendo: 

Principal questão é a fundiária e o governo não politiza o povo. A gente vive 
uma situação muito ruim porque o povo não sabe o que é o índio e na 
nossa região o índio, o pescador e o pequeno produtor rural, são divididos 
por ideais de coronéis. O povo tem que entender que quem pega o peixe, 
quem faz a farinha de puba, quem faz o beiju, quem planta a batata, quem 
planta a abóbora... é o mesmo povo. Então, nós temos que nos fortalecer e 
criar uma autonomia. (RODRIGO SANTANA PEDRO, 2016). 
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Desta forma, retomar o território dos antepassados comunga com o que 

registra Milton Santos (1999), no sentido de reaver a terra, a identidade, o 

sentimento de pertencer ao que lhe pertence, dando a esse lugar o labor necessário 

ao cotidiano para um bem viver com o material e com o sagrado.   

Em entrevista para a tese, Eilton Oliveira da Conceição - Caticoco, Cacique 

da Aldeia Alegria Nova – etnia Pataxó, chama a atenção para a necessidade de 

posicionamento, efetivação de políticas de apoio à demarcação pelos governos nas 

várias instâncias e ressalta: 

Se partirmos para as nossas áreas, corremos risco de vida. Queremos que 
o Governo entre em consenso com os fazendeiros e retirem essas pessoas 
das nossas terras pra gente desenvolver a agricultura porque as terras que 
estamos hoje é área de preservação. Índio não tem trator, não tem 
motosserra... o índio vive da agricultura, trabalha manualmente. Á água é 
nossa vida e a mata é como se fosse o nosso pulmão (EILTON OLIVEIRA 
DA CONCEIÇÃO, 2016).  

Ao tempo em que é feita uma análise política da situação do território, é dada 

a liga com o corpo, com a responsabilidade ambiental e com o lado que de fato usa 

o ambiente devastando-o.  

 

 

5.4 (RE)CAPITULANDO 

 

Diante as lutas no e pelo território, pela identidade e pela autoidentificação - 

as escolas precisam aprender desde o território indígena da Bahia como um todo, à 

diversidade indígena num mesmo município ou etnia. Aspectos que merecem 

destaque no capítulo:  

 Moradias e alguns exemplos das diferenças nas diversas etnias e numa 

mesma etnia; 

 Refazimento das dimensões da inteligência indígena quanto à memória e as 

estratégias de gestão do conhecimento, antes e depois da colonização;  

 A estadualização educacional apontada como uma vitória: o que alicerça essa 

premissa em diferentes dimensões; 
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 Implementação de Lei 11.645 passa por subsidiar aspectos que marcam 

histórias dos povos da Bahia;  

 O valor da coletividade nas retomadas e no conjunto de propósitos; 

 O necessário respeito ao território indígena pela herança dos seus 

antepassados. Nesse, como em outros aspectos, vemos a importância da 

antropologia, topografia e demais ciências que subsidiam o reconhecimento 

das terras indígenas;  

 O papel  das mídias locais, regionais, nacionais e internacionais quanto aos 

tipos de abordagem sobre os indígenas; 

 As ações de enfrentamento dentro e fora das suas regiões; 

 As retomadas: características; estratégias de organização antes, durante e 

depois; diversidade da terra quanto as construções, plantações encontradas e 

possibilidades de subsistência  

 O corpo físico e político e a relação com não indígenas; 

No Capítulo 6 ―Educação baiana precisa considerar‖, é apresentada a 

continuidade do que os indígenas apontam como caminhos, para a constituição de 

uma proposta a ser evidenciada para não indígenas. 
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CAPÍTULO 6 

A EDUCAÇÃO BAIANA PRECISA CONSIDERAR 

 

“Precisamos discutir sobre nós indígenas, mas sem perder de 
vista os outros fatores como: ser mulher, a nossa sexualidade 

ou de ser diferente dos padrões”. 

Nadia Akauã – Tupinambá, 201575 

 

 

Questões de gênero focando o papel da mulher indígena da atualidade, 

discriminação, preconceito e racismo, aspectos dos saberes tradicionais indígenas 

que é há muito usados por povos que aqui chegaram, compõem a discussão deste 

capítulo.  

 

 

6.1. AS MULHERES NO CACICADO 

 

Em meio a lutas e maior avanço no ordenamento jurídico, indígenas passam a 

ter maior atuação política e mais progresso nas esferas nacional e internacional. No 

entanto, a luta pela terra, apesar de haver melhorias, ainda é provocadora de muitas 

mortes e retaliações por parte dos que precisam desocupar as terras demarcadas. A 

cacique e professora Maria Jesuína B. Santos, etnia Tupinambá, faz uma análise 

sobre a mulher assumindo este espaço:  

SER MULHER CACIQUE 
Ser mulher cacique não é fácil, principalmente na sociedade que nós 
estamos. Na aldeia temos dificuldades, mas conseguimos. No território 
Tupinambá nós temos três mulheres caciques, isso dá um diferencial. Antes 
de mim tinham outras e essas já prepararam mais ou menos o terreno. Tem 
momentos de conflitos em relação aos homens aceitarem a liderança da 
mulher, aconselhamento, mas a gente via levando. Somos 15 caciques (3 
mulheres e 12 homens) e temos conseguido avanços e fazer com que nós 
sejamos ouvidas. Como cacique, temos o papel de articular as demandas 
com relação à educação, controle social, de movimento. Em Ilhéus temos 

                                                 
75  Depoimento dado quando da discussão desta pesquisa e sua intencionalidade, realizado no 

Instituto Anísio Teixeira, SSA-BA, 2015.  
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dificuldades de aceitação como povo indígena e isso já têm um peso grande 
e por ser mulher, dá um diferencial.  
 
RESPEITO AO POVO TUPINAMBÁ NA PRÓPRIA REGIÃO 
A categoria de Professor Indígena com uma carreira no Magistério é um 
avanço na luta. Os não indígenas precisam saber que os Tupinambá 
existem, sermos respeitados também na nossa região. Os nossos costumes 
são muitos. Apesar dos nossos anciões ter vivido muitos anos retidos no ser 
Tupinambá, a gente vê nos costumes que temos hoje, nas práticas do dia a 
dia, isso não morreu. Através da educação temos buscado valorizar esses 
costumes e deixar como legado para os nossos alunos, nossos filhos. Como 
luta, participei da retomada e temos duas áreas. (MARIA JESUÍNA B. 
SANTOS, 2016) 

A imagem da Cacique (Figura 69) reflete sua forma de demarcar seu lugar de 

indígena no ―Seminário As Mulheres nas Exatas‖, em julho de 2016, no Instituto 

Anísio Teixeira (IAT).  

 

Figura 69: Cacique Jesuína da Etnia Tupinambá 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2016). 

 

O número de pesquisas sobre as diferentes etnias aumenta a partir dos anos 

1980. A História e a Antropologia cedem lugar aos aspectos multidisciplinares e se 

aliam nas últimas décadas, passando a lidar com mais facilidade com variados 

documentos e lançar mão de metodologias que deem conta das culturas ágrafas e 

populares, considerando os conflitos e as diversidades culturais, sem se permitir 
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deixar de lado aspectos que influenciam nas diferenças entre indígenas, como 

aponta Aracy Lopes da Silva, 1988.  

Contudo, mesmo com avanços na relação entre as ciências antropológica e 

histórica, é possível afirmar que há uma grande distância existente entre a produção 

nas instituições de Ensino Superior e o que de fato é instituído nos currículos da 

educação básica, considerando todas as suas etapas (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio). Assim sendo, há separação entre o que se ensina da 

Educação Básica e os resultados de pesquisas já existentes nos arquivos que são 

resultados das graduações e pós-graduações. Apesar de não ser em grande 

número, o que existe pode ser pesquisado e difundido na Educação Básica.  

Nessa linha de pensamento, enfatizar sobre o gerenciamento dos/as 

indígenas da Bahia, como forma de demonstrar as lutas e seus resultados de uma 

história recente tem sua importância, para que se saiba das aldeias, municípios e 

das mulheres e homens que cuidam de dialogar, ordenar e construir seus ―projetos 

de povo‖, como enfatiza a liderança, Agnaldo Pataxó Hãhãhãe. Vejamos o Quadro 

9, que apresenta o cacicado da Bahia. 

 

Quadro 9 - Cacicado da Bahia: Quadro Resumo76 

ETNIAS 
NR. DE CACIQUES NR. DE 

ALDEIAS 

NR. DE 

MUNICÍPIOS MULHER HOMEM 

Atikum  2 2 2 

Fulni-ó 1  1 1 

Kaimbé  3 1 1 

Kantaruré 1 1 2  

Kariri-Xocó-Fulniô     

Kiriri 2 4 4 3 

Payayá     

Pankararé 2 2 2 1 

Pankarú 1 1 1 1 

Pataxó 3 39 37 5 

Pataxó HãHãHãe 1 5 1 1 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, segundo SEC e SJDHDS (2016). 

 

                                                 
76  Este quadro pode variar, por conta de mudanças que ocorrem constantemente. 
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Quadro 9 - Cacicado da Bahia: Quadro Resumo 

ETNIAS 
NR. DE CACIQUES NR. DE 

ALDEIAS 

NR. DE 

MUNICÍPIOS MULHER HOMEM 

Truká 2    

Tumbalalá  3 3 1 

Tupinambá 4 12 16 5 

Tuxá 1 7 5 2 

Xakriabá     

Xucuru Kariri 1  1 1 

TOTAL 19 79 76 24 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, segundo SEC e SJDHDS (2016). 

 

A participação feminina nos cacicados da Bahia é marcante. Em números, 

segundo dados da Coordenação Indígena da SEC e da Secretaria de Justiça, 

Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), as mulheres caciques 

representam quase 20% do cacicado (Gráfico 7). Este número pode representar 

pouco em quantidade, mas a Bahia tem boa representatividade na luta de mulheres 

indígenas na gestão das suas aldeias.  

 

Gráfico 7 - Gênero e Cacicado na Bahia 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, conforme dados da SJDHDS e SEC (2016). 

 

Então, a qualidade desta participação deve ser evidenciada, visto que os 

desafios quanto à regularização de terras, da garantia dos direitos indígenas com a 

transversalidade das questões de gênero, ambientais, educacionais, políticas, 
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religiosas, da saúde, dentre outras, carecem de crença e força diante dos 

necessários enfrentamentos aos interesses econômicos e políticos que envolvem os 

territórios. Sem falar no tratamento midiático que, quase sempre, trabalha para 

fortalecer o racismo e marginalizar as comunidades indígenas.  

Nos questionários respondidos no ano de 2017, ao buscar saber de indígenas 

sobre as possíveis diferenças entre ser homem e ser mulher no cacicado, foram 

dadas algumas respostas que carregam as crenças envolvidas nesse tempo em que 

as mulheres comandam comunidades.  

NÃO HÁ DIFERENÇA 
Nada diferencia. As reponsabilidades são iguais, tanto de um para com o 
outro. 
O cacique na aldeia é como se fosse o prefeito e as lideranças os 
vereadores. Todos têm vozes, mas o cacique comanda e goza de grande 
respeito em sua comunidade. 
O papel de um líder é o mesmo na busca de direitos para seu povo. 
Ambos têm a mesma autoridade. 
Gênero não influencia no respeito, tomada de decisões e liderança para 
orientar.  
Não existe diferença. 
Não há diferença, tudo é baseado nas lutas e bagagem que ele traz.  
Muda o gênero, mas as atribuições são as mesmas. 
Apenas o gênero.  
Alguns valorizam a questão da terra, outros a educação e a saúde, 
enquanto alguns valorizam todos esses projetos.  
Ambos seguem os anseios da comunidade.  
Ambos são lideranças que representam seu povo. Por isso, o respeito maior 
à sua pessoa e uma semelhança aos dirigentes, à percepção e 
sensibilidade de cada um.   
Não há diferença, pois a política interna é administrada com a mesma 
intensidade e respeito. A mulher indígena busca, junto aos homens, o seu 
empoderamento lado a lado.  
Os aspectos são semelhantes, pois minha comunidade sempre valorizou a 
figura feminina. 
 
QUANTO AS MULHERES 
A sensibilidade da mulher faz a diferença. 
Uma Cacique é mais tocada pelo sentimento. 
Mulheres caciques são mais pacientes e lidam com o diálogo. 
A mulher tem maior sensibilidade. 
Mulheres se diferenciam na atitude e modo de agir.  
As caciques são de fibra. 
Acho que ambos são representantes solidários, compreensíveis, guerreiros 
enviados por Tupã. Porém, uma cacique, por ser mulher, hoje como uma 
mãe, é mais doce de que o pai.  
Homens e mulheres têm um papel muito importante no processo de 
conquistas pelos direitos que temos. Uma mulher é respeitada como 
cacique, mas ainda existem caciques que são machistas. A mulher cacique 
tem o mesmo tipo de liderança do homem.  
 
QUANTO AOS HOMENS 
O cacique age de forma objetiva. 
Ele é menos atencioso. 
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NÃO FEZ A ANÁLISE 
Não há caciques na Mirandela. 
Não tem mulheres no cacicado.  

Fatores que diferenciam a atuação de homens e de mulheres no cacicado 

decorrem da ―[...] organização social, da terra, da cultura e da vivência comunitária 

[...]‖, declara Nilton Jesus da Hora (2017), indígena Kiriri, estudante de graduação. 

Ele toca em pontos que são estruturantes e que podem fazer a diferença entre as 

etnias. Formas de organização de cada povo diante suas conquistas como: suas 

terras (já conquistadas, ou não), seus tipos de moradias, a produção de alimentos e 

a atuação comunitária fazem a diferença de um cacicado para outro.  

E, conforme respondem no questionário, é possível analisar que a maioria 

não aponta diferença no cacicado de homens e de mulheres. Expressões como 

―responsabilidades iguais‖, ―empoderamento das mulheres‖, ―atribuições são as 

mesmas‖, dentre outros, demonstram que as prioridades a discutir são outras e que 

gênero necessita entrar na pauta de discussão.  

Quando se diferencia o cacicado com ênfase na mulher, surgem palavras 

como ―sensibilidade‖, ―sentimento‖, ―pacientes‖, ―doce‖ e, numa perspectiva do 

autocontrole e maior confiança, aparece que ―as caciques são de fibra‖, sendo 

também reconhecido que ―existem caciques que são machistas‖.  

Surge que o homem cacique ―age de forma objetiva‖ e é ―menos atencioso‖. 

Dessa forma, podemos perceber ensaios de que pode estar latente a discussão do 

papel da mulher nas diferentes etnias para assegurar, ou não, aspectos da cultura. 

Ou seja, repensar direitos coletivos e individuais das mulheres e se essas estão em 

condições hierarquizadas, mesmo com os avanços quanto à participação na luta 

política.  

Mesmo sem demarcar tanto as diferenças, as indígenas afirmam que para 

sair de casa e participar de cursos, reuniões e outros compromissos longe da 

família, na maioria dos casos, desenvolvem estratégias para equilibrar o 

gerenciamento da casa, da relação com filhos e filhas, de forma a garantir que essas 

expectativas com relação às mulheres sejam atendidas.  

Vale enfatizar que as mulheres indígenas veem incorporando o discurso de 

gênero e saindo cada vez mais do seu ambiente comunitário para outros espaços 
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que são cenários de luta. As organizações indígenas favorecem a discussão não só 

para as mulheres, mas para os homens, num campo favorável e necessário para 

fortalecer o debate em diferentes dimensões (orientação sexual e aspectos da 

cultura, identidade e as tradições, dentre outras).  

As lideranças femininas assumem lugar de articuladoras interna e 

externamente. E, nesse contexto de debate com mulheres de outros movimentos, 

vão divulgando as especificidades das etnias e ampliando visões de mundo ao 

conjunto das lutas indígenas.  

Dizem que os índios já foram incorporados ao capitalismo. Mas não foram 
dominados mentalmente. Já foram dominados economicamente, 
politicamente, mas não mentalmente. O problema com os índios é que eles 
são insubordinados. Você não consegue domesticar o índio. É por isso que 
o governo tem tanto horror deles. (CASTRO, 2013) 

Mulheres e homens caciques devem trabalhar na busca de efetivar seus 

projetos de povo e um estudo de gênero pode fomentar o reconhecimento de que os 

indígenas da atualidade não fogem a aspectos da dominação masculina enraizada 

nas relações sociais.  

A sutileza como isso aparece pode forjar que homens e mulheres nessa 

função constroem projetos de povo com marcas simbólicas que se fundamentam em 

crenças de quem é razão ou emoção, objetivo ou prolixo, atencioso ou 

desatencioso, paciente ou impaciente, doce ou amargo, sensível ou insensível - 

naturalizando aos homens e às mulheres determinadas características que podem 

não ser saudáveis ao desenvolvimento de novas lideranças.  

As caciques reivindicam igualdade com racionalidade, força e poder nas 

articulações internas e externas aos seus territórios. Elas carregam consigo a marca 

de romper com as expectativas de que as mulheres devem somente casar, ser mãe, 

cuidar da casa, que são eternamente dependentes do pai, do marido ou dos filhos, 

que são puras e dóceis, como afirma Fagundes (2005): 

Ao admitirmos haver uma masculinidade hegemônica, não assumimos a 
crença de que há uma forma correta de ser homem, assim como não há 
uma correta de ser mulher, mas que há padrões de comportamentos, 
sentimentos e interesses que são construídos de modos diferentes. 
(FAGUNDES, 2005, p. 12) 

As(os) caciques têm estabelecido suas formas de trabalhar com base nas 

crenças construídas quanto ao ser homem e ser mulher. Falam da importância das 
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mulheres indígenas saírem para cursos e diversas atividades fora da comunidade, 

pois influenciam gerações, fortalecem o lugar de decisões e de construção coletiva 

de projetos de comunidade.  

Tanto as caciques como os caciques depõem a favor da participação feminina 

em diferentes áreas de atuação: saúde, educação, direitos humanos, dentre outras. 

A cacique Jesuína (2016), alerta: ―Muitas vão pros cursos com as crianças (por 

vários motivos), mas é importante que estejam na luta‖. Jurema Machado sinaliza 

sobre esta luta das mulheres na conquista de espaços.  

A luta das mulheres indígenas, ou a participação de mulheres na luta dos 
seus povos recebeu incremento com os espaços conquistados nas 
instâncias de direção das organizações indígenas e na formalização de 
conselhos e organizações próprias das mulheres. A conquista desses 
espaços tem possibilitado o reconhecimento de trabalhos e tarefas, que 
antes estavam circunscritos ao ambiente familiar e interno das aldeias, 
como fundamentais para o fortalecimento de suas culturas e identidades. 
(MACHADO, 2012, p.17) 

Em entrevista, Rosilene Tuxá (2016), como gestora de um órgão 

governamental, ao responder sobre ―o que acredita que precisa ser feito para fazer 

uma boa gestão‖, evidencia o que Machado aponta como ampliação dos espaços de 

atuação e diz da importância de:  

1. Investir nas parcerias;  

2. Cuidar da equipe com direcionamento às atividades de cada componente;  

3. Fazer as coisas com dedicação e amor à causa;  

4. Dar ênfase ao marco regulatório;  

5. Não desistir da luta;  

6. Estudar; 

7. Ter sonhos. 

A coordenadora aponta aspectos individuais que não devem sair do foco, da 

importância de trabalhar tendo a lei como lastro, baliza sobre a coletividade em 

grupos menores e maiores e observa sobre a intencionalidade do trabalho. 
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Figura 70 - Cacique Valdelice Amaral (centro) – Aldeia Itapoã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Acerto fotográfico de Valuza Saraiva (2013).  

 

A cacique Valdelice Amaral (no centro da Figura 70), no chão da aldeia, 

reafirma que os desafios enfrentados por conta das reivindicações pelas terras 

acabam exigindo muitos esforços, mas a questão da terra e a educação têm sido 

importantes frentes de luta e mantêm viva a chama na aldeia Itapoã. As imagens 

apresentadas na Figura 71, demonstram a luta das mulheres indígenas pela 

formação nas suas carreiras profissionais. Grávidas, com bebês no colo ou com 

crianças pequenas, têm lutado pela formação e enfrentado os desafios dentro e fora 

das aldeias.  

 

Figura 71 - Contexto contemporâneo de muitas mulheres indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2010, 2011 e 2017). 
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Figura 71 - Contexto contemporâneo de muitas mulheres indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografa: Valuza Saraiva (2010, 2011 e 2017). 

 

Vale ressaltar que, na educação escolar indígena, a presença de homens 

professores (Figura 72) na educação infantil é marcante. O trabalho com a 

cultura tem destacado o trabalho de homens e, dessa forma, os cursos de 

formação são enriquecidos com bom percentual de mulheres e de homens 

profissionais da educação.  

 

Figura 72: Homens no quadro de professores da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental Indígena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo de Valuza Saraiva (2008). 

 



213 

Como caciques, professoras ou noutras frentes, as mulheres indígenas têm 

encarado muitas lutas que são da contemporaneidade. Diante da pesquisa realizada 

com participação em debates nas e sobre as comunidades, podemos afirmar que, 

resguardando tradições e as diferenças sociais na constituição familiar de cada 

etnia, existe sim um processo de mudança relacionado não só às mulheres, mas às 

questões de gênero (Figura 73). Atribuímos essas mudanças ao conjunto de 

situações que envolvem os continentes, a América Latina, o Brasil, a Bahia e 

adentra as comunidades indígenas. 

 

Figura 73 - Mulheres Indígenas na luta em Brasília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografo: José Carlos Magalhães - Tupinambá (2017).  

 

A mulher indígena tem se mostrado uma comunicadora no mundo não-

indígena, uma guardiã de elementos culturais e de forte poder político nas 

negociações.  

A educação escolar tem sido um dos canais de entrada dessas mulheres no 

mundo de influentes decisões dentro e fora das comunidades na luta pela autonomia 

alimentar, cidadania, reconhecimento da autonomia da mulher indígena e dos 

direitos dos povos.  
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6.2 SITUAÇÕES DE DISCRIMINAÇÃO  

 

No dicionário Aurélio o conceito de discriminação: estabelecer diferenças; 

colocar algo ou alguém de parte; tratar de modo desigual ou injusto, com base em 

preconceitos de alguma ordem, notadamente. Discriminamos quando contribuímos 

para a desigualdade, por meio da valorização de um modelo de corpo, religião, local 

de moradia, dentre outros aspectos. 

Como os indígenas respondem sobre discriminação voltada aos seus corpos, 

o conceito de discriminação aqui reportado, passa por essa imagem corporal, como 

ressaltam Bandeira e Batista (2002, p. 135):  

É nele que se depositam e se concentram os elementos indicados, as 
configurações que nos permitem classificar os códigos corporais (a cor da 
pele, altura, a conformação da cabeça e do rosto, o tipo e a qualidade dos 
cabelos, o tamanho, o peso, o porte físico, a cor e a forma dos olhos, a 
forma do nariz, a estatura do corpo, o perfil, as marcas etárias e 
geracionais, o uso de determinadas roupas, adereços, etc.).  

O corpo do indígena nordestino e baiano passa por discriminação, conforme 

responderam alguns entrevistados: 

Por ser "negra índia" há julgamento da minha identidade indígena.  
Já foram feitas abordagens desnecessárias por conta do meu tipo físico. 
(RESULTADOS DE ALGUMAS ENTREVISTAS, 2016). 

Como uma prática de discriminação étnica e racial, o racismo está ligado 

diretamente ao corpo. Joel Rufino dos Santos (1984, p. 8-9) nos alerta que, o 

racismo não é só atitude de xingar, cuspir, vaiar, ou outra, que demonstre de alguma 

maneira o seu repúdio ao outro, é também uma teoria. Ou seja, para enfrentá-lo, 

precisa haver argumentações na mesma linha de poder. 

Com o crescimento demográfico das populações indígenas e com o fenótipo 

que nem sempre corresponde aos padrões simbólicos que historicamente foram e 

são fortalecidos, os indígenas vão para diversos ambientes, se deparam com 

diferentes profissionais que, se são formadas sem o mínimo de conhecimento sobre 

os indígenas hoje existentes, podem criar situações as mais diversas. As respostas 

abaixo demonstram isto: 
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Sofremos preconceito a todo o momento no nordeste por conta do fenótipo. 
Sofremos preconceito a todo o momento, ainda mais quando não temos o 
fenótipo do indígena da colonização. (RESULTADOS DE 
QUESTIONÁRIOS, 2017) 

 

6.2.1 Quem discrimina 

Nos ambientes de educação formal, são demonstrados preconceitos - isso é 

comprovado quando os indígenas respondem sobre quem discrimina e muitos se 

voltam às situações do cotidiano das instituições educacionais. O processo de 

reflexão da ação nem sempre é uma constante nessas instituições e, em sua grande 

maioria, não há momentos de partilha dos pontos tensionados cotidianamente e 

seus profissionais nem sempre são oportunizados à reflexão das suas práticas.  

Assim sendo, a dimensão relacional entre professores e estudantes nem 

sempre traz o debate necessário às relações saudáveis e as leituras de práticas 

discriminatórias existentes entre profissionais e estudantes. E este deve ser um 

processo de formação continuada de profissionais da educação, pois urge refletir 

suas práticas com um aporte dentro e fora dos ambientes escolares. Ou seja, uma 

formação que considere o interior e o exterior dos espaços formais de educação, 

extrapolando muros e vivenciando outros espaços educativos. 

Dessa forma, podem possibilitar maior criticidade às práticas do dia a dia, 

pois, conforme os depoimentos, de onde menos se esperava foram onde se 

concretizaram práticas preconceituosas. Sobre essas situações os indígenas 

registram que sentem um tratamento no qual, merece ser considerada a carga de 

descrença no ser indígena e apontam os profissionais da educação como pessoas 

que fortalecem os preconceitos: 

O preconceito sofrido em minha trajetória se deu em um lugar que jamais 
imaginaria que pudesse acontecer. O episódio sofrido veio de professores 
da universidade e alunos. Como acreditar em uma cultura não 
preconceituosa se os seres humanos formadores de opiniões não 
conseguiriam se libertarem dessa doença (preconceito).  
Professores do Município que dizem que não há necessidade de escola 
para indígena porque "somos todos iguais‖. 
Profissionais da Educação do Município diziam que não tínhamos condições 
de ensinar no Ensino Médio e nem de organizar a própria escola. 
Professores da cidade que não valorizam os indígenas, dizem que somos 
invasores de terras, baderneiros, entre outros. 
Professor de História que não aceitava a minha identidade por eu ter a pele 
clara e afirmava que no nordeste não tinha índio e que isso era inventado 
para fazer uma carteirinha. 
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Professor de faculdade particular que exigiu que fosse dada uma aula no 
primeiro dia de aula.  
Tive uma experiência desagradável na Universidade quando cursava 
pedagogia. Quando apresentei uma proposta de projeto de intervenção que 
buscava a valorização cultural do meu povo e fui ridicularizada frente da 
turma pelo professor da disciplina. Na concepção dele a homogeneização 
cultural seria o caminho para o desenvolvimento do país e que se o Brasil 
continuasse pluriétnico, estaria fadado ao subdesenvolvimento. Penso eu 
que, em pleno século XXI, ele demonstrou um pensamento do início do 
século XX - época em que o governo buscava a eugenia racial como 
caminho para que o Brasil se tornasse um país de primeiro mundo. O que 
mais me entristece é que esse professor não é o único a pensar assim. Só a 
educação pode contribuir significativamente com a luta pela igualdade 
etnicorracial. (RESULTADOS DE QUESTIONÁRIOS, 2017) 

No cotidiano, a discriminação, o preconceito e o racismo podem acontecer de 

forma sutil, e, como condenamos essas práticas, elas podem ser camufladas e se 

estabelecer de forma disfarçada.  

Segundo Bandeira e Batista (2002, p.130): 

O preconceito caracteriza-se como sendo uma forma arbitrária de pensar e 
de agir, no sentido de que é exercido como uma forma racionalizada de 
controle social que serve para manter as distâncias e as diferenças sociais 
entre um sujeito e outro ou o/ um grupo.  

Constatadas situações de discriminação, refletimos: 

 Como lançar mão para discutir a diversidade em sala de aula?  

 Como trabalhar para conscientizar estudantes sobre a importância dessa 

diversidade para a formação da identidade nacional?  

Munanga (1999) nos recomenda, enquanto profissionais da educação: 

Na maioria dos casos, praticam a política de avestruz ou sentem pena dos 
―coitadinhos‖, em vez de uma atitude responsável que consistiria, por um 
lado, em mostrar que a diversidade não constitui um fator de superioridade 
e inferioridade entre os grupos humanos, mas sim, ao contrário, um fator de 
complementaridade e de enriquecimento da humanidade em geral. 
(MUNANGA, 1999, p.15).  

Focar a diversidade como fator que enriquece, sugere que sejam conhecidas 

e reconhecidas as diversas etnias indígenas. Considerando que professores têm sua 

formação com base nos livros didáticos que estudaram e estudam, bem como nos 

conteúdos das suas trajetórias em diferentes grupos familiares e outros, não é difícil 

inferir quão desestimuladora pode ser sua postura para fortalecer fracassos para a 

vida estudantil de indígenas. Bem como o inverso: quão fortalecedor podem ser seus 

estímulos para que estudantes indígenas não evadam e permaneçam nas escolas 
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para construir projetos de vida e transformar seus planos em realidade. Como alerta 

Munanga (1999, p.17), a ―[...] transformação de nossas cabeças de professores é 

uma tarefa preliminar importantíssima‖.  

Reconhecermo-nos racistas é ir quebrando o mito da democracia racial 

historicamente construído e avançar com todas as forças no respeito às diferenças 

etnicorraciais. Considerar os aspectos teológicos, históricos, filosóficos e outros, 

imbricados ao racismo hoje existente, é base para entender de onde surge o racismo 

que ainda impera.  

Em pesquisa na Biblioteca Digital Mundial, por exemplo, foi encontrada a Bula 

Papal Sublimis, Deus de 1537, publicada pelo Papa Paulo III e nela, está escrito que 

os indígenas eram ―[...] verdadeiramente homens e que eles não só são capazes de 

compreender a fé católica, como, segundo nos informaram, anseiam sobremaneira 

recebê-la‖.  

Assim sendo, como ―verdadeiros homens‖, deveriam ter sido respeitados, mas 

foram ignorados pelos colonizadores e colocados no lugar de escravos e ―sem 

alma‖, tratados como irracionais. E refletimos então: 

 E o quê resulta nas salas de aula desse contexto histórico de 1500?  

 Há de fato racismo nas nossas salas de aula?  

Muitas perguntas, e algumas respostas, só podem ser feitas por nós que 

estamos no convívio com estudantes para não contribuir a uma violenta carga 

emocional quanto ao ser indígena em ambientes escolares e os demais fora das 

aldeias.  

Nos questionários três professores respondem que não identificam ou 

percebem algum tipo de discriminação por profissionais. No entanto, a grande 

maioria registra em diferentes situações e algumas são marcantes como a de 

pessoas que tiveram que sair das terras que habitavam por serem áreas de 

demarcação. Essa marca de dor aparece em depoimentos e isso reverbera na mídia 

local, nos jeitos de perceber os indígenas e de demonstrarem preconceito.  

Palavras como ―baderneiro, prostitutas, cachaceiros, incapazes, sem 

credibilidade e vistos de forma enojada‖, aparecem nas declarações e isso é 

composição de uma história construída em que, desde o final do século XIX, ―[...] 
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políticos, autoridades e intelectuais reafirmaram a ideia de que os indígenas 

desapareceriam diluídos na sociedade não indígena [...]‖, conforme alerta Mariana 

Albuquerque Dantas (2015, p.85).  

Depois de serem aldeados e, posteriormente a instituição do Diretório de 

Índios77, as terras foram ficando cada vez mais restritas, esses espaços sendo 

ocupados também por não-indígenas e, assim, regras foram implementadas como o 

―uso obrigatório da língua portuguesa‖, 

[...] a adoção pelos índios de nomes e sobrenomes portugueses e a 
construção de casas no estilo português. Além dessas medidas, também se 
tornou obrigatória a criação de vilas e povoados próximos ou inseridos no 
território das aldeias onde deveriam ser promovidos a comunicação e o 
comércio entre índios e não índios (DANTAS. 2015, p. 85-86). 

Diante desse contexto de obrigatoriedade, dá para inferir sobre as sérias 

mudanças na cultura e na identidade dos aldeados. Segundo a autora, se 

envolveram com não índios e constituíram famílias e conflitos, construindo o cenário 

da ―mestiçagem cultural e identitária‖. 

No depoimento dos indígenas percebemos toda uma construção de imagem 

que se mostra ainda negativa sobre as etnias quando se trata dos seus cotidianos 

com não-índios. Ou seja, no senso comum se exige que indígenas tenham nomes 

indígenas, falem suas línguas e usem suas vestimentas do passado – quando, neste 

passado lhes foi proibido legalmente. Os depoimentos abaixo comungam com a 

reflexão da mestiçagem: 

Ainda essa semana me disseram na SEC que eu não tenho "cara de índio". 
Em geral, acham que conhecem a nossa cultura e praticam o ato do 
preconceito por informações que tiveram por colonizadores. São visões do 
estereótipo. Perguntam: você não é índia? e tem cabelo cacheado? Você 
mora na aldeia? Por que você usa roupa? Você come o que? Vocês ainda 
comem gente? Esses filhos é índio, esse não, né?.  
Policiais militares desconhecendo completamente os direitos indígenas 
sobre territórios tradicionais, realizando reintegração de posse com extrema 
truculência.  
Possíveis discriminações devido ao processo de homologação das terras no 
município de Prado (RESULTADOS DE QUESTIONÁRIOS, 2017). 

                                                 
77  Criado o Diretório de Índio em 1757 que, segundo o Arquivo Nacional, tinha como objetivo 

―organizar a administração e o governo dos índios do Pará e Maranhão, sendo suas atribuições 
estendidas para todo o Brasil‖. (CAMARGO, 2013, s.p.) 
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Os depoimentos reportam ao racismo institucional, vivenciado cotidianamente, 

onde profissionais, em diferentes lugares hierárquicos, demonstram desconfiança 

quanto ao ser ou não indígena, diante de representantes das etnias que ali chegam. 

Trabalhando na SEC desde 2003, são vários os depoimentos e comportamentos que 

evidenciam suspeita, medo, pena e, por outro lado, respeito e compromisso político 

no trato com a política educacional para os povos indígenas da Bahia.  

É atribuído ao indígena deixar se perderem seus traços identitários, como se 

negassem por desejo próprio e se declarassem por ―ter direitos‖ e por ―fingimento‖ 

da identidade. Com tudo, podemos nos questionar:  

 Como os indígenas conseguiram manter-se?  

 Como, diante de todo o contexto histórico, asseguraram a existência?  

Dantas (2015) afirma que, foram três os elementos que ajudaram a manter a 

luta:  

1) Organização política;  

2) Muitos continuaram a viver nos aldeamentos;  

3) Asseguraram seus rituais específicos.  

A autora também trata das formas estratégicas dos indígenas se aliarem a 

não índios, que lhes ajudaram na organização de um ordenamento jurídico, para que 

passassem a existir, e hoje, desembocar nos direitos registrados, ao menos no 

papel, para que se fortaleçam os propósitos de lutas. Em sua entrevista, Cirila 

Kaimbé fala de uma forma que denota as estratégias que usaram e usam: 

A diversidade dos indígenas é que o não indígena precisa aprender. 
Quando chegam na comunidade perguntam: aqui tem índio? Não observam 
que ali tem uma aldeia. Na minha comunidade só usam as vestes em 
tempos festivos, por exemplo. Por muito tempo o indígena conviveu com os 
outros, mas isso não quer dizer que o índio perdeu sua cultura. Sua cultura 
tá ali guardadinha, impregnada, na hora certa ele sabe botar pra fora, sabe 
mostrar que ele é índio e tem orgulho de ser. (CIRILA KAIMBÉ, 2016). 

A força nos depoimentos é demonstrada pelas lutas anteriores, e, pelo desafio 

de coletivizar propósitos e ações na atualidade. Encarando discriminações, 
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indígenas se fortalecem entre si para continuar a luta. A Convenção relativa à Luta 

contra a Discriminação no campo do Ensino78, no seu Anexo I, diz que:  

[...] ―discriminação‖ abarca qualquer distinção, exclusão, limitação ou 
preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição 
econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a 
igualdade de tratamento em matéria de ensino, e, principalmente: a) privar 
qualquer pessoa ou grupo de pessoas do acesso aos diversos tipos ou 
graus de ensino; b) limitar a nível inferior à educação de qualquer pessoa ou 
grupo; c) sob reserva do disposto no artigo 2 da presente Convenção, 
instituir ou manter sistemas ou estabelecimentos de ensino separados para 
pessoas ou grupos de pessoas; ou d) de impor a qualquer pessoa ou grupo 
de pessoas condições incompatíveis com a dignidade do homem. 
(UNESCO,1960, s.p.) 

Assim sendo, a nação precisa legislar, planejar e efetivar medidas que 

favoreçam um equânime tratamento a estudantes, conforme registros desta 

Conferência. E, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), 

corrobora com estes registros, dizendo que: 

[...] apesar desses avanços no plano normativo, o contexto nacional tem-se 
caracterizado por desigualdades e pela exclusão econômica, social, étnico-
racial, cultural e ambiental, decorrente de um modelo de Estado em que 
muitas políticas públicas deixam em segundo plano os direitos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. (PNEDH, 2007, p. 23). 

Desta forma, as situações de discriminação que os indígenas relatam são 

uma demonstração de que o tratamento previsto para o Magistério, planejado há 

muitas décadas, pouco ou nada se efetivou. Práticas discriminatórias são apontadas 

por indígenas e, de forma surpreendente, indígenas estudantes e essas situações 

em ambientes educacionais formais.  

 

6.2.2 O processo formativo desde a infância 

Todos os indígenas ouvidos na pesquisa de mestrado de Saraiva (2011) 

apontaram que já sofreram algum tipo de discriminação em diversas situações. 

Registraram que foram julgados por profissionais de diferentes áreas de atuação. A 

intenção de retomar essa pesquisa aqui é reafirmar a importância de se trabalhar 

com a temática indígena, nos dois níveis que compõem o sistema educacional 

brasileiro - básico e superior. 

                                                 
78  De 14 de dezembro de 1960, pela Conferência Geral da UNESCO em sua 11ª. Sessão, reunida 

em Paris, novembro à 15 de dezembro desse ano.  
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Isto porque, necessário se faz que na Educação Básica, haja um tratamento 

em suas diferentes etapas, considerando a Educação Infantil (Figura 74), o Ensino 

Fundamental e Médio, da maneira mais próxima do real indígena da 

contemporaneidade, pois não é mais aceitável que o estudo do indígena folclorizado 

seja feito até os dias atuais. 

Com a Lei 11.645, de 2008, são perceptíveis as dificuldades de 2008 até 

2017, pois a formação de professores com a temática indígena foi inferior ao 

necessário, ou até inexistente.  

Apesar de todo o esforço das escolas e do conjunto de seus profissionais, a 

temática indígena continua descontextualizada. Crianças continuam saindo pintadas 

da escola no dia 19 de abril, com penacho e pintura, brincam de 1, 2, 3 indiozinhos, 

cantam músicas sobre índios de cantoras infantis, que pouco sabem sobre 

indígenas, e, professores(as) e estudantes, continuam sem, sequer, identificar os 

nomes das etnias do estado da Bahia, ou do Nordeste.  

 

Figura 74: Crianças da Educação Infantil em 19 de abril de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Acervo fotográfico de Valuza Saraiva (2017) 

 

Sabemos que essas imagens dos indígenas, construídas na infância, 

permanecem no percurso da vida, se não houver um trabalho para refazer esse 
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entendimento. Somos fruto dessa distância entre o ser indígena e o que se criou 

sobre os indígenas. Assim sendo, vale a chamada de Castro (2002): 

A impressão que tenho é que o ―Brasil‖ até bem pouco não queria nem 
saber de índio, e sempre morreu de medo de ser associado, ―lá fora‖, a 
esse personagem, que deveria ter sumido do mapa há muito tempo e virado 
uma pitoresca e inofensiva figura do folclore nacional. (CASTRO, 2002) 

Diante disto, como os indígenas estão cada vez mais se fortalecendo, apesar 

das dificuldades das lutas, estão demarcando seus espaços e ―[...] devagarinho a 

serem admitidos no Brasil oficial-midiático [...]‖. (CASTRO, 2002) A redes estadual, 

municipal e particular, têm urgência em se atualizar e admitir que elas pouco sabem 

sobre o indígena da atualidade. Na Rede Estadual é possível afirmar que não foi 

realizado um processo formativo que chegasse aos mais de 20 (vinte) mil 

profissionais da educação na ativa.  

Na tentativa de contextualizar e dar visibilidade aos indígenas dentro das 

escolas, algumas unidades os convidam para demonstrar aspectos do seu povo 

(ilustrada esta questão na Figura 75). O que se observa é que, quando isso 

acontece, pode ocorrer certa distância entre o que foi ―estudado‖ no percurso e o 

que é discutido pelos representantes das etnias.  

 

Figura 75 - Indígenas se apresentando em espaço escolar 

 

Fonte: Acervo fotográfico de Valuza Saraiva (2017).  
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Na análise de um dia de evento em uma unidade escolar, foi possível escutar 

de responsáveis pelos estudantes, avaliações dos indígenas por meio de frases 

como: ―esses não são índios de verdade?‖, ―não têm cara de índio‖. Ou seja, pelo 

desconhecimento, fortalecem a contradição existente entre o que imaginam ser o 

indígena e como de fato são os indígenas nordestinos. 

Enfim, nem a escola tem trabalhado esse conteúdo, nem as famílias são 

orientadas sobre como refazer o olhar, para perceber e respeitar os indígenas da 

atualidade. Pintar, ―decorar‖ as crianças, ainda é a tônica. Diante disto, se torna 

importante observar o que alerta Castro:  

Nosso objetivo político e teórico, como antropólogos, era estabelecer 
definitivamente – não o conseguimos, mas acho que um dia vamos chegar 
lá – que índio não é uma questão de cocar de pena, urucum e arco e flecha, 
algo de aparente e evidente sentido estereotipificante, mas sim uma 
questão de ―estado de espírito‖. Um modo de ser e não um modo de 
aparecer. (CASTRO, 2006, p. 42) 

Este, portanto, é um chamado a desfazer o que foi feito em nós ao reduzir o 

estudo dos indígenas à estética da pintura e dos instrumentos, pois até mesmo 

estes que estudamos no passado da vida educacional, estão distantes dos seus 

reais signos e símbolos.  

 

 

6.3 INTELECTUALIDADE NA ORALIDADE 

 

Todorov (1999), ao analisar cartas dos anos finais de 1400, quando da 

exploração da América e a relação com a Europa, enfatiza que os escritos de 

Colombo retratam o seu desejo de tornar os índios iguais a ele, por vê-los como 

―ético e moralmente‖ inferiores e da necessidade de adotarem os costumes 

europeus, dentre eles, os religiosos.  

O autor enfatiza a contradição existente entre o que Colombo desejava e a 

capacidade dos indígenas denotadas nos próprios escritos da época: 

Diremos, desde já, que não há, evidentemente, nenhuma inferioridade 
―natural‖ dos índios no plano linguístico ou simbólico: vimos, por exemplo, 
que na época de Colombo eram eles que aprendiam a língua do outro e, 
durante as primeiras expedições em direção a Cidade do México, são 
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também dois índios, chamados pelos espanhóis de Julian e Melchior, que 
servem de interpretes. Mas há, certamente, muito mais. Sabemos, graças 
aos textos da época, que os índios dedicam grande parte de seu tempo e 
forças à interpretação das mensagens, e que essa interpretação tem formas 
extremamente elaboradas, relacionadas às diversas espécies de 
adivinhação (TODOROV, 1999, p. 58). 

A noção que é construída sobre os indígenas nos tempos de Colombo é de 

um povo com características únicas como uma gente passiva, ou agressiva, ou que 

ficava a admirar o que os colonizadores lhes apresentavam.  

Ao lermos sobre o domínio de idiomas, em que indígenas eram os tradutores, 

é possível fazer desconstruções dessas noções feitas ao longo da nossa história 

escolar ainda denotada em registros atuais, como aponta ao responder o 

questionário, Sadraque Pataxó (2017):  

Podemos dizer que, em sua maioria, nos veem como incapazes e/ou inferior 
intelectualmente. Principalmente quando usam "conhecimento científico".  

De forma sutil e cotidiana, a discriminação pode ocorrer e, se demarca 

superioridade a grupos humanos, inferiorizam outros:  

A associação de diferenças dos grupos humanos a pseudo-inferioridade de 
atributos intelectuais ou morais configura uma forma acabada de violência. 
Isto é, o racismo constitui, em si, uma expressão de violência. (FIPIR

79
. 

2004, p. 25) 

As marcas dessa violência podem surgir em exemplos como esse: 

Quando eu estudava num curso de extensão, fazia atividades para atender 
as áreas de estudo o qual era matriculada. Porém, minha monitora foi fazer 
visita de campo e, justamente quando eu fazia aulas extraclasse, como aula 
de intercâmbio cultural, conhecendo outra escola indígena, ela me encontra 
fora da sala de aula e me reprovou dizendo que eu não estava dando aula. 
Na reta final, fui chamada na diretoria do colégio para explicar, dei a minha 
versão como professora indígena e que não foi aceita por não ser 
considerada uma aula extraclasse. Considero isso uma discriminação. 
(JULIANA DA CONCEIÇÃO SANTANA

80
, 2017) 

Em muitos casos há, na sutileza dos fatos, mensagens subjetivas que podem 

passar despercebidas quanto às formas discriminatórias de quem avalia. As escolas 

indígenas têm como um dos seus documentos orientadores, o Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) e nele há características das escolas 

indígenas (comunitária, intercultural, bilíngue/multilíngue, específica e diferenciada) 

                                                 
79  Documento do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR).  
80  Da etnia Pataxó. 
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que dão, no conjunto da base legal, o lastro para que a educação possa ser ―[...] 

concebida e planejada como reflexo das aspirações particulares de povo indígena e 

com autonomia em relação a determinados aspectos que regem o funcionamento e 

orientação da escola não-indígena.‖ (RCNEI, 1998, p. 25)  

Sendo assim, na educação escolar indígena, uma das características 

aprovadas pelo RCNEI é o trabalho fundamentado na, com e para a comunidade.  

Em diferentes áreas do conhecimento podemos encontrar exemplos de uso 

sem permissão ou abandono das técnicas ou estratégias indígenas. Na agricultura 

por exemplo, Mauro Leonel (2000), retrata exatamente a atitude colonizadora:  

[...] o que ensina a agricultura indígena é o que a arrogância colonial 
recusou-se a aprender com ela: destruir a vegetação endurece o terreno, 
diminui sua permeabilidade aumentando o escoamento de nutrientes e 
acentuando a erosão, impedindo a acumulação de húmus e perdendo a 
água, pois já não a retém. [...] O manejo indígena é também um exemplo da 
superioridade da policultura, uma vez que a diversidade protege espécies 
contra intempéries e pragas pela altura diferenciada das espécies ou pela 
dispersão que cria refúgios para espécies vegetais e animais. (LEONEL, 
2000) 

Em pesquisa no APEB, foi encontrado registro e um ―Officio de Ouvidor de 

Ilheos Francisco Nunes da Costa, para o Governador da Bahia, em 15 de janeiro de 

1786‖, que trata de ―Cascas e Plantas Medicinaes‖ e nele consta:  

Em carta de 14 de dezembro precedente, foi V.Exa. servido ordenar-me, 
que eu auxilie ao Padre Marcellino Francisco de Mello na descoberta e 
extracção de 6 arrobas duma casca, que o mesmo fez conhecer na Côrte e 
que se domina ―Quina branca americana‖ figurando-se o referido Padre 
como inventor dela; ordenando-me V.Exa. que da minha parte promovesse 
também este descoberto e a remessa que fosse possível. Foi logo entregar 
ao Padre a carta de V.Exa. e lhe segurei a inteira e fiel execução da ordem 
de V.Exa. no auxílio que lhe offereci, que não aceitou, por ser essa 
extracção de semelhante casca tão facil e tão vulgar nessa comarca, que o 
mais pobre homem a pode fazer sem dispêndio nem trabalho.  
Hé esta casca ou cortiça geralmente conhecida nesta Capitania com a 
denominação de Cavallo de Grem, por terem os Indios desta nação e 
conquistados ou mettidos de pau no principio deste seculo, os que deram a 
conhecer: eles uzavão della e recommendavão como um remedio infallivel 
contra toda a qualidade de febres para fortificar o estomago e para 
lombrigas: extendião o seu uzo a todas as enfermidades e dahi lhe veio a 
outra mais celebre de páo para tudo.  
Desde esse tempo athé hoje é frequente a applicação e cada um descobre 
ou exaggera sua virtude: as mulheres dizem que ele lhe promove o menstro 
e lhe facilita os pontos: já encontrei quem me affirmou ter melhorado e 
curado uma terrivel dezuria com o uso desta cortiça ou extracto.  
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Este texto comprova o que já se fala cotidianamente, mas que nem sempre 

estudamos seus fundamentos, ou seja, ao se dizer que ―pegamos a tecnologia e 

saberes indígenas‖ desde que o Brasil foi colonizado.  

A frase ―pau pra tudo‖ vem do uso da casca pelos indígenas que, como 

exemplo do conhecimento que é transformado de tácito para explícito, foi apropriado 

pelo não-índio. Para além da questão da ―casca‖, são os valores construídos e que 

foram reproduzidos.  

Nas falas dos entrevistados, eles comprovam que ainda perdura o jeito de ver 

os conhecimentos cotidianos dos indígenas como ―sem ciência‖.  

 

 

6.4 (RE)CAPITULANDO 

 

O capítulo inicia trazendo a mulher liderança indígena como cacique e, nessa 

discussão podemos nos perguntar sobre os elementos que estão na cena do debate 

nacional: o lugar da mulher (Figura 76) e o enfrentamento de possíveis medos da 

liberdade, de se por em risco, de sair de uma relação de segurança com o seu 

mundo e se colocar em risco, ou assumir novos riscos noutros mundos. E, assim, 

ser também autora, nessa coletividade, de propósitos indígenas.  

 

Figura 76 - Hoje muitas indígenas vivem estudando 

 

Fotografa: Valuza Saraiva (2017). 
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No momento de rever, repensar e analisar o capítulo, vemos que um 

conteúdo está imbricado a outros. A questão de gênero, por exemplo, tem toda uma 

relação com a terra, com o corpo, com a visão das mídias e de outros aspectos já 

tratados em capítulos anteriores e não é que se repita, mas são alusões que 

configuram o que podemos chamar de eixos que potencializam o grau da luta 

indígena.  

Podemos chamar a atenção para alguns pontos de reflexão a partir dos 

conteúdos tratados no capítulo: 

 A Lei Maria da Penha de 2006 e a Lei do Feminicídio de 2015 são exemplos 

de resultados de luta na conjuntura nacional, nas quais as mulheres indígenas 

estão imersas, e, além disso, estar no cacicado é encarar os conflitos de terra 

e outras formas de violência de gênero - seja no campo ou na cidade; 

 Diante do encorajamento da mulher indígena e que vem se fortalecendo em 

visibilidade na Bahia, a representação na política partidária ainda precisa de 

fortalecimento. No entanto, a entrada nas universidades (em graduações e 

pós graduações), a luta por cuidar da cultura alimentar e da vida indígena na 

preservação dos seus direitos humanos são alguns dos pontos de pautas que 

mulheres têm participado efetivamente;  

 A importância das formações nas diferentes áreas, ter o debate de gênero 

com a participação de homens e de mulheres, nos demonstra que a educação 

escolar indígena muito nos ensina, pois os processos formativos contemplam 

professores e professoras, que trabalham da educação infantil ao ensino 

médio e, nesse debate, têm se fortalecido;  

 As instituições, por serem educacionais, não garantem que princípios de 

respeito às diferenças sejam parte das suas dinâmicas, pois seus segmentos 

são frutos de um país que firmou princípios do colonizador e as 

discriminações que indígenas apontam, no meio educacional, são resultado 

de atuações que precisam de um processo formativo questionador de práticas 

nas universidades e escolas das diferentes redes; 

 O valor do estudo de documentos antigos, de séculos passados, pois são 

evidências do tratamento aos indígenas. 
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Segundo indígenas a discriminação passa pelo corpo, região, condição 

econômica e outros fatores. É dever do Estado, portanto, educar para as relações 

etnicorraciais, pois este é um dos marcos da desigualdade no nosso país.  

Conhecer o perfil dos(as) estudantes, visto que há indígenas na maioria dos 

municípios brasileiros e baianos, é constatar que precisamos tomar parte dessa 

população, respeitar suas existências e também considerar que temos sim etnias na 

Bahia que necessitam ser evidenciadas.  

Na crença de que a consideração à diversidade fortalece o auto-respeito, e, 

consequentemente, podemos constatar que o pertencimento etnicorracial pode 

ajudar num bom desempenho escolar, então, é fundamental que seja fomentado 

este debate nos bancos escolares. E, neste quesito, precisamos nos dar conta de 

que isto vai além da inserção de novos conteúdos, o seja, precisamos considerar 

aspectos como: os objetivos dessa educação, as condições que são oferecidas para 

as aprendizagens e, para além das questões educacionais (concepções de ensino, 

aprendizagem, metodologias e outros), as sociais imbricadas às raciais.  

Aprendendo com muitas comunidades indígenas: é preciso pensar, planejar e 

fazer valer o nosso projeto de povo na moradia, na alimentação, na relação com o 

corpo, no lazer, na identidade cultural e em todos os aspectos que promovam o bem 

estar humano. Assim sendo, encaminhamos o texto para o ―Capitulo 7. 

Considerações Finais‖ 
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Fazer uma síntese de tudo o que foi pesquisado, refletido, vivido e 

desenvolvido sobre povos indígenas da Bahia, no período da pesquisa, foi uma 

difícil tarefa, de modo que não tivessem sido deixados como rasos os conceitos 

tratados, nem abandonado o esforço das continuidades, ou as descontinuidades, do 

objeto de pesquisa e o resultado de anos de trabalho e reflexão, quanto à atuação 

de nós, não indígenas, ao tratarmos sobre indígenas.  

Esta tese tem o sentido de contribuir com a escola que faz parte de um 

sistema educacional, na perspectiva da formação de professores. A proposta é de 

reconhecimento mútuo do saber da luta e da cultura indígena sem hierarquização, 

calcada no conceito de interculturalidade, enquanto condição de descolonização do 

saber. A luta indígena se pauta nos referenciais reais, nas significações simbólicas 

dos contextos culturais, cujo processo histórico é de dominação social, econômica e 

política. A busca é pela abordagem da relação com o saber localizado e, ao mesmo 

tempo, universal, da historiografia e da experiência, por isso contemporâneo. 

A luta indígena é pela vida do povo: afirmação e reconhecimento, por isso 

este referencial não deve estar restrito a práticas de professores, mas sim ser parte 

de um planejamento sistêmico, compondo a discussão em todas as unidades 

escolares.  

Foi possível verificar que não podemos mais ter grupos de profissionais a 

pensar sobre as relações etnicorraciais e outros que não visualizam a questão, por 

isto é imperativa a implementação de uma política pública de formação de 

profissionais da educação. Há necessidade, portanto, de transcender as formas de 

pensar o social e nelas a luta, favorecendo interpelar e expressar a realidade da 

educação, como formação e perspectiva das novas gerações, para construir seus 

próprios conhecimentos, destacando sistemas de valores, fundamentos, visões de 

mundo, línguas e culturas que evidenciam pluralidades, diversidades e 

interseccionalidades. Estas que vêm à tona, explicitando matrizes cognitivas 
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culturais antes invisibilisadas. A luta indígena pela educação ao tempo que é um 

clamor às instituições se constitui uma fonte de aprendizados para não indígenas.  

O processo formativo contribui para elucidar as exclusões: racial, regional, de 

gênero, religiosa, etária, dentre outras. Precisamos de mais gente envolvida nesta 

grande circularidade que envolve o ser humano, e, neste estudo ficou evidente a 

necessidade da troca de conhecimentos dos professores indígenas e não-indígenas 

para a construção de uma nova proposta de educação.  

A cada contato com os indígenas, as pessoas que os veem ou observam as 

imagens feitas, em sua maioria, expressam certa queixa por indígenas estarem 

perdendo sua cultura porque usam objetos que a esses olhos, deveriam ser de não-

indígenas. É como se fossem inferiores ou menos indígenas por conta desse 

cotidiano natural com as vestimentas ou aparelhos. No entanto, o nosso grande 

exercício é compreender que, o traje ou uso dos objetos não os faz menores na 

cultura – o que os fortalece é o que eles mesmos decidem e tomam de rumo para 

suas vidas com seus projetos de povo. E nós? Cabe a nós compreender o jeito 

como hoje se encontram nas suas formas de ser e viver individual ou coletivamente.  

E, nesta luta constante, pela carência de ações e políticas de formação em 

Rede, muitos profissionais da educação ficam do seu lugar de ser humano 

aguerrido/a, que tem engajamento político e sério compromisso profissional, 

tentando construir uma educação menos preconceituosa, mais afetiva, efetiva e 

capaz de contribuir para que estudantes possam construir identidade social, cultural 

e pessoal em consonância com as suas raízes étnicas. 

Este trabalho de pesquisa comprovou, através de documentos registrados na 

história do Brasil, como o racismo não é tão camuflado como é decantado. A partir 

destas análises foi possível constatar quão explícito é o racismo brasileiro, sem 

disfarce, mas desdenhado, desprezado, subestimado e construído no contexto de 

colonização que usurpou, dissimulou e ao mesmo tempo registrou as frases que são 

crenças postas nos documentos legais.  

Portanto, reconhecer-se racista na nossa individualidade não é culpar a si, 

mas assumir que somos parte de um doloroso processo constituído. Urge então não 

fortalecê-lo, mas reconhecê-lo nas identidades, e, nesta inteireza, seremos menos 

omissos para cobrar, em grande coro nacional e educacional, formas mais eficientes 
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e eficazes de controle aos baixos indicadores de desenvolvimento humano das 

populações, que vivem em situação de privação de direitos, desde a invasão do 

país. 

Se não discutirmos de forma mais íntegra sobre os indígenas no contexto 

nacional e baiano, continuaremos deixando as crianças sem perceberem quem são 

nas suas origens, os jovens sem enxergar a necessária construção de afetos e os 

adultos, formados na faculdade ou não, sem considerarem o que lhes afeta na 

dimensão étnica e no mundo do profissional, por exemplo. E, desta forma, como 

gestores em órgãos governamentais e privados, profissionais em diferentes áreas e 

instituições - não poderemos deixar adormecidas as leis ―democráticas‖.  

 

 

7.1 RELEVANTES RESULTADOS DO ESTUDO 

 

A escola é espaço de diálogo, convivência, troca de experiência e de saberes 

e, portanto, ser profissional da educação nesse país é um trabalho político, de 

esforço e crença, diante de tudo o que a escola e a universidade não nos ensinaram 

e hoje precisamos ensinar - mesmo contando com ínfimas políticas de formação 

continuada no nosso estado que tratem as diversidades. Ou seja, precisamos ser 

cada vez mais valentes e autogerenciarmos os processos de aprendizagem, ao 

tempo em que devemos cobrar do Estado um digno processo formativo que nos faça 

profissionais mais sabedores de conhecimentos, muitos já investigados.  

Nesta perspectiva, as ideias partiram do resultado da escuta aos indígenas e 

dos anos convivendo num órgão governamental, ao mesmo tempo, ouvindo os 

professores da rede estadual, os quais apontavam para a necessidade de jogarmos 

luz no caminho epistemológico do trato aos indígenas da Bahia e assim, inspirarmos 

atitudes positivas, emocionarmos e construirmos respeito aos povos indígenas desta 

parte do Nordeste.  

Assim sendo, este trabalho não se constitui uma bula, mas uma semente que 

poderá ser plantada e dar frutos, a depender do empenho e do rigor nas 



232 

investigações que precisam ser feitas para aprofundarmos a proposta de trabalho 

nas diversas salas de aula existentes.  

 

7.1.1 Provimento sistêmico à efetivação de um currículo que considere 

a temática indígena da Educação Básica 

Não foi objeto de pesquisa da tese, mas o estudo de indicadores de 

segurança, de mortalidade infantil e juvenil, de educação e saúde estampa que o 

racismo não é velado, ele é visível e forte ontem e hoje. Por dever, o país precisa 

não só considerar, mas prover formas de efetivar nos currículos os direitos humanos, 

observando a pessoa na sua integralidade. Se continuar a fazer as políticas por 

partes, continuaremos como tênues avanços. No entanto, nesse hoje e amanhã, 

devemos lutar coletivamente por uma educação antirracista e anticlassista: esse é o 

desafio de um Brasil pluriétnico. Desta forma é imprescindível, ratificar a presença 

de indígenas como autores ou coautores. Diante disto, precisamos:  

 Construir, editar e distribuir materiais didáticos específicos sobre os indígenas 

da Bahia com foco nas diversas etnias e nas diversas etapas da Educação 

Básica; 

 Promover a difusão do conhecimento já construído sobre indígenas nas 

instituições de ensino superior, de modo que sejam tratados os conteúdos de 

pesquisa, para uso nas diferentes áreas do conhecimento ou componentes 

curriculares, já que houve esforço e recurso público utilizado, direta ou 

indiretamente, nestas pesquisas; 

 Fomentar a realização de investigação sobre as etnias no passado e no 

presente indígena da Bahia, principalmente as que ainda têm carência de 

realização de estudos; 

 Efetivar processo de formação continuada dos profissionais da educação - 

dentro e fora das unidades escolares -, considerando a temática das relações 

etnicorraciais. 

 Envolver os indígenas estudantes e professores em projetos de pesquisas 

educacionais e sociais. 
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7.1.2 Trilhas para o processo formativo dos profissionais da educação 

Como é responsabilidade do Estado promover formação continuada de 

profissionais da educação, para uma efetiva gestão pedagógica, é basilar o 

reconhecimento às comunidades indígenas do Estado. Este coletivo de profissionais 

deve se comprometer, com ousadia e firmeza, na construção de uma sociedade que 

conviva com mais inteireza e equidade - visto que a docência se constitui um 

processo pedagógico intencional, principalmente para os que foram rechaçados do 

processo educativo.  

Uma das grandes provocações para o trabalho com a questão indígena é 

repensar o que já se faz. Não é a receita pronta que vai funcionar, pois o que pode 

ser novidade hoje, amanhã vira rotina. Portanto, convém rever a partir do que hoje 

se ensina para daí melhorar a atuação, como forma de: fortalecer, acrescentar, 

retirar, repensar e (re)investigar conhecimentos, com base em fatos, dados e 

informações confiáveis. 

 

Quadro 10 - Repensando o fazer sobre indígenas 

SE FAZ 
ESTUDO DE... 

NECESSÁRIO ESTUDAR SOBRE... 

Indígenas de 
forma 
generalizada 

 O processo etnohistórico: quais as etnias existiram e existem, onde 
ficavam e ficam hoje, geograficamente; 

 Contextualização das comunidades indígenas em diversos países e no 
Brasil; 

 Conhecimento e reconhecimento das etnias da Bahia; 

 Exploração dos aspectos das lutas pela terra, por educação, saúde, 
segurança e respeito aos seus direitos como um todo; 

 Concepções de mundo e da vida social de diversos povos; 

 Modos de relacionamento da sociedade e do Estado-nação com os povos 
indígenas;  

 Tratamento governamental dos direitos indígenas; 

 Análise do tratamento midiático dado aos indígenas; 

 Estudo de lideranças indígenas das diferentes etnias dos continentes, do 
Brasil e da Bahia especificamente.  

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2017). 
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Quadro 10 - Repensando o fazer sobre indígenas 

SE FAZ 
ESTUDO DE... 

NECESSÁRIO ESTUDAR SOBRE... 

Indígenas do 
passado 

 Estudo do crescimento demográfico da população indígena do Brasil;  

 Formas de organização social e o gerenciamento indígena, antes do ano 
de 1500;  

 Abordar formas de negociação, sobrevivência, articulação, interna e 
externa que, ainda apontam para a existência, hoje, de dizimação da 
cultura apesar dos variados processos históricos; 

 Análise das dimensões de lutas dos indígenas da atualidade, focando a 
luta pela terra, educação, saúde, dentre outras; 

 Atos de coragem e participação nas guerras em nível nacional, regional e 
estadual;  

 Levantar biografias de lideranças (mulheres e homens) indígenas, que 
foram protagonistas de grandes batalhas durante a história e nos dias de 
hoje – na Bahia, no Brasil e noutros países; 

 Estudos sobre os indígenas antes da colonização até os dias atuais, 
considerando os aspectos estéticos e performáticos, em diferentes fases 
da vida: infância, adolescência, juventude, adulta e idosa. 

Palavras 
indígenas no 
cotidiano 

 Estudo sobre aspectos da linguagem e comunicação dos indígenas com os 
colonizadores, na perspectiva do protagonismo ao serem tradutores de 
línguas estrangeiras;  

 Abordagem sobre o bilinguismo e multilinguíssimo, presente em diversas 
comunidades indígenas; 

 (Re)conhecimento de línguas indígenas, seus troncos e o despertar da 
curiosidade pelas distintas línguas existentes no Brasil;  

 Aprofundamento dos nomes de ruas, bairros e cidades e a relação com o 
contexto histórico do território - o antes e o agora. 

Pinturas no 
rosto 

 Tipos de materiais e cores que são utilizados por diferentes etnias; 

 O grafismo nas diversas etnias; 

 Fatores causais que geram a pintura; 

 A arte da pintura no corpo inteiro; 

 A luta pela identidade; 

 Exploração da arte indígena nas suas diferentes linguagens; 

 Adornos e suas particularidades em cada etnia.  

Alimentação 
que é herança 
dos indígenas  

 Compreensão de formas de exploração dos conhecimentos sobre 
alimentos indígenas, feito pelos europeus que foram usados para o lucro; 

 Tecnologias usadas para manter, conservar e transformar alimentos;  

 As formas de se alimentar das diversas etnias, observando os aspectos 
dos territórios de identidade alimentar nas diferentes regiões da Bahia, do 
Brasil e dos diversos países. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2017). 
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Quadro 10 - Repensando o fazer sobre indígenas 

SE FAZ 
ESTUDO DE... 

NECESSÁRIO ESTUDAR SOBRE... 

Moradia é taba 
e oca  

 Indígenas moram em grandes e pequenas cidades, em distritos, povoados 
e no campo; 

 Estudo das moradias que são: apartamentos, casas de diversas formas, 
tipos, tamanhos e modelos; 

 Estudo dos municípios brasileiros (maioria) que abrigam indígenas e nem 
sempre são reconhecidos como tal; 

 Análise das especificidades da população indígena nas capitais, 
principalmente em Salvador, uma das cidades que mais abriga indígenas 
no Brasil. 

Há um Cacique    Análise do cacicado nas diferentes etnias; 

 Participação das mulheres no cacicado e na liderança; 

 Focar participação das mulheres no cacicado da Bahia. 

Há um Pajé  Observação da presença da mulher na pajelança;  

 Reconhecimento das diferentes religiões que existem nas aldeias; 

 Observação de que existem diferentes líderes religiosos indígenas; 

 Rituais e mitos dos diferentes povos;  

 Aprofundamento sobre a cosmologia indígena. 

Indígenas tem 
pouco contato 
com a 
tecnologia 

 Apropriações do histórico de experiências acumuladas que são frutos de 
conhecimentos indígenas na: saúde, agricultura, astronomia; enfim, nas 
ciências, nas artes e na filosofia; 

 Aprofundamento dos conhecimentos sobre as formas de manusear 
recursos naturais antes e depois do ano de 1500; 

 Reconhecimento da vida dos indígenas na atualidade, analisando os que 
vivem no campo e na cidade, ou em condições de isolamento. 

Um tipo físico 
de indígena 

 (Re)conhecimento das diferenças dos tipos físicos; 

 Apropriação dos processos históricos de aldeamentos e dispersão 
dos povos, a partir das intencionais configurações nacionais; 

 Racismo, preconceito e discriminação postos em documentos 
oficiais, desde a tomada de terras brasileiras pelos europeus; 

 Fatores causais dos traços físicos dos indígenas da Bahia. 

Indígenas são 
amantes da 
natureza 

 Valores indígenas considerando a relação com a natureza, mas também 
da luta contra a degradação do meio ambiente e do enfrentamento ao 
grande capital;  

 Luta para a vida em comunidade no campo e na cidade; 

 Formas de gerenciamento de possíveis conflitos, internos ou externos; 

 Terra, território, território de identidade, demarcação e (re)tomadas. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2017). 
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O estímulo à interdisciplinaridade, com a disseminação de questões de 

indígenas da Bahia na Unidade Escolar, pode fomentar a criatividade e um ambiente 

escolar que promova aos docentes o desejo do trabalho com a temática, para 

superar o desconhecimento de conhecimentos indígenas e sobre indígenas.  

 

7.1.3 A formação de profissionais sobre indígenas deve ter uma 

dimensão interinstitucional 

O conjunto de secretarias de Governo lida direta ou indiretamente com as 

populações indígenas. Desse modo, a política de formação continuada deve ir além 

dos profissionais da educação e ser realizada para profissionais das secretarias que 

lidam com diversos segmentos da sociedade. Por exemplo, a Secretaria de Política 

para as Mulheres (SPM) deve considerar a temática indígena não só no atendimento 

às mulheres indígenas, mas as mulheres (que se beneficiam diretamente com seus 

projetos ou programas), como forma de disseminar conhecimentos das etnias da 

Bahia.  

O mesmo deve acontecer com o processo formativo de profissionais que 

servem na Secretaria da Saúde (SESAB), Secretaria da Promoção da Igualdade 

Racial (SEPROMI), Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social (SJDHDS), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Secretaria de Cultura (SECULT), Secretaria 

de Comunicação (SECOM), Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), Secretaria de 

Segurança Pública (SSP) e todas as outras, que lidam com diferentes situações que 

envolvem indígenas e não-indígenas. Elas necessitam considerar as gentes que 

compõem esse Estado.  

Pela responsabilidade de implementar Políticas Públicas, que sejam 

reparatórias e que reconheçam direitos originários, advogados, administradores, 

agrônomos, artistas, assistentes sociais, biólogos, economistas, engenheiros de 

minas/eletricista/civil/ambiental, jornalistas, médicos, policiais, dentre outros 

profissionais efetivos, ou que sirvam aos órgãos governamentais, precisam de 

processo formativo para saber mais sobre as sociedades indígenas da Bahia – do 

passado e do presente.  
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Aprendendo com os indígenas a partir das visitas às aldeias, nos processos 

formativos, bem como no esforço da trajetória da pesquisa, e, a partir dos 

fundamentos da Educação Escolar Indígena construído no Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas - RCNEI  (1998) - como resultado de lutas 

históricas -, foi possível propor fundamentos para a formação de profissionais (em 

verde) e princípios (em azul), conforme ilustramos na Figura 77 (vide próxima 

página), para as escolas não-indígenas trabalharem as relações étnico raciais. 
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Figura 77 - Fundamentos para a formação de profissionais (verde) e Princípios para Escolas Não-indígenas (azul) 

Fonte: Mapa elaborado pela pesquisadora, segundo fundamentos do RCNEI e da trajetória de pesquisa (2017). 
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7.1.4 Os níveis de ensino Básico e Superior devem considerar a 

temática dos indígenas da Bahia 

Os currículos das licenciaturas e dos programas de formação continuada para 

professores(as) devem considerar e focar as etnias baianas, como forma de 

contribuir para a superação de preconceitos e discriminações etnicorraciais e assim, 

observar as diferenças como um valor presente nas diversas ascendências culturais.   

Assim sendo, tanto na graduação como na educação básica, a necessidade 

de incluir ―conteúdos e disciplinas curriculares relacionados à Educação para as 

Relações Etnicorraciais‖, como disposto na Resolução CNE/CP n. 01/2004, sem 

perder de vista o necessário trabalho sobre as comunidades indígenas do Estado.  

É imprescindível, também, instituir políticas de autoavaliação das instituições 

educacionais, além de construir ou revisar seus projetos políticos pedagógicos, 

como forma de assegurar que tenham como princípio o respeito aos povos 

indígenas. No entanto não dá para parar no desejo e na boa vontade de trabalhar a 

temática nos seus PPP, é mister a melhoria das políticas de acesso aos conteúdos já 

pesquisados, pois não adianta a existência da lei se não preparamos os profissionais 

para uma profícua atuação.  

No trabalho com a Análise Cognitiva foi possível acessar bases que antes não 

eram para nós conhecidas, e este trabalho também nos fez comprovar que há 

dificuldade de acesso a publicações, pois algumas agências só liberam a entrada 

por meio de computador ligado ao servidor universitário.  

E, por nos deparar com profissionais que tem despendido muito esforço para 

fazer um trabalho sério em sala de aula, é importante registrar este empenho: 

através da internet, em portais indígenas, ou nos que desenvolvem trabalhos sobre a 

atual realidade dos povos; nas bibliotecas; nos museus; em visitas a aldeias; no 

diálogo com os indígenas nas escolas ou noutros espaços educativos indígenas, ou 

não.  

Desta maneira muitas escolas ainda ficam de fora destas possibilidades de 

acesso, para a construção de novos conhecimentos diante do que já foi pesquisado. 
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7.1.4.1 Conhecimentos necessários 

Ponderar a temática indígena e acessar conteúdos que desfaçam o instituído, 

depende de fatores que vão desde a implementação de uma política de processo 

formativo ao esforço do estudo, da pesquisa.  

Para registrar as considerações finais, foi feita uma síntese de conceitos que 

emergiram em cada capítulo do trabalho, sopesando a fundamentação teórica, os 

documentos analisados, a escuta aos indígenas e os principais assuntos tratados no 

percurso da tese.  

Assim, achamos importante apresentar num mapa conceitual, elementos 

pertinentes à perspectiva da formação de profissionais da educação, ponderando 

que o olhar sobre fatos históricos enfoca, descreve e evidencia processos 

relacionados aos povos indígenas da Bahia.  

Dessa forma, esse saber do macro ao localizado na perspectiva também 

cultural, econômica, geográfica e sociológica, contribui para fazer valer o que 

preconiza toda a base legal que direciona ao ―respeito à diversidade‖ e que precisam 

ser construídos caminhos para essa consciência e respeito a essas 

dessemelhanças.  

Os conceitos que emergem vão desde os de tratamento de aspectos da 

individualidade à coletividade, aos políticos, à conjuntura nacional e global do 

passado e do presente das lutas dos povos indígenas – imbricados a um dos 

grandes desafios da humanidade que é o do respeito às diferenças nos modos de 

viver, vestir, se alimentar, demonstrar as artes, se relacionar, viver o sagrado, dentre 

outros.  

Vejamos na Figura 78 a sistematização de conceitos que podem desvelar aí 

algumas das dificuldades na construção de aprendizagens, visto que as lacunas 

para serem preenchidas desafiam a aprender o aprendido (ou não), na tarefa 

multifacetada de apropriar-se das teorias - uma empreitada que demanda disciplina 

e crença na necessidade de construir conhecimentos.  
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Figura 78 - A temática Indígena: Conhecimentos necessários  

 

Fonte: Mapa elaborado pelas pesquisadora (2017).  
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7.2 LIMITES DA PESQUISA E CONTRIBUIÇÕES PARA FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES 

 

Mesmo tendo a convicção de que, quem ler este texto como um todo se dará 

conta de muitas lacunas nele existentes, do nosso campo de visão dá para apontar 

algumas limitações desta pesquisa, quais sejam: 

 não foi possível ouvir representantes de todas as etnias da Bahia, nem 

adentrar comunidades de todos os povos;  

 seria interessante realizar mais análises na aplicabilidade dos conteúdos, em 

diferentes unidades escolares da Bahia, considerando as chamadas datas 

comemorativas (dia do índio, folclore, outras), para observar o tratamento 

dado aos povos. Essa análise deve ser feita nas diferentes séries ou anos de 

ensino e em diferentes territórios de identidade; 

 pertinente seria analisar livros didáticos usados nas escolas estaduais, 

municipais e particulares e seus conteúdos voltados aos povos indígenas 

desse Estado;  

 importante observar práticas de profissionais da educação, para tratar a 

temática em escolas da Bahia e assim identificar diferentes experiências de 

trabalho; 

 número limitado de pesquisas sobre os conteúdos indígenas para educação e 

a formação de professores não indígenas. 

O tempo foi definidor de muitas ações. Entretanto, estas limitações apontadas 

se constituem em caminhos para o desenvolvimento de novas pesquisas, para que 

os povos indígenas da Bahia sejam cada vez mais presentes nas diferentes 

instituições de ensino.  
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7.3 CONTRIBUIÇÕES FINAIS 

 

Diante do cenário nacional, não podemos ser ingênuos e nem de longe 

românticos para tratar as questões indígenas, pois elas estão coladas às lutas 

nacionais e o conjunto dos políticos eleitos retrata crenças do nosso país, nosso 

estado e do nosso município.  

Desta forma, as dificuldades dos povos indígenas são as mesmas da 

conjuntura nacional: necessidade da reforma agrária; falta de credibilidade nas 

autoridades; descrença na atuação dos órgãos governamentais dos diferentes entes 

da federação (federal, estadual e municipal); mortes de lideranças dos quais muitos 

mandantes ficam impunes; falta de monitoramento das questões ambientais; 

carência de programas educacionais de curto, médio e longo prazo, que considere o 

ato educativo de todos os envolvidos na formação dos sujeitos nos diferentes níveis 

e modalidades educacionais.   

Por outro lado, esta tese apontou caminhos para instigar o sistema 

educacional, no sentido de denunciar o caráter reprodutor das Instituições de Ensino 

Superior e da Educação Básica, quanto ao tratamento à temática indígena, 

estimulando o sentido e a preocupação curricular, numa perspectiva da construção 

de uma sociedade democrática, através de estratégias de trabalho que trilhem para 

novos rumos nas relações sociais. E assim, aliar a sociedade de forma ampliada, 

(re)olhando o tratamento que já se dá para um redimensionamento responsável da 

realidade indígena. Ou seja, reorganizar com base em novas epistemologias, 

fundamentadas no diálogo das diferenças e das culturas não-hegemônicas. 

A política de formação de professores precisa considerar a temática de 

indígenas da Bahia, com vivências dentro e fora das escolas. Isto deve ser 

considerado desde a sua formação inicial nas licenciaturas. Portanto, o processo 

formativo deve se constituir numa constante dentro das unidades, considerando as 

especificidades daquele ambiente e também fora, a fim de vivenciar outros espaços 

formativos, com outros sujeitos envolvidos noutras lutas.  
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Repensar a educação sobre indígenas a partir da formação continuada, numa 

perspectiva de despertar a historicidade negada, se apresenta como uma 

possibilidade de enfrentamento aos padrões de ser humano, oportunizando a 

construção de princípios éticos e políticos mais respeitosos. Para tanto, é premissa o 

poder público assegurar a implementação de políticas que evidenciem informações 

mais verdadeiras sobre a riqueza dos conhecimentos indígenas e as lutas, que 

demonstram a participação dos povos da Bahia nos mais diferentes enfrentamentos 

neste Estado.  

Espera-se, sinceramente, que as contribuições apresentadas façam sentido 

na construção de melhores formas de tratar a luta dos indígenas da Bahia e que 

tenham potência para subsidiar a constituição de novos conhecimentos nas nossas 

escolas.  

A esperança é que, esta tese contribua para o debate dos conhecimentos 

escolares e da formação de professores, a partir de conhecimentos indígenas 

constituídos nas suas histórias de lutas. Bem como, os dados e informações 

encontradas, ou construídas, ao longo do percurso desta investigação, subsidiem o 

pensar e ressignificar sobre o ser indígena na Bahia, de maneira a colaborar na 

educação para as relações etnicorraciais. 

Com essas considerações, é finalizada esta tese na certeza do não acabado, 

da necessidade de maior aprofundamento em aspectos outros e com o desejo de 

contribuir para reflexões e construções que promovam uma saudável difusão do 

conhecimento dos indígenas dessa terra chamada Bahia.  
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APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas realizadas com indígenas 

 
 

 
1. NOME _______________________________________________ 

 
2. ETNIA_______________________________________________ 

 
3. ANO DE NASCIMENTO_______________ 

 
4. FORMAÇÃO ESCOLAR (maior 

titulação)_____________________________________ 
 

5. FUNÇÕES: 
 
(   ) Cacique        (    ) Pajé           (   ) Professor/a Série/ano_________________ 
(...) Outra(s).  
Qual(is)__________________________________________________________ 
 
 

6. PENSANDO NOS SEUS ANCESTRAIS, QUAIS AS LUTAS DO SEU POVO 
QUE VOCÊ PODERIA REGISTRAR? 
 

7. QUAIS AS VITÓRIAS E DESAFIOS QUE VOCÊ PODE APONTAR QUANTO 
A QUESTÃO INDÍGENA? 
 

8. O QUÊ SOBRE SEU POVO QUE VOCÊ GOSTARIA DE ENSINAR PARA 
NÃO INDÍGENAS? 
 

9. SOBRE SUA VIDA DE ESTUDANTE, REGISTRE ASPECTOS QUE 
CONSIDERA RELEVANTE.  
 

10. QUANTO ÀS RETOMADAS DO TERRITÓRIO, QUAIS SÃO OS COSTUMES 
DO SEU POVO E O QUE VOCÊ PODE PARTILHAR? 
 

11. QUAIS ASPECTOS QUE SE ASSEMELHAM OU DIFERENCIAM UM 
CACIQUE DE UMA CACIQUE? 
 

12. NA SUA TRAJETÓRIA, HÁ ALGUM CASO DE PROFISSIONAIS NÃO 
INDÍGENAS SENDO PRECONCEITUOSO/A QUANTO À SUA RAÇA/ETNIA? 
SE SIM, RELATE. SOBRE AS LUTAS PELA EDUCAÇÃO INDIGENA, 
CONTE EXPERIÊNCIAS DE LUTAS COLETIVAS NA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO  
 

13. CONTE SOBRE LUTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE GOVERNO 
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APÊNDICE B – Artigos relacionados com a investigação 

 

 

AUTOR/A TITULO PUBLICADO 
RESUMO ELABORADO PELO/A AUTOR/A DO 

ARTIGO 

Rosangela 
Gomes 
Moreira; Alceu 
Zoia 

Lei 11.645/08: a 
questão étnico-
cultural nas 
escolas. 

Eventos 
Pedagógicos, 01 
December 2012, 
Vol.3(3), pp.212-
220 

Este artigo traz informações sobre o conhecimento que 
professores e alunos têm da Lei 11.645/2008, que torna 
obrigatório o ensino das culturas negra e indígena nas 
Instituições de ensino de todo país. A pesquisa foi 
desenvolvida com alunos e professores de escolas públicas 
e privadas do município de Sinop-MT e constatou que o 
preconceito ainda se faz presente em nossa sociedade, 
principalmente quando se refere aos negros e aos índios. 
Verificou-se que a escola é um caminho para a superação 
dos preconceitos. Dessa forma concluiu-se que o trabalho 
que está sendo desenvolvido em algumas escolas começa a 
mostrar resultados positivos na busca da eliminação do 
preconceito e do racismo, fazendo com que os alunos 
passem a ver o outro com respeito. Palavras-chave: 
educação; Lei 11.645/2008; professores e alunos. 

Simplício de 
Almeida Neto, 
Antonio 

Ensino de História 
Indígena: currículo, 
identidade e 
diferença 

Patrimônio e 
Memória, 2014, 
Vol.10(2), pp.218-
234 

A temática do ensino de História e cultura indígena, objeto 
da Lei 11.645/2008, está implicada nas discussões sobre 
currículo e seus desdobramentos. Da mesma forma, não se 
dissocia do debate, a concepção de história pressuposta no 
ensino dessa disciplina escolar, especificamente as noções 
de sujeito, tempo e fato históricos. Também central é a 
maneira como compreendemos a cultura e a identidade 
indígenas, para além da concepção que as toma por 
exóticas, essencialistas, fixas, estáveis, homogêneas e, 
portanto, a-históricas. Desse modo, serão apresentadas 
algumas reflexões acerca do ensino dessa temática, 
pensando intersecções entre currículo, concepção de 
história e noção de cultura e identidade, tomando esses 
povos por sujeitos históricos no presente e no passado, 
condição que dialoga com as possibilidades de romper a 
invisibilidade indígena no passado e no presente.  

Barth Gomes, 
Luana 

Em busca da Yvy 
Mara Ey (Terra 
sem Males): A 
procura por um 
território de 
visibilidade através 
da 
interculturalidade 

Polis (Santiago) 
2014, Vol.13(38), 
pp.133-147 

A educação intercultural se constrói no encontro entre 
indígenas e não-indígenas e sua troca de experiências. No 
Brasil isso se deve, em parte, ao fato da criação da Lei 
11.645/2008 que institui a obrigatoriedade do trabalho 
relacionado à temática indígena no ensino básico brasileiro. 
Mas também aparece como alternativa de identificação de 
estudantes em situação de risco e vulnerabilidade social 
com a realidade ameríndia, conforme ocorre na escola onde 
se realizou esta pesquisa. O objetivo da pesquisa foi 
compreender que concepções e identificações os alunos 
não-indígenas desenvolvem em relação aos povos 
ameríndios e a sua ancestralidade, em uma escola que 
assume e incorpora saberes indígenas em suas práticas 
cotidianas de ensino, já que aborda o tema ao longo de todo 
o ano devido à presença constante dos indígenas Kaingang. 
A metodologia utilizada se baseou na aplicação de 
questionários, na observação das oficinas de cerâmica 
realizadas com os Kaingang, na elaboração de oficinas com 
os estudantes e no registro em diário de campo. Meu 
trabalho é fundamentado por alguns autores, como Bonin, 
Canclini, Bergamaschi, Munduruku e Kusch. A escola 
pesquisada aparece aqui como um espaço diferencial, um 
lugar intercultural, onde os estudantes e os Kaingang 
ganham visibilidade, compartilham conhecimentos e 
experiências.  
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Erinaldo 
Ferreira 
Carmo; Silas 
Cassio 
Gomes 
Nascimento 

O índio e o negro 
nos livros didáticos 
de Sociologia 
adotados no PNLD 

Revista Brasileira 
de História & 
Ciências Sociais, 
01 February 2016, 
Vol.7(14), pp.226-
245 

 
 
 
 

O presente artigo foi elaborado em atenção a uma demanda 
emergente na educação básica por conhecimentos referentes 
aos povos indígenas e afrodescendentes. Essa demanda 
ocorre por conta da Lei n.11.645/2008, que determina a 
obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura indígena e 
afro-brasileira nas escolas públicas e particulares do país, 
tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Esse 
ensino deve compreender o conhecimento da história dos 
povos indígenas e africanos, a luta desses povos no Brasil, 
suas contribuições na formação da sociedade nacional nas 
áreas social, econômica e política. Nesse sentido, procuramos 
aqui identificar como essa exigência legal é contemplada nos 
livros didáticos de Sociologia e como essas temáticas são 
apresentadas aos professores e estudantes do ensino médio 
das escolas públicas do país atendidas pelo Programa 
Nacional do Livro Didático. 

Kelly Russo; 
Mariana 
Paladino 

A N. Lei 11,645 e a 
visão dos 
professores do Rio 
de Janeiro sobre a 
temática indígena 
na escola 

Revista Brasileira 
de Educação, 01 
January 2016, 
Vol.21(67), 
pp.897-921 

A partir da lei n. 11.645/2008, que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena no 
ensino básico, a educação brasileira se viu diante de um difícil 
desafio: modificar sua matriz monocultural para considerar a 
riqueza e a contribuição da diversidade indígena para a 
compreensão da cultura e história nacional. O presente estudo 
investiga a implementação da lei n. 11.645 no estado do Rio 
de Janeiro. Focaremos nas representações e nas práticas de 
professores de escolas municipais e estaduais da região do 
Grande Rio, acerca da lei e do ensino sobre a realidade dos 
povos indígenas. Para essa análise, realizamos entrevistas, 
observação em escolas e questionários preenchidos por 
professores. A relevância deste trabalho se apresenta pela 
escassez de estudos em relação à aplicação da referida lei no 
que diz respeito à inclusão da temática indígena na educação 
básica. 

Maggie, 
Yvonne 

Pela Igualdade Revista Estudo 
Feministas, Sept-
Dec, 2008, 
Vol.16(3), 
p.897(16) 

O ensaio que se segue buscara discutir a política de 
identidade que está sendo proposta no Brasil com o fim de 
combater o racismo. Pretende refletir sobre o significado da 
racialização das políticas públicas e também dos nossos 
costumes. A questão central discutida e o objetivo dessas 
políticas. A partir de mitos de origem tanto do racismo quanto 
do combate ao racismo, procura-se descrever a história 
recente da introdução dessas políticas com base na "raça" e 
seus objetivos. Palavras-chave: políticas públicas; "raça"; 
racismo; igualdade; identidade.  

Da Costa, 
Bruno; 
Tenório, 
Thaís; 
Tenório, 
André 

A Educação 
Matemática no 
Contexto da 
Etnomatemática 
Indígena Xavante: 
um jogo de 
probabilidade 

Bolema, Dec 
2014, Vol.28(50), 
pp.1095-1116 

Desde 2008, por lei (Lei 11.645/08), a cultura indígena deve 
ser inserida no currículo da Educação Básica brasileira. 
Entretanto, propostas de inclusão fundamentadas na 
etnomatemática são escassas. O presente trabalho traz uma 
proposta de recurso didático tecnológico no contexto da 
etnomatemática xavante: um jogo sobre probabilidade 
condicional chamado ―Adivinhe o número xavante‖. O jogo foi 
desenvolvido na plataforma Scratch, concebida pelo 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) para promover a 
aprendizagem de programação por crianças maiores de oito 
anos. O jogo pode ser usado por docentes da Educação 
Básica para os alunos conhecerem mais sobre a cultura 
indígena brasileira e a Matemática xavante de forma lúdica, ao 
mesmo tempo em que estimula o raciocínio lógico-quantitativo 
e introduz de modo informal conceitos de probabilidade 
condicional. 

Fonte: Elaborado pela autora, segundo dados da base de periódicos da CAPES (2017).  




