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Alma não tem cor

Zeca Baleiro
Composição: André Abujamra 

Alma não tem cor
Porque eu sou branco?

Alma não tem cor
Porque eu sou preto?
Branquinho, neguinho

Branco, negão
Percebam que a alma não tem cor

Ela é colorida, sim
Ela é multicolor

Percebam que a alma não tem uma só cor
Ela é colorida, sim

Ela é multicolor
Azul, amarelo

Verde, verdinho, marrom
Você conhece tudo

Você conhece o reggae
Você conhece tudo

Você só não se conhece 
Branquinho,neguinho

Branco, negão
Azul, amarelo

 Verde, verdinho, marrom.
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RESUMO 

O presente estudo visa colaborar com a construção da história e da memória da 

educação escolar indígena na Bahia e no Brasil. Pretende-se entrelaçar 

compreensões e desvelamentos de significados, a partir das vozes/memórias e 

experiências vividas por professores e professoras indígenas das comunidades 

Kiriri, Pataxó e Tumbalalá. A memória e a história indígena são eixos centrais que 

desvelam categorias analíticas na perspectiva metodológica da fenomenologia. As 

vozes de professores(as) indígenas, uma vez entrecruzadas com análise 

fenomenológica, desvelaram categorias que reescrevem a história da educação 

escolar indígena e os movimentos indígenas contemporâneos. Trata-se de um 

estudo de caso múltiplo. A pesquisa documental, bibliográfica e a entrevista aberta 

subsidiaram este estudo. Concluiu-se que a memória de professores(as) desvela 

fatos, experiências e modelos de escolas não índias e índias, que traçam um 

percurso da história da educação escolar indígena, bem como desvela que a escola 

indígena contemporânea tem função de extrema relevância na organização política, 

cultural e social de cada comunidade indígena.

Palavras-chave: História. Professores(as) indígenas. Escolas Indígenas.  Memórias. 
Educação Escolar Intercultural.
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ABSTRACT

This study aims to contribute to the construction of history and memory of indigenous 

education in Bahia and Brazil. It is intended to weave insights and unveilings of 

meanings, from the voices/memories and the experiences lived by teachers and 

teachers Kiriri of indigenous communities, Pataxó and Tumbalalá. The indigenous 

history and memory are central axes that unveiled analytical categories in 

methodological perspective of phenomenology. The voices of indigenous teachers, 

once crisscrossed with phenomenological analysis, unveiled categories that rewrite 

the history of indigenous education and indigenous movements contemporaries. It is 

a multiple case study. The research, literature and open interview subsidized this 

study. It was concluded that memory of teachers reveals facts, experiences and 

models of Indian and non-Indian schools, plotting a course in the history of 

indigenous education, and unveils the contemporary indigenous school has 

extremely important role in organization political, cultural and social development of 

each indigenous community.

Keywords: History. Teachers  indigenous. Indigenous School. Memories.  

Intercultural Education School.
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APRESENTAÇÃO
Bem eu na minha infância, como se diz de aluno, eu comecei estudando aos sete anos, em 

uma escola da FUNAI, era uma escola federal da comunidade indígena de Barra Velha, município de 
Porto Seguro. Naquela época, a gente ia para escola aos sete anos de idade. Era uma escola daquela 
tradição, tradicional ainda, em que as professoras eram bastante rígidas. Se você não aprendia aquilo, 
você ficava de castigo mesmo, com o joelho no chão, de palmatória... Então com isso, eu acho que 
essa forma de aprendizagem, deixava a gente um pouco constrangido em sala de aula porque você 
ficava com medo  de participar das aulas, ficava com medo de a professora passar um conteúdo em 
que você não aprendia mesmo. Eu tiro por mim, que eu não aprendia, eu memorizava, por exemplo, 
uma pequena frase, ela passava e eu lia várias vezes. Memorizava aquilo ali, para que quando 
chegasse a chamar  eu e cada um  poderia  ler. Eu falava de acordo com o que eu ouvia, não porque 
eu tinha aprendido mesmo...Eu repeti da 3ª para a 4ª série acho que dois anos...

Era uma dificuldade muita grande quando a gente terminava de 1ª a 4ª série, pois para você 
sair da aldeia para estudar na cidade, porque lá não tinha... Então aí, isso aí, acabou atrapalhando o 
nosso povo da minha idade, naquela época. Eu fiquei muito tempo parado. Quando eu entrei na 5ª 
série, depois eu vim morar com a minha irmã em uma outra comunidade Santa Cruz de Cabrália que 
hoje é Coroa Vermelha, eu comecei a estudar na escola de não indígena, eu comecei a fazer da 5ª á 8ª 
série. Fui estudar numa escola não indígena. Uma escola assim que você sentia algo um pouco 
acuado. O preconceito hoje existe, mas não existe, comparado com aquela época. O preconceito era 
muito forte para aquela época. Tinha muita rivalidade de índio com não indígena e a gente chegava á 
escola do não índio, naquela época, você sentava lá no cantinho da sala. E se alguém chegasse e 
perguntasse se você era índio, na escola, você falava que não era índio. Fiquei com medo mesmo de 
sofrer preconceito, de sofrer agressão física. Isso acontecia muito naquela época. É tanto que essa 
escola onde eu estudava que era no município de Cabrália, cidade de Santa Cruz de Cabrália, eu 
comecei fazendo o sexto ano e eu não consegui terminar todos os meus estudos, eu saí por esse 
motivo mesmo... de agressão (emocionado). Você ficava com medo, ou você ia com dois ou três 
colegas seus para a escola ou esperava o ônibus até a aldeia. Então, tinha tudo isso. Isso impedia a 
gente a desenvolver em aprendizagem. Isso era constrangido mesmo, a gente levava aquilo ali, só com 
força mesmo de vontade para aprender. Então eu parei, estudei a 5ª e a 6ª série. Os professores 
tratavam a gente normal, mas não era com eles o problema, era com os próprios alunos. A gente 
sempre era inferior, entendeu, sempre era inferior aos demais. Para você fazer trabalho mesmo, 
ninguém queria aceitar você nesse sentido para fazer trabalho. Ninguém queria aceitar nesses grupos, 
entendeu, para fazer trabalho. Isso, isso, olha, isso é triste né (emocionado), é uma realidade, acredito 
que os demais também sofriam esse tipo de discriminação. A gente não podia fazer nada né, a gente 
queria tá lá mesmo estudando para ver se conseguia uma coisa melhor para gente, de interesse para 
nossa comunidade... Eu já estava com vinte e três anos e voltei para aldeia e comecei a ensinar com 
minha irmã... Isso já era 1996...”

  Professor indígena  Pataxó de Coroa Vermelha 15/08/2010

O texto proferido pelo educador indígena Pataxó nos conduz a refletir sobre a 

necessidade de um educar nos espaços escolares que reconstrua a história e a 

memória das populações indígenas no Brasil, de maneira a assegurar a sua 

aceitação e seu reconhecimento como produtores de conhecimento. O educador 

Pataxó, a partir de seu discurso memorialista, permite uma conexão com um recorte 

textual de outra obra, lida recentemente e transcrita abaixo, denominada de 
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Educação em Direitos Humanos para o século XXI, organizada por Richaurd P. 

Claude e George Andrepoulos:
De Haim Ginott

Querida Professora: Sou um sobrevivente de um campo de 
concentração. Meus olhos viram aquilo que nenhum homem deveria 
testemunhar: câmaras de gás construídas por engenheiros 
instruídos; crianças envenenadas por médicos educados... Por isso, 
desconfio da educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a se 
tornarem humanos. (ANDREOPOULOS, CLAUDE, 2007, p. 28)

Esses discursos se entrecruzam também com as palavras de Carlos Moore, 

escritor e cientista político cubano, na sua obra Fela: esta vida puta, lançada em 

Salvador/Bahia, no dia 03 de junho de 2011, sobre a questão da denegação de 

direitos:
[...] É essa memória coletiva de dispersão e de reunião violenta que 
se sobressai como marca inconfundível de uma experiência singular: 
a do Mundo Negro nos tempos modernos. Desde os tempos dos 
tráficos de cativos africanos pelos árabes, no século VIII, o corpo 
africano foi esquartejado e espalhado pelos quatro cantos do mundo. 
Com o tráfico transatlântico conduzido pelos europeus a partir do 
século XVI, a África foi ainda mais fragmentada e dispersada para 
outras regiões do planeta. O continente foi brutalmente colonizado e, 
logo, “reagrupado” numa massa de entidades administrativas 
disfuncionais, incoerentes e inerentemente problemáticas: os 
Estados africanos de hoje. (MOORE, 2011, p. 23)

E, ainda, com o depoimento da guerreira negra, Professora Doutora e Mãe, 

Vanda Machado, que nos revela a face de aviltamento das existências humanas:

Uma das coisas que me marca, que marca alma do negro e da negra, é como se a gente não 
nascesse negro, a gente aprende a ser negro, que marca a gente negra. No primeiro momento, é 
impactante, e a gente tem que optar em ser negra ou se esconder atrás de uma avó índia pegada a 
dente de cachorro.  É o não direito de ser negra. Meu neto de cinco anos, que estuda em uma escola 
particular de classe média, falou com a mãe, “eu não queria ter esse cabelo para cima, eu queria que 
meu cabelo caísse!! Eu tive uma mãe branca e um pai negro. Eu não sabia que meu cabelo 
incomodava minha mãe. Ela pagava a alguém para pentear meus cabelos... Eu era menina, era a 
Festa de São Felipe, região sul do Recôncavo Baiano, minha mãe levou um tempo para lavar meus 
cabelos, lavou, lavou, lavou...  Então, minha mãe e meu pai me pegaram e me levaram para a casa de 
Lourdes de D. Bernadina. Entramos na casa, fomos até o fundo, havia um fogão aceso, e Lourdes 
passou o meu cabelo com um ferro que parecia uma tesoura, foi passando, passando, passando... Meu 
pai tinha um medo danado que eu me queimasse. Quando terminou, eu passava a mão no meu cabelo 
e não gostava, achei que ficou muito liso. Mas no outro dia, minha mãe penteou meus cabelos, fez uma 
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trança longa, bonita, me colocaram, vestido novo de organdi suiço, o sapato era de verniz. Meu pai era 
muito importante, fazia teatro, falava inglês, era responsável pelo coral da Igreja, na verdade ele era 
Santeiro, fazia santos. Então meu pai subiu para o coro, sentou no órgão e começou a cantar a missa. 
Aí as meninas de São Felipe me arrodearam e olharam firme para o meu cabelo, até que uma resolveu 
passar a mão no meu cabelo, escorreu os dedos, cheirou-os e fez uma cara de nojo na minha 
presença.

Eu e minhas quatro irmãs éramos as únicas negras da cidade, só havia meninas negras na 
roça. E na cidade, as outras meninas achincalhavam a gente. Eu não tive amigas. Eu não me lembro 
de nenhuma menina da cidade que fizesse questão de brincar comigo.

Na escola, um colega chamado Lourival, quando colocaram a minha carteira atrás da dele, ele 
falou: “Essa desgraça seca, vai sentar aqui atrás de mim.” Nunca mais eu esqueci de Lourival 

Meu pai sempre foi e será meu ídolo. Todo o final de tarde ele tocava piano, órgão e violinos.

Profª Drª Vanda Machado.                                    Salvador, 30 de junho de 2011

As narrativas se entrelaçam na memória do sofrimento, na memória da 

exclusão, na memória da discriminação. E num friso de esperança, há que se 

defender que a educação de cada ser humano, quer seja formal quer seja informal, 

deve mediar a formação humanizante e solidária. Defende-se, portanto, que a 

educação é uma das maiores possibilidades de se exercer e efetivar a prática dos 

direitos humanos. 

A educação concebida como uma ação humana não está restrita apenas aos 

espaços formais de aprendizado, a exemplo da escola, mas expande-se em 

espaços educativos informais que são constituídos desde o nascimento humano até 

a morte de cada mulher ou homem de uma dada sociedade. 

Nessa perspectiva, esta tese visa conciliar ações que promovam e defendam 

os direitos humanos relativos à questão indígena, e nada mais propício que 

auscultar as vozes indígenas nesse processo compreensão da história da educação 

indígena contemporânea.

Pensar a educação escolar indígena como direito síntese, capaz de 

potencializar e possibilitar a equidade educativa, significa defender o direito à 

dignidade humana, pois tal aspecto é um direito fundamental universal e extensivo a 

cada brasileiro(a); independentemente da origem étnica, da orientação sexual ou de 

necessidades específicas educacionais, de realidades socioeconômicas e culturais 

diferenciadas, de espiritualidades ou práticas religiosas ou de hábitos e costumes 



23

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

distintos da maioria da população. Este direito deve ser aplicado em toda e qualquer 

instituição de ensino por força constitucional, tendo como princípios basilares: a não 

discriminação e a ética.

Lutar por esses princípios no espaço educativo escolar, é não admitir que em 

todo o processo formativo de cada criança, jovem, mulher ou homem haja qualquer 

tipo de exclusão, limitação, distinção ou preferência – gênero, etnia, tipo ou 

modalidade de ensino/escola, bem como convicções políticas, origem social, origem 

nacional, segregação socioeconômica, conforme enfatiza Bobbio (1992).

Esse posicionamento parte da análise da luta pelo direito de existir das 

comunidades indígenas desde o processo colonizatório no Brasil até o limiar de um 

novo milênio em que um amplo processo de violação dos direitos humanos básicos 

dos povos indígenas tem sido prática constante do Estado. Ainda hoje, ações 

abomináveis são realizadas com esses povos: torturas psicológicas e físicas, 

detenções arbitrárias, assassinatos, desaparecimentos, desapropriação de terras, 

negação de uma educação escolar diferenciada, entre outros aspectos. 

Acreditar na defesa dos povos indígenas, é acreditar na garantia dos direitos 

humanos também a partir da construção de um saber na comunidade acadêmico-

científica. Pode-se se referir a uma epistemologia indígena? Que saberes são 

construídos na ambiência da escola indígena?

Como poderia ser abordada a questão do pensamento indígena, sem 

deslocar essa população para a margem da sociedade contemporânea? Como 

reconhecer e aceitar essa população sem obrigatoriamente cair no imaginário e 

discurso instituído, que tem suas bases edificadas em uma fórmula cultural 

preestabelecida e tradicional de vida pautada nos fundamentalismos terceiro-

mundistas e eurocêntricos1? De que modo poderia se transpor esse imaginário, ou 

melhor, “descolonizar” os conceitos construídos em torno das diversas comunidades 

indígenas? Como seria elaborado o pensamento indígena, tendo os indígenas como 

locus de enunciação? Como então educar nas escolas não indígenas a partir da 

aceitação das diferenças, de uma educação voltada para as relações etnorraciais 

como preconiza a Lei 11 645 de 10 de março de 2008?

1 Compreende-se como fundamentalismo terceiro-mundista e eurocêntrico a abordagem imposta pela 
ciência moderna na Europa, que pretende desqualificar, denegar, subalternizar, racializar, rebaixar as 
epistemes/conhecimentos e saberes das sociedades tradicionais, que diferem da imposição 
eurocêntrica, especialmente, as comunidades pertencentes a países que carregam marcas da 
colonização e que apresentam desigualdades socioeconômicas elevadas.
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Há a necessidade de reconhecimento e aceitação por parte da sociedade de 

que as comunidades indígenas têm necessidades diferenciadas não só na 

perspectiva econômica e sociocultural, mas também nas questões de crenças, de 

valores, de ideais políticos, bem como de sua relação direta com os processos 

educativos. Portanto, cabe indagar como se deve pensar e agir sobre a questão das 

violações constantes que estes povos vêm sofrendo no que tocante às suas 

subjetividades, a sua condição humana, enquanto categoria social, enquanto 

crianças, jovens, idosos, homens e mulheres que lutam incessante e 

incansavelmente pelo direito à vida digna.

 A importância dos povos indígenas na constituição do Estado brasileiro é 

muito presente e profunda, muito mais que a interpretação incutida em nossa forma 

de pensar através dos “grandes relatos” da historiografia tradicional. Wallerstein 

(1979), Spivak (1998), Quijano (2006) e Mignolo (2003) nos ajudam a compreender 

sobre quais égides o discurso tradicional se constituiu em relação à população 

indígena. 

Inicialmente, o imaginário indígena construído, a partir do século XV, tem 

como locus de enunciação o homem europeu, branco, cristão, heterossexual, 

patriarcal, militar, capitalista, que defendeu formações de classes de abrangência 

global (semi-servidão feudal, escravagista, assalariada) nas sociedades. Esse 

modelo passou a organizar o trabalho em uma coexistência de tempo e espaço no 

qual o capital partia dos centros para as periferias por meio de formas autoritárias e 

coercitivas, baseadas em uma hierarquia etnicorracial que privilegiava os povos 

europeus em detrimento aos não europeus, demarcando uma hierarquia espiritual, 

epistêmica e linguística que tinha como prerrogativa o cristianismo 

(catolicismo/protestantismo) e a cosmologia e o conhecimento ocidental, 

descaracterizando e inferiorizando as espiritualidades não europeias e não cristãs. 

As cosmologias não ocidentais eram descartáveis, bem como suas línguas e cultura, 

seus valores eram subalternizadas e classificados como meros produtoras de 

subcultura ou folclore.

Diante do exposto, pode-se indagar o que é ser índio(a) no Brasil no século 

XXI? Que imaginário foi construído sobre os povos indígenas? 

Ao se pensar sobre o(a) indígena no Brasil, surge na mente da maioria 

dos(as) brasileiros(as) o imaginário de um(a) índio(a) nativo(a) que teve suas terras 

colonizadas a partir do descobrimento, do achamento, sem que este tivesse grandes 
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reações, que não foi escravizado(a) por não se adequar, que não servia para o 

trabalho escravo, que morreu acometido(a) de várias doenças... Portanto, sempre foi 

enfatizado pela historiografia nacional, pela memória oficial, a atuação dos europeus 

colonizadores, mas não foi enfatizado, embora evidente, que diferentes povos já 

viviam nas terras do Brasil antes do processo aviltante, genocida, glotocida 

(eliminação de línguas), exploratório e desumano que adveio com a invasão dos 

portugueses. Não se enfatizou as grandes guerras travadas pelos povos indígenas 

para assegurar a sua sobrevivência, a luta desses povos por seus valores culturais e 

espirituais, a resistência pelo direito à terra. É necessário evidenciar que a 

colonização implementada pelos europeus nas terras dos povos ameríndios foi a 

grande responsável pela espoliação, a escravização e a morte de milhões de 

indígenas. Esse imaginário arquitetonicamente bem esculpido na forma de pensar 

de cada brasileiro(a) compõe a cultura mental, ou seja, formação de uma mente 

velha, colonizada, que não permite perceber a inserção desses povos no 

desenvolvimento tecnológico, nas diferentes etapas da escolarização, enfim do 

contexto da sociedade contemporânea do século XXI.

Trata-se de um ideal de indianidade imaginário, introjetado no pensamento 

brasileiro, a exemplo de: harmonia com a natureza e com a terra (mata e fauna 

perfeita), vivem isolados dos não índios e da caça etc. É como se no imaginário 

contemporâneo os indígenas não vivessem no século XXI. Realmente, existe uma 

natureza perfeita? Há espécies da flora e da fauna em extinção? Ocorre 

desequilíbrio ecológico no Brasil? Portanto, esse imaginário desloca a população 

indígena da realidade brasileira, há uma denegação de sua memória e de seu lugar 

de pertença. É necessário desconstruir esse imaginário, que tem desde o mito do 

bom selvagem rousseauniano suas bases na ideologia de uma indianidade 

genérica2, fundada no pitoresco, que busca homogeneizar os inúmeros eventos 

diferenciadores do modo de vida indígena (SILVA, 1994).

Este imaginário nacional foi construído por uma historiografia colonial que 

pretendia apresentar à sociedade os grupos indígenas de uma única forma, com as 

mesmas semelhanças, natureza, cultura, linguagem etc. Pretendia-se homogeneizar 

2 A terminologia indianidade genérica representa a tentativa de negar a diversidade étnica e cultural das 
populações indígenas brasileiras, que possuem 274 línguas nacionais e compõem 305 etnias, em diferentes 
territórios e regiões nacionais (IBGE, 2010). Trata-se de um processo de generalização fundamento no racismo, 
no intento de homogeneização e subalternização desses povos. Com relação a imagem pitoresca, tenta-se 
construir o imaginário de apresentação de culturas desses povos voltadas à distração, ao turismo etc.
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seu cotidiano, sua organização, criando uma representação de modelo único de 

organização social.

A população indígena do século XXI no Brasil não atende a esse imaginário. 

Sabe-se que a grande maioria das comunidades indígenas resistiu até à morte aos 

valores impostos pela cultura judaico-cristã e pelo mercantilismo. Os registros 

históricos, embora camuflados e insipientes, dão indícios da capacidade de luta 

desses povos contra guerras, raptos, torturas, assassinatos, estupros, imposição 

religiosa, usurpação de propriedades, dentre outras violações. 

Os esforços do “homem branco” não destruíram esses povos, não os 

dizimaram, a reconstrução étnica, cultural e social revela que estas comunidades 

estão vivas, resistem e existem em suas reivindicações e reinvenções cotidianas.

As comunidades indígenas são heterogêneas, há indígenas em zonas rurais, 

em espaços urbanos, indígenas intelectuais, há uma epistemologia indígena3 que se 

constrói no cotidiano das comunidades indígenas, nos bancos universitários, nos 

espaços escolares, nas discussões em comunidades e na vida de cada povo. E, 

graças a uma luta constante pelo direito à vida, estas comunidades não estão 

presas a essa subalternização de alteridade autoritária, purista e criptogâmica, ou 

seja, que não podem gerar flores, frutos e sementes, pois cheiram a mofo e estão 

fixadas aos espaços de uma natureza bucólica e de mata atlântica.

Tal visão entra em choque com as políticas reais dos movimentos indígenas 

na latino-américa, que apresentam lideranças e organizações que ocupam posições 

em espaços acadêmicos, em parlamentos, em ministérios, em presidências, a 

exemplo do deputado federal Cacique Xavante Mário Juruna (Brasil), do presidente 

da república Alejandro Toledo (Peru), do intelectual indígena Gersem Baniwa 

(Brasil), da professora e pedagoga Tupinambá Nubiã, dentre tantos outros(as).

As comunidades indígenas, nos dias de hoje, vivem e convivem com os 

valores da sociedade brasileira e mundial, isso parece óbvio, mas não é. É preciso 

compreender a alteridade indígena4 nos séculos XX e XXI, a quê e a quem esse tipo 

3 Compreende-se que a epistemologia indígena refere-se a construção de saberes, conhecimentos e 
práticas educativas, culturais, sociais e políticas pelos povos indígenas fundamentadas na 
interculturalidade, diversidade, descolonização das mentes e na reconstrução do tecido social 
brasileiro a partir das diferentes experiências de vida de cada povo.
4 Para Peterson (2007, p.14), a questão da alteridade está interrelacionada a um grupo de referência 

(político, religioso, social, familiar etc.) que enfatiza e intensifica as diferenças de um grupo minoritário 

e/ou indivíduo em uma dada sociedade. A alteridade não é estática, modifica-se em cada contexto 
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de compreensão responsiva pode potencializar. Estar atento ao caráter político 

cultural estabelecido nas relações de poder que preconizam aos indígenas que não 

atendem ao ideal de indianidade, ao mito do bom selvagem: a denegação de suas 

diferenças.

Sendo assim, os(as) indígenas brasileiros(as) enfrentam grandes batalhas 

políticas e sociais, para não serem rotulados de indígenas em vias de 

(des)integração e sem marcas culturais que os(as) identifiquem com suas etnias, 

espiritualidades, aprendizagens e valores, pois para que estes(as) possam fazer 

valer seus direitos e serem reconhecidos(as) enquanto grupo humano de existência 

própria, necessitam lutar incessantemente para provarem que são indígenas.

No intuito de se compreender esse imaginário historicamente construído 

sobre a questão indígena no povo do Brasil, com a seriedade e a complexidade que 

lhe é inerente, é mister fazer uso das palavras de Paulo Freire (1987), em sua obra 

Pedagogia do Oprimido:
O opressor elabora a teoria de sua ação necessariamente sem o 
povo, pois que é contra ele.
O povo por sua vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o 
opressor, não pode, sozinho, constituir a teoria de sua ação 
libertadora. Somente no encontro dele com a liderança 
revolucionária, na comunhão de ambos, na práxis de ambos, é que 
esta teoria se faz e se re-faz.(FREIRE, 1987, p. 107)

O que Paulo Freire nos apresenta é justamente a necessidade de que povos 

indígenas em seus diferentes grupos humanos e suas lideranças possam reescrever 

sua história, possam revelar aos espaços escolares suas memórias, seus valores, 

suas aprendizagens, seus diferentes modos de vida, falares e espiritualidades, 

desvelando a realidade das comunidades indígenas nos dias de hoje à sociedade 

brasileira.

Não se pode traçar uma realidade una para as diferentes comunidades 

indígenas nacionais; essas não são amorfas e homogêneas. Assim como cada ser 

humano tem suas singularidades, cada comunidade indígena apresenta as suas. 

social e histórico. Nessa perspectiva, a alteridade indígena pode ser caracterizada pelo confronto 

intercultural entre concepções, formas identitárias e valores diversos, que podem ser tensionados em 

uma relação conflituosa entre o ser indígena e o outro, revelando traços característicos de relações 

assimétricas.
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Desse modo, temos que ter um olhar crítico e sensível, uma compreensão da 

complexidade das relações humanas e das populações indígenas diante da 

sociedade nacional. 

Assim sendo, cabe realizar algumas reflexões: na contemporaneidade, quais 

elementos podem apontar traços identitários do ser indígena no Brasil? O que é isto, 

ser um(a) indígena?

Os povos indígenas, para encontrar elementos denotadores de diferenças 

legitimadoras, começam a recuperar uma memória própria, retirando do 

esquecimento seu legado político, seu conhecimento e seus valores culturais, 

dialogando com outras comunidades indígenas, (re)organizando seus costumes, 

buscando seu capital cultural material e imaterial. E pode-se aqui destacar a questão 

da história oral e sua relevância para esses povos.

A oralidade para a comunidade indígena significa não somente a questão de 

uma língua de um povo, mas significa a ligação entre presente e passado, a 

conexão direta com a sua cotidianidade, com a construção de suas narrativas, 

remetendo às experiências com a poética da vida, com o canto e as danças de 

outros povos indígenas indo ao encontro de marcos para a construção da 

subjetividade indígena. Significa o reconhecimento do saber dos mais velhos 

(memória oral), da história da luta indígena, dos estudos de suas ervas medicinais, 

da luta por sua crença, da reconstrução de rituais sagrados, do grafismo, da língua 

materna.

Cunha (2009) ao realizar estudos sobre a história dos indígenas no Brasil, a 

partir dos estudos do antropólogo Fredrik Barth, busca ressignificar o conceito de 

indianidade a partir do reconhecimento de cada indivíduo como indígena e do 

reconhecimento deste pelos outros. Nessa perspectiva, não há um modo de vida 

único (pesca, caça, artesanato, agricultura, dança, língua...), não há um traço 

genotípico ou fenotípico que descreva as características fisiológicas desse povos, 

bem como não há um modelo absoluto e supremo de ser índio(a), não há uma única 

prática ou uma única espiritualidade ou crença que possam dar conta da identidade 

indígena. É preciso compreender essa dimensão dentro da diversidade e fora dos 

estereótipos instituídos no imaginário nacional

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO
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Em primeira instância, é preciso retomar palavras do passado, delinear 

memórias e desvelar ao/á leitor(a) que essa pesquisa tem uma memória, uma 

história, uma origem afetiva, uma origem acadêmica, uma origem pautada na 

solidariedade humana, no cuidar para com o outro e para consigo que se consolida 

na crença e na defesa da Universidade Pública Brasileira5 por parte de um 

educador/ser/humano chamado por seus amigos de Pajé ou simplesmente Felippe.

O Professor Luiz Felippe Perret Serpa6 é um parceiro desses escritos, pois 

através de suas ideias, juntamente com a de outros estudantes e professores da 

Universidade Federal da Bahia, criou-se a Atividade Curricular em Comunidade 

(ACC) e por meio dela foi possível sair das algemas do conhecimento instituído para 

conviver com o saber instituinte, a partir do convívio com o saber da comunidade, 

com a vida de povos tradicionais que passaram a dar um novo sentido a minha vida 

enquanto acadêmica e enquanto educadora. Quero registrar a importância desse 

cidadão brasileiro, enquanto educador/intelectual no que tange a se pensar sobre a 

práxis pedagógica e a formação humana, bem como na sua perseverança eterna em 

acreditar no potencial humano e na Universidade Brasileira.

Pois, o Felippe –  era assim que constumava ser nomeado – fez com que 

cada estudante/docente percebesse a importância da produção do conhecimento 

voltada para a vida humana, para a compreensão dos diferentes grupos humanos, 

para a compreensão do sentido de Universidade, para a compreensão do ser 

educador(a) que está-no-mundo-com, para a compreensão da sociedade brasileira.

Esse educador, ser humano, provocou  pensares e  ações sobre a 

importância de se defender a Universidade Pública e democrática, bem como foi 

incansável na luta por uma Universidade Pública que aprendesse a conviver com a 

comunidade, a construir uma Universidade mais solidária. Felippe repetia 

enfaticamente que “é preciso conviver, é preciso viver, isso é fundamental.” Ele 

defendia o diálogo constante da Universidade com as diferentes formas culturais, 

5  Há um grande equívoco interpretativo com relação às Universidades Públicas, essas não são 
gratuitas, são públicas e sustentadas pelo dinheiro daqueles que, na maioria das vezes, não 
conseguiram adentrar em seu seio como aprendizes.
6 Luís Felippe Perret Serpa, notório saber e Dr. Honoris causa, nascido em 23.04.1935, no Rio 
de Janeiro, graduado em Física. Foi Professor do ITA, da USP, da UFCE, da UNB e da UFBA. Em 
Brasília e Ouro Preto foi membro do Centro Nacional de Referência Cultural, ligado á Secretária de 
Cultura do MEC e desenvolveu atividades que tinham o objetivo de resgatar os valores das 
comunidades locais. Atuou no Colégio de Aplicação em Salvador, foi diretor do Centro de Ciências da 
Bahia – CECIBA. Na UFBA foi professor do Instituto de Física e da Faculdade de Educação – FACED 
e membro do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFBA. Foi reitor da UFBA 
por 6 anos, faleceu em 15.11.04, em Salvador/BA.
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com as diferentes comunidades, defendia o convívio constante com a diferença. Ele 

revelava essa razão fundamental de ser Universidade: o diálogo com a comunidade 

e as interações advindas, a exemplo, de se pensar soluções para os problemas da 

sociedade brasileira. 

A Universidade em sua visão deveria estar voltada para o desenvolvimento do 

conhecimento científico, da formação de profissionais, mas deveria, principalmente, 

desenvolver a formação de seres humanos implicados com a defesa da diversidade, 

da vida. 

Essa pesquisa, portanto, é oriunda dessa relação entre Universidade e 

Comunidade, na “Comuniversidade”, pois pauta-se nas experiências compartilhadas, 

por meio de pesquisas em campo na Universidade Federal da Bahia, através da 

Atividade Curricular em Comunidade – ACC – EDC 463: Memória cultural 

iconográfica Kiriri7, que tem como Coordenador o Prof° Menandro Celso de Castro 

Ramos - Deptº de Educação II – Faculdade de Educação da UFBA e na ACC EBA 

455: Arte indígena na Bahia na Escola de Belas Artes da UFBA, sob Coordenação 

da Professora Elizabete Actis que ampliaram a minha capacidade de estudar a 

práxis pedagógica da escola Kiriri (Mirandela/Banzaê/BA) enquanto elemento 

dialogante com a práxis pedagógica de nossas escolas.

A ACC EDC 463: Memória cultural iconográfica Kiriri e a ACC EBA 455 – Arte 

Indígena na Bahia pretendem integrar saberes, ou seja, almejam que haja um 

intercâmbio entre a Universidade e a aldeia Kiriri, entrelaçando conhecimento 

acadêmico e conhecimento indígena com a vida-em-si, viabilizando um diálogo entre 

povos indígenas e não indígenas. Por meio da Iconografia, da arte indígena a ACC 

EDC 463 e EBA 455 divulgam a cultura Kiriri e dos demais povos indígenas da 

Bahia, desenvolvendo a formação humana e parceria necessária entre 

Universidade/Comunidade, pois a cultura e os saberes de indígenas e não indígenas 

são o ponto de partida para novos espaços aprendentes, possibilitando em ser 

7  Os meus primeiros passos para conhecer o povo indígena Kiriri, surgem a partir de um 
situação estarrecedora vivida pela filha do Cacique Lázaro Gonzaga, Maria Iracema de Jesus de 
Souza ou WYAMAYARA (mulher guerreira) que ao me vender um colar Kiriri na FACED, em 2001, 
relatava a situação de injustiça, de denegação vivida por ela, pois um promotor de Ribeira do Pombal 
não permitia que a mesma registrasse seu filho com nome Kiriri. Diante desse fato desumano, fiquei 
consternada, profundamente triste, amargurada enquanto ser humano e enquanto mãe que sou. Ver 
apêndice A “De um colar aos Kiriri”, esse texto descreve a minha primeira viajem á aldeia Kiriri. A 
presença marcante do Professor Menandro Ramos me inspirava a ser mais uma pessoa a fazer parte 
dessa luta.
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pensar/agir com a prática da solidariedade, com o sentido do acolhimento, da escuta 

sensível e da aceitação das diferenças. 

Em 2008, a defesa da dissertação intitulada “Bedzè Wò Hibatèdè - 

Conhecimentos Ressonantes: Diálogos entre a educação transdisciplinar e a práxis 

indígena Kiriri” revelava que o compromisso e o pacto com o Prof. Menandro Celso 

de Castro Ramos continuavam. Parceiro de Felippe e responsável por essas 

andanças, o Prof. Menandro Celso de Castro Ramos compõe cada linha dessa 

pesquisa, a insistência para que fosse acolhida a temática é refletida nesses mais de 

dez anos de pesquisa e convívio com educação indígena na Bahia. 

Em 2010, quando esta pesquisadora foi professora substituta da Faculdade 

de Educação (FACED/UFBA), criou-se em parceria com o Prof. Menandro, a 

disciplina EDC 324 – “Educação Indígena e Direitos Humanos”, de modo a socializar 

saberes e a compreender criticamente a situação da educação escolar indígena e 

dos povos indígenas na Bahia e no Brasil. Todos esses estudos, pesquisas e as 

ações realizadas em torno da questão indígena têm como Conselheiro, Menandro 

Ramos, cujo conhecimento e acervo bibliográfico me permitiu uma maior 

aproximação com a escola e educar indígena na Bahia.

Portanto, este trabalho aproxima-se cuidadosamente dos saberes pessoais, 

dos saberes profissionais e dos saberes acadêmicos dos(as)  professores(as) 

indígenas, tendo como implicação desvelar sentidos a partir das vozes desses 

profissionais e de suas memórias em um diálogo investigativo com alguns 

autores(as) como Yawalapiti (2012), Mundurucu (2010), Terena (2000), Grupionne 

(1995), Baniwa (2006), Nobre (2005), César (2002), Cunha (2009), Meliá (1992), 

Freire (2004), Netto (1988), Malheiros e Freire (1997), dentre outros(as) 

pesquisadores(as).

As vozes desses(as) professores(as) indígenas permitem entrecruzar as 

recordações e os saberes construídos cotidianamente nas interações ocorridas no 

microcosmo das aulas, nos encontros pedagógicos, nas reuniões com a comunidade 

e com a construção do educar indígena, bem como o convívio com cada aldeia e 

suas particularidades. Pode-se a partir desse entrecruzamento, buscar compreender 

os múltiplos sentidos tecidos nos aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos 

que circundam a condição humana, a vida e a relação da escola indígena na Bahia.

É neste arcabouço que podemos perguntar, que memórias o Brasil e a Bahia 

apresentam sobre a educação escolar das populações indígenas? Como se constitui 
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essa memória? Qual o significado de se pensar sobre a memória de professores e 

professoras indígenas? Que legado temos e que ainda poderemos ter? Como se 

constitui a memória de cada um/uma de nós sobre essa questão? O que temos 

como informação, o que temos como divergência nessa temática? Quais 

armazenamentos de histórias, imagens e sentidos carregamos? O quê evocamos 

das informações constituídas historicamente no que se refere à educação indígena? 

Quem nos contou e quem nos conta essa história? Quais são as vozes ouvidas? 

Quais são os relatos e quem relata essas recordações? Como pensam os povos 

indígenas sobre essa questão?

No processo de reconstituição de sociedades, a questão da memória é 

fundamental para a construção do tecido social e cultural de uma comunidade. Os 

povos indígenas no Brasil recorrem frequentemente às lembranças, ao passado, à 

recordação, à memória em contraponto a historiografia oficial. Essa temática é um 

ponto de encontro também com outros povos, em que tempo e espaço coadunam 

em um só ato: recordar.

Segundo Houais (2009, p. 1271) memória é a “faculdade de conservar e 

lembrar estados de consciência passados e tudo quanto ache associado aos 

mesmos; experiências vividas, lembranças, reminiscência”. Portanto, a memória 

pertencente à subjetividade humana, é simultaneamente individual e coletiva, 

estando diretamente vinculada às características individuais e sociais, bem como às 

exigências históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais de uma dada 

sociedade, local, tempo e espaço.

A memória tem sido foco de estudos tradicionais no âmbito da Psicologia, 

Filosofia e de pesquisas recentes no campo da Educação, a exemplo das histórias 

de vida de professores e professoras e o método (auto)biográfico (JOSSO, 1998, 

NÓVOA, 1992), bem como na História, Sociologia e Antropologia, dentre outras 

áreas.

Portanto, escrever sobre memória indígena, é antes de tudo, realizar uma 

aproximação crítica da reconstrução histórica e humana baiana e brasileira e, 

consequentemente, de como estes povos (re)existem e lutam por preservar sua 

ancestralidade, após colonização, posterior domínio do sistema neoliberal, seguidos 

de um processo genocida de “integração” à cultura eurocêntrica.

Nora (1993) afirma que a memória é um repertório insondável de lembranças, 

constituída de lugares que nascem e vivem do sentimento, de arquivos não 
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espontâneos, organizados, compondo um estoque material do que é possível ser 

recordado, isto é, a memória cria raízes na imagem, no objeto, no gesto, no som, na 

história.

Candau (2002) assevera que a memória evidencia um dos elementos 

essenciais da história, pois justifica o quê fomos, o quê somos e o quê passaremos 

a ser, numa simbiose entre a humanidade, o tempo e sua atemporalidade. Para 

essa autora, a memória fala do passado, do ausente, do distante, do invisível, numa 

releitura tangível de vestígios da ordenação do ontem e de hoje, com o tempo e no 

tempo, recordando, revivendo, reconfigurando uma outra existência: a imortalidade.

Portanto,  a expressão memória indígena pode nos revelar uma outra história, 

pode significar diferentes vidas,  marco de lembranças nunca lidas, nunca contadas 

ou ainda nunca ouvidas, pode ser a continuidade de um arquivo vivo de cada 

indígena baiano(a), brasileiro(a), trata-se de uma arqueologia do passado que se 

consubstancia em história viva de nosso presente. Passado, muitas vezes, 

desconhecido e denegado em nossa sociedade. Essa memória pode representar a 

distorção das dores e das vidas silenciadas, para nos apresentar um manancial de 

recordações que tecem um novo Brasil.

Le Goff (1996) compreende que o tempo da memória retroalimenta a história, 

atravessando-a, introduzindo a questão do tempo subjetivo ou simbólico, do tempo 

vivido, dos tempos relativos e múltiplos, sendo um nível mais sofisticado de 

demarcação de tempo e espaço.

Para Maurice Halbwachs (2006), a noção de memória é um fator 

preponderante para armazenamento de informações, quando se compreende que é 

preciso pelo menos haver um fato e uma pessoa que ouviu ou presenciou um dado 

acontecimento. A memória não representa apenas indícios e traços remanentes do 

passado, mas sim um elemento resistente à passagem do tempo, constituindo-se  

em uma reconstrução do passado no presente. 

A memória, portanto, permite uma reordenação e uma releitura de vestígios e 

lembranças do passado, ressignificado o presente, apresenta um enfoque discursivo 

e não discursivo, e pode se diferenciar a depender do suporte: oral ou escrito.  

As comunidades de tradição oral têm na memória um aporte fundamental 

para transmissão de costumes, organização política, informações, valores, cultura, 

educação, religião etc. Nessas comunidades, para as diferentes gerações, a questão 
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da memória individual e coletiva estará sempre imbricada com o contexto, com os 

marcos identitários e com a sociedade em que estas fazem parte.

De características específicas, a memória oral não tem conteúdo fixo e 

inalterável, este depende de quem produz o ato de recordar e de qual contexto se 

está tratando. A memória dos povos indígenas na Bahia e no Brasil busca recuperar 

através de narrativas e argumentos o sentido da historicidade indígena vivida e 

descrita por vozes que carregam consigo o encanto de relembrar seu passado frente 

a um coletivo de vidas que tem na sua cultura viva o seu legado de reconstituição a 

partir da tradição oral, de símbolos, ritos, mitos, imagens, espiritualidade, 

desenvolvimento tecnológico, cultura, formas de ensinar e aprender, enfim por um 

convívio diferenciado de cada povo, mas que carregam  encontros comuns em suas 

lembranças. 

Neste sentido, pode-se criar argumentos em torno das memórias indígenas 

em contraponto a uma desconfiança e a um desencanto impostos pela ordem social 

e cultural dominante, que produziram uma consciência histórica coletiva invertida 

sobre estes povos. História esta, que necessita ser revista em seus itinerários 

constitutivos de modo que a voz de seus principais partícipes seja auscultada.

Como se constitui essa memória?  A partir da diáspora8 dos povos indígenas 

na Bahia e no Brasil, é possível reconstruí-la? Esses povos de origem milenar 

conseguiram transmitir de geração a geração seus valores e bens culturais? 

A perspectiva de cosmovisão coletiva e de marcos identitários e conteúdos 

culturais são fundamentais para o fortalecimento da memória e história da educação 

indígena. Esse educar se consolida pela capacidade de reescrever seu próprio 

relato, sua memória, fortalecendo-se principalmente pelo desenvolvimento político, 

pelos movimentos das comunidades em defesa de suas singularidades e direitos. 

As evidências profundas da vida e da história dos povos indígenas na Bahia, 

expressam a emergência e a necessidade objetiva de registros orais e escritos 

8 Por diáspora indígena compreende-se o fenômeno de espalhamento desses povos de seus 
territórios originários, desde a colonização até a atualidade. Esse fenômeno interferiu e interfere 
diretamente na organização social, política, cultural e ambiental dos povos indígenas no Brasil, pois o 
contexto diaspórico indígena delineou uma reconfiguração sócio-política e espacial, demarcada por 
lutas constantes pela terra e pela manutenção de seus territórios. A diáspora está presente na 
História de cada população indígena, trata-se de uma zona de contato, que para Hall (2003) 
apresenta um núcleo atemporal e imutável, interligando passado e presente, origem e tradição.
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sobre o pensamento e o estado da arte da memória e história de cada povo e de sua 

ancestralidade.

Nas narrativas de docentes indígenas, a cada relato, a memória individual e 

coletiva perpassa o passado expresso por lembranças e marcas construídas em 

conjunto com a questão educacional, que transportam a referenciais e a um recordar 

compartilhado de esperanças e dores, que ao revisitar os acontecimentos do 

passado, promove uma revisão e atualização do presente.

As narrativas de professores(as) indígenas revelam a memória ancestral de 

povos que escrevem a sua história a partir de suas vozes e que  (re)vivem antigas 

experiências emocionais que se concretizam em registros de vida, que recobram os 

sentidos de sua história, cultura, organização social, política, educacional, religiosa 

etc. 

Ao realizar as pesquisas necessárias para a elaboração dessa tese, uma 

tensão apresentou-se como preponderante: a relação entre a história escolar e a 

memória da educação escolar indígena.

A história apresentada nos livros didáticos sobre a questão da educação 

indígena aborda uma “identidade nacional”, que não corresponde sequer aos 

registros históricos dos diferentes regimes políticos adotados no Brasil, a exemplo, 

da ditadura republicana e do período democrático, em que distintas identidades 

conviveram de forma antagônicas. Essa identidade não é una, nem tão pouco 

homogênea, trata-se de “identidades nacionais”. A questão indígena é também um 

exemplo vivo dessa emblemática realidade brasileira, em especial quando se aborda 

a questão cultural, pois são múltiplas formas de vida, múltiplos falares, múltiplas 

espiritualidades e modos de vida.

Por se tratar de identidades múltiplas, cabe então indagar, qual a história da 

educação escolar dos povos indígenas na Bahia e no Brasil; como se constitui essa 

história? O que a historiografia escolar preconizou, durante séculos, nas salas de 

aula, referiu-se à história da educação escolar indígena no Brasil ou trata-se da 

interpretação “dos outros não índios”, que reproduziu estereótipos, preconceitos, 

valores e denegação cultural desses povos?

Para tecer fios aproximativos de significados, esse estudo fez uso de fatos e 

fontes históricas, não para apresentar a noção de continuidade, de linearidade entre 

populações indígenas tão distintas, mas ao contrário, pretende-se demonstrar as 
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modificações e questões denegadas pela história escolar no que se refere à 

memória dos povos indígenas.

O objetivo geral dessa tese é contribuir para reconstrução da trajetória 

histórica da educação escolar indígena brasileira e contemporânea, identificando 

seus marcos teóricos, legais e históricos, a partir da análise dos discursos 

memorialísticos de professores(as) indígenas Kiriri, Pataxó e Tumbalalá, que 

desvelam experiências docentes com a história da educação escolar indígena 

contemporânea na Bahia.

Nessa perspectiva, foram delineados objetivos específicos, a saber: 

historicizar o processo de educação escolar indígena de modo a dialogar com a 

educação escolar indígena contemporânea brasileira; analisar as políticas 

implementadas em torno da educação escolar indígena; levantar dados sobre a 

educação escolar indígena atual, em seus diferentes níveis e modalidades; analisar 

as contribuições dos saberes/ memória de docentes indígenas para reconhecer a 

importância da história da educação escolar indígena na Bahia e no Brasil; na 

perspectiva indígena, contextualizar os povos Kiriri; Pataxó e Tumbalalá; analisar a 

escola indígena contemporânea como elemento mediador da organização política, 

social, cultural e econômica dos povos ameríndios.

Destarte, defende-se a tese de que a análise fenomenológica das 

vozes/memórias de professores(as) indígenas poderá desvelar categorias/traços da 

história da educação escolar indígena contemporânea e da história viva dos povos 

indígenas na Bahia e no Brasil, e assim contribuir para o tecido da história da 

educação escolar indígena.

Com essas perspectivas delineadas, os capítulos da tese buscam rememoriar 

ao(à) leitor(a) o processo de educação escolar indígena do período colonialista à 

contemporaneidade.

O Capítulo 2. “Educação e escolarização indígena – História e Memória” 

refere-se ao percurso histórico da educação escolar indígena, problematizando a 

cristianização, a situação de tutela, o ensino bilíngue, as missões e a educação 

escolar intercultural.

O Capítulo 3. “A educação escolar indígena em números” realiza uma síntese 

sobre as políticas públicas e os índices contemporâneos referentes á escolarização 

das diversas comunidades indígenas na Bahia e no Brasil, em seus diferentes níveis 

e modalidades. Perpassa pela educação escolar infantil indígena à educação 
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escolar superior, analisando também a questão da Educação de Jovens e Adultos 

Indígenas – EJA.

O Capítulo 4. “Percurso metodológico” apresenta a abordagem 

fenomenológica, o percurso investigativo, os métodos e técnicas preteridas para a 

análise dos dados obtidos.

Os Capítulos 5, 6 e 7, denominados de “Memórias indígenas”, desvelam as 

histórias dos povos Kiriri, Pataxó e Tumbalalá, respectivamente, bem como 

contextualiza as vozes dos(as) professores(as) indígenas entrevistados(as). As 

vozes/memórias dos(as) professores(as) são identificadas por P1, P2, P3...P12, 

sucessivamente, e relatam a formação escolar e atuação destes nas escolas 

indígenas, desvelando traços da história escolar indígena na Bahia.

O Capítulo 8. “Análise fenomenológica – diálogos entre memórias indígenas: 

entrecruzando saberes” aborda as categorias desveladas nos discursos 

memorialísticos dos(as) docentes indígenas, realizando a triangulação dos dados, o 

entrecruzamento de sentidos e a discussão a respeito destas categorias.

As considerações finais apresentam pensares e propostas de ações que 

possibilitem às comunidades indígenas fortalecerem seus projetos de vida e a 

educação escolar indígena específica e intercultural, instaurando um diálogo com a 

educação escolar não índia, pois compreende-se que a educação escolar indígena 

modifica-se não só nas perspectivas social, histórica, cultural e econômica, mas 

também transforma-se no âmbito político, didático-metodológico e em seus valores.

CAPÍTULO 2
 
EDUCAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO INDÍGENA – HISTÓRIA E MEMÓRIA
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[...] Ao contrário, cabe restabelecer a importância da 
memória indígena, transmitida por tradição oral, 
recolhendo-a, dando-lhe voz e legitimidade em justiça. A 
história dos índios não se subsume na história indigenista.

 Manuela Carneiro da Cunha (2009, p. 22)

Revisitar a memória oficial  da história da educação indígena no Brasil, 

significa realizar questionamentos em torno do pensar e dos construtos históricos e 

políticos impostos no processo de escolarização nacional de todos(as) 

brasileiros(as) que frequentaram e frequentam os bancos escolares, significa 

analisar e diferenciar as condições de formação da educação escolar indígena 

brasileira e de seus povos.

Desse modo, para tentar compreender a educação indígena é preciso indagar 

sobre as políticas educacionais implementadas desde o século XVI, bem como faz-

se necessário relembrar qual(is) concepção(ões) e imaginário foram transplantados 

em nossas mentes, de modo a complementar essa lacuna na história da educação 

na Bahia e no Brasil.

A visão etnocêntrica9 do colonizador europeu concebeu inúmeras versões dos 

povos indígenas, traçando um imaginário social distorcido sobre os(as) índios(as), 

ocasionando a construção do racismo10 sobre esses povos. 

9   Embora no século XVI, a questão étnica não fosse discutida, compreende-se por 
etnocentrismo a visão universalista e única que um grupo social ou indivíduo tem sob as demais 
etnias e/ou civilizações diferentes da sua. Pressupõe-se que o grupo ou indivíduo julgue-se superior e 
não tenha conhecimento significativo sobre as etnias e/ou civilizações consideradas subalternas. Sob 
o ponto de vista intelectual, a visão etnocêntrica tem grande dificuldade em pensar a diferença. Para 
o precursor do vocábulo etnocentrismo, o sociólogo Sumner (1906/1940, p.13), este é “uma forma de 
ver em que o grupo de pertença é o centro do universo e todos os outros são avaliados tendo como 
referência o grupo próprio”.  Portanto, os(as) indígenas eram julgados sob a ótica dos valores da 
sociedade europeia, e sempre eram inferiorizados e depreciados. Tal fato pode ser analisado e 
evidenciado no texto do cronista Pedro de Magalhães Gandavo escrito no século XVI: “A língua de 
que usam toda pela costa é uma [...]. Carece de três letras, convém a saber, não se acha nela f, nem 
l, nem R, cousa digna de espanto, porque assi não têm Fé, nem Lei, nem Rei: e desta maneira vivem 
desordenadamente sem terem além disto conta, nem peso, nem medido” (GANDAVO, 1576 (2004), 
cap. 10, fl.33).
10  Segundo Gould (1986), o racismo científico tem suas origens a partir da visão 
iluminista e está diretamente vinculado á noção de raça implementada nesse período a partir das 
características físicas (fenótipo) e genéticas (genótipo). Essas questões ampliam-se para as 
dimensões comportamentais, afetivas e cognitivas.

 No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2001, 3062), o racismo é 
concebido como uma teoria de hierarquia racial desfalcada da razão científica e pautada na crença 
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Da inocência edênica na visão de Pero Vaz de Caminha ao “papel em branco”   

de Nóbrega, perpassando pelo ritual antropofágico11, foi-se construindo um 

imaginário único, oficial que apagava as diferenças e tal efeito ainda permanece no 

imaginário da maioria da população brasileira.

Uma das primeiras questões que se aponta na análise da educação escolar e 

de seus ensinamentos é homogeneização dos povos indígenas. Aceitar os 

diferentes modos de vida de cada comunidade indígena em suas múltiplas 

de superioridade de uma raça humana sob outras. Por crer-se superior, esse grupo humano defende 
o direito de dominar e/ou exterminar os grupos humanos considerados inferiores, proibindo o 
cruzamento entre os “ditos superiores” e os “tidos como inferiores”. A obra complementa essa 
acepção com mais dois outros significados sobre racismo que são as atitudes políticas ou opiniões 
pautadas na teoria racial e a intensificação do sentimento racial de um grupo étnico em detrimento a 
outro. Allport (1954, p. 7) conceitua o racismo como atitude aversiva, hostil realizada por um indivíduo 
ou grupo a partir  de características reais ou imaginárias (níveis etários, raça, grupos étnicos, sexo, 
grupos linguísticos, nacionalidade, religiosidade, ideologia, castas, classes sociais, profissionais, 
níveis educacionais, grupos de interesses), bem como de identificação de pertença a uma dada etnia 
e/ou grupo “considerado como inferior”. Com relação ao preconceito étnico, o autor define como 
sendo uma antipatia oriunda de uma generalização defeituosa e inflexível que pode ser sentida ou 
expressa por um grupo ou indivíduo com relação a outro indivíduo ou grupo humano (ALLPORT, 
1954, p. 9).
11  Esse ritual era realizado apenas por algumas etnias dos povos indígenas que habitavam as 
terras nacionais nos séculos XVI e XVII, mas foi evidenciado como algo praticado por todos os povos 
de forma indistinta e sem considerar os marcos culturais. Sobre a  antropofagia Abbevile (1975) 
revela: “Não é prazer propriamente que as leva [as mulheres] a comer tais petiscos, nem o apetite 
sensual, pois de muitos ouvi dizer que não raro a vomitam depois de comer, por não ser o seu 
estômago capaz de digerir a carne humana; fazem-no só para vingar a morte de seus antepassados 
e saciar o ódio invencível e diabólico que votam a seus inimigos (ABBEVILLE, 1975, p. 233). E Hans 
Staden (1930) também assim descreveu “Eles fazem assim não para satisfazer a própria fome, mas 
por hostilidade, por grande ódio... (STADEN, 1930, II, cap. XXV).  As guerras entre indígenas e 
colonizadores eram violentíssimas, o inimigo que fosse feito prisioneiro, entre algumas etnias 
indígenas, era tratado muito bem na aldeia, passava a conviver com os hábitos dos povos indígenas, 
de modo a que esses viessem a compreender melhor o mundo do seu inimigo. E somente alguns 
povos indígenas acreditavam que ao comer a carne de seu inimigo prisioneiro, acabavam por vingar 
a morte de seus próprios parentes. O apodrecimento de corpos para uma determinada comunidade 
era, culturalmente, uma ameaça, a exemplo de povos de origem Tupi que praticavam o 
exocanibalismo (canibalismo contra indivíduos de tribos estranhas ou inimigas). Algumas etnias, 
portanto, acreditavam que ao comer a carne de seu inimigo poderiam adquirir a força e a bravura 
deste. Para alguns povos indígenas de origem Tupi, no século XVI, o ritual cultural de antropofagia – 
comer o inimigo, significava a reapropriação do parente morto em guerra, a absorção da força 
inimiga. (LÉRY, 1980, p. 193) 

Para muitas tribos indígenas do período, morrer por um ritual antropofágico era 
motivo de vitória, de reconhecimento da bravura de uma dada comunidade, conforme revela Thevet 
(1953, p. 196): “E não pensem que o prisioneiro se abale por causa dessas notícias [de ser devorado 
em breve], tem-se a opinião de que sua morte é honrosa, e que lhe vale muito melhor morrer assim, 
do que em sua casa por causa de uma morte contagiosa qualquer: porque, dizem eles, não se pode 
vingar a morte, que ofende e mata os homens, mas se pode muito bem vingar aquele que foi morto e 
massacrado em proeza de guerra”. Tais posições precisam ser reveladas nos livros escolares, nas 
salas de aula, de modo a se conhecer melhor a cultura de cada povo indígena e o significado de seus 
atos.
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dimensões torna-se, ainda hoje, algo complexo para a maioria da população 

escolarizada. Atualmente são mais de 270 etnias e algo aproximado a 180 línguas 

que correspondem a grupos humanos com cultura, economia, visão política e social 

distintas (MELIÁ, 1992).

A análise cuidadosa do processo histórico e político-social da educação 

escolar para as comunidades indígenas evidencia uma longa trajetória de embates 

culturais e ideológicos, ao tempo em que revela a capacidade de resistência, 

transformação e reorganizações socioculturais e políticas dos povos indígenas no 

Brasil.

 Na contemporaneidade, a educação escolar indígena valoriza a experiência, 

a vivência em coletivo, a interculturalidade, a ancestralidade, tendo a oralidade como 

fundamento para a comunidade educativa. Seu caráter é permanente e incompleto, 

uma vez que o convívio cotidiano revela novas práticas e novos saberes, cujo 

passado e o presente se confrontam, ora divergindo, ora convergindo, a partir de 

suas crenças, valores, atitudes e modificações pedagógicas.

Numa posição de contra a corrente a essa concepção, a educação escolar 

infligida às comunidades indígenas, durante séculos, assim foi compreendida:

A escola entrou na comunidade indígena como um corpo estranho, 
que ninguém conhecia. Quem a estava colocando sabia o que 
queria, mas os índios não sabiam, hoje os índios ainda não sabem 
para que serve a escola. E esse é o problema. A escola entra na 
comunidade e se apossa dela, tornando-se dona da comunidade, e 
não a comunidade dona da escola. Agora, nós índios, estamos 
começando a discutir a questão (KAINGANG apud FREIRE, 2004, 
p.28).

Em entrevista, o Cacique Aritana Yawalapiti, chefe há mais de 20 anos da 

comunidade indígena alto-xinguana Yawalapiti, desabafa:

É triste, mas eu acho que alguns projetos de educação estão 
acabando com a cultura do Alto Xingu. Já vejo que os jovens não 
gostam mais tanto de falar sua língua, preferem usar roupa e estão 
mais interessados nas coisas do branco. O problema é que os 
professores ensinam os valores dos brancos e os jovens param de 
respeitar as tradições. O Kuarup, por exemplo, é uma festa muito 
séria e importante para gente. É a festa dos mortos. E no último 
Kuarup eu percebi que alguns jovens achavam que isso é 
brincadeira.” (YAWALAPI, 2001)
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O início da escolarização indígena foi imposto de forma violenta com 

finalidades exploratórias e de apagamento/dizimação de povos/diferenças. A perda 

do patrimônio cultural material e imaterial é incalculável para as comunidades 

indígenas, para a população brasileira e para toda a humanidade.

A injunção do modelo da Escola Única, uniforme, institucionalizado e 

estabelecido a partir de padrões eurocêntricos e sob a tutela do sistema econômico  

capitalista/neoliberal não considerou/considera diferenças essenciais pertinentes a 

cada grupo humano, bem como não reconhece como civilização formas 

diferenciadas de modos de vida (cultura) que não estejam subjugadas aos valores 

desse sistema.

Nobre (2005) identifica três momentos históricos que caracterizam o processo 

de educação escolar indígena no Brasil. O primeiro momento seria o da “Escola de 

Catequese”, o segundo momento compreende o período nomeado de “Projeto 

civilizatório e das primeiras letras” e o terceiro e último momento é descrito pelo 

autor como “Ensino Bilingue”.

2.1 DE CRISTIANIZADOS(AS) A TUTELADOS(AS): O PODER DA 
ESCOLARIZAÇÃO

O primeiro momento de escolarização colonizatória para com os povos 

indígenas ocorre no período de 1549 a 1759, instaura-se, portanto, no Brasil a 

Escola de Catequese que preconizava a cristianização e “pacificação” dos(as) 

índios(as), favorecendo ao escravagismo indígena (NETTO, 1988).
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FIGURA 1 – Retrata cena século XVI
 Pe. Antônio Vieira e os indígenas
Litogravura de C. Legrand 1841

Importa registrar que a denegação12 do saber dos povos originários como os 

Kiriri, Pataxós, Tupinambás, dentre outros, desde a invasão dos primeiros europeus 

12 Os estudos de Luis Cezar Ramos Pereira (2000) revelam que a origem da palavra denegar 
remonta a Idade Média, por volta do século XIII. Denegar tem sua origem no latim por meio das 
expressões děněgãre, de něgãre. Segundo Pereira (2000), esse termo passa a ser empregado com 
mais frequência a partir do surgimento das Cartas de Represálias que eram documentos ourtorgados 
pelos Senhores Feudais aos seus súditos para que em meio ao uso da força e, muitas vezes, da 
violência, tomassem os bens estrangeiros, em caráter indenizatório nos períodos de violação de 
direitos de guerra. Portanto, os soberanos realizavam “justiça” por meio de suas próprias mãos e 
interesses. Isso significava que uma nação ao se perceber lesada por outra, deveria buscar formas 
pacíficas de indenização, todavia se isso não ocorresse, havendo uma denegação por parte da nação 
causadora da lesão, a nação lesada poderia fazer uso do Direito de Represália.
Semanticamente, o conceito denegar abarca alguns sentidos, dentre eles, estão: não conceder, 
indeferir, renegar, recusar, servir de obstáculo a, recusar a veracidade de, dentre outros. Para Pereira 
(2000, p. 34), o sentido denegar está para além de negar simplesmente, de informar que algo não é 
verdadeiro. Significa recusar o direito legal do outro, significa impedir o curso de existência legal de 
outrem. Portanto, a denegação secular dos valores e culturas indígenas no Brasil fere diretamente a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que em seu artigo 1º 
defende o princípio de que “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” E 
em seu artigo 2º preconiza que: “Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição”. A denegação secular dos valores e da cultura indígena dói no cerne da 
formação da população desse país. Representa um momento histórico trágico, revelando a 
contradição existente entre a realidade de vida humana no mundo e a revelação das atrocidades e 
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em terras brasileiras, passou pela imposição do cristianismo e de  um modelo 

escolar eurocêntrico, que  desconheciam e discriminavam profundamente as 

espiritualidades indígenas, os modos de aprender, os saberes, as práticas culturais, 

e suas organizações político-sociais. Tais imposições, a exemplo do processo de 

escolarização catequético realizado pelos jesuítas, capuchinhos, franciscanos, 

carmelitas, contribuiu de forma enfática para a morte de milhões de indígenas em 

curto período. Sobre essa questão,  Malheiros e Freire (1997, p. 42), transcrevem  o 

relato de José de Anchieta, em 1850: “a gente que de vinte anos a esta parte é 

gastada nesta Baía, parece cousa que não se pode crer; porque nunca ninguém 

cuidou, que tanta gente se gastasse nunca, quanto mais em tão pouco tempo”.

Para estudiosos como Denevan (1976), os danos referentes à demografia 

indígena, no período da invasão das terras ameríndias, são incalculáveis, pois estes 

povos somavam em torno de 6,8 milhões de indígenas. O extermínio em massa foi 

brutal, sendo comprovado a partir dos dados revelados pelo IBGE (2012), pois esta 

população é composta de 896, 9 mil indivíduos.

 
FIGURA 2 –  Negociantes contando índios.

Fonte: Spix e Martus, Viagem Pelo Brasil, v. 3

A educação escolar missionária instada no período colonial, a partir dos  

termos formulados por D. João III e constantes no Regimento de Catequese, 

entregues a Tomé de Sousa,  foi caracterizada pelas práticas das expedições de 

descimento e/ou repartição dos  povos indígenas. Realizadas geralmente pelos 

das desumanidades para com os diferentes grupos humanos não pertencentes ao locus dos valores 
etnocêntricos de reconhecimento. Esses diferentes grupos humanos são vilipendiados, depreciados, 
menosprezados, desonrados em suas virtudes, aviltados em seus direitos, sendo, portanto, 
cerceados de viverem seus movimentos ontológicos em plenitude.
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missionários, as expedições de descimento tinham como meta fazer com que os(a) 

índios(as) “descessem”, ou melhor, abandonassem suas aldeias de origem para 

trabalharem em aldeamentos criados pelos colonizadores, denominados de aldeias 

de repartição (MALHEIROS, FREIRE, 1997).

Nos trabalhos dos aldeamentos, os(as) índios(as) contraíam dívidas 

impagáveis com os comerciantes (alimentação, remédios, roupas etc) e ficavam 

reféns dos “seus patrões”, vivendo em condições escravas.

FIGURA 3 – Capataz cuidando de escravos índios.
Fonte: J. Baptiste Debret – Museu de Arte de São Paulo

As aldeias de repartição eram núcleos de cristianização/centros de educação 

escolar e conversão dos gentios a fé católica. Os(as) indígenas “descidos(as)” eram 

denominados de “livres”, embora as condições de trabalho e de vida destes(as) 

beirasse à escravidão, pois tinham alimentação insuficiente e inadequada, sofriam 

maus tratos, castigos e eram obrigados(as) a trabalhar, entre dois a seis meses com 

jornada diária de até 16 horas de trabalho, em troca de um pagamento irrisório. Após 

esse prazo os(as) mesmos(as) deveriam ser “devolvidos(as)” à aldeia de origem: 

Esses aldeamentos missionários, chamados também de “aldeias de 
repartição”, estavam integrados ao sistema colonial, funcionando 
como uma espécie de “armazém” onde os índios, uma vez descidos, 
eram estocados. Aí, depois de catequizados, eram alugados e 
distribuídos – repartidos – entre os colonos, os missionários e o 
serviço real da Coroa Portuguesa, para quem deviam 
obrigatoriamente trabalhar em troca de um pagamento, por um 
determinado período – que variou de dois a seis meses – findo o qual 
deveriam ser devolvidos à aldeia. 
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Por isso, a documentação oficial os registra como índios de 
repartição, ou ainda impropriamente como índios livres para melhor 
distingui-los dos índios escravos. Para eles, os jesuítas 
desembarcados com o primeiro governador-geral deveriam criar 
aldeias especiais, que serviriam de núcleos de cristianização e 
centros de “conversão do gentio à nossa santa fé católica”, conforme 
previsto por D. João III, que fórmula os princípios norteadores da 
catequese no Regimento a Tomé de Sousa. (MALHEIROS, FREIRE, 
1997, p. 33).

Os missionários – destaque para os jesuítas – disputavam entre os 

colonizadores portugueses a posse das repartições e das aldeias, pois aquele que 

controlasse a educação escolar (catequese) e a distribuição da força de trabalho 

indígena detinha a capacidade de obter riquezas e poder.

Nobre (2005, p. 32) assevera que, a partir de 1758, foi promovida a “virtual 

liquidação do patrimônio indígena” e que as inúmeras Cartas Régias publicadas 

posteriormente mantiveram a “política de servidão indígena, a prática habitual de 

descimento e o recrutamento militar de indígenas”. Por conseguinte, as condições 

materiais de reprodução cultural e social das comunidades indígenas estavam 

ameaçadas por conta de os(as) indíos(as) não poderem ou terem grandes 

dificuldades em viver de forma servil, estável, nas mesmas terras e subjulgados(as) 

á “boa fé cristã”.

O segundo momento de escolarização indígena no Brasil, ocorre no período 

de 1850 a 1950, segundo Netto (1988), é denominada de “Projeto civilizatório e das 

primeiras letras”. Este período é demarcado por duas fases: Pombalina e a do 

Império ou Primeira República e Ditaduras. 

Na fase Pombalina, ocorre a instauração, por meio de uma Carta Régia, do 

Diretório Pombalino, que é composto por

 [...] um detalhado catálogo de instruções, normas práticas e 
justificativas que visam, fundamentalmente transformar o índio das 
missões, e, eventualmente, os índios tribais, numa grande massa 
nativa, econômica e socialmente controlada, capaz de suprir, com 
sua força de trabalho, o esforço de consolidação do domínio colonial 
português na Amazônia (NETTO, 1997, p.26).

A educação escolar pombalina obrigou que os povos indígenas fossem 

submetidos ao uso da língua portuguesa como língua oficial, bem como proibiu o 

uso da língua geral, que era uma língua de contato entre as diferentes etnias, 

originária do Tupi.  
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O período pombalino contribuiu de forma intensa para a desvalorização do 

conhecimento acumulado pelas comunidades indígenas em seus diferentes campos:

a) conhecimento linguajeiro –  diferentes famílias e troncos linguísticos; 

b) conhecimento geográfico – a relação espaço/tempo e seres humanos, a 

questão da territorialidade;  

c) saber matemático – a etnoastronomia; 

d) conhecimento em biologia - fauna, flora; 

e) aprendizado na área da medicina – fitoterapia; 

f)  técnicas e armas de guerra – entorpecentes, armadilhas, flechas, arcos;

g) saber em história – as diferentes sociedades, os mitos; 

h) conhecimento no campo da agricultura - período de colheita, manejo de 

sementes, plantio; 

i) conhecimento espiritual – o politeísmo, a cura, a origem da vida; 

j) conhecimento cultural – valores, arte, língua, dança, memória;

k)  econômico – a troca de bens, a produção artesanal, dentre outros 

saberes.

No período pombalino, são criadas duas escolas públicas, uma para meninas 

na qual estas deviam cristianizar-se, ler, escrever, fazer renda, fiar e outra escola 

para os meninos que deviam cristianizar-se, contar, ler e escrever.

Na fase denominada de Império ou Primeira República e Ditaduras, 

compreendida entre a metade do século XIX e a metade do século XX, destaca-se o 

Decreto nº 426 (1845–1889). Esse decreto consistiu na criação de um sistema 

indigenista do Império que regulamentava as missões catequéticas e a civilização 

dos índios. 

O Decreto nº 426, de 1845, em seu art. 1º § 18º, cria os cargos de Diretor 

Geral de Índios na Província, de Diretor de Aldeia, bem como de um Missionário por 

Aldeia, para ensinar a ler, a contar e cristianizar (Art. 6º § 6º). 
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            FIGURA 4 – Decreto nº 426, de 1845

O Diretor Geral de Índios deveria propor a criação de escolas de primeiras 

letras nas aldeias em que um Missionário não fosse suficiente e promover oficinas 

de Artes Mecânicas que previa estímulo á agricultura, treinamento militar e 

alistamento em navegações (Art. 1º § 26º). Sobre esse período, a obra publicada 

pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão  

(SECADI) revela:

[...]  não foi dada a esses missionários a mesma autonomia 
desfrutada pelos jesuítas. Eles ficaram inteiramente a serviço do 
governo brasileiro, sem contestar suas determinações e, em alguns 
casos, nem mesmo eram responsáveis pelo governo dos 
aldeamentos, pois seus contratos tratavam de prestação de serviços 
à administração provincial como assistentes religiosos e 
educacionais. Em segundo lugar, esses missionários acreditavam 
que o convívio com cristãos facilitaria a catequização dos índios, 
razão pela qual, diferentemente dos jesuítas, eles permitiam a 
permanência de não-índios nos aldeamentos (militares, 
comerciantes, colonos, escravos e ex-escravos negros).
Ao instalar os missionários nos diversos aldeamentos, o Estado 
monárquico subvencionava a criação e a manutenção de escolas 
para as crianças e adultos indígenas que se interessassem em 
aprender a ler, escrever e contar (instrução primária). Essa política 
desenvolvia-se a partir da visão da escola como instrumento de 
desenvolvimento humano capaz de viabilizar a formação do povo 
brasileiro. Com relação às populações indígenas, esse 
desenvolvimento só seria alcançado se elas fossem catequizadas e 
integradas ao mundo do trabalho das sociedades não índias 
(BRASIL, 2007, p. 12).
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Para Malheiros e Freire (1997, p. 40), a criação da figura do Diretor Geral 

enfraqueceu o poder dos missionários sobre os(as) indígenas, pois a repartição 

dos(as) índios(as) passava a se responsabilidade deste diretor.  

          FIGURA 5 – Catequisação dos(as) índios(as). 
Fonte: RIBEIRO, M. L. S. (2003, p.14)

Por intermédio do diretório pombalino, foi conferida, ao indígena, a qualidade 

de cidadão da colônia, que podia pagar tributos e ser contabilizado nas estatísticas. 

Essa era a nova forma de convívio da Coroa Portuguesa com as comunidades 

indígenas, europeus foram permitidos a casar com índias de modo a garantir o 

crescimento da população e a expandir o projeto de colonização, por meio da posse 

da terra, de seus bens e dos(as) índios(as). O Diretório, entre outras medidas, 

preconizava a: 

a. proibição do uso das línguas nativas nas aldeias;

b. obrigatoriedade do uso da língua portuguesa como única e oficial;

c. obrigatoriedade de toda aldeia ter uma escola, com um mestre para as 

meninas e outro para os meninos;

d. proibição de habitações coletivas;

e. proibição da nudez;

f. mestiçagem;

g. proibição de quaisquer matrizes religiosas, que não fosse o 

cristianismo/católico;

h. transformação de aldeias em vilas;

i. obrigatoriedade de criação de sobrenomes portugueses para os(as) 

indígenas.
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O modelo escolar preconizado pelos Diretórios continuava a qualificar o(a) 

indígena como um ser subalternizado(a) e inferior, que era integrante de “hordas 

selvagens”13.  

Sob a ótica legal, ao analisar o Projeto Constitucional de 1823, no título XVII, 

art. 254, defende-se a instituição de estabelecimentos para a civilização e catequese 

dos(as) índios(as), mas na constituição de 1824, a questão indígena não ganha 

destaque. 

FIGURA 6 – Pe. Nóbrega e os índios. 
Fonte: Joaquim Corte Real, 1843.

Todavia, é importante ressaltar o documento elaborado por José Bonifácio de 

Andrada e Silva, denominado de “Apontamentos para a civilização dos índios bravos 

do Império do Brasil14.  Trata-se de um programa de assimilação e ressocialização 

da população indígena “brava”, que fomentou o debate em torno da questão 

indigenista no Império e, posteriormente, República. 

Neste documento revela-se um pouco da memória indígena, há a descrição 

das ações da Coroa para “civilizar” a população índia; aborda-se a questão da 

diversidade cultural e de povos indígenas, os acordos e as guerras, a experiência 

missionária colonial, o Diretório pombalino etc.

José Bonifácio acreditava no “estado selvático” e na “condição primitiva” 

dos(as) indígenas,  para ele estes(as) eram “preguiçosos(as)”, “traiçoeiros(as)” e 

13  Cf. MOREIRA, Vânia Maria Losada. Terras indígenas do Espírito Santo sob o regime 
territorial de 1850. Revista Brasileira de História, vol. 22, nº 43, São Paulo, 2002, p. 153-169.
14   Os(as) Índios(as) bravos(as) são aqueles(as) que não foram “descidos(as)” ou 
“repartidos(as)”.
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“inconstantes”, contudo defendia que os(as) índios(as) tinham o “lume natural da 

razão” , sendo, capazes, por conseguinte, de civilizar-se (SILVA, 2002, p. 184).

Em 1834, é criado o Ato Adicional, que em seu art. 1º  atribuía competência 

às Assembleias Legislativas Provinciais para promover cumulativamente com as 

Assembleias e Governos Gerais “...a catechese e a civilização do indígena e o 

estabelecimento de colônias” (SILVA e AZEVEDO, 2004, p. 150).

Os(as) indígenas eram tidos(as) pela Coroa como incapazes e eram 

sinônimos de atraso, de não crescimento. Tratados(as) como primitivos(as) e 

incompatíveis com o progresso, estes (as) passam a ser subjulgados(as), em 1845, 

ao “Regulamento da Catequese e Civilização dos Índios”, e os(as) indígenas são 

legalmente assistidos(as) como incapazes e órfãos. Em 1870, criam-se internatos 

em Institutos de Educação fora dos aldeamentos e orfanatos para as crianças 

indígenas, com o intuito de formar intérpretes para as missões. De cerca de 5 

milhões de indígenas, no século XVI, neste ano, a população estava estimada em 

apenas 300 mil. Oliveira e Freire (2006) relatam que

Os índios ainda foram um peso estratégico para a garantia da 
soberania portuguesa nos limites ao norte do país, diante de 
espanhóis, holandeses, ingleses e franceses (DOMINGUES, 2000b). 
“Gentios eram as Muralhas dos sertões” (FARAGE, 1991:75) e os 
portugueses lutavam para manter intérpretes e povos sob seu 
domínio nessas regiões. A carência de mão-de-obra, além de 
dificultar a educação pública dos índios para as tarefas agrícolas, 
provocou resultados irrisórios na política de estímulo á agricultura.
Com o fim do Diretório em 1798, os juízes de órfãos passaram a 
zelar pelos contratos de trabalho dos índios “domesticados” que 
habitavam os aldeamentos. Os juízes e o Estado brasileiro velavam 
pelos bens dos índios, vistos como incapazes de assegurar seus 
direitos. Em 1831, os juízes de órfãos ainda distribuíam os índios 
como se fossem trabalhadores “livres” (OLIVEIRA, FREIRE, 2006, 
p.73).

Segundo Ferreira (2001) e Meliá (1979), cria-se, em 1910, por parte da 

Primeira República, Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 

Nacionais (SPILTN) que estava vinculado ao Ministério da Agricultura, e, 

posteriormente, em 1918, passa a ser denominado de Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI). 

 O SPI representava uma política de integração dos(as) indígenas à 

sociedade nacional, com a mesma interface funcional, estrutural e ideológica da 

política missionária.
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No SPI, o processo de escolarização indígena continuava a ser realizado por 

professores não indígenas que ensinavam índios(as) a ler e a escrever somente na 

língua portuguesa. 

FOTO 1 – Missão para escolarização indígena. Fonte: Autos da Comissão de Inquérito na 
Inspetoria do SPI, 1931. Fundo Tribunal Especial. Série Procuradores (nº 640, v.4, Depósito 311)

O(a) indígena, no período do SPI, passa a ser tutelado(a) pelo Estado, 

conforme Santos (1995) analisa:

A tutela enquanto instrumento de proteção promovida pelo Estado 
poderia até ser tomada como positiva, não fosse a política indigenista 
brasileira centrada na “integração dos índios á comunidade nacional”. 
Vale dizer, o Estado tudo fazia para promover o desaparecimento 
dos contingentes indígenas, através da sua incorporação à 
sociedade dominante. Acreditavam os detentores do poder na 
validade das teses, hoje revistas, da aculturação e da assimilação. 
Assim sendo, o indivíduo que na condição de funcionário do SPI e 
depois, da Fundação Nacional do Índio, exercia o papel de tutor 
acabava efetivamente cerceando os direitos de seu tutelado e 
esbulhando o patrimônio da comunidade indígena, sob sua guarda. 
(SANTOS, 1995, p.98).

Netto (1997) relata que as condições estruturais das escolas eram precárias e 

o ideário civilizatório passava a ser interpretado como um serviço de proteção ao/à 

índio(a). O Decreto 8072, de 20 de junho de 1910, oficializava a educação primária 
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nas aldeias e o SPI previa, em seu Regulamento, um programa de instrução de 

índios(as), ou seja, a educação escolar indígena não estava mais a cargo apenas do 

clero.

FOTO 2 – Índios(as) que participavam do processo de escolarização na missão.
Fonte: Autos da Comissão de Inquérito na Inspetoria do SPI, 1931. Fundo Tribunal Especial.

Série Procuradores (nº 640, v.4, Depósito 311)

No Estado Novo, na era de Getúlio Vargas, defendia-se o desenvolvimento e 

a integração nacional. Os(as) indígenas foram convocados(as) pelo SPI a se 

“integrarem” à nação brasileira. A visão romantizada sob índios(as) passa a ser 

construída e, em 1934, o dia 19 de abril passa ser o “Dia do índio”.

Segundo Freire (2007, s/p.), o SPI instaurava uma

[...] política de “nacionalização” dos índios que esteve presente em 
quase todos os postos, onde a professora das crianças indígenas era 
quase sempre a esposa do encarregado, orientando essas crianças 
para a integração à população regional á medida que aceitavam 
também como alunos os filhos de colonos, dos empregados do posto 
e de fazendas vizinhas. Essas escolas não se diferenciavam das 
escolas rurais, do método de ensino precário á falta de formação do 
professor, predominando a formação de índios como produtores 
rurais voltados para o mercado regional. 

O SPI tinha suas bases no ideário positivista, visava integrar os(as) indígenas 

à sociedade brasileira, evitando genocídios. Todavia, houve conflitos entre os(as) 

indígenas e o SPI: denúncias de fome, depopulação, escravização e doenças; bem 
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como, acusações de maus tratos, corrupção, improbidade administrativa e violência 

para com os povos indígenas. Em 1960, foi instaurada uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) para apurar os fatos.

Na década de 1930, o SPI que era do Ministério da Agricultura passa fazer 

parte do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1934, o SPI foi para o 

Ministério da Guerra e, em 1939, volta para o Ministério da Agricultura até a sua 

extinção, em 1967, sendo suas atribuições repassadas para a Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI).

2.2    DO ENSINO BILINGUE À EDUCAÇÃO ESCOLAR INTERCULTURAL

As escolas indígenas são diferentes das escolas não-indígenas porque 
possui características de ensino próprias. Essas são grandes diferenças. Os 
regimentos escolares também diferem em vários pontos, como: calendário 
escolar, carga horária, conteúdos, metodologia de ensino etc. É diferente 
porque trabalha respeitando as maneiras tradicionais dos velhos passarem 
os conhecimentos para os jovens. É diferente porque o professor é o 
principal autor de seus próprios materiais didáticos usados na escola e usa 
tanto o conhecimento na escrita quanto o conhecimento oral. A 
aproximação com a escola não-indígena é pelo caráter de ensino que fazem 
em busca dos seus conhecimentos sociais e da cidadania.

Prof. Joaquim Maná Kaxinawá – Parecer CNE nº 14/99 –CNE.

A análise da trajetória histórica da educação escolar indígena no Brasil revela 

a necessidade de uma maior compreensão da diversidade sociocultural dos povos 

indígenas e não indígenas. Práticas escolares homogeizadoras, denegadoras da 

cultura indígena produziram e produzem injustiças, discriminações e preconceitos 

sociais.

Segundo Bittencourt e Silva (2002), a Fundação Nacional do Índio surge, em 

1967, com o intuito de “integrar os(as) índios(as) à sociedade nacional”, de modo 

que estes(as) assimilassem a cultura ocidental. 

Para atingir seus objetivos, a FUNAI firmou convênio com o Summer Institute 

of Linguistics (SIL), que garantiria o ensino bilíngue e a integração dos(as) indígenas 

aos valores ocidentais, uma vez que, haveria a tradução desses valores para as 

línguas nativas, bem como a aparência de respeito à diversidade.
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Por intermédio da FUNAI, institui-se oficialmente o ensino bilíngue com o 

indicativo de “respeitar” os valores dos povos indígenas e, em 1973, cria-se o 

Estatuto do Índio, a partir da Lei 6001/73, que no Título I, art. 1º, assim determina: 

“Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades 

indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 

harmoniosamente15, à comunhão nacional.” (BRASIL, 1973)

No art. 4º, do referido Estatuto, há classificação dos(as) índios(as) em 

isolados(as) ou não integrados(as), em vias de integração e integrados(as). Os(as) 

índios(as) isolados(as) são os(as) que tiveram pouco ou nenhum contato com os(as) 

não índios(as). Os(as) índios(as) em via de integração devem manter contato 

intermitente ou permanente com não os(as) não índios(as), tendo maior/menor 

características nativas, mas aceitam as práticas e modos comuns à sociedade 

nacional e que dependem cada vez mais desta para sua sobrevivência. Os(as) 

indígenas integrados(as) estão “incorporados à comunhão nacional e reconhecidos 

no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem seus usos, costumes e 

tradições característicos de sua cultura”. (BRASIL, 1973).

Essa classificação é controversa e complexa, os(as) indígenas isolados(as) e 

em via de integração, até hoje, são indígenas tutelados(as). A titularidade da tutela é 

de competência da União e exercida pela FUNAI. Pois, o art. 8º, da Lei 6001/73, 

assim determina: “São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e 

qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido 

assistência do órgão tutelar competente” (BRASIL, 1973).

Será que a leitura cuidadosa desse artigo, revela em suas entrelinhas que 

os(as) indígenas são portadores(as) de relativa responsabilidade? Que visão estaria 

por trás dessa tutela?

15  Grifo sob responsabilidade da autora.
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                      FOTO 3 – Sala de aula na Missão. Foto: Museu Nacional (S/D)

Sair do atraso e conquistar progresso, desenvolvimento e evolução eram 

metas governamentais do período para os povos indígenas. Nas políticas de 

educação escolar indígena implementadas no Brasil, os programas tinham como 

pano de fundo as Nações Unidas que aplicava a política de recuperação dos países 

pós-guerra (SILVA, 1997, p. 28).

O ensino do bilinguismo ministrado pela Summer, intermediado, pela FUNAI, 

serviu de aporte e de transposição de práticas religiosas estadunidenses 

fundamentalistas que usavam o conhecimento da língua materna dos(as) índios(as) 

para ensinar o conhecimento bíblico e a língua portuguesa, realizando de forma 

impositiva a política integracionista do governo (BORGES, 1997).

FOTO 4 – Aprendizes indígenas. Foto: Arquivo Missão Salesiana, 1933.

No final da década de 1960, e início dos anos de1970, o movimento indígena 

no Brasil começa a se constituir como uma estratégia muito importante para a 

modificação da realidade indígena no Brasil. O governo federal sob total domínio dos 

militares decreta o Plano de Integração Nacional (PIN), e um dos focos principais era 

a questão indígena e a questão da terra. O confronto entre as identidades indígenas 

e a educação escolar é instaurado. Os militares permanecem com a política 

educacional indígena assistencialista e vinculada às missões.
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FOTO 5 – Estudantes indígenas na Missão. Foto: Arquivo OPAN, 1960.

FOTO 6 – Missionário e estudantes indígenas. Foto Arquivo OPAN, 1963.

Segundo Marcelo Zelic (2012), desde a década de 1960, havia denúncias de 

violação dos direitos humanos para com os povos indígenas. Uma das justificativas 

apresentadas pela Câmara de Deputados Federal, em 1968, para implementação da 

Resolução nº 65, de 1968, que regulamentava a criação da Comissão Parlamentar 
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de Inquérito para analisar a questão das políticas públicas implementadas para os 

povos indígena no Brasil, é:

Jamais, talvez, os militares que dirigiram o SPI, em especial o Major 
Luís Vinhais, sequer leram qualquer obra de Antropologia ou 
Etnologia, estudo aliás, desnecessário para quem, como esse major, 
se entregou à tarefa de exterminar, pela inoculação deliberada de 
varíola, duas tribos Pataxó, e de desviar um bilhão de cruzeiros 
daquele Serviço. (ZELIC, 2012, p.4) 

Neste mesmo ano, 1968, o presidente da Comissão de Inquérito do Ministério 

do Interior, o Procurador Federal Geral, Jader Figueiredo Correa, em seu Relatório, 

solicita abertura de investigação policial contra o Major Aviador Luís Vinhas Neves, 

que era Diretor do SPI, após o Golpe Militar de 1964, em substituição ao sanitarista, 

Noel Nutels. Esse processo é dirigido ao Ministério da Justiça, sob Aviso nº 257/10-

04-1968.

Segundo Zelic (2012, p. 5), em março, desse mesmo ano, o Procurador 

Federal Geral e presidente da Comissão de Inquérito do Ministério do Interior, em 

coletiva a impressa, apresenta à sociedade brasileira, o seu Relatório Final, 

denominado de Relatório Figueiredo, com 21 volumes, 5. 150 páginas, nas quais 

para além da corrupção administrativa revela as graves violações de direitos 

humanos para com os povos indígenas no Brasil. O Relatório Figueiredo está 

desaparecido, desde o Ato Institucional nº 5 (AI 5). 



58

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

FOTO 7 – Tortura e assassinato de Índia Cinta Larga (Mato Grosso).
Foto: Jornal alemão Dier Spiegel de Hamburgo, 1966.

Essa é uma lacuna que necessita ser preenchida: o que ocorreu com as vidas 

indígenas entre os períodos de 1964 a 1984? Quais povos sofreram violação de 

direitos humanos, quem foram os(as) agentes de governo que estavam 

envolvidos(as), o que fizeram? Houve várias cadeias indígenas, como estas 

funcionavam? Quem foi preso(a)? Que tipo(s) de sofrimento acometeu(ram) essas 

populações? Quantos índios(as) estão desaparecidos(as)? Como a escola/missão 

se comportou nesse período?

Egydio Schwade (UNISINOS, 2012), ex-secretário executivo do CIMI, 

missionário e alfabetizador indígena, 76 anos, revela que o povo indígena Waimiri-

Atroari, localizado no território Kiña, sofreu a invasão de sua terras por parte do 

Governo Militar, no ano de 1968, para construção da rodovia BR 174, Manaus-Boa 

Vista e da hidrelétrica Balbina, havendo até hoje muitos(as) índios(as) Waimiri-

Atroari que são desaparecidos(as) políticos. 

Schwade, em entrevista concedida ao Instituto Humanitas da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), em 20 de abril de 2012, assim relata:
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A construção da BR 174 tinha a intenção de acessar uma rica mina 
de minérios estratégicos, localizada no alto rio Uatumã, próximo ao 
rio Alalaú. Tanto a hidrelétrica de Balbina quanto a mineradora 
ficavam nas terras dos índios Waimiri-Atroari e, portanto, a BR-174 
atravessou no centro das terras dos indígenas.
Entre 1985 e 1987 iniciamos um processo de alfabetização dos 
Waimiri-Atroari. Foi nessa ocasião que os índios começaram a nos 
contar através de desenhos, da escrita e de viva voz as atrocidades 
que haviam ocorrido no período militar (...).
Depois que os Waimiri-Atroari aprenderam a nossa língua, 
começaram a contar sobre os índios desaparecidos. Então, em certa 
ocasião, do dia para a noite, fomos expulsos da área indígena. Um 
linguista da Unicamp e sua esposa, que também participavam do 
processo de alfabetização em outra parte do território dos Waimiri-
Atroari, também foram expulsos da área. Um antropólogo, que já 
teve bons contatos com os indígenas no período militar e queria 
completar seus estudos, foi igualmente barrado e não pode sequer 
entrar na aldeia, apesar das autorizações que portava e da 
recomendação da universidade. 
Ao verem aqueles tratores aparecendo e revirando suas terras, os 
Waimiri-Atroari começaram a resistir de todas as maneiras. Muitas 
vezes os tratores amanheciam amarrados com cipós. Essa era uma 
maneira clara de dizer que não queriam que as obras continuassem. 
Como essa resistência ficou muito forte, o Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem do Amazonas-DER-AM, inicialmente 
responsável pela construção, começou a usar armas de fogo contra 
os indígenas. Temos diversos ofícios que demonstram que a 
construtora pedia armamento para o Exército.
Eles desapareceram porque resistiram contra os projetos do governo 
militar. (...) Muitos indígenas foram mortos, uns com napalm, outros 
eletrocutados, uns com armas de fogo. (UNISINOS, 2012, s/p.)

Relata Schwade (UNISINOS, 2012) que, em 1968, o Pe. João Calleri com 

grande experiência no processo de pacificação entre índios e não índios, foi 

nomeado pela FUNAI para ser diretor dos trabalhos de atração, de modo a fixar 

os(as) índios(as) Waimiri-Atroari fora do percurso da BR 174. Ao sobrevoar a região, 

o Pe João Calleri fez uma estimativa de três mil índios(as) Waimiri-Atroari e propôs 

que os(as) indígenas fossem removidos(as) para uma área denominada de Pitinga, 

situada no lado Norte. Em 1972, a FUNAI refaz essa estimativa e constata a 

presença de três mil índios(as) Todavia, por ordens expressas do Major Mauro 

Carijó, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER/AM), o Padre é 

obrigado a alterar completamente seu planejamento, que vai de encontro aos 

anseios dos(as) Waimiri-Atroari, fato que provocou a morte do Padre e de seus 

auxiliares, ocasionando uma forte campanha contra os(as) Waimiri-Atroari, de modo 

que a intervenção militar foi facilitada e as atrocidades cometidas são incalculáveis.
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Schwade relata que:

Os índios tinham que aprender uma lição que os impedisse de matar 
os civilizados. Havia toda uma estratégia do governo para evitar que 
os massacres dos militares contra os indígenas chegassem à opinião 
pública. Por isso, entre 1967 e 1977, eles proibiram a entrada de 
pessoas fora dos quadros oficiais na área indígena. Por volta de 
1981, quando restavam apenas 374 indígenas sobreviventes e não 
havia mais condição nenhuma de resistirem aos massacres dos 
militares, o governo mudou de estratégia. (UNISINOS, 2012, s/p).

O índio Potiguar Tiuré, José Humberto do Nascimento, funcionário da FUNAI, 

em 1970, testemunhou várias ações militares, em entrevista a Daniel Mello da 

Agência Brasil, no dia 21 de julho de 2012, revela:

A política indigenista oficial era de extermínio. O Exército chegava 
com a parafernalha militar, com aqueles comboios de jipes, atirando 
para cima, demonstrando a força que eles tinham. O confronto era 
direto, porque os índios enfrentaram. Com isso houve prisões, 
tortura, diversas formas de violações. (MELLO, 2012, s/p)

No período da Ditadura Militar no Brasil, a pressão dos militares, entre 1986 e 

1987, por meio do Conselho de Segurança Nacional (CSN), contrária à demarcação 

das terras indígenas extensas e contínuas nas regiões de fronteira, é cada vez 

maior. Os militares enfraquecem o poder administrativo da FUNAI e o plano de ação 

governamental passa a ser um laboratório de militares que tinha a finalidade de 

demarcar, reduzir e fragmentar as terras indígenas.
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FOTO 8 – Dormitório do Internato. Foto: Arquivo OPAN, 1960.

Oliveira e Rocha (2006) relatam que, a partir de 1970, surge um novo projeto 

missionário por conta do Concílio Vaticano II, que começa a ter bispos tidos como 

progressistas, e um deles passa a dirigir a Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB). Acusações de genocídio e maus tratos pairavam sobre as missões:

Em 1972, um encontro missionário latino-americano em Assunção 
(Paraguai) reconheceu erros missionários denunciados por 
antropólogos no Encontro de Barbados I (1971), propondo a partir de 
então o apoio às organizações indígenas. Ainda em 1972, 
missionários da OPAN participaram da criação do Conselho 
Indigenista Missionário (OLIVEIRA, ROCHA, 2006, p.149).

O Conselho Indigenista Missionário (CMI) e suas missões fundaram as 

“Escolas Rurais” e assinaram convênios com as Secretarias de Educação dos 

Estados, para ministrar aulas à população indígena:

As “Escolinhas” eram gerenciadas pelas Irmãs, que recebiam 
salários do Estado, e os professores eram ex-alunos indígenas 
formados nos internatos, que deveriam receber 70% do salário pelo 
Estado e o restante da Prefeitura, mas quem efetivava o pagamento 
era sempre a Prefeitura, a partir de contratos temporários, que não 
lhes garantiam os direitos trabalhistas. Vêm dessa época as 
irregularidades vividas ainda hoje pelos professores municipais, que 
continuam com seus direitos não respeitados: cada professor hoje 

file:///E:/tese%20II/Dormit%C3%B3rio
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não tem uma referência exata de qual é seu salário, não recebe 
férias ou décimo terceiro; é transferido arbitrariamente de uma escola 
para outra. Quando morre alguém, depois de mais de vinte ou mais 
anos de trabalho na prefeitura, e o cônjuge não consegue receber a 
pensão: “Nada consta”. Na total ausência do Estado, tudo fica 
entregue à Igreja, que exerce o controle sobre os professores e suas 
ações (ALBUQUERQUE, 2007, p.51)

A educação confessional permanece, mas o debate sobre as especificidades 

e diferenças culturais dos povos indígenas ganha força. Os povos indígenas 

começam a se organizar e a reivindicar uma educação escolar diferenciada. 

Organizações não-governamentais, universidades (linguistas, antropólogos, 

sociólogos) e a sociedade civil manifestam-se a favor da causa indígena. 

Organizações e associações indígenas são criadas em diferentes regiões do país.

FOTO 9 – O Batismo no processo de escolarização indígena.
Foto: Arquivo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, 1914.

Em 1980, a União das Nações Indígenas (UNI) e suas regionais são criadas.

Ferreira (2001, p. 95) menciona que essas mobilizações ocasionaram 

inúmeros encontros, fóruns, eventos e espaços de discussão sobre os problemas 

dos diferentes povos indígenas do Brasil, culminando com a Constituição de 1988, 

devido a toda a pressão realizada junto ao poder legislativo.
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FOTO 10 – Na defesa de uma das ementas populares voltadas para os direitos indígenas, o índio 
Aiton Krenak, em forma de protesto, pinta o rosto na Assembleia Nacional Constituinte.

Foto: Reynaldo Stavale/ADIR

A Constituição da República Federativa do Brasil (CF), de 05 de outubro de 

1988, em seus artigos 22, 210, 215, 231, dentre outros, determina que os(as) 

indígenas têm direito à língua materna, a processos próprios de ensino-

aprendizagem, a alteridade cultural, a organização social, a crenças, bem como aos 

seus territórios, dentre outras questões. (BRASIL, 2008)

As garantias asseguradas na CF (1998) modificam a configuração da 

educação escolar indígena no Brasil e passam a ser complementadas por diferentes 

legislações, pode-se destacar, dentre outras: a publicação do Decreto n° 26, de 04 

de fevereiro de 1991, que transferia da FUNAI a responsabilidade da educação 

escolar indígena, em todas as suas modalidades e níveis,  ao Ministério da 

Educação (MEC); a  Portaria Interministerial nº 559/91, que ratifica e determina que 

a educação escolar indígena é um direito constitucional e deve assegurar o ensino 

bilíngue, a produção de material didático elaborado, preferencialmente, pela própria 

comunidade, que a escola atue com o respeito e considere em seus processos 
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didático-pedagógicos os costumes, tradições, as diferentes aprendizagens e suas 

organizações social, política e cultural; a Portaria MEC nº 60, de 08 de julho de 1992 

e a Portaria MEC nº 490, de 18 de março de 1993, criam os órgãos responsáveis 

pela implementação e avaliação de uma educação escolar indígena específica e 

diferenciada, com base na interculturalidade, no bilinguismo e nos princípios 

constitucionais, criando junto ao Departamento de Educação Fundamental e Médio, 

o Comitê de Educação Escolar Indígena e a Assessoria de Educação Escolar 

Indígena. Esses órgãos têm a finalidade de apoio técnico-científico no que se refere 

a implementação de procedimentos e normas referentes ao Programa de Educação 

Escolar Indígena.

FOTO 11 – II Assembleia dos Povos indígenas do Rio Negro.
Cerca de 300 indígenas, abril de 1987.

Fundação FOIRN - Foto: Beto Ricardo, 1987.

Essas reivindicações também estão asseguradas na legislação da Educação 

Básica na LDB 9394, de 20 de dezembro de 1996, que apresenta os seguintes 

artigos:
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições 
das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e européia.
Art. 32. 
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§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de 
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, 
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para 
oferta de educação escolar bilingue e intercultural aos povos 
indígenas, com os seguintes objetivos:
        I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 
recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas 
identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências;
        II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 
nacional e demais sociedades indígenas e não-índias.
        Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas 
de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades 
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e 
pesquisa.
        § 1º Os programas serão planejados com audiência das 
comunidades indígenas.
        § 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos 
Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:
        I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de 
cada comunidade indígena;
        II - manter programas de formação de pessoal especializado, 
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;
        III - desenvolver currículos e programas específicos, neles 
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades;
        IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático 
específico e diferenciado. (BRASIL, 1996)

Como se pode analisar a LDB 9304/96 corrobora e amplia o debate da 

educação indígena, a partir do proposto pela Constituição Federal de 1988. Essa Lei 

da Educação Nacional se põe contra a política de práticas educativas na educação 

indígena de caráter homogeneizador que durante muitos anos assumiu e, 

infelizmente, ainda assume, a perspectiva prática de denegação cultural e de 

denegação das diferenças étnicas em nosso país, deixando como grande sequela a 

descaracterização das culturas indígenas e a reprodução de um processo de 

escolarização baseado em um foco cultural dominante: a cultura escolar ocidental.

Pode-se citar também a elaboração do Referencial Curricular Nacional para 

as Escolas Indígenas (RCNEI), que foi publicado em 1998, e é um documento que 

amplia a LDB 9394/96 e as "Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar 

Indígena", de 1993. O RCNEI tem como escopo aproximar a práxis pedagógica 

escolar das orientações e das singularidades necessárias e expressas pelos povos 
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indígenas, preocupando-se diretamente com a educação escolar indígena. Seus 

fundamentos teóricos estão traçados em bases antropológica, jurídica, histórica, 

sociológica e pedagógica, defendendo aspectos referentes ao interculturalismo, ao 

bilinguismo e principalmente ao direito de uma escola diferenciada por parte das 

comunidades indígenas (BRASIL, 1998)

O RCNEI visa integrar a questão étnica e o conhecimento de cada povo 

indígena aos conhecimentos universais. Este documento sugere atividades de 

trabalho por áreas de conhecimento que possam contribuir para a efetivação de um 

currículo específico e inserido na realidade vivida pelos povos indígenas.

Nesse sentido, o RCNEI tem como finalidades básicas a formação de 

professores indígenas, a produção de material didático pautados na pluralidade 

cultural e no reconhecimento do princípio da equidade entre os diversos povos que 

constituem esse país. E sobre essa questão descreve que:

Os princípios contidos na lei dão abertura para a construção de uma 
nova escola, que respeita o desejo dos povos indígenas por uma 
educação que valoriza suas práticas culturais e lhes dê acesso a 
conhecimento e práticas de outros grupos e sociedades. (BRASIL, 
1998, p.34).

Os direitos indígenas também são assegurados pela Convenção 169, que foi 

aprovada pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 07 de junho de 

198916. Em seu capítulo Política Geral, Art. 2, assevera:

1.Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, 
com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e 
sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a 
garantir o respeito pela sua integridade.

2.Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições 
de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional 
outorga aos demais membros da população;
b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, 
econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade 
social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas 
instituições.

16  Vide Anexo A
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Em 1999, o Conselho Nacional de Educação, emite o parecer CNE nº 14/99, 

aprovado em 14 de setembro, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Escolar Indígenas, bem como a Câmara da Educação Básica, cria a 

Resolução nº 3, de 10 de dezembro de 1999, que fixa diretrizes nacionais para o 

funcionamento das escolas indígenas, reconhecendo-as como escolas do sistema 

educacional brasileiro. Serão destacados alguns artigos dessa Resolução:

Art. 1º Estabelecer, no âmbito da educação básica, a estrutura 
e o funcionamento das Escolas Indígenas, reconhecendo-lhes 
a condição de escolas com normas e ordenamento jurídico 
próprios, e fixando as diretrizes curriculares do ensino 
intercultural e bilíngue, visando à valorização plena das 
culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de 
sua diversidade étnica.

Art.2º, inciso  III - o ensino ministrado nas línguas maternas das 
comunidades atendidas, como uma das formas de preservação 
da realidade sociolinguística de cada povo; 

(...)
Art. 5º A formulação do projeto pedagógico próprio, por escola 
ou por povo indígena, terá por base: 

         I - as Diretrizes Curriculares Nacionais referentes a cada 
etapa da educação básica;

         II - as características próprias das escolas indígenas, em 
respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou 
comunidade;
 
         III - as realidades sociolínguística, em cada situação;
 
          IV - os conteúdos curriculares especificamente indígenas 
e os modos próprios de constituição do saber e da cultura 
indígena; 

         V - a participação da respectiva comunidade ou povo 
indígena.

(...)
 
Art. 8º. A atividade docente na escola indígena será exercida 
prioritariamente por professores indígenas oriundos da 
respectiva etnia. 
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No ano de 2001, cria-se a Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, intitulada 

Plano Nacional de Educação, que em seu item 9.3, apresenta 21 metas e objetivos 

para a educação indígena no Brasil, são elas:

Meta 1 - Atribuir aos Estados a responsabilidade legal pela educação 
indígena, quer diretamente, quer por meio de delegação de 
responsabilidade aos seus Municípios, sob a coordenação geral e 
com o apoio financeiro do Ministério da Educação.
Meta 2 - Universalizar imediatamente a adoção das diretrizes para a 
política nacional de educação escolar indígena e os parâmetros 
curriculares estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação e 
pelo Ministério da Educação.
Meta 3 - Universalizar, em dez anos, a oferta às comunidades 
indígenas de programas educacionais equivalentes às quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, respeitando seus modos de 
vida, suas visões de mundo e as situações sociolinguísticas 
específicas por elas vivenciadas.
Meta 4 – Ampliar, gradativamente, a oferta de ensino de 5ª a 8ª série 
à população indígena, quer na própria escola indígena, quer 
integrando os alunos em classes comuns nas escolas próximas, ao 
mesmo tempo que se lhes ofereça o atendimento adicional 
necessário para sua adaptação, a fim de garantir o acesso ao ensino 
fundamental pleno.
Meta 5 - Fortalecer e garantir a consolidação, o aperfeiçoamento e o 
reconhecimento de experiências de construção de uma educação 
diferenciada e de qualidade atualmente em curso em áreas 
indígenas.
Meta 6 - Criar, dentro de um ano, a categoria oficial de “escola 
indígena” para que a especificidade do modelo de educação 
intercultural e bilíngue seja assegurada.
Meta 7 - Proceder, dentro de dois anos, ao reconhecimento oficial e 
à regularização legal de todos os estabelecimentos de ensino 
localizados no interior das terras indígenas e em outras áreas assim 
como a constituição de um cadastro nacional de escolas indígenas.
Meta 8 - Assegurar a autonomia das escolas indígenas, tanto no que 
se refere ao projeto pedagógico quanto ao uso dos recursos 
financeiros públicos para a manutenção do cotidiano escolar, 
garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas 
decisões relativas ao funcionamento da escola.
Meta 9 - Estabelecer, dentro de um ano, padrões mínimos mais 
flexíveis de infraestrutura escolar para esses estabelecimentos, que 
garantam a adaptação às condições climáticas da região e, sempre 
que possível, às técnicas de edificação próprias do grupo, de acordo 
com o uso social e concepções do espaço próprias de cada 
comunidade indígena, além de condições sanitárias e de higiene.
Meta 10 - Estabelecer um programa nacional de colaboração entre a 
União e os Estados para, dentro de cinco anos, equipar as escolas 
indígenas com equipamento didático-pedagógico básico, incluindo 
bibliotecas, videotecas e outros materiais de apoio.
Meta 11 - Adaptar programas do Ministério da Educação de auxílio 
ao desenvolvimento da educação, já existentes, como transporte 
escolar, livro didático, biblioteca escolar, merenda escolar, TV 
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Escola, de forma a contemplar a especificidade da educação 
indígena, quer em termos do contingente escolar, quer quanto aos 
seus objetivos e necessidades, assegurando o fornecimento desses 
benefícios às escolas.
Meta 12 - Fortalecer e ampliar as linhas de financiamento existentes 
no Ministério da Educação para implementação de programas de 
educação escolar indígena, a serem executados pelas secretarias 
estaduais ou municipais de educação, organizações de apoio aos 
índios, universidades e organizações ou associações indígenas.
Meta 13 - Criar, tanto no Ministério da Educação como nos órgãos 
estaduais de educação, programas voltados à produção e publicação 
de materiais didáticos e pedagógicos específicos para os grupos 
indígenas, incluindo livros, vídeos, dicionários e outros, elaborados 
por professores indígenas juntamente com seus alunos e 
assessores.
Meta 14 - Implantar, dentro de um ano, as diretrizes curriculares 
nacionais e os parâmetros curriculares e universalizar, em cinco 
anos, a aplicação pelas escolas indígenas na formulação do seu 
projeto pedagógico
Meta 15 - Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, 
a profissionalização e reconhecimento público do magistério 
indígena, com a criação da categoria de professores indígenas como 
carreira específica do magistério, com concurso de provas e títulos 
adequados às particularidades linguísticas e culturais das sociedades 
indígenas, garantindo a estes professores os mesmos direitos 
atribuídos aos demais do mesmo sistema de ensino, com níveis de 
remuneração correspondentes ao seu nível de qualificação 
profissional.
Meta 16 - Estabelecer e assegurar a qualidade de programas 
contínuos de formação sistemática do professorado indígena, 
especialmente no que diz respeito aos conhecimentos relativos aos 
processos escolares de ensino-aprendizagem, à alfabetização, à 
construção coletiva de conhecimentos na escola e à valorização do 
patrimônio cultural da população atendida.
Meta 17- Formular, em dois anos, um plano para a implementação 
de programas especiais para a formação de professores indígenas 
em nível superior, através da colaboração das universidades e de 
instituições de nível equivalente.
Meta 18 - Criar, estruturar e fortalecer, dentro do prazo máximo de 
dois anos, nas secretarias estaduais de educação, setores 
responsáveis pela educação escolar indígena, com a incumbência de 
promovê-la, acompanhá-la e gerenciá-la.
Meta 19 - Implantar, dentro de um ano, cursos de educação 
profissional, especialmente nas regiões agrárias, visando à 
autossustentação e ao uso da terra de forma equilibrada.
Meta 20 - Promover, com a colaboração entre a União, os Estados e 
Municípios e em parceria com as instituições de ensino superior, a 
produção de programas de formação de professores de educação à 
distância em nível fundamental e médio.
Meta 21 - Promover a correta e ampla informação da população 
brasileira em geral, sobre as sociedades e culturas indígenas, como 
meio de combater o desconhecimento, a intolerância e o preconceito 
em relação a essas populações.
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No ano de 2009, por meio do Decreto 6.861/2009, são criados os Territórios 

Etnoeducacionais e ampliam-se as políticas públicas em torno da educação escolar 

indígena. Destacam-se:
 Parágrafo único do art. 6º.  Cada território etnoeducacional 
compreenderá, independentemente da divisão político-administrativa 
do País, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas 
por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias 
caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e 
econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais 
compartilhados.

Art. 7o  Cada território etnoeducacional contará com plano de ação 
para a educação escolar indígena, nos termos do art. 8o, elaborado 
por comissão integrada por:
I - um representante do Ministério da Educação;

II - um representante da FUNAI;

III - um representante de cada povo indígena abrangido pelo território 
etnoeducacional ou de sua entidade; e

IV - um representante de cada entidade indigenista com notória 
atuação na educação escolar indígena, no âmbito do território 
etnoeducacional.

§ 1o  Serão obrigatoriamente convidados para integrar a comissão os 
Secretários de Educação dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, 
sobre os quais incidam o território etnoeducacional.

§ 2o  A comissão poderá convidar ou admitir outros membros, tais 
como representantes do Ministério Público, das instituições de 
educação superior, da rede de formação profissional e tecnológica, 
além de representantes de outros órgãos ou entidades que 
desenvolvam ações voltadas para a educação escolar indígena.

§ 3o  A comissão deverá submeter o plano de ação por ela elaborado 
á consulta das comunidades indígenas envolvidas.

§ 4o  Será assegurado às instâncias de participação dos povos 
indígenas acesso às informações sobre a execução e resultados das 
ações previstas nos planos.

Art. 8o  O plano de ação deverá conter:
I - diagnóstico do território etnoeducacional com descrição sobre os 
povos, população, abrangência territorial, aspectos culturais e 
linguísticos e demais informações de caráter relevante;

II - diagnóstico das demandas educacionais dos povos indígenas;

III - planejamento de ações para o atendimento das demandas 
educacionais; e
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IV - descrição das atribuições e responsabilidades de cada partícipe 
no que diz respeito à educação escolar indígena, especialmente 
quanto à construção de escolas indígenas, à formação e contratação 
de professores indígenas e de outros profissionais da educação, à 
produção de material didático, ao ensino médio integrado à educação 
profissional e à alimentação escolar indígena.

Parágrafo único.  O Ministério da Educação colocará à disposição 
dos entes federados envolvidos equipe técnica que prestará 
assistência na elaboração dos planos de ação e designará consultor 
para acompanhar sua execução.

Nesse sentido, por meio de ações das políticas públicas, a educação escolar 

indígena passa a ser reconhecida e a ter o direito a uma  escola oficial diferenciada 

e intercultural, todavia, ao longo desses mais de 10 anos, após a promulgação da 

Lei 10 172/01, ainda há muitas escolas indígenas irregulares em muitos estados, por 

conta de uma cultura escolar engendrada a um modelo estandardizado. Desafios, 

complexidade e muita luta acompanham esse processo, os povos indígenas se 

unem e partem para uma luta coletiva por seus direitos e por uma educação própria 

e apropriada17. Sobre a questão da educação escolar, a indígena Rita Potiguara 

comenta:
(...) é preciso considerar duas situações particulares. Uma diz 
respeito aos projetos de educação indígena experienciados pelas 
próprias comunidades indígenas. A outra está ligada ao tratamento 
da temática indígena nas escolas não indígenas.
Quanto à primeira, merece destaque os esforços dos grupos na 
construção de uma educação escolar diferenciada, buscando, por 
meio de uma perspectiva dialética e, por conseguinte, intercultural, 
por em diálogo os conhecimentos específicos de cada grupo e os 
produzidos e sistematizados pela escola.
Já no que diz respeito às escolas não indígenas, apesar da 
existência da Lei 11.645 de 2008 que estabelece a obrigatoriedade 
do ensino da história e cultura dos povos indígenas nos currículos 
escolares da educação básica, pouco efetivamente se tem avançado 
neste campo. É sabido que a inclusão da temática indígena nas 
escolas não indígenas favoreceria, dentre outras coisas, a diminuição 
do preconceito corrente contra os grupos indígenas e seus direitos 
socioculturais (POTIGUARA, S/D).

17  Além das organizações indígenas já citadas, destacam-se a Organização Geral dos 
Professores Tikuna (OGPTB), a Comissão dos Professores Indígenas dos estados do Amazonas, 
Roraima e Acre (COPIAR), a Comissão Pró Índio (CPI), o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), o 
Instituto Socioambiental (ISA), Ação Indigenista o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente  (IAMA), 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI); Associação Nacional de Ação Indigenista 
(ANAI), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Conselho de Missões entre Índios (COMIN), dentre 
outras.
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Coadunando com o pensar da índia e pesquisadora Rita Potiguara, a 

coordenadora da Educação Indígena no Estado da Bahia, professora da etnia Tuxá, 

Rosilene Cruz de Araújo, mais conhecida como Rosilene Tuxá, assim se expressa:

Com essa efervescência veio junto o nosso desejo, enquanto 
professores indígenas de construir um novo paradigma, um novo 
modelo de educação que atenda aos anseios do nosso povo. Cada 
sociedade ou mesmo cada família ou indivíduo cria seu modo próprio 
de educar seus filhos e produzir novos conhecimentos, técnicas e 
valores.  Por isso os comportamentos e as especialidades em fazer 
coisas são diferenciados entre indivíduos e grupos sociais. Essa 
necessidade de mudança está atrelada principalmente a valorização 
e reafirmação cultural e identitária e a manutenção e sustentação dos 
territórios indígenas. 
A partir desse entendimento, em vez de ser apenas um meio de 
transmissão de saberes e valores da cultura dominante, a escola 
deve configurar seus processos educativos com base nas relações 
interculturais. Isso acontece na medida em que as pessoas buscam 
compreender não só o que pensam, nem o que querem dizer, mas 
também, considerar os contextos culturais a partir dos quais seus 
atos e suas palavras adquirem significado. Assim, levantaremos 
informações históricas, culturais e educacionais dos povos indígenas 
Pataxó e Tuxá, através da  metodologia de grupos focais, de modo a 
compreender e contribuir, na prática social, a partir das relações 
cotidianas, com um novo jeito de conceber e viver com as diferenças, 
contribuindo ainda com a construção de um novo modelo de 
educação escolar indígena intercultural e sustentável  que é o nosso 
grande desafio. 
A busca de novos paradigmas educacionais coloca a questão da 
interculturalidade no centro de sua reflexão, chamando atenção 
sobre três aspectos fundamentais para nós, enquanto indígenas: a 
auto-organização, a transdisciplinaridade e a corporeidade, que 
podemos teorizar a partir de nossas culturas, concebendo como uma 
ressignificação da tradição. Assim, para dar um significado humano e 
reencantando a educação das crianças e jovens indígenas na 
instituição escolar, é necessário tecer múltiplos elos de 
conhecimento, reconhecimento e descoberta entre o que vem da 
comunidade e o que vem de fora. O desafio é, ao mesmo tempo, 
potencializar a tradição onde tomamos nossa alegria de viver e os 
fundamentos de nosso ser, e interagir, como atores criadores de 
inovações, com elementos educacionais e institucionais de origem e 
lógica heterogêneas. Assim, a mudança só pode ser favorável aos 
que a esperam e ser implementada com êxito a partir do 
conhecimento da realidade em seus aspectos diversos e até 
contraditórios (ARAÙJO, 2011, p.14).

As autoras indígenas revelam que as ações transformadoras da educação 

escolar em torno da questão indígena partem das próprias comunidades e não mais 

são oriundas de “cima para baixo”, mas que ainda falta muito para que os direitos 
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dos povos indígenas sejam cumpridos. Com relação à questão da educação escolar 

indígena na Bahia, revela a professora Rosilene Tuxá:
(...) Mesmo com aparatos legais, na prática, a realidade in lócus o 
que se percebe é que as coisas não funcionam como deveria, a 
exemplo do Art, 2º do decreto de criação da escola indígena, repito, 
que diz que as atividades de gestão serão exercidas prioritariamente 
por indígenas, porém, essa recomendação não é posta em prática 
amparada na argumentação de quer para ser Diretor(a), Vice 
Diretor(a) e Secretário(a), o profissional tem que ser do quadro 
efetivo da Carreira do Magistério do Estado o que prevê o Decreto nº 
11.218/08 que regulamenta o Artigo  18 da Lei nº 8.261/2002, onde 
diz que são requisito para a inscrição do processo seletivo interno 
para o cargo de Diretor conforme o Artigo 3º, inciso III, ser servidor, 
ocupante de cargo da Carreira de professor ou de coordenador 
pedagógico do Magistério Público Estadual. Com esse fato, fica 
ainda mais claro que se não houver o acompanhamento sistêmico 
das ações que garantem a qualidade da educação escolar indígena 
nas Aldeias, por parte dos maiores interessados, lideranças, 
professores e alunos indígenas, não se concretizará a 
implementação de uma política de educação diferenciada e 
específica que resultará no fortalecimento da Educação Intercultural 
e Sustentável, paradigma defendido pelos povos indígenas  
(ARAÚJO, 2011, p.40).

Cada povo indígena requer o direito de fazer valer seus direitos, de valorizar 

seus conhecimentos, de preservar seus valores ancestrais e de conquistar uma 

educação escolar indígena reconhecida como oficial, não mais aceitando a posição 

unilateral de uma escolarização pautada no etnocentrismo colonizador.

Não se trata de exercer o direito ao resgate cultural preconizado nos 

documentos oficiais e difundido nos bancos escolares, no mínimo, esse modo de 

pensar revela desconhecimento do movimento indígena. Trata-se do direito de 

existir em/na diferença.

As pesquisas contemporâneas demonstram que o modo de ser, de pensar, de 

conviver e de existir das diferentes comunidades indígenas são distintos. Portanto, 

os pressupostos da construção de uma identidade étnica pautados em resgate 

cultural de crenças, costumes, tradições devem ser questionados, pois há teorias 

explicativas constituídas a partir de premissas condicionadoras dos diversos modos 

de existir de cada comunidade e não compatíveis com as realidades indígenas, nem 

tão pouco com os diferentes modos de educar de cada etnia.

A produção de conhecimento sobre a temática indígena nos espaços 

escolares, desde o século XVI até o presente momento, deve ser constantemente 
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perquirida, pois, em sua maioria, está pautada em um forte modelo disciplinar 

estandardizado.

Para perquirir essa produção de conhecimento, faz-se necessário analisar 

diferentes contextos das comunidades indígenas: a aprendizagem na sociedade, 

família e escola; examinar detidamente os interesses da política educacional 

brasileira e a construção de programas, métodos e manuais escolares/acadêmicos; 

investigar a compreensão de currículo e a formação de professores(as) em 

diferentes grupos humanos, dentre outros aspectos.

A partir, de um estudo minucioso e de ações contextualizadas, poder-se-á 

não mais se permitir práticas escolares que despotencializem o(a)aprendiz 

socialmente e culturalmente diferenciado(a), sujeitando-o(a) a um modelo escolar 

autoritário. O fosso da denegação cultural deve ser exterminado em cada sala de 

aula desse país e em todo e qualquer conhecimento elaborado.

Segundo Batista (2008, p. 59), essa sujeição do(a) indivíduo(a) engendrada 

por meio da cultura escolar revela traços significativos em sua instituição simbólica: 

a normatização, a padronização, a burocracia, a homogeneização das diferenças, 

dos ritmos, dos processos e das linguagens, bem como a estabilização de valores 

estéticos, culturais, políticos, econômicos, morais, éticos, dentre outros. Essa 

modulação de comportamento. 

Para essa autora, essa cultura escolar única estabelece uma lógica binária 

entre os padrões de normalidade e os quadros de anormalidade. O domínio 

simbólico sociocultural (re)produzido na ambiência escolar revela a tentativa de 

apagamento de diferenças culturais, das diferentes formas de produção de pensar, 

demarcando e evidenciando, ainda hoje, o valor simbólico cultural do processo 

colonialista eurocêntrico18, bem como do modelo econômico neoliberal19 atual.

18  Eurocentrismo s.m. Análise de todos os problemas de um ponto de vista exclusivamente 
europeu. Essa corrente de pensamento subjulgou e subjulga culturas e grupos humanos que não 
mantêm os mesmos valores e padrões culturais, econômicos, políticos e sociais europeus.
19  Neoliberalismo - Termo que surge entre economistas norte-americanos, franceses e alemães 
por volta de 1950, com o objetivo de reestruturar o liberalismo clássico, no qual o Estado teria a 
função assistencialista e reguladora. A partir dos fins da década de 1960, com a instabilidade 
econômica e a crise do petróleo, essa terminologia assume outros contornos na prática, e é 
influenciada principalmente pelas ideias do economista e filósofo escocês Adam Smith (1723-1790). 
Nesse sentido, o neoliberalismo no campo econômico preconiza a liberdade absoluta de mercado e a 
mínima intervenção do Estado sobre a Economia (minarquia), preconizando um discurso pautado na 
economia globalmente liberalizada, na democracia, no direito à iniciativa e à propriedade privada, 
desenvolvimento econômico, dentre outros. Já na perspectiva político-filosófica, defende a liberdade 
de pensamento em contraponto à unanimidade religiosa. Na prática esses princípios revelam um 
grande fosso entre os que têm direito a qualidade de vida por meio de um poderio econômico e os 
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Nesse contexto, conforme Batista (2008), são inúmeros os exemplos de 

denegação de aprendizes no espaço dessa cultura escolar, principalmente, quando 

esse(a) aprendiz desvia-se dos valores simbólicos instituídos que delineiam o 

padrão de normalidade de uma dada sociedade. Denegação no que diz respeito à 

aparência, ao estilo, à necessidade especial, à etnia, à crença, à classe 

socioeconômica, ao nível de escolarização, dentre outros. Há um jogo simbólico 

discursivo de inclusão20 que denega a complexidade do outro, que denega a 

alteridade.21

A questão do tempo e do espaço na escola única denega as especificidades 

de cada sociedade indígena, muitas vezes, afastando o(a) jovem indígena de seus 

valores e deveres para com a comunidade, conforme evidenciam as palavras do 

Professor Gersem Baniwa:
A escola da missão Assunção do Içana só oferecia à época até 3° 
ano primário. Mas a principal causa da mudança para a cidade foi a 
dificuldade que meu pai enfrentava para sustentar a família na 
questão alimentar, uma vez que, embora eu e um irmão mais novo já 
fossemos jovens, estávamos constantemente presos ao tempo da 
escola e da Igreja sem condições de ajudar nosso pai na caça, na 
pesca e na roça. Além disso, éramos 10 pessoas na família e outros 
irmãos ainda eram crianças e as três irmãs, embora já adultas, não 
podiam ajudar nossos pais na caça, na pesca e na roça por serem 
mulheres (de acordo com a tradição baniwa não podem pescar e 
caçar), além de estarem permanentemente na missão, trabalhando 
para as freiras. (BANIWA, 2011, p. 14)

São essas questões que compõem a pauta de reivindicações e de luta de 

cada escola indígena na contemporaneidade.

A identidade étnica de cada povo indígena, atualmente, evidencia o arquivo 

vivo da história desses povos, transmite a revelação de um passado recontado no 

presente, e não o resgate de algo perdido. 

que não têm os seus direitos mínimos assegurados, instaurando-se o grande fosso da desigualdade 
social.
20  A crítica refere-se ao processo de inclusão que mascara as diferenças, que não reconhece a 
exclusão e a segregação social. Por inclusão social deve-se compreender a realização de ações que 
visem combater a exclusão social geralmente relacionada às pessoas de classe social menos 
privilegioada, de nível educacional formal pouco significativo ou sem escolarização, às pessoas com 
deficiências, à pessoas idosas ou à grupos étnicos culturalmente diferenciados, aos homossexuais 
entre outros grupos. A inclusão social deve oferecer, de fato e de direito, aos grupos humanos 
excluídos oportunidades de participarem da distribuição de renda do País, do acesso á saúde, do 
processo de escolarização, de permanecer com suas diferenças etnicoculturais, dentro de um 
sistema político e econômico que aceite de fato essas diferenças e beneficie a todos e não apenas a 
uma dada classe social.
21  O sentido de alteridade, nesse contexto, deve ser compreendido como uma ação dialógica 
entre o eu e o outro, possibilitando o convívio do “nós” sem hierarquias valorativas negativas e 
excludentes.
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Por meio desse pensar, as transformações ocorridas na escola indígena 

denotam modificações significativas na educação baiana e brasileira.

Estudos sobre a educação intercultural e transdisciplinar demonstram que a 

educação escolar indígena tem conseguido avanços significativos no que tange ao 

reconhecimento das diversas formas de existir da população indígena no Brasil, 

desde a preservação cultural até a aceitação das diferenças.

A interculturalidade não implica em uma posição teórica hermética, fechada 

em si mesma, mas sim em postura ou disposição em que cada ser humano ou grupo 

passa a viver suas referências identitárias em relação a um dado grupo ou indivíduo, 

passando a conviver e a aceitar as diferenças (FORNET-BETTENCOURT, 2004).

A educação intercultural contrapõe-se ao analfabetismo cultural construídos 

nos bancos das instituições escolares, o processo ensino-aprendizagem realizado 

conduz o(a) aprendiz a vivenciar experiências e a desenvolver atitudes necessárias 

para que se possa instaurar o diálogo com a sua cultura e com as outras culturas.

A educação intercultural das comunidades indígenas está demarcada pela 

questão da autoria, a comunidade indígena em diálogo com os(as) professores(as) 

passam a tomar decisões sobre o processo de educação escolar nos campos 

pedagógico e administrativo. 

Os conteúdos e o currículo escolar  passam a ser construídos, a partir das 

vozes e escritos de povos indígenas, isto é,  a construção do processo ensino-

aprendizagem e do educar cultural começa a considerar as  diferenças, todavia 

muito ainda tem que ser trilhado para que a educação escolar indígena atenda às 

necessidades desses povos.

FOTO 12 – Formatura de professores(as) indígenas no Magistério Intercultural na Bahia
Foto: Manu Dias/SECOM/SEC-BA, 2011
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Na Bahia, somente em 2003, com a pressão das comunidades indígenas através 

do Fórum de Educação Indígena, é que o Governo do Estado, por meio da SEC, 

publica o Decreto Nº 8471, de 13 de março de 2003, que cria a categoria de Escola 

Indígena no Sistema Estadual de Ensino do Estado da Bahia. 

Outras legislações são cridas no Estado da Bahia, para regularizar a 

educação escolar indígena. O exemplo da Lei nº 18 629, de 22 de dezembro de 

2010, que institui a carreira  de Professor Indígena no Quadro do Magistério Público 

do Estado da Bahia, bem como da Resolução nº 106 que trata das diretrizes e 

procedimentos para organização e oferta da Educação Escolar Indígena na rede 

regular de ensino do Estado, evidenciam os esforços coletivos para a garantia dos 

direitos e valores indígenas. As reivindicações continuam, pois o desafio é sempre 

fazer cumprir a lei.

As comunidades indígenas baianas pleiteiam um educar não mais centrado 

no método analítico da escola única que destratava todo o modo de ser, pensar e 

agir de cada povo indígena. Pode-se inferir que a educação intercultural praticada na 

educação escolar indígena aproxima-se do método sintético de construção de 

conhecimento, que pauta-se na totalidade, no holismo e incorpora o sensorial, o 

intuitivo, o racional, o emocional considerando a diferença, o singular e o plural 

(encontro) de cada índio(a), bem como de cada povo.

FOTO 13 – Reunião do Fórum Estadual de Educação Indígena na Bahia
Foto: Zezé Esteves
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A educação escolar indígena baiana na contemporaneidade busca apreender 

linguagens, mitos, maneiras próprias e apropriadas de raciocinar e inferir, códigos, 

símbolos, memória cultural – material e imaterial, valores e hábitos. Esse educar 

pretende valorizar a experiência, o saber diferenciado e acumulado em cada projeto 

de vida, em cada jornada individual e coletiva dos diversos povos indígenas da 

Bahia.
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CAPÍTULO 3

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM NÚMEROS

A educação intercultural, iniciada ao final do século XX, amplia o debate sobre 

as escolas indígenas públicas e diferenciadas e os pilares do sistema educacional 

brasileiro no início do século XXI. A educação escolar no Brasil pauta-se no mito da 

democracia racial e em seus jargões “cidadania um direito de todos(as)”, “educação 

escolar para todos(as)”, “direitos e oportunidades iguais para todos(as)”, “saúde para 

todos(as)” etc. 

O modelo de escola única que, ainda vigora em quase todo o país, representa 

um dos principais veículos para fortalecer o mito da democracia racial, pois ao longo 

dos anos, buscou-se homogeneizar seres humanos de culturas distintas em uma 

cultura comum baseada em um modelo econômico excludente e pré-determinado 

(LEITE, 2010, p. 192).

A escola é o “passaporte seguro” para se adquirir o “status social” de 

cidadão(ã) brasileiro(a), todavia não agradou a todos(as):

A escola, uma das instituições responsáveis por garantir este novo 
projeto social, tem que ser universal, aberta a todos os cidadãos, 
sem marcar suas diferenças. O indivíduo, para se transformar em 
cidadão livre e igual, precisa se libertar de sua roupagem cultural 
para aceder a recém-formada sociedade democrática (LEITE, 2010, 
p. 197).

Esse modelo escolar é questionado cotidianamente pelos grupos humanos 

que tinham modos diferenciados de existência e que não se sentiam agentes desse 

projeto social. Um modelo de sociedade (patriarcal) e de concepção de 

homogeneização de humanidade (homem branco) estava por trás da cidadania 

universal e dos direitos iguais. O que se presenciou foi discriminação, preconceito e 

exclusão ao longo de séculos dos grupos humanos distintos desse padrão.

O movimento indígena pressiona o Ministério de Educação e demonstra a 

insatisfação com essa política educacional. A política educacional para a educação 
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indígena começa a modificar-se intensamente e o número de escolas indígenas 

amplia-se no país.

Segundo Ferreira (2001, p. 95), as diferentes comunidades indígenas 

encontraram uma pauta de reivindicação em comum: respeito à diversidade 

linguística e cultural, direito à assistência médica; criação de processos educacionais 

diferenciados e específicos a cada comunidade, defesa de territórios indígenas etc.

O poder público é pressionado a legitimar e a legalizar as atividades 

educacionais formais desenvolvidas nas escolas indígenas por meio de concurso 

público específico para professores(as) indígenas.

Os órgãos a nível federal, estadual e municipal responsáveis pela educação 

indígena começam a se articular com os movimentos indígenas, e, pouco a pouco, 

experiências exitosas de escolas indígenas interculturais, bilíngue/multilíngue e 

diferenciadas começam a acontecer,  passando a servir de referencial para as 

políticas de governo, aumentando o número de escolas indígenas no país.

MAPA 1 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E DE MATRÍCULAS DE 
EDUCAÇÃO INDÍGENA, SEGUNDO A REGIÃO GEOGRÁFICA – BRASIL – 2008

                                                     Fonte: MEC/INEP/DEED, 2008.

No MEC, as representações indígenas, instituições e entidades de apoio aos 

indíos(as) delineam metodologias e parâmetros voltados para a política pública de 

educação escolar indígena.



81

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

Após longos séculos de tentativa de silenciamento das vozes indígenas, a 

escola passa a ouvir a fala do povo indígena não só no aspecto pedagógico e 

cultural, mas também na gestão e construção de um espaço de reivindicação social. 

Órgãos como a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) 

e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) são criados a partir de 2003. Na SECADI, têm se a Coordenação-Geral de 

Educação Escolar Indígena (CGEEI).

Na Bahia, cria-se, na Secretaria de Educação Estadual (SEC/BA), a 

Coordenação de Educação Indígena e a professora indígena Rosilene Cruz Araújo 

Tuxá passa a coordená-la.

Cresce o número de escolas indígenas em todo o país. O Censo Escolar 

Indígena realizado, em 2010, revela que houve reflexos positivos em torno da 

redução das desigualdades educacionais no que tange à educação escolar 

indígena. Registra-se o aumento significativo da oferta do número de vagas para a 

educação básica, perfazendo todas as etapas de ensino (BRASIL, 2010, p. 22).

TABELA 1 - NÚMERO DE MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA POR ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO
 BRASIL - 2007 – 2010

Fonte: MEC/Inep/DEED, 2010

Matrículas na Educação Básica

Etapas e modalidades de ensino
Ensino Fundamental

Ano

Total
Ed

Infantil Total Anos 
Iniciais

Anos 
Finais

Ensino
Médio

Ed. 
Especial

Ed. de 
Jovens 

e 
Adultos

Ed. 
Profissional

2007 208.205 18.389 151.323 112.673 38.650 14.987 103 23.403 0
2008 205.871 20.281 151.788 112.358 39.430 11.466 203 20.766 1.367
2009 229.945 22.537 164.727 117.119 47.608 19.021 165 23.343 152
2010 246.793 22.048 175.032 119.597 55.435 27.615 80 20.997 1.021 
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A análise da Tabela 1 permite perceber que em 2010, a educação escolar 

indígena alcançou 246.793 matrículas para a educação básica, representando um 

crescimento de 7,3%. O ensino médio apresentou índice de crescimento de 45,2%. 

A oferta de matrículas para o ensino fundamental aumentou em 6,3%, destaque 

para os anos finais, crescimento de 16,4%. Esses números revelam que as 

conquistas alcançadas pelos movimentos indígenas fazem com os(as) índios(as) 

queiram participar da escola.

A criação da Resolução CNE nº 3/99, ao garantir a prioridade para a 

contratação de professores(as) indígenas, ao assegurar a condição de escolas com 

normas e ordenamento jurídico próprios, ao fixar as diretrizes curriculares do ensino 

intercultural e bilíngue, propicia aos povos indígenas a certeza de que o diálogo e a 

luta dos movimentos indígenas revelam conquistas importantes, que podem ser 

evidenciadas por meio dos dados apresentados.

O número de matrículas de indígenas, na educação básica, representa 5% do 

total de estudantes inscritos na educação básica brasileira e revela os esforços 

coletivos para o reconhecimento da importância desses povos na constituição da 

sociedade nacional.

Os Gráficos 1, 2 e 3 permitem observar que a luta indígena por uma 

educação escolar intercultural, transdisciplinar e de qualidade possibilita mudanças 

significativas no processo de escolarização de índios e índias no Brasil.

O Gráfico 1, por intermédio da análise quantitativa, demonstra que, a partir de 

2007, houve um aumento anual da matrícula na educação infantil em escolas 

indígenas que permeia os 20%. O crescimento de matrículas, Gráfico 2, também é 

expressivo nos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

Fato, que também merece grande destaque, é o número de matrículas 

efetivadas no ensino médio em escolas indígenas, vide Gráfico 3. O aumento 

significativo do número de matrículas, no período de 2007 a 2010, aproxima-se a 

quase 100%.
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GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGENA
 BRASIL 2007-2010

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar, 2010.

Segundo o Resumo Técnico do Censo Escolar de 2010, nenhum outro 

segmento populacional no Brasil, durante esse período, apresentou um crescimento 

tão significativo (BRASIL, 2010).

As consequências das orientações referenciais das políticas públicas 

educacionais para a população indígena, em especial da Resolução nº 3/99 do 

Conselho Nacional de Educação, começam a dar efeitos significativos. A Resolução 

CNE nº 3/99, ao reconhecer o direito de as escolas indígenas terem normas e 

ordenamento jurídico próprios, por meio da fixação das diretrizes curriculares do 

ensino intercultural e bilíngue e da definição da estrutura e funcionamento de suas 

escolas possibilita que cada povo indígena construa o seu processo de 

escolarização.
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 
INDÍGENA – BRASIL 2007-2010

          Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2010

O aumento significativo do crescimento de matrículas, por parte dos(as) 

estudantes indígenas no ensino fundamental, possibilita inferir que a tensão entre os 

conhecimentos indígenas e os conhecimentos preconizados pela cultura escolar 

ocidental, bem como entre as políticas de aldeias e as políticas públicas começam a 

delinear forças de interação e de diálogo.

A reivindicação de uma educação escolar construída a partir dos valores 

indígenas, começa a dar seus frutos. Experiências exitosas têm sido registradas e a 

escola indígena passa a refletir e a contribuir para a construção de um projeto de 

vida e de projeto de grupo, que desembocam em publicação de material didático 

específico, em associações de professores(as) indígenas, na investigação constante 

da práxis pedagógica indígena e na compreensão social que “ser diferente”, não 

quer dizer “ser desigual”. 

A educação escolar indígena oriunda a partir do olhar e valores de cada povo, 

permite a elaboração de documentos avaliativos que de fato expressam a realidade 

educacional do povo indígena no Brasil e de sua luta por uma escola oficial, legal e 

institucionalizada pela diferença.
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GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA
BRASIL 2007-2010

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar, 2010.

O crescimento do número de matrículas na educação escolar revela que a 

construção de escolas nas aldeias facilita o acesso de crianças, jovens e adultos 

indíos(as) a escola. 

As dificuldades enfrentadas, por questões de adaptação (modelo de escola 

única), de ordem financeira (custos de transporte, hospedagem etc), política 

(conflitos por conta de terras, emboscadas etc) e cultural em escolas não índias, 

passam a não mais representar o motivo da desistência da escola, havendo uma 

diminuição significativa no abandono e na evasão escolar de estudantes indígenas.
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MAPA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE CRESCIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E 
NÃO INDÍGENA

Ilustração Julia Browne – Fonte: Censo Escolar, 2009

Ao se analisar o número de estabelecimentos de ensino e o número de 

matrícula de estudantes indígenas ao longo dos anos (Tabela 2), fica evidente que o 

crescimento de escolas e o número de matrículas indígenas se deve à luta 

incansável desses povos e à implantação de políticas públicas a partir da voz 

indígena.

TABELA 2 –  SÍNTESE DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INDÍGENA E DO NÚMERO DE 
MATRÍCULAS NO BRASIL

EDUCAÇÃO BÁSICA 
ANO ESTABELECIMENTOS MATRÍCULAS
1975 67 11.000

1990 754 40.000

2002 1.706 117.446

2003 2.079 165.021
2004 2.233 149.170
2005 2.327 164.900
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2006 2.423 173.341
2007 2.422 174.255

2008 2.550 208.205

2009 2. 668 229.945

2010 2 668 246.793

                          Fonte: MEC/INEP/DEED, 2011.

Conforme os dados apresentados pelo INEP, referentes ao ano de 2009 

(Tabela 2), das 2.698 unidades escolares de educação indígena, apenas 1917 

funcionavam em prédio próprio. Desse quantitativo, registra-se 203 unidades 

escolares com biblioteca, 122 estabelecimentos com laboratório de informática e 

apenas 11 escolas tinham laboratório de ciências. 

Essa constatação demonstra que a infraestrutura das escolas indígenas é 

bastante problemática, uma vez que, 781 estabelecimentos de ensino funcionavam 

em prédios de terceiros e em condições precárias (galpões improvisados, casa de 

professores(as), salões de igrejas etc.).

Em muitos estados, não há programas específicos que visem à construção de 

escolas indígenas de acordo com o anseio das comunidades. Buscando responder a 

essas necessidades, em alguns estados, o recurso para a construção de unidades 

escolares indígenas foi descentralizado para as diretorias de educação regionais, 

que passaram a ser responsáveis pela ampliação e construção das unidades 

escolares indígenas.

No relatório de avaliação independente das metas preconizadas pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/01, realizado em 2011, professores(as) 

indígenas do Parque do Tumucumape (AP) realizaram o seguinte relato:

Lá na minha área tem escola que não tem nem a parede, acabou 
tudo. Para não perder, a comunidade tá fazendo de palha... a escola 
caiu, caiu. Dezesseis anos a escola sem reforma não vai segurar né? 
Ainda mais com a empresa que foi construir em vez de comprar 
madeira de lei foi comprar aquela madeira frágil, que com dois, três 
anos já não presta mais. Então estamos sentindo na pele e estamos 
cobrando isso porque precisa mesmo (UFRR, 2001, p. 52).
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No ano de 2009, uma das escolas do Núcleo Escolar da Aldeia Kiriri, em 

Mirandela/Bahia, desabou e após quase três anos, foi iniciada a construção do novo 

prédio, conforme relato publicado pela própria comunidade, em 04 de janeiro de 

2011:
Depois de mais de três anos de luta pela construção da unidade escolar de 
seis salas de aula, para atende mais duzentos e oitenta estudantes que 
atende da Educação Infantil ao 9ºano, nos turnos diurno e noturno na Aldeia 
Mirandela, estadualizada desde dois mil e oito, que desde então vem 
ocupando o Centro Cutural e Casa de Apoio, em total aperto, pois o espaço 
escolar encontrava-se todo rachado. Além atender estudantes das 
comunidades de Pau Ferro, Marcação e Gado Velhaco aparte do 6º ano. 
Quem bem sabe a situação são os próprios professores indígenas e 
estudantes, que estão no dia a dia, quando chove que correria, pois 
enquanto não constrói, ainda continuarão ocupando espaços improvisados.

Há a real necessidade de melhorias na qualidade da educação indígena em 

todo o país. As reivindicações dos povos indígenas conseguem com que haja 

promulgação do Decreto 3.282/04, que cria a Comissão Nacional de Educação 

Escolar Indígena (CNEEI), constituída por lideranças indígenas, representantes 

governamentais e da sociedade civil, nomeados pelo Ministro de Estado da 

Educação, tendo como principal função subsidiar e deliberar sobre as ações em 

torno das políticas do MEC, no que diz respeito á educação escolar indígena no 

Brasil.

MAPA 3 – TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS NO BRASIL

Fonte: DE PAULA, VIANNA (2011, p. 86)
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No ano de 2009, por meio do Decreto nº. 6.861, de 27 de maio 2009, 

estabelece-se a criação dos territórios etnoeducacionais (TEE), vide Mapa 3, que 

tem como um dos seus focos a organização da educação escolar indígena a partir 

da questão da territorialidade de cada comunidade, independente da divisão político-

administrativa brasileira. 

Do Decreto  6861/2009, importa destacar:

 Art. 1o  - A educação escolar indígena será organizada com a 
participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade e 
respeitando suas necessidades e especificidades.

Art. 3o  -  Será reconhecida às escolas indígenas a condição de 
escolas com normas próprias e diretrizes curriculares específicas, 
voltadas ao ensino intercultural e bilíngue ou multilíngue, gozando de 
prerrogativas especiais para organização das atividades escolares, 
respeitado o fluxo das atividades econômicas, sociais, culturais e 
religiosas e as especificidades de cada comunidade, 
independentemente do ano civil.

Art. 4º - Parágrafo único.  A escola indígena será criada por iniciativa 
ou reivindicação da comunidade interessada, ou com sua anuência, 
respeitadas suas formas de representação.

Art. 6º - Parágrafo único.  Cada território etnoeducacional 
compreenderá, independentemente da divisão político-administrativa 
do País, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas 
por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias 
caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e 
econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais 
compartilhados.

Os TEE reconhecem as especificidades de cada sociedade indígena, a 

participação efetiva desses povos na constituição de uma educação escolar 

diferenciada, da gestão democrática e de um currículo diferenciado.  

Em 2011, esses são em torno de 21, a saber: TEE Rio Negro,  TEE Baixo 

Amazonas, TEE Juruá/Purus, TEE Cone Sul, TEE Povos do Pantanal, TEE A'uw 

Uptabi,  TEE Xingu, TEE Médio Solimões,  TEE YBY YARA – Bahia, TEE 

Kakauatire,  TEE Mapuera, TEE Alto Solimões, TEE Vale do Javari,  TEE Cinta-

Larga, TEE Timbira, TEE Vale do Araguaia,  TEE Tupi Mondé, TEE Tupi Tupari, TEE 

Txapakura, TEE Ykukatu e TEE Tapajós Arapiuns.

Para um melhor entendimento, cada TEE compreende terras indígenas, a 

exemplo de:
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 Território Etnoeducacional Yby Yara: terras indígenas no 
Estado da Bahia.
 Território Etnoeducacional Juruá/Purus:  terras indígenas 
nos municípios de Boca do Acre, Envira, Erunepé, Ipixuna, 
Carauari, Canutama, Itamarati, Juruá, Pauini e Tapauá no 
Estado do Amazonas.
 Território Etnoeducacional Alto Solimões:  terras 
indígenas nos municípios de Amaturá, Benjamin Constant, 
Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e 
Tonantins, no Estado do Amazonas.
 Território Etnoeducacional Baixo Amazonas:  terras 
indígenas nos municípios de Autazes, Anamã, Beruri, 
Barreirinha, Borba, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, 
Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, 
Manicoré, Maués, Nhamundá, Parintins, Manaquiri, Manaus, 
Rio Preto da Eva, no Estado do Amazonas.
 Território Etnoeducacional Cinta Larga:  terras indígenas  
nos municípios de Aripuanã, Juína, Espigão D'Oeste, Pimenta 
Bueno e Vilhena, nos Estados do Mato Grosso e de Rondônia.
 Território Etnoeducacional Cone Sul:  terras indígenas nos 
municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela 
Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Dourados, Douradina, 
Eldorado, Japorã, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Paranhos, 
Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, no Estado do 
Mato Grosso do Sul.
 Território Etnoeducacional Ixamná:  terras indígenas 
Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera  nos municípios de: 
Caroebe e São João da Baliza no Estado de Roraima; nos 
municípios Urucará e Nhamundá no Estado do Amazonas; e 
nos municípios Faro e Oriximiná no Estado do Pará.
 Território Etnoeducacional Médio Solimões:  terras 
indígenas nos municípios de Alvarães, Coari, Fonte Boa, Juruá, 
Japurá, Jutaí, Maraã, Tefé e Uarini, no Estado do Amazonas.
 Território Etnoeducacional Povos do Pantanal: Terras 
Indígenas nos municípios de Anastácio, Aquidauana, 
Brasilândia, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, 
Nioaque, Miranda, Sidrolândia, Porto Murtinho no Estado do 
Mato Grosso do Sul.
 Território Etnoeducacional Pukakwatire:  terras indígenas 
Las Casas, Xikrin do Kateté, Kayapó, Menkragnoti, Badjônkôre 
e Baú nos municípios de Água Azul do Norte, Parauapebas, 
Ourilândia do Norte, Floresta do Araguaia, Redenção, Pau 
D'Arco, São Félix do Xingu, Cumaru do Norte, Bannach e 
Altamira no Estado do Pará; e nos municípios Matupá e 
Peixoto de Azevedo no Estado do Mato Grosso.
 Território Etnoeducacional Rio Negro: terras indígenas  
nos municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa 
Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas.
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 Território Etnoeducacional Vale do Javari: terras 
indígenas no município de Atalaia do Norte, no Estado do 
Amazonas.
 Território Etnoeducacional A'UW UPTABI: Terras 
Indígenas Marãiwatsede, Pimentel Barbosa, Areões, 
Parabubure, Ubawawê, São Marcos, Sangradouro e Marechal 
Rondon, nos seguintes municípios de Água Boa, Campinápolis, 
Canarana, Nova Nazaré, Ribeirão Cascalheira, Barra do 
Garças, Novo São Joaquim, Alto Boa Vista, Bom Jesus do 
Araguaia, General Carneiro, Santo Antônio do Leste, 
Paranatinga e Poxoréu, no Estado do Mato Grosso
 Território Etnoeducacional Xingu: terras indígenas Parque 
Indígena do Xingu, Wawi, Batovi e Pequizal do Naruvotu, nos 
municípios Gaúcha do Norte, Querência, Canarana, Feliz 
Natal, Marcelândia, Nova Ubiratã, Paratininga, São Félix do 
Araguaia, São José do Xingu, no Estado do Mato Grosso.

A legitimação dos territórios etnoeducacionais expressa o resultado da luta e 

da emergência do reconhecimento dos direitos indígenas em cada região do Brasil. 

Reconhece-se que os índios do nordeste lutam em coletivo com os indígenas da 

Amazônia Legal (Mapa 4), a partir de suas diferenças.

MAPA 4 – TERRITÓRIOS DA AMAZÔNIA LEGAL

Fonte: Ministério da Educação (BRASIL, 2010).
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Por meio do Decreto nº. 6.861/2009, a gestão da educação escolar de cada 

sociedade indígena passa a ser pensada a partir do compromisso e da articulação 

interinstitucional, considerando as especificidades territoriais e o regime de 

colaboração entre diferentes instâncias (representações dos povos indígenas, MEC, 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Universidades, Institutos de 

Educação, Ciência e Tecnologia, FUNAI, ONG etc.).

Dotações orçamentárias próprias, definição e implantação de políticas 

públicas específicas, apoio técnico, dentre outras ações compõem as diretrizes 

desse documento valioso para o avanço em qualidade da educação escolar 

indígena nacional.

A CNEEI, através da Portaria nº 734/2010, do Ministério da Educação, passa 

a ter a força de órgão colegiado de caráter consultivo com a finalidade de assessorar 

o MEC sobre as políticas educacionais referentes às comunidades indígenas. Mas, 

essa Comissão não dá conta das necessidades interpostas na I Conferência 

Nacional de Educação Escolar Indígena, a qual deliberou a criação do Conselho 

Nacional de Educação Escolar Indígena, de caráter consultivo e deliberativo, 

composto por representantes indígenas e entidades de apoio ligadas ao movimento 

indígena.

A leitura cuidadosa da Tabela 3 permite observar que, apesar de todas as 

conquistas nas diferentes regiões do país e em seus respectivos estados, a 

educação indígena faz-se presente, em sua grande maioria, na rede municipal de 

ensino e que a estadualização das escolas indígenas, conforme determinou a 

Resolução de nº 3/99, ocorre em um processo lento e moroso.

Segundo o Relatório final de  avaliação independente do Plano Nacional de 

Educação – PNE (UFRR, 2011), a oferta e a execução da educação escolar 

indígena ,em grande parte dos municípios do país, não se constitui em sistemas de 

educação próprios aos povos indígenas, não apresentam condições técnicas e 

financeiras adequadas às demandas de cada comunidade indígena:

Nas regiões de maior incidência de escolas indígenas sob a 
administração municipal, como Amazonas, Mato Grosso e Espírito 
Santo, foi possível identificar que a maioria não dispõe de Planos 
Municipais de Educação, condição essencial para constituição de um 
sistema de ensino, e que não há rubricas próprias para a execução 
da política de educação escolar indígena, o que garantiria aos 
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municípios terem as condições objetivas para assumir essa 
modalidade de ensino. (UFRR, 2011, p. 23)

TABELA 3 – UNIDADES DE ENSINO INDÍGENA- ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO BRASIL – 2009

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INDÍGENA
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

NORDESTE
ESTADO AL BA CE MA PB PE SE TOTAL

ESTADUAL 15 8 34  265  6 117 1 446
MUNICIPAL 1  45  4 37 23  4 - 121

TOTAL 16 53 38 302 29 121 1 569
NORTE

ESTADO AC AM AP PA RO RR TO TOTAL
ESTADUAL 112  21  55 9 71 194 91 553
MUNICIPAL 51 862 2 131 6 50 -  1.102

TOTAL 163 883 57 139 77 144 91 1655
SUDESTE

ESTADO ES MG RJ SP TOTAL
ESTADUAL -  14  3  29 46
MUNICIPAL 7 1  - 4 12

TOTAL 7 15 3 33 58
SUL

ESTADO PR RS SC TOTAL
ESTADUAL 33 48 36 117
MUNICIPAL - 3 11 14

TOTAL 33 51 47 131
CENTRO OESTE

ESTADO GO MS MT TOTAL
ESTADUAL 2 13 52 67
MUNICIPAL - 41 147 188

TOTAL 2 54 199 255
Fonte: Relatórios por Estados - Censo Escolar, 2009.

A criação e fortalecimento de setores específicos para a questão indígena em 

cada Estado do Brasil, com o intuito de promover, acompanhar e gerenciar a 

educação escolar indígena é uma das metas (nº 18), da Lei 10.172/02, do PNE, que 

definiu o prazo máximo de dois anos para essa ação.

A análise da Tabela 4 demonstra que todos os estados criaram setores 

específicos para acompanhar a educação escolar indígena, fato que merece 

destaque. Como já informado, na Bahia, foi criada a Coordenação Estadual de 

Educação Escolar Indígena.
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TABELA 4 – CRIAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO POR REGIÃO

NORDESTE

SETOR AL BA CE MA PB PE SE
Núcleo Estadual de
Educação Escolar Indígena

X ? ?

Coordenação Estadual de
Educação Escolar Indígena

x ? ?

Gerência de Educação
Escolar Indígena

X ? ?

Supervisão de Educação
Escolar Indígena

X ? ?

Núcleo de Educação e
Diversidade e Cidadania

? ? X

NORTE
ESTADOS AC AM AP PA RO RR TO
Núcleo Estadual de
Educação Escolar Indígena 

X X ?

Divisão de Educação Escolar
Indígena na Secretaria
Estadual de Educação

X ?

Coordenação Estadual de
Educação Escolar Indígena

X ?

Gerência de Educação
Escolar Indígena

X ?

Setor Indígena na secretaria
Municipal

X ?

Setor Indígena na secretaria
Estadual

X ?

Secretaria de Assuntos
Indígenas

x ?

SUDESTE
 Estados ES MG RJ SP
Núcleo Estadual de
Educação Escolar Indígena

X

Temática especial da SEED x
Setor Indígena na secretaria
Estadual

X

Assessoria de Educação
Indígena da SEED

X
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SUL
Estados PR RS SC
Coordenação Estadual de
Educação Escolar Indígena

X ? ?

CENTRO OESTE
Estados GO MS MT
Núcleo Estadual de
Educação Escolar Indígena

X X

Gerência de Educação
Escolar Indígena

X

           Fonte: Relatório Final de Avaliação Independente do Plano Nacional de Educação 
 Lei nº 10.172/01 (UFRR, 2011).

Portanto, análise das informações apresentadas na Tabela 4 revela 

modificações em todas as regiões do país sobre a forma de cada Estado e/ou 

Município atuar em torno da educação escolar indígena. Segundo o Relatório final 

de avaliação do PNE, Lei nº 10.172/01, no que diz respeito ao ato de promover, 

acompanhar e gerenciar a educação escolar indígena, o quadro é bastante 

heterogêneo.

A leitura do referido Relatório (UFRR, 2011) permite verificar que há 

necessidade premente de articular as ações de cada comunidade indígena com as 

ações dos estados e dos municípios de todo o país.

3.1 A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA: NÚMEROS QUE 
TRANSFORMAM VIDAS

Os povos indígenas da Bahia localizam-se no Território Etnoeducacional Yby 

Yara (Dono da Terra em Tupi) e estes realizaram a “viagem de volta”, conforme 

enfatiza Oliveira (2004), aos seus direitos, por meio de negociações e longos 

embates. Cada comunidade indígena na Bahia22 lutou e luta constantemente por seu 

reconhecimento.

22  São elas: Atikum em Angical; Kantaruré em Glória; Kiriri em Muquém do São 
Francisco/Barra e em Banzaê/Mirandela/Ribeira do Pombal; Kaimbé em Massacará/Euclides da 
Cunha; Kariri Xokó/Fulniô em Lauro de Freitas, em regiões do São Francisco; Pataxó em Itamaraju, 
Prado e Santa Cruz de Cabrália; Pataxó Hã-hã-hãe em Camamu, Camacã, Pau Brasil, Itaju do 
Colônia; Pankararé em Glória; Pankaru em Serra do Ramalho, Payayá em Jacobina, Morro do 
Chapéu, Utinga; Truká em Paulo Afonso; Tumbalalá em Curaçá, Abaré; Tupinambá em Buerarema, 
Belmonte, Itapebi; Tuxá em Rodelas; Xucuru Kariri em Glória.
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No plano das políticas públicas estaduais, cada povo indígena passa a 

pertencer a um território identitário da Bahia, que é composta de 26 Territórios de 

Identidade23, vide Mapa 5.

 

Fonte: SEC/BA, 2011.

As comunidades indígenas na Bahia estão situadas em diferentes territórios 

de identidade, conforme Tabela 5, sendo que 2 comunidades lutam por 

reconhecimento (Payaya, Truká) e por sua organização escolar diferenciada. 

23  Os Territórios de identidade foram criados em 2007. Nessa perspectiva, podem ser 
compreendidos a partir da geografia social eivada de espaços simbólicos nos quais cada comunidade 
constrói sua identidade, exprime seu patrimônio material e imaterial, registra seus valores culturais, 
políticos, econômicos e humanísticos. Esta divisão visa fortalecer as políticas públicas a partir das 
características de cada região, de modo a descentralizar as decisões e a ampliar o debate com a 
sociedade civil sobre a educação escolar na Bahia.

MAPA 5 – BAHIA –TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE
 1. Irecê

   2. Velho Chico 
   3. Chapada Diamantina 
   4. Sisal 
   5. Litoral Sul
   6. Baixo Sul
   7. Extremo Sul
   8. Itapetinga
   9. Vale do Jiquiriçá
   10. Sertão do São 

Francisco
   11. Oeste Baiano 
   12. Bacia do Paramirim
   13. Sertão Produtivo
   14. Piemonte do Paraguaçu
   15. Bacia do Jacuípe 
   16. Piemonte da 

Diamantina
   17. Semi-Árido Nordeste II 
   18. Agreste de 

Alagoinhas/Litoral Norte 
   19. Portal do Sertão
   20. Vitória da Conquista
   21. Recôncavo
   22. Médio Rio das Contas 
   23. Bacia do Rio Corrente
   24. Itaparica (BA/PE)
   25. Piemonte Norte do 

Itapicuru
   26. Metropolitana de 

Salvador 

 

http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_velhochico.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_chapadadiamantina.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_sisal.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_litoralsul.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_baixosul.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_extremosul.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_itapetinga.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_valejiquirica.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_saofrancisco.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_saofrancisco.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_oestebaiano.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_baciadoparamirim.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_sertaoprodutivo.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_piedoparaguacu.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_baciadojacuipe.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_piemontedadiamantina.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_piemontedadiamantina.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_semiaridonordeste2.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_agrestedealagoinhas.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_agrestedealagoinhas.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_portaldosertao.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_vitoriadaconquista.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_reconcavo.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_riodascontas.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_baciariocorrente.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_itaparica.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_itapicuru.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_itapicuru.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_metropolitanadesalvador.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/mapa_metropolitanadesalvador.pdf
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TABELA 5 – TERRITÓRIO ETNOEDUCACIONAL YBY YARA - DISTRIBUIÇÃO DE ESCOLAS 
INDÍGENAS NA BAHIA

DIREC Municípios Nº de 
escolas

Etnia / Povos Território de 
Identidade

05 Valença Camamu 01 Pataxó Hã hã 
hãe

06
 Baixo Sul

06
Ilhéus Ilhéus/Olivença 01 Tupinambá

Camacã 02 Pataxó hã hã 
hãe

Pau Brasil 01 Pataxó hã hã 
hãe

Itaju do Colônia 01 Pataxó hã hã 
hãe

07 Itabuna

Buerarema 01 Tupinambá

05 
Litoral Sul

Belmonte 01 Tupinambá
Itamaraju 01 Pataxó08 

Eunápolis Santa Cruz 
Cabrália 03 Pataxó

09 Teixeira 
de Freitas Prado 03 Pataxó

07
Extremo Sul

Glória 07
Kantaruré / 
Pankararé/ 

Xucuru Kariri
Rodelas 01 Tuxá

10
Paulo 
Afonso

Abaré 02 Tumbalalá

24 
Itaparica

11 Ribeira 
do Pombal Banzaê 09 Kiriri

12
Serrinha

Euclides da 
Cunha 04 Kaimbé

17 
Semi-árido Nordeste II

15 Juazeiro Curaçá 03 Tumbalalá 10
 Sertão do São Francisco

Ibotirama 01 Tuxá
Muquém do São 

Francisco 01 Kiriri/Barra

Pau Brasil 01 Pataxó Hã hã 
hãe

22 
Ibotirama

Itaju do Colônia 01 Pataxó Hãhãhãe
25 

Barreiras Angical 01 Atikum

26
Bom Jesus 

da Lapa
Serra do Ramalho 01 Pankaru

02
 Velho Chico

Fonte: SUDEB/DIREB/CIN/SEC/BA, 2011

As escolas indígenas estão situadas em diferentes territórios de identidade na 

Bahia, que apresentam características e necessidades específicas, bem como uma 

educação escolar diferenciada.
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De acordo com a Tabela 6, atualmente, o Estado da Bahia conta com 60 

escolas indígenas e aproximadamente de 7.730 estudantes indígenas.

TABELA 6 – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM NÚMEROS NA BAHIA
Total 
de 

Etnias

Total de 
escolas 

indígenas 
municipais

Total de 
escolas 

indígenas 
estaduais

Quadro 
de 

docentes

Total de 
estudantes 

matriculados 
na rede 

municipal

Total de 
estudantes 

matriculados 
na rede 
estadual

Total de 
povos 

indígenas 
atendidos

Total de 
Classes

Total de 
Aldeias

14 50 10 420 3.768 3 962 12 200 99
Fonte: SUDEB/DIREB/CIN/SEC/BA, 2011

A Tabela 6 revela um crescimento histórico na educação indígena do Estado, 

que pode ser mais bem compreendido a partir das ações e políticas públicas 

implementadas e desenvolvidas no Brasil e na Bahia.

GRÁFICO 4 – NÚMERO DE MATRÍCULAS DE ESTUDANTES INDÍGENAS NA BAHIA X ANO

          Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2011                                             Elaboração: D.S.Santos
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GRÁFICO 5 – NÚMERO DE ESCOLAS INDÍGENAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NA BAHIA X ANO
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       Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2011                                             Elaboração: D.S.Santos 

A análise dos Gráficos 4 e 5 demonstra um crescimento significativo, no 

período de 2002 a 2010, de estudantes indígenas matriculados, bem como do 

número de escolas que ofertam a educação indígena na Bahia.

TABELA 7 – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA – EDUCAÇÃO INFANTIL
Modalidade de ensino Unidade Escolar Município Unidade Administrativa

Santa Rita de Cássia Municipal
José Martins Municipal

Padre José de Anchieta Municipal
Frei Henrique Soares de Coimbra Estadual

Ângelo Pereira Xavier Estadual
Xucuru Kariri Municipal

Saturnino Celestino de Barros

Glória

Estadual
Santo Antônio do Pambu Municipal

Santo Antônio Abaré Municipal
Indígena Atikum Angical Municipal

Capitão Francisco Rodelas Rodelas Estadual
Marechal Rondon Estadual

Alto do Kiriri Estadual
Índio em Novidade Estadual

José Zacarias

Banzaê

Estadual
João Olavo de Souza Estadual

Dom Jackson Berenguer Prado Euclides da Cunha Estadual

Educação Infantil

Indígena São Sebastião Curaçá Municipal
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Nossa  Senhora de Lourdes Municipal
Indígena Marechal Rondon Ibotirama Estadual

Indígena Kiriri Barra Muquém do S.Francisco Municipal
Tupinambá de Olivença Ilhéus Estadual
Escola Indígena Bahetá Itajú do Colônia Municipal

Indígena Caramuru Paraguaçu Pau Brasil Estadual
Tupinambá Serra do Padeiro Buerarema Estadual

Bom Jesus Estadual
Corumbauzinho Estadual

Kijetxawê Zabelê
Prado

Estadual
Pataxó Trevo do Parque Itamaraju Municipal

Indígena Pataxó Coroa Vermelha Municipal
Mata Medonha Santa Cruz de Cabrália Municipal
Pataxó Imbiriba Municipal

Indígena Pataxó Aldeia Velha Municipal
Indígena Pataxó Para Municipal

Indígena Campo do Boi Municipal
Indígena Aldeia Nova Municipal

Indígena Juerana Municipal
Indígena Jaqueira Municipal

Indígena Pataxó Barra Velha Municipal
Indígena Pataxó Tingui do Guaxuma Municipal

Indígena Pataxó Boca da Mata Municipal
Indígena Pataxó Pé do Monte Municipal
Indígena Pataxó Meio da Mata Municipal
Escola Indígena da Cassiana

Porto Seguro

Municipal
            Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2010

TABELA 8 – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA – ENSINO FUNDAMENTAL I
Nível Unidade Escolar Município Unidade 

Administrativa
Pataxó Aldeia Nova Municipal
 Indígena Pataxó Pará Municipal
 Indígena Pataxó Barra Velha Municipal
Indígena Pataxó Aldeia Velha Municipal
 Indígena Pataxó Tupiniquins Municipal
I Pataxó Tinguí do Guaxuma Municipal
Indígena Jaqueira Municipal
Indígena Campo do boi Municipal
Indígena Pataxó Pé do Monte Municipal
Indígena Pataxó Meio da Mata Municipal
 Pataxó Imbiriba Municipal
Escola Indígena da Cassiana Municipal
Escola Indígena Pataxó Juerena Municipal
Pataxó Boca da Mata

        Porto Seguro

Municipal
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Indígena Paraguaçú Camamu Municipal
Apolônio Pankaru Serra do Ramalho Municipal
Santa Rita de Cássia Municipal
José Martins Municipal
Padre José de Anchieta Municipal
Frei Henrique Soares de Coimbra Estadual
Saturnino Celestino de Barros Estadual
Ângelo Pereira Xavier Estadual
Xucuru Kariri

Glória

Municipal
Capitão Francisco Rodelas Rodelas Estadual
Santo Antônio do Pambu Municipal
Santo Antônio Abaré Municipal
Indígena Atikum Angical Municipal
Índio em Novidade Estadual
José Zacarias Estadual
Arco e Flecha Santa Clara Estadual
Indígena Índio Feliz Estadual
Marechal Rondon Estadual
Alto dos Kiriris Estadual
Alto da  Jurema Estadual
Índigena Arco Íris Estadual
Indígena Sol Nascente

Banzaê

Estadual
João Olavo de Souza Estadual
Dom Jackson Berenguer Prado Estadual
São Roque

Euclides da Cunha
Estadual

São Luiz Estadual
São Sebastião Municipal
Aparecida do Norte Municipal
Nª Senhora de Lourdes

Curaçá
Municipal

Marechal Rondon Ibotirama Estadual
Kiriri Barra Muquém do São Francisco Municipal
Tupinambá de Olivença Ilhéus Estadual
Escola Indígena Bahetá Itajú do Colônia Municipal
Indígena Córrego do Cedro Municipal
Ind. Samado Santos Camacan Municipal
Indígena Caramuru Paraguaçu Pau Brasil Estadual
Tupinambá Serra do Padeiro Buerarema Estadual
Corumbauzinho Estadual
Bom Jesus Estadual
Kijetxawê Zabelê 

Prado
              Estadual

Esc  Indígena Patiburi Belmonte Municipal
I Pataxó Trevo do Parque Itamaraju Municipal
Indígena Pataxó Coroa Vermelha Municipal

Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano)

Indígena Pataxó Mata Medonha Santa Cruz Cabrália            Municipal
Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2011
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TABELA 9 – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA – ENSINO FUNDAMENTAL II

Nível Unidade Escolar Município Unidade 
Administrativa

Indígena José Zacarias Banzaê Estadual
Indígena Marechal Rondon Ibotirama Estadual
Indígena Caramuru Paraguaçu Pau Brasil Estadual
Tupinambá Serra do Padeiro Buerarema Estadual
Indígena Capitão Francisco 
Rodelas Rodelas Estadual

Indígena Santo Antônio do 
Pambu Abaré Municipal

Dom Jackson Berenguer Prado Euclides da Cunha Estadual
Indígena Marechal Rondon Banzaê Estadual
Tupimanbá de Olivença Ilhéus Estadual
Indígena Kiriri Barra Muquém do S. Francisco Municipal
Indígena Bom Jesus Prado Estadual
Indígena Pataxó Coroa Vermelha Santa Cruz de Cabrália Municipal
Indígena Ângelo Pereira Xavier Glória Estadual
Indígena Pataxó Barra Velha Municipal
Indígena Pataxó Boca da Mata Municipal
Indígena Pataxó Meio da Mata Municipal

Ensino Fundamental 
(6º ao 9º ano)

Indígena Pataxó Tingui do 
Guaxuma

Porto Seguro
Municipal

Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2011

TABELA 10 – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA –  ENSINO MÉDIO
Nível Escolas Indígenas Municípios Unidade Administrativa

Indígena Bom Jesus Prado Estadual
Indígena Pataxó Barra Velha Municipal
Indígena Pataxó Boca da Mata Porto Seguro Municipal

Colégio Indígena  Coroa Vermelha Santa Cruz Cabrália Estadual
Indígena Caramuru Paraguaçu Pau Brasil Estadual
Indígena Tupinambá Serra  do Padeiro Buerarema Estadual
Indígena José Zacarias Banzaê Estadual
Indígena Marechal Rondon Ibotirama Estadual
Escolas não Indígenas/Núcleo de 
vinculação (Anexos24)

Municípios Unidade Administrativa

Colégio Estadual Flaviano Dantas do 
Nascimento/Núcleo Marechal Rondon

Banzaê Estadual

ENSINO MÉDIO

Colégio Estadual Santo Antônio do 
Abaré/Núcleo Santo Antônio do Pambu

Abaré Estadual

24 No caso da oferta do Ensino Médio, há núcleos de educação escolar indígena, denominados 
de anexos, que são salas de aulas de educação escolar indígena que funcionam nas aldeias, mas 
que estão vinculadas a uma escola não indígena.
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TABELA 11 – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA - EJA

Nível Escolas Municípios Unidade Administrativa
Indígena Nossa Senhora de Lourdes Curaça Municipal

Indígena Xucuru Kariri Municipal
Indígena Ângelo Pereira Xavier Glória Municipal

Indígena Santo Antônio do Pambú Abaré Municipal
Indígena Kiriri Barra Muquém do S.Francisco Municipal

Indígena Atikum Angical Municipal
Indígena Tupinambá de Olivença Ilhéus Estadual
Indígena Pataxó Trevo do Parque Itamaraju Municipal

Indígena Caramuru Pau Brasil Estadual
Indígena Tupinambá Serra do Padeiro Buerarema Estadual

Indígena Bom Jesus Estadual
Indígena Kijetxawe Zabelê Prado Estadual

Indígena Pataxó Mata Medonha Municipal
Indígena Coroa Vermelha Santa Cruz de Cabrália Municipal

Indígena Pataxó Trevo do Parque Municipal
MunicipalIndígena Pataxó Imbiriba Municipal

Indígena Pataxó Pará
Indígena Aldeia Nova Municipal

Indígena Jaqueira Municipal
Indígena Pataxó Barra Velha Municipal

Indígena Pataxó Boca da Mata Municipal
Indígena Pataxó Tinguí do Guaxuma Municipal

Indígena Pé do Monte Municipal
Indígena Pataxó Juerana Municipal

EJA – Educação de 
Jovens e Adulto

Indígena Pataxó Meio da Mata

Porto Seguro

Municipal
Fonte: SUDB/DIREM/CIN/SEC/BA, 2011

3.1.1 A Educação escolar indígena – Formação Superior na Bahia

“Estamos em um novo tempo, precisamos ter um pé na nossa aldeia e outro 
no mundo. Fazemos nosso trabalho para adquirir conhecimento e tentar 
manter o jovem na aldeia, com ideias e projetos sociais ligados á terra A 
grande diferença entre a nossa  escola e a tradicional é a forma de pensar na 
escola, lugar de ensinar, aprender, que está em todos os lugares da aldeia”.

Professor Kanatyo Pataxó

“Queremos uma educação em que o índio seja doutor, sem deixar de ser índio”
Cacique Lázaro Kiriri

A memória da cultura escolar demarca um poder excludente, na oferta de 

ensino superior para os(as) não índios(as) no Brasil e na Bahia. Nesse sentido, o 

ápice desse fato, é justamente o acesso às instituições de educação superior pelos 
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povos indígenas do Estado. Essa ação ainda caminha devagar, mas a passos 

firmes.

Os estudos sobre as desigualdades etnorraciais no ensino superior têm como 

marco referencial o ano de 1998. Nesse ano, projetos governamentais começavam a 

tomar corpo no Senado e na Câmara de Deputados Federais, a exemplo  do Projeto 

proposto por Abdias do Nascimento (Senador  do PDT-RJ)  que visava regulamentar 

a criação de cotas nas instituições educacionais e nas empresas para 

afrodescendentes, bem como o Projeto de Luiz Alberto (Deputado Federal PT-BA) 

que propunha a criação de um Conselho Nacional, para a tarefa de selecionar 

projetos de ação afirmativa para negros, com recursos de um fundo nacional próprio 

para esse fim, dentre outros, que configuraram as ações afirmativas no país.

De caráter compulsório ou espontâneo, as ações afirmativas têm como 

objetivo primordial a criação de medidas especiais ou temporárias com o intuito de 

erradicar as desigualdades historicamente construídas, buscam aplacar danos 

causados pela discriminação e/ou marginalização por motivos étnicos, religiosos, 

culturais, físicos, psicológicos, de gênero, dentre outros. Portanto, as ações 

afirmativas implicam em um tratamento desigual para os desiguais, ou seja, é 

preciso reconhecer a diferença e agir para impedir as disparidades (BRASIL,1996).

As ações afirmativas constituíram e constituem um passo marcante no que 

tange às políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos, os quais têm 

sido evocados nos mais diversos espaços sociais. Tais direitos implicam, a priori, a 

afirmação da dignidade humana, princípio este que sobrepuja todas as instâncias 

constituídas.

A modalidade reserva de vagas ou cotas nas instituições públicas de 

educação superior é um dos marcos mais polêmicos implementados por meio das 

Políticas de Ações Afirmativas no Brasil e na Bahia. Índios(as) e afrodescendentes, 

bem como pessoas com necessidades especiais oriundos(as) de escolas públicas e 

com baixa renda começam a ter direito a penetrar espaços antes pertencentes às 

classes mais abastadas (cursos de medicina, direito, engenharias etc). Essa ação 

coloca em pauta a questão da desigualdade etnorracial no Brasil e debates 

calorosos emergiram entre as instituições de educação superior (IES) e a sociedade 

civil. 

As primeiras instituições de educação superior a adotar as cotas, em 2002, 

foram a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Estadual 
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do Norte Fluminense (UENF) e a Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Aspectos 

socioeconômicos, etnicorraciais foram adotados para a reserva de vagas para 

estudantes afrodescendentes e indígenas egressos de escolas públicas.

A Universidade Estadual da Bahia (UNEB), no ano de 2002, é a primeira 

instituição pública de educação superior do Estado a estabelecer 40% de suas 

vagas para o sistema de cotas negros inicialmente, e, em 2007, esse percentual 

amplia-se para 45%, sendo 40% para afrodescendentes e 5% para indígenas.

Em 2005, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) estabelece que 45% de 

suas vagas passam a compor o sistema de reserva de vagas para estudantes que 

tenham realizado os três anos de ensino médio e mais um ano do ensino 

fundamental no sistema público de ensino. 

Posteriormente, outras IES públicas na Bahia também adotam a reserva de 

vagas para afrodescendentes e indígenas, a exemplo da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), vide Tabela 12.

O sistema de reserva de vagas da UFBA considerou a questão étnica e 

tomou como base a questão da etnia e da cor da pele. Dos 45%, o percentual de 2% 

foi reservado a indígenas-descendentes, sendo que duas vagas, em cada curso, 

foram destinadas a indígenas aldeados e a estudantes oriundos de comunidades 

quilombolas. Os demais 43% apresentaram as seguintes distribuições: 15% para 

os(as) estudantes autodeclarados(as) brancos e 85% para os(as) estudantes 

autodeclarados(as) pretos(as).

No contexto político baiano, há avanços com relação ao acesso de 

estudantes indígenas em instituições de educação superior, todavia a política de 

cotas para indígenas em universidades públicas não privilegia as diferenças culturais 

desses povos. 

Questões como a permanência e a conclusão de cursos são fatores cruciais 

no sistema de reserva de vagas e estão diretamente vinculados às dificuldades reais 

de os(as) estudantes indígenas enfrentarem o dia a dia do ensino superior. 

Dificuldades de ordem pessoal e de formação escolar/acadêmica (exclusão digital, 

defasagem de conteúdo, cumprimento de horários e prazos, compreensão de textos 

de cunho científico que diferem da linguagem e da aprendizagem comunitária de 

cada povo etc), dificuldades de cunho financeiro (moradia, transporte, alimentação, 

material didático (xerox, livros, impressão), de ordem socioafetiva (relacionamento 
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com a comunidade acadêmica, discriminação, zombarias, preconceitos, ausência de 

familiares e amigos/as).

As IES em suas propostas pedagógicas de ensino superior preocupam-se em 

permitir o acesso dos(as) estudantes indígenas a ambiência acadêmica, mas 

necessitam pensar sobre a concepção de ensino que está sendo ofertada para 

esses povos (fragmentação do conhecimento, saber sedimentado e hegemônico, 

bases eurocêntricas de conhecimento) e o processo de construção de conhecimento 

significativo por parte do(a) aprendiz indígena.

Para responder a tais problemáticas estão sendo pensados cursos 

interculturais, a exemplo, dos Cursos ofertados em 2011, de Licenciatura 

Intercultural em Educação Escolar Intercultural (LICEEI), pela Universidade do 

Estado da Bahia com oferta de 108 vagas e da Licenciatura Intercultural Indígena 

(LINTER) pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)  

com oferta de 80 vagas.

Estes cursos compreendem a diversidade cultural como fator preponderante 

para o desenvolvimento das ações pedagógicas. O uso de metodologias 

participativas em que as múltiplas linguagens, a interação entre escolas e a 

comunidade indígena, bem como a realidade socioambiental nas aldeias subsidiam 

a promoção do diálogo intercultural, aceitando às diferenças e reconhecendo os 

saberes indígenas. 

A partir dessa perspectiva, há a possibilidade de socialização de 

conhecimentos, saberes e instrumentos pedagógicos para que os(as) indígenas 

possam exercer a função docente nas aldeias, construindo um processo de 

ensino/aprendizagem contextualizado com  crianças, jovens e adultos e que 

considere as especificidades de cada povo e seus diferentes modos de vida.
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TABELA 12 – SÍNTESE DAS AÇÕES AFIRMATIVAS VOLTADA AOS POVOS INDÍGENAS EM IES 
PÚBLICAS NA BAHIA

UF Categoria
administrati
va

IES Ação Descrição Processo 
seletivo

Aspectos
Legais

Universidade
do Estado da
Bahia  (UNEB)

Reserva de
Vagas

Reserva de
vagas:
a) 40% para
candidatos
negros;
b) 5% para
candidatos
indígenas.

Vestibular
Geral

Resolução nº
468/2007 do
Conselho
Universitário
(CONSU), de 
16 de
agosto de 2007

Estadual

Universidade
Estadual de
Feira de
Santana 
(UEFS)

Reserva de
Vagas

50% das vagas
para candidatos
oriundos da rede
pública (destas,
80% para negros
ou pardos) e
duas vagas por
curso para
indígenas e
quilombolas

Vestibular
Geral Resolução do

CONSU 
034/2006
Estadual 
Universidade
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BA

Universidade
Estadual de
Santa Cruz -
(UESC)

Vaga
Suplementar

50% (cinqüenta
por cento) das
vagas para
candidatos
oriundos de
escolas públicas,
sendo que, deste
percentual, 75%
(setenta e cinco
por cento) serão
destinadas aos
negros. Em cada
curso serão
admitidas até 02
(duas) vagas
além das
estabelecidas,
desde que sejam
destinadas a
índios
reconhecidos
pela FUNAI ou
moradores de
comunidades
remanescentes
dos quilombos,
que tenham
cursado os
últimos quatro
anos do Ensino 
Fundamental e o
Ensino Médio
integralmente em
escolas públicas
e que tenham
sido classificados
no Processo
Seletivo.

Vestibular
Geral

63a. Reunião
Ordinária do
CONSEPE, 
realizada
no dia 20 de
dezembro de 
2006
RESOLUÇÃO
CONSEPE Nº
64/2006
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Federal

Universidade
Federal da
Bahia (UFBA)

Reserva de 
vagas e Vaga 
Suplementar

43% (quarenta e
três por cento)
das vagas de
cada curso serão
preenchidas na
seguinte ordem
de prioridade:
a) estudantes
que tenham
cursado todo o
ensino médio e
pelo menos uma
série entre a
quinta e a oitava
do ensino
fundamental na
escola pública,
sendo que,
desses, pelo
menos 85%
(oitenta e cinco
por cento) de
estudantes que
se declarem
pretos ou pardos;
b) no caso de
não
preenchimento
dos 43%
(quarenta e três
por cento) de
vagas
reservadas em
conformidade
com os critérios
estabelecidos na
alínea
antecedente, as
vagas
remanescentes
desse percentual
serão
preenchidas por
estudantes
provenientes das
escolas
particulares que
se declarem
pretos ou pardos;
2% das vagas
para candidatos de 
escola pública
que se
declararam 
índiodescendentes.
Em todos os
cursos, são
abertas até 2
(duas) vagas
extras, além do
total oferecido,
exclusivamente
para candidatos
de escola pública
que se
declararam
índios aldeados
ou moradores
das
comunidades
remanescentes
dos quilombos

Vestibular
Geral

Resolução 
Consepe
nº 01/04 de 
2004
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Universidade
Federal do
Recôncavo
da Bahia 
(UFRB)

Reserva de
vagas
e
Vaga
suplementar

36,55% das
vagas para
candidatos de
escola pública
que se
declararam
pretos ou pardos.
6,45% das vagas
para candidatos
de escola pública
de qualquer etnia
ou cor.
2% das vagas
para candidatos
de escola pública
que se
declararam 
índiodescendentes
Em todos os
cursos são
abertas até duas
vagas extras,
além do total
oferecido,
exclusivamente
para candidatos
de escola pública
que se
declararam
índios aldeados
ou moradores
das
comunidades
remanescentes
dos quilombos

Vestibular
Geral

Resolução 
Consepe
nº 01/04 de 
2004.
VESTIBULAR
UNIFICADO 
COM A
UFBA

Instituto 
Federal da 
Bahia (IFBA)

Reserva de 
vagas

Cursos
superiores:
estudantes que
tenham cursado
todo o ensino
médio na Escola
Pública, sendo
que, desses,
pelo menos 60%
(sessenta por
cento) de
estudantes que
se declarem 
afrodescendentes,
de acordo com a
classificação do
IBGE, 5% ( cinco
por cento) de
estudantes que

Vestibular
geral

Resolução nº 
10 de
1º de junho de 
2006,
do Conselho 
Diretor
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se declarem
índios e índios
descendentes e
35% para os
Demais

Fonte: INEP, 2009
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CAPÍTULO 4

PERCURSO METODOLÓGICO

A intenção deste trabalho foi a de investigar a memória indígena, a partir da 

educação escolar, a pretensão era  realizar um estudo do percurso histórico, dos 

marcos legais e teóricos, tendo como esteio o mundo vivido pelos indígenas no 

processo de escolarização do período colonial até a atualidade, ouvir as vozes de 

professores(as) na contemporaneidade, de modo a desvelar sentidos da história e 

memória da educação escolar indígena. Todavia, ao longo da pesquisa, ficou 

perceptível que somente era possível atuar no campo do (des)velamento de 

recortes, de trechos dessa trajetória, pois muito ainda há que se conhecer e muito 

ainda permanecerá na memória de cada povo indígena.

Considerar a memória de professores(as) indígenas, significa contribuir para a 

história da educação escolar indígena no Brasil e na Bahia, ao mesmo tempo em 

que essas memórias possibilitam um emaranhado de perguntas: como se constituiu 

e se constitui o processo de educação escolar desses povos? No período da 

ditadura no Brasil, qual a realidade da educação escolar indígena? O que apontam 

os documentos? Quais as políticas públicas implementadas no Brasil e na Bahia, no 

que diz respeito à educação escolar indígena? As vozes de docentes indígenas 

poderiam transcrever essa trajetória? O que cada docente teria a desvelar? Se a 

educação escolar pautada na cultura única não dá conta das diferentes perspectivas 

indígenas, que tipo de educação escolar indígena se propõe? 

Dentro desse contexto, outros questionamentos emergiram: qual a 

metodologia a ser utilizada? Que métodos e técnicas adotar?

Com a experiência vivenciada no mestrado, mais uma vez, optou-se pela 

postura/atitude ou enfoque fenomenológico como esteio/caminho investigativo. Por 

intermédio deste enfoque, buscou-se realizar aproximações por meio da redução 

fenomenológica com os marcos históricos, teóricos e com os fundamentos/bases 

legais da educação escolar indígena no Brasil, entrecruzando esses aspectos com 
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as vozes memorialísticas dos(as) docentes indígenas, a partir de sua relação com a 

educação escolar, e desvelando categorias de análise.

Ao analisar os discursos oriundos da memória de docentes indígenas, a partir 

da história, mais especificamente, de relatos de professores(as) indígenas, passa a 

ser imprescindível indagar sobre o que significa ser um ser um(a) professor(a) 

indígena? Quais as suas aproximações e afastamentos? O que se (des)vela em 

seus discursos? O que significa educação escolar indígena? Quais as suas 

diferenças? A memória de professores(as) indígenas poderá contribuir para a 

história contemporânea da educação escolar indígena na Bahia e no Brasil?

Ao realizar esses questionamentos tem-se a convicção de que os 

conhecimentos humanos são infinitos e complexos, ficando a certeza de que esta 

tese apenas abrirá outras janelas para novos ou velhos conhecimentos a respeito da 

temática indígena na escola.

O estudo de caso múltiplo, por intermédio, da memória de professores(as) 

indígenas pode traçar vestígios da memória social, cultural e ancestral dos povos 

indígenas na Bahia. A diáspora indígena no Brasil deixa claro a dificuldade desse 

tipo de pesquisa, pois há deslocamentos, diferenciações historiográficas, recortes, 

aproximações e afastamentos memorialísticos que (des)velam fatos (des)conhecidos 

para cada povo indígena.

As entrevistas realizadas fizeram uso de questões abertas, para favorecer a 

um relato mais livre e amplo por parte do(a) entrevistado(a). Os relatos só foram 

interrompidos, algumas vezes, quando se fez necessário um maior esclarecimento 

do assunto abordado na narrativa.

4.1 A FENOMENOLOGIA COMO PERCURSO INVESTIGATIVO

Segundo Batista (2008), inspirado nos estudos de Franz Brentano25, 

precursor da abordagem fenomenológica, Edmund Husserl defende que a partir da 

abordagem fenomenológica é possível se aproximar da intencionalidade que 

constitui os objetos, ou seja, pode-se aprender a conhecer a própria consciência. 

25  Franz Brentano em sua obra “Psicologia do ponto de vista empírico” (1874) enfatiza que os 
fenômenos psíquicos comportam uma intencionalidade: a visada do objeto, dos fenômenos físicos, 
afirmando que esses fenômenos podem ser percebidos e que o modo de percepção original que é 
tido desses objetos, constitui o seu conhecimento essencial. A escola de Bretano irá influenciar 
diretamente o pensamento de E. Husserl.
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Esse aspecto de conhecer a consciência, para E. Husserl, recebe o nome de 

noema, enquanto que o ato de pensar sobre a consciência seria denominado de 

noese, ambos inseparáveis noema/noese, havendo um entrelaçamento entre 

intencionalidade (objeto) e a doação de sentido: o mundo – o isso, que integra a 

consciência. Tais aspectos são percebidos tanto na ordem física quanto psíquica e 

suas manifestações no tempo e no espaço. Portanto, a fenomenologia permite 

estudar o fenômeno envolvido em seu contexto, imbricando-se com sua ação de 

“ser-sendo”, de “retorno às coisas mesmas”, de estar-no-mundo-com.

Do ponto de vista etimológico, o vocábulo fenomenologia  tem suas bases 

constitutivas a partir das expressões gregas: phainomenon – fenômeno – que pode 

ser interpretada como “aquilo que se revela a si mesmo tal como é”, da 

maneira/modo que é, o manifesto; e logos, significa o discurso elucidativo do 

fenômeno analisado. 

A fenomenologia busca ir às próprias causas, estudar os diferentes percursos 

da consciência do Ser, por meio da análise descritiva e densa, perseguindo um 

determinado trajeto. Significa enxergar o que se mostra, olhar as formas subjetivas, 

perceber o que estaria na consciência do outro, sentir, vivenciar, experienciar o 

fenômeno (OLIVIERI, 1985, p. 39).  

A adoção das abordagens qualitativa e quantitativa é uma opção trilhada 

nessa investigação com o intuito de traçar um diálogo entre as diferentes formas de 

desenvolvimento de uma pesquisa. 

Os métodos analíticos traduzidos por números na pesquisa quantitativa, 

podem auxiliar em muito, na compreensão de inúmeros problemas educacionais, 

mas acredita-se ainda que o diálogo entre os dados coletados através da 

abordagem quantitativa e das observações realizadas através da metodologia 

qualitativa pode contribuir muito mais profundamente para a compreensão dos 

fenômenos, processos, fatos e dados. 

Nessa perspectiva, o uso do método quantitativo nessa pesquisa busca 

aprofundar a abordagem teórica e a perspectiva epistêmica do problema 

investigado, ao mesmo tempo em que juntamente com a observação direta, com as 

entrevistas com professores com as pesquisas bibliográficas e documentais, 

auxiliará na condução da análise e das interpretações formuladas durante o 

percurso investigativo (FALCÃO, RÉGNIER, 2000).
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Todavia, o enfoque predominante será o qualitativo, pois compreende-se que 

o percurso investigativo qualitativo a partir de estudos de Ludke e André (1986)  

pressupõem o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação que está sendo investigada, bem como esse percurso permite uma 

conexão direta com a abordagem fenomenológica que caracteriza-se pela ênfase ao 

mundo da vida cotidiana, visando penetrar o significado e o contexto do que está 

sendo investigado, perguntando-se, segundo Minayo (1994), pelo racional e o 

irracional da realidade social, recusando os mitos da neutralidade e da objetividade 

da Ciência. A adoção de tais perspectivas metodológicas permitiu a essa pesquisa 

“assumir plenamente a vontade e a intencionalidade de rever os próprios valores e 

atitudes que contribuem para a manutenção do status quo atual” (MASINI, 1982, 

p.46). 

As abordagens fenomenológica e qualitativa possibilitam uma compreensão 

multirreferencial e descritiva dos fenômenos culturais e humanos, utilizando como 

critérios analíticos: a radicalidade26 e o rigor científico, numa ótica caleidoscópica de 

perceber o que se mostra e o que se evidencia como verdade incontestável, 

utilizando-se da análise em perspectiva (conceitos) e da redução de todos os 

procedimentos realizados durante o processo investigativo.

Conforme revela Masini (1982), não há um método único e universal para a 

fenomenologia, mas uma postura/atitude fenomenológica, uma atitude de estar 

aberto(a) à complexidade da realidade, no sentido de se desprender das definições 

e conceitos apriorísticos, buscando compreender o que se mostra, o que se des-

vela. É tentar reestruturar o que é tido como certeza e verdade, perquirindo os seus 

fundamentos. Esta atitude metodológica instaura um estado de alerta, de 

consciência em relação ao “mundo-com”, isto é, cada sujeito da pesquisa é 

construtor(a) do próprio fenômeno e pode descrever o que é vivido.

Esta atitude/abertura fenomenológica permite que muitos dos 

questionamentos realizados possam ser analisados através de estudos da realidade, 

auxiliando a perceber, a apreender e a compreender a possibilidade de linhas de 

fugas no espaço escolar indígena, para além das determinações históricas e sociais.

O método analítico adotado é o Estudo de Caso Múltiplo que, segundo Goode 

(1969), Bonoma (1985), Yin (2001), respectivamente, afirmam que este é “uma 

26  A radicalidade nesta abordagem deve-se ser compreendida como a possibilidade de ir em 
busca das origens das coisas, de tentar se aproximar da radícula dos fenômenos.
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análise intensiva de uma situação particular que preserva o caráter unitário do objeto 

social estudado”, “uma descrição de uma situação gerencial”, sendo “uma inquirição 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida 

real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e 

onde múltiplas fontes de evidência são pesquisadas”. Múltiplo por conta de se 

aproximar de três povos indígenas, os Kiriri, os Pataxó e os Tupinambá, bem como 

foram acolhidas diferentes vozes de professores(as) indígenas que ora se 

aproximam e ora se afastam por conta de suas singularidades.

Para esta pesquisa, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas, 

bem como a técnica de entrevista aberta no período de agosto de 2010 a março de 

2012. Segundo Bourdieu (1999), a obtenção de uma narrativa natural não está, na 

maioria das vezes, em um questionamento direto, mas sim em como o(a) 

pesquisador(a) pode suscitar a memória do(a) entrevistado(a).

Para Minayo (2004), na entrevista aberta os questionamentos são 

respondidos em meio a uma conversação informal, em que a interferência do(a) 

entrevistador(a) é mínima e este(a) é muito mais um(a) ouvinte, permitindo ao/a 

entrevistado(a) que relate o maior número possível de informações, que realize um 

maior detalhamento sobre o assunto em questão.  Esta, geralmente, é empregada 

em relatos de casos individuais, para efetivar uma maior aproximação e 

compreensão de especificidades culturais de determinados grupos humanos, bem 

como para efetuar comparabilidade de diferentes casos.

Portanto, a abordagem qualitativa nessa pesquisa irá trabalhar com valores 

culturais, significados, crenças, diferentes modos de ser e existir que necessitam ser 

expressos para além das questões quantitativas, instaurando um diálogo 

complementar entre o qualitativo e o quantitativo (MINAYO, 1994).

Os discursos memorialísticos dos(as) professores indígenas Kiriri, Pataxó e 

Tumbalalá podem (des)velar aproximações, afastamentos, diferenças em seus 

modos de vida, transformações, silêncios, sentimentos e partem do seguinte 

questionamento: “Comente sobre a sua relação com a escola e o ser professor(a) 

hoje? 

A atitude fenomenológica permitiu á presente pesquisadora integrar temáticas 

comuns nos discursos, buscar zonas aproximativas de significados e (re)construir 

categorias analíticas desveladoras de sentidos daquilo que se mostra, que se vela e 

desvela. Essas categorias possibilitaram a realização de possibilidades de 
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agrupamentos de experiências que poderão ser categorizadas a partir de 

experiências vividas pelos professores(as) indígenas em relação á educação escolar 

indígena e não indígena.

4.2  O QUE É ISTO, A FENOMENOLOGIA?

Essa pergunta filosófica não será respondida nesses escritos, o que se 

pretende é apenas lançar provocações epistemológicas e desvelar um estado 

compreensivo, por intermédio, de uma leitura parcial e simbólica dessa corrente de 

pensamento. Essa leitura e compreensão surge a partir de diálogos com o 

pensamento de Edmundo Hurssel através da obra de Hans-Georg Gadamer 

Verdade e Método I, com o pensamento de Merlau-Ponty em sua obra 

Fenomenologia da Percepção e Martin Heidegger em sua obra “Ser e tempo”, dentre 

outros autores.

Esses filósofos representam três grandes avanços nos estudos iniciados pela 

escola de Franz Brentano, pois a depender da ótica eleita para a análise ou 

percepção da realidade ou da coisa, teremos: a fenomenologia transcendental 

husserliana, a fenomenologia existencial, a partir de Jean-Paul Sartre e Maurice 

Merleau-Ponty e a fenomenologia-hermenêutica, tendo como expoentes Hans-

George Gadamer e Martin Heidegger. Essas correntes de pensamento se 

encontram sob o ângulo do mundo da essência27 e de seu estudo denso, imprimindo 

uma busca filosófica da essência na existência. Há uma mediação entre o eu e a 

coisa, entre o sujeito e o objeto.

Para Edmund Husserl (1990), a fenomenologia transcendental é concebida 

como o método da crítica do conhecimento universal das essências, “a crítica da 

razão”. Essa postura de análise crítica exerce a atitude rigorosa do filosofar, na qual 

o questionamento sobre os limites, as possibilidades e as condições das “coisas 

mesmas” transforma-se no foco investigativo da ciência da essência.

27  Para o filósofo Husserl, a essência não ocorre de forma isolada, mas está diretamente 
relacionada com a existência. Portanto, esta não advém da indução, mas é algo anterior à 
experiência e imanente ao objeto, portanto, o fenômeno não é um elemento desconhecido, mas sim o 
que aparece diante da consciência.
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Essa metodologia deve ser compreendida como a busca pela origem das 

coisas, um caminho não trilhado, não traçado, sem marcas de denegação histórica, 

mas um método instituinte que se faz no fazer, que se potencializa nas 

interrogações constantes sobre o conhecer, sobre o conhecido e sobre o 

conhecimento (ciência).  

Na abordagem fenomenológica está em foco o fenômeno, palavra grega  

phainómenon, que significa “aquilo que aparece” e derivada  do verbo grego 

phainomenai: “eu apareço”. Portanto, o fenômeno é aquele que aparece, é aquele 

que se des-vela diante dos acontecimentos vividos e viventes, conforme enfatiza 

Galeffi (2000):

Nesta fenomenologia transcendental não nos havemos com ontologia 
apriórica, nem com lógica formal e matemática formal, nem com 
geometria como doutrina apriórica do espaço,nem com cromometria e 
foronomia apriórica, nem com ontologia real apriórica de qualquer 
espécie (coisa, mudança, etc.). A fenomenologia transcendental é 
fenomenologia da consciência constituinte e, portanto, não lhe 
pertence sequer um único axioma objetivo (referente a objetos que 
não são consciência...). (GALEFFI, 2000, p.17)

É a partir do acontecimento/fenômeno que podemos iniciar a ação 

humanizadora e humanizante do pensar: exercer a liberdade de estar-no-mundo-

com. Essa liberdade fenomenológica transcendental permite-nos a não deificação do 

saber científico ou de qualquer experiência humana. Todos os saberes possuem a 

possibilidade em potência de ser, desde que qual uma fênix (grego ϕοῖνιξ) o ser 

humano possa resnascer das cinzas, renascer do desvelamento das “coisas 

mesmas”. Trata-se de uma atitude crítica e reflexiva que interroga e busca 

compreender o vivido, a partir do diálogo entre a epistemologia, o fenômeno e a 

postura e proposta de uma pesquisadora dialogante e transdisciplinar
A fenomenologia hermenêutica28 heideggeriana revela, a partir da leitura de 

“Ser e Tempo”, a busca pelo “sentido do ser” numa perspectiva ôntico-ontológica, na 

qual o raciocínio pragmático e tecnológico revelado nas muitas facetas do ente, 

28   O vocábulo hermenêutica tem sua origem no verbo grego "hermēneuein" que significa 
esclarecer, interpretar, tornar compreensível. Sua origem também advém da palavra grega 
"ermēneutikē" – técnica ou ciência da interpretação de textos, signos ou valores simbólicos. 
Mitologicamente, esse termo deriva do nome do deus grego Hermes que era o grande mensageiro 
dos deuses, sendo, para os gregos, o deus da linguagem, do entendimento e da comunicação 
humana.
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velam o ser, a essência do humano. A fenomenologia hermenêutica busca o dasein, 

o homem sendo a clareira, o aí-do-ser, imbricado no des-velamento do mundo. Esse 

desvelamento do habitual, esse estranhamento ocasionado pelo desvelamento do 

cotidiano, do habitual provocando uma comunicação entre o homem e o ser-no-

mundo.

Esse estranhamento fenomenológico vai em busca do “sentido do ser”, 

interpretando e desmistificando a teoria clássica da ontologia que só percebe o ser 

enquanto representa o ente, trata-se de ver e sentir o outro.

A abordagem fenomenológica implica, portanto, em lidar com inacabado, não 

havendo uma explicação definitiva para o fenômeno, pretende-se mostrar o 

fenômeno quando esse se revela. Este percurso metodológico permite a descrição 

do fenômeno, de olhar a manifestação das coisas e não a busca de generalizações, 

de relações e explicações calcadas na causa/efeito, criando princípios e leis com 

bases em teorias pré-estabelecidas. Faz uso do método intuitivo e descritivo que 

visa descrever a experiência vivida, seus significados e suas relações com os 

indivíduos que são sujeitos ativos dessa experiência/fenômeno. Há a tentativa de 

compreender as experiências vividas/fenômeno e não apenas explicá-las/lo 

passivamente a partir dos sujeitos envolvidos. É, portanto, a ação simultânea de 

interpretar ou por a descoberto, o fenômeno que se desvela, o que este apresenta 

de fundamental no ato em si, seus sentimentos mais íntimos, pouco aparentes.  O 

pensamento de André Dartigues (2005) pode auxiliar na compreensão dessa 

abordagem:

A tarefa efetiva da fenomenologia será, pois, analisar as vivências 
intencionais da consciência para perceber como aí se produz o 
sentido dos fenômenos, o sentido desse fenômeno global que se 
chama mundo. Trata-se, para empregar uma metáfora aproximativa, 
de distender o tecido da consciência e do mundo para fazer aparecer 
os seus fios, que são uma extraordinária complexidade e de uma 
arânea fineza. Tão finos que não apareciam na atitude natural, a qual 
se contentava em conceber a consciência como contida no mundo – 
caso do realismo ingênuo – a menos que concebesse o mundo como 
contido na consciência – caso do idealismo. (DARTIGUES, 2005, p. 
26)
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O(a) pesquisador(a) ao assumir essa atitude fenomenológica não faz uso de 

teorias pré-concebidas ou pressupostos sobre o fenômeno, mas permite que os(as) 

sujeitos busquem descrever o que estão experienciando, a partir de seu locus, de 

sua linguagem, de seus valores, do local de sua cultura, enfim de suas vidas. Pois, 

acredita-se que esses(as) sujeitos possam discorrer sobre suas experiências de 

forma mais apropriada do que a confirmação das hipóteses imaginadas pelo 

pesquisador.

Nesta perspectiva, a fenomenologia surge a partir da crise das ciências, 

principalmente das vertentes positivistas e das sistematizações metafísicas. Essa 

abordagem filosófica/científica, segundo Merleau-Ponty (1971), permite 

compreender o ser humano e o mundo a partir de sua facticidade; de uma filosofia 

transcendental, dos estudos das essências, das descrições dos comportamentos e 

da percepção como elemento dialógico com o mundo. Dessa forma, o pensador 

Merleau-Ponty assume como condição inicial o fenômeno do comportamento cujo 

primeiro contato com o mundo ocorre através da percepção, o corpo será o sujeito 

da percepção de significado/sentido, não havendo a separação entre corpo e 

espírito. A percepção seria uma forma de consciência, de nosso acesso à 

experiência no mundo e o corpo proporcionaria esse acesso à realidade do mundo, 

instaurando-se a fenomenologia existencial.

Portanto, acredita-se que o fenômeno investigado – memórias indígenas, a 

partir da história da educação escolar, aproxima-se da abordagem fenomenológica. 

Esse percurso investigativo tem um início nesta pesquisa, mas não se pode prever o 

seu desdobramento, uma vez que este envolve um projeto de vida e nunca esgota a 

compreensão do fenômeno. Á medida que se traça um curso de descrição e busca 

da essência do fenômeno em questão, os horizontes de possibilidades vão se 

tornando incomensuráveis e complexos.

Para Dante Galeffi (2003), a fenomenologia não deve ser reduzida a um 

sistema teórico ou a um método investigativo, mas esta deve ser uma crítica direta á 

cultura e valores imprimidos pelo sistema instituído. Portanto, esta adentra no 

processo de construção de estruturas gerais de sentidos construídas pelos sujeitos 

que constituem uma dada realidade, em sendo assim, ter uma postura investigativa 

fenomenológica implica em construir e compreender outros saberes, outras formas 

de conhecimento que não sejam apenas a canonizadas, as autorizadas pelas 

relações de poder do status quo, significa que o fenomenólogo deve ter a atitude de 
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relatar e interpretar o sentido que há no sentido, e mesmo que sentidos estão por 

trás, além e nos sentidos experienciados.

Os registros, depoimentos e imagens que constam nesse trabalho têm uma 

pretensão simples: (re)pensar a história da educação escolar indígena a partir das 

memórias de professores(as) indígenas e de sua história. O fenômeno, muitas 

vezes, se oculta e outras se revela, portanto, a intencionalidade primeira é ver o 

fenômeno da forma como ele se desvela na própria experiência.

4.3 MÉTODO INVESTIGATIVO

O método investigativo adotado é o Estudo de Caso Múltiplo, que  é utilizado 

para analisar, avaliar ou descrever situações dinâmicas em que o ser humano 

encontra-se presente. Trata-se de buscar aproximar-se ao máximo da totalidade de 

uma dada situação/realidade, de modo a descrever densamente, compreender e 

interpretar a complexidade de diferentes casos em um mergulho exaustivo e 

profundo sobre um objeto investigado.

Segundo Yin (2001, p. 24-69), o foco de investigação no Estudo Caso Múltiplo 

deve estar envolto de fenômenos contemporâneos, complexos e inseridos a um 

contexto real de vida. Portanto, a observação direta e as entrevistas são técnicas 

investigativas de extrema importância para o Estudo de Caso.

Yin (2001) analisa  que o Estudo de Caso apresenta  a singularidade de  lidar 

com uma variedade maior de evidências e que para realizar generalizações 

científicas é aconselhável o Estudo de Caso Múltiplo, pois pode-se entrecruzar 

diferentes evidencias e delinear ângulos comuns.

Os estudos e entrevistas com as etnias Kiriri, Pataxó e Tumbalalá compõem o 

Estudo de Caso Múltiplo desta tese. Foram entrevistados(as) nesta pesquisa três 

(03) professores indígenas da Aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, dois (02) 

professores indígenas da Aldeia Pataxó do Prado e uma (1) professora indígena 

notório saber da aldeia Pataxó; quatro (4) professoras indígenas da aldeia Kiriri e 

duas (02) professoras Tumbalalá. A entrevista aberta aliada á pesquisa bibliográfica 

e documental tornou possível traçar uma visão panorâmica da história de cada um 

desses povos e de seu processo educativo escolar.
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A escolha dos(as) referidos(as) professores(a) considerou os critérios de 

estes(as) serem lideranças educacionais em suas aldeias, atuarem em escolas 

indígenas e estarem frequentando o curso de Licenciatura Intercultural. 

Para identificar os relatos memorialísticos de professores indígenas e 

preservar suas identidades foi utilizada a seguinte sigla: a consoante P (professor/a 

indígena) em maiúsculo, seguida de sequência numérica, por exemplo, P1, P2, P3 e 

assim por diante. 

Para realização das entrevistas abertas, foi elaborado um termo de 

consentimento livre e esclarecido, bem como uma autorização para entrevista e 

publicação das mesmas. Documentos que foram assinados pelos entrevistados(as) 

Sob o viés fenomenológico, ocorrerá, a partir história do povo Kiriri, Pataxó e 

Tumbalalá e dos relatos dos(as) professores(as) indígenas, o ouvir cuidadoso da 

pesquisadora em busca de categorias desveladoras que permitirão uma maior 

aproximação/compreensão da educação escolar indígena, de maneira a contribuir 

com o significado da história da educação escolar indígena e do ser professor(a) 

indígena na Bahia e no Brasil.

Cada pesquisa documental e bibliográfica realizada sobre os Kiriri, Pataxó e 

Tumbalalá, possibilitará a contextualização das vozes de professores(as) indígenas 

entrevistados(as).
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 CAPÍTULO 5

MEMÓRIAS INDÍGENAS KIRIRI: MARCAS DE UMA (RE)EXISTÊNCIA  

FOTO 14 – Lavagem da Igreja na Aldeia Kiriri – Acervo ACC EBA 455

Neste capítulo adentrar-se-á às memórias indígenas Kiriri, utilizando-se 

inicialmente a dissertação intitulada “Bedzé Wò Hibatèdè - Conhecimentos 

Ressonantes: Diálogos entre a educação transdisciplinar e a práxis indígena Kiriri”, 

defendida pela autora, em 2008, na Faculdade de Educação/UFBA.

Os indígenas Kiriri, na região de Ribeira do Pombal, estão divididos em dois 

grupos liderados por caciques diferentes, os Kiriri Canta Galo, liderados pelo 

Cacique José Manuel e os Kiriri de Mirandela, liderados pelo Cacique Lázaro 

Gonzaga, há povos indígenas Kiriri também no Muquém do São Francisco, próximos 

a Ibotirama no interior da Bahia, liderados pela Cacique Maria Kiriri. O grupo em 

estudo é liderado pelo Cacique Lázaro Manoel Gonzaga.

Esses povos estão distribuídos em uma área de 12.300 hectares, nas 

seguintes localidades: Mirandela, Pau Ferro, Segredo, Araçã, Cajazeira, Baixa do 

Jaú, Baixa da Cangalha, Canta Galo, Marcação, Lagoa Grande e Gado Velhaco. Na 
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atualidade, aproximadamente dois mil indígenas Kiriri vivem em habitações 

convencionais que pertenciam aos antigos posseiros. São crianças, homens, 

mulheres, jovens e anciãos/ãs. Há também a presença de indígenas denominados 

por estes de caboclos, ou seja, mestiços de traços afrodescendentes e indígenas.

A aldeia29 Kiriri em análise30 está sob a liderança do cacique Lázaro Gonzaga 

e fica situada no município de Banzaê31e Quijingue, cerca de 340 Km de Salvador. 

Essa região fica ao norte do estado da Bahia, estando mais precisamente na 

Reserva de Saco dos Morcegos (povoado de Mirandela a 24 Km a noroeste do mais 

importante centro econômico da região: a cidade de Ribeira do Pombal). Essa área 

possui uma extensão territorial demarcada32 de 12.299 ha, conforme dados da 

Associação Nacional de Ação Indigenista – ANAI (2006). 

Pode-se retomar a história dessa localidade, a partir de 08 de maio de 1758, 

quando uma Carta Régia assinada pelo vice-rei D. Marcos de Noronha e Brito, 6º 

Conde dos Arcos, parente próximo de Marquês de Pombal, extingui todos os 

aldeamentos e funda a Vila de Canabrava de Santa Tereza de Jesus dos Kiriri, que 

mais tarde seria denominada de Vila de Pombal e, posteriormente, em 31/12/1943, 

através do Decreto Lei nº 143, passaria a ser nomeada de Ribeira do Pombal. Essa 

carta Régia queria por fim aos conflitos entre os Jesuítas, indígenas e a Coroa 

Portuguesa, destituindo-os de seu solo.

A aldeia Kiriri viverá a partir desses anos de intensa luta e guerra pelo direito 

ao seu solo no sertão baiano, e o reconhecimento a esse direito só acontecerá após 

anos de conflitos e lutas com fazendeiros e posseiros. Somente no ano de 1990, é 

que é assinado um decreto presidencial que promulga a homologação do Octógono 

Kiriri, mas a retomada das terras pelo povo Kiriri, de fato, só iria acontecer no ano de 

1997.

29  Neste capítulo foi retomada a escrita da dissertação de mestrado intitulada Bedezè hibatèdè 
wò: Conhecimentos Ressonantes: Diálogos entre a educação transdisciplinar e a práxis indígena 
Kiriri. Dissertação. Mestrado.Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, 2008, 228 f., 
de responsabilidade da própria autora.
30  Vale lembrar que há também outra aldeia Kiriri nessa mesma região, liderada pelo Cacique 
Manoel.
31  Cerca de 95% das terras Kiriri nessa região estão localizadas em Banzaê, apenas 5% 
dessas terras localizam-se me Quijingue.
32  Demarcação: refere-se às terras com demarcação física implantada, conforme determinação 
de Portaria do Ministério da Justiça.
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MAPA 6 – LOCALIZAÇÃO BANZAÊ.

FONTE: IBGE, 2000.

Portanto, a história do povo Kiriri está aliada á história dos demais povos 

indígenas do Brasil e do Nordeste. A ação colonizatória que ocorreu por volta do 

final do século XVI, por meio da missão catequética jesuítica, incentivou o processo 

de glotocídio33 da língua materna Kiriri, o Kipeá, bem como, no decurso tempo, o 

afastamento dos rituais da tradição Kiriri. O processo de ressignificação e 

reestruturação da tradição e cultura Kiriri têm sido a luta constante desse povo nos 

últimos anos. 

33  Glotocídio: Extermínio de línguas. Apenas os indígenas mais velhos sabem alguns vocábulos 
do Kipeá.



126

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

FOTO 15 – Casa Antiga de Mirandela – Foto: Joana Lima

Ao se aproximar da reserva indígena Kiriri, em Mirandela, pode-se perceber a 

energia ancestral de luta e resistência desse povo, o clima semiárido, a zona de 

“boca da caatinga”34 com morros tabulares e encostas cobertas por extensas 

planícies demonstram o relevo irregular que, muitas vezes, protegeu e escondeu 

essa população em seus embates na disputa da posse da terra. Uma região que 

possui grandes períodos de seca, pois os cursos d’água são intermitentes, 

obrigando, a cada período de estiagem, que os indígenas Kiriri busquem meios 

alternativos para sobreviver. 

34  Boca da caatinga: zona de transição entre a caatinga e o agreste.
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FOTO 16 – Terras Kiriri - Foto: Hildonice Batista

O Cacique Lázaro Kiriri comenta: “A vida em Saco dos Morcegos é boa, a 

gente tem nossa terra para plantar e tirar nosso próprio sustento, mas quando não 

há chuva, a vida fica mais difícil e nós temos que usar da arte indígena para nos 

alimentar.”

Uma das possibilidades de religação com a natureza aparece através da 

fitoterapia utilizada na reserva Kiriri. A flora regional de Mirandela é considerada 

muito rica pelo manancial existente e explorado a muitos anos pela Medicina 

Popular. Algumas ervas medicinais utilizadas pelos Kiriri podem ser descritas 

através do depoimento da índia Maria de Jesus35, de 57 anos, nascida em Mirandela 

e que aprendeu com seus pais a manipular as plantas medicinais: 

Tem a Erva de preá: o sumo cozido serve para curar feridas e banho 
de limpeza; a Saruê (raiz): qualquer tipo de dor no corpo; a arruda: 
Cólica menstrual; o capim santo: desinteria, dor de cabeça; a  Romã: 
dor de garganta e ouvido; o pinhão manso: banho de limpeza (..)

35  Vide anexo B.
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A cura por plantas medicinais é transmita oralmente, não há livros ou 

manuais. Esse aspecto nos faz pensar que a cultura oral não permite o apagamento 

da memória de um povo, há valores expressos na reserva Kiriri que ultrapassam 

qualquer processo de tentativa de apagamento cultural. A história Kiriri é recontada 

a partir de uma literatura de memória que expressa valores que permanecem 

intactos para o desenvolvimento cultural desse povo. Esses valores são vitais e são 

extremamente importantes pelo significado de seus desempenhos, representando 

desejos e aspirações da comunidade Kiriri. O imaginário coletivo, a sabedoria 

popular, as idealizações, os sonhos, os mitos, as cantigas são valores simbólicos 

que caracterizam a riqueza do patrimônio imaterial Kiriri. 

FOTO 17 – Artesanato Kiriri- Foto: Anderson Paiva

Os indígenas Kiriri na luta pela preservação de sua vida desenvolveram a 

tecnologia do artesanato através do aproveitamento das sementes das árvores, de 

penas das aves (quando ocorre o processo de troca de penas das aves 

naturalmente). A venda de artesanatos em Salvador e nas feiras de vários 

municípios baianos tem ajudado a comunidade indígena Kiriri a se alimentar.
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FOTO 18 – Cabana Kiriri- Foto: Hildonice Batista

Outro aspecto importante na aldeia Kiriri é grafismo, pois cada grafismo tem 

um nome e significado dentro da tribo. O grafismo pintado no corpo de um Kiriri 

potencializa a significação de elementos sagrados que instauram uma relação 

cosmológica entre flora, fauna e divindades. Vale enfatizar a importância do grafismo 

como elemento/escrita de diálogo entre os povos indígenas e sua história. Vale 

diferenciar esse tipo de grafismo do grafismo artesanal. Esses grafismos pertencem 

às artes terrenas e são em forma de círculos, desenhos cruzados, correntes, 

losangos etc., podem ser percebidos no artesanato Kiriri, ou seja, em cestos, redes, 

arcos, flechas, maracás, dentre outros, produzidos pela comunidade. 

Em dias de festa, a exemplo do dia da retomada de Mirandela – 11 de 

novembro de 1995, todos os Kiriri usam lindos colares feitos de sementes, roupas 

feitas de folhas verdes de ouricuri trançadas que produzem saiotes, tiaras, sutiãs. 

Também fazem uso de uma fibra chamada caroá para produzir uma bolsa bege 

utilizada pelos homens que levam arco, flecha e o maracá36.

Fumando tabaco, bebendo jurema, os indígenas herdeiros do Kipeá no Toré, 

cantam e dançam para os encantados que são sábios e valentes indígenas antigos 

que na “hora da morte não morreram, mas se encantaram” 37. São os encantados 

que após serem “batizados”, amansados com defumação e tabaco, revelam os 

36  Maracá: instrumento de som que consiste em uma cabeça seca, sem o miolo, com pedras ou 
sementes, uma espécie de chocalho utilizado nas danças e rituais sagrados indígenas.
37  Explicação do indígena Ademar, genro do Cacique Lázaro.
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segredos dos cantos sagrados Kiriri e ensinam as cantigas para os Kiriri nesse ritual 

mágico que materializa o processo de construção identitária e cultural através da 

música e da interligação com a natureza. Sobre a importância da Jurema no 

fenômeno do Toré, pode-se perceber que esta tem uma função ideológica e ao 

mesmo tempo ritualística/mágica para a afirmação étnica e cultural do povo Kiriri.

FOTO 19 – Aldeia Kiriri – Foto: Hildonice Batista

O Toré faz uso do “Chá de Jurema”, que é composto de uma vegetação 

rasteira com poucos arbustos amarelados (Jurema) e à base de milho e de 

maracujá.

É no Toré, que os Kiriri, através da comunicação com os encantados por meio 

da música, reconstroem sua oratória, sua língua, seus símbolos de indianidade, 

fazendo uso de vocábulos da língua Kiriri, da mudança de roupas não índias, para 

vestimentas elaboradas a partir de fibras naturais como as tangas e os cocares. Os 

indígenas Kiriri buscam no Toré a força do Deus Tupã, pois através das danças, das 

músicas, dos rituais sagrados, os Kiriri expressam sua cultura, sua resistência, ou 

seja, a força e a capacidade de lutar constantemente pela Vida. O Toré significa a 

continuidade da Vida Kiriri, o fortalecimento dos indígenas, o partilhar de 

esperanças. É um meio de afirmar a alteridade Kiriri, de se fazer saber que são 
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seres humanos inseridos em uma sociedade na qual podem coexistir a dialética e a 

democracia.

FOTO 20 – Toré Kiriri- Foto: Hildonice Batista

Clélia Cortes (1996) descreve que a reconquista das terras Kiriri no estado da 

Bahia, em Mirandela, teve seu início a partir do século XVI, quando os portugueses 

invadiram essa região. 

Em 1557, milhares de povos indígenas habitavam o litoral nordestino e 

economicamente realizavam escambo com os viajantes europeus. Em 1583, por 

conta da grande seca e da fome, 4.000 a 5.000 indígenas, saem do sertão e passam 

a viver no litoral nordestino. É em 1656 que os jesuítas italianos e portugueses 

adentram nos sertões baianos e assentam aldeias indígenas, na área denominada 

de “Caminho do Meio”, percurso de Salvador a Paulo Afonso, nessa área estava a 

reserva de Saco dos Morcegos.

No ano de 1678, inúmeras batalhas foram travadas entre os portugueses e os 

indígenas Kiriri, cerca de 180 indígenas morreram em combate. Uma ação judicial 

movida pelos jesuítas e capuchinhos impediu os portugueses de prenderem e 

escravizarem as mulheres e os filhos dos indígenas Kiriri.

No ano de 1700, por meio de um alvará régio do rei de Portugal, é feita a 

“doação” de 12. 300 ha, em forma de octógono, para o povo Kiriri.

Nesse período, com a expulsão dos jesuítas que contribuíram para que os 

Kiriri deixassem muitos de seus costumes, colonos e posseiros dão início a 
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ocupação de terras do interior do Nordeste brasileiro, dentre estas estão às terras 

indígenas Kiriri. O processo de conflito entre não indígenas e os Kiriri se intensifica.

Os indígenas Kiriri travam inúmeras batalhas com os posseiros e 

descendentes de posseiros. No ano de 1995, com a morte do índio Adão durante a 

guerra de ocupação de Mirandela, ocorre a saída dos não indígenas das terras Kiriri 

por meio da intervenção da Polícia Federal e da Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI.

O princípio de luta desse povo está demarcado em quatro palavras, citadas 

pelo Cacique Lázaro: “coragem, paciência, obediência e amor”. Amor à terra, que os 

alimenta. Coragem e bravura na luta e no trabalho. Paciência para realizar suas 

ações. Obediência aos costumes e aos valores, bem como o respeito, a aceitação 

da sabedoria e experiência dos indígenas mais velhos estão subentendidos nas 

palavras do Cacique.

5.1 MEMÓRIAS DE PROFESSORAS KIRIRI

FOTO 21 – Professores(as) Kiriri – Foto: Edilene Batista

A memória da educação escolar Kiriri também foi marcada pelas missões 

religiosas, pelo apoio de ONG, a exemplo da ANAÍ, pelo apoio de educadores(as) e 

antropólogos(as), bem como pela memória ancestral e cultural dessa comunidade.

A escola Kiriri se apropria do modo de ser Kiriri e suas práticas descrevem 

uma zona interseccional da tradição com a reelaboração cultural desse povo.

As nove (9) escolas Kiriri (Capitão Francisco Rodelas, Marechal Rondon, Alto 

do Kiriri, Índio em Novidade, José Zacarias, Arco Flecha Santa Clara, Indígena índio 

Feliz, Alto da Jurema, Indígena Sol Nascente e Indígena Arco Íris ) vivenciam um 
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diálogo entre a educação escolar tradicional (não índia) e a educação escolar Kiriri, 

que atualmente se configura como intercultural e diferenciada.

Mesmo após todas as legislações criadas, o embate para a sobrevivência da 

escola indígena Kiriri é grande e desafiador, principalmente, no âmbito das 

secretarias de educação regional e estadual, pois questões como estrutura física 

das unidades escolares, material didático, formação político-pedagógico do(a) 

professor(a) indígena constituem motivos de dificuldades e reivindicações 

constantes.

Apesar das dificuldades citadas, a educação escolar indígena Kiriri tem se 

transformado a cada ano, a escola Kiriri carrega consigo os valores e a cultura de 

seu povo, a história das lutas e as transformações provenientes do contato com o(a) 

não índio(a).

Todavia, essa transformação não foi demarcada em toda a sua história por 

um aprendizado significativo e libertador.

5.1.1  Vozes de professoras Kiriri – Aldeia Sacos dos Morcegos

As vozes das professoras Kiriri entrevistadas evidenciam que o processo de 

aprendizagem escolar significou reivindicação e luta pelo direito a uma vida digna, a 

existir com e na diferença, a que suas identidades denegadas fossem reconhecidas.

FOTO 22 – Estudantes Kiriri – Merenda Escolar – Foto: Edilene Kiriri
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P 1 Sou professora Kiriri, tenho 27 anos, pertenço ao povo Kiriri e trabalho 

com EJA, no Programa Topa, há 20 estudantes, não vão todos, por conta do 

cansaço, trabalham na roça, e sou professora de 5ª a 8 ª série. Na escola da aldeia,  

a turma tem  crianças e adolescentes, a partir de 10 anos de idade a jovens de 20 

anos. Houve  uma grande evasão por conta do trabalho, e, hoje, só cinco estão nas 

aulas. Eu trabalhei sem me formar para ser professora de Jovens e Adultos (EJA), 

eu estava na oitava série. O primeiro ano que eu trabalhei foi com a EJA, fiquei três 

anos na EJA, depois passei para a Aldeia Gado Velhaco para trabalhar com a 

terceira e quarta série, fiquei mais três anos. Eu leciono há mais ou menos oito ano. 

Com as crianças, eu, no início, tive dificuldade, depois nos planejamentos eu fui 

interagindo com as crianças e a partir da realidade deles fui melhorando. 

P1 Quando a gente estudava na escola do não índio, no me caso, eu  estudei 

a 5ª série em Banzaê. No meu caso, eu me sentia muito discriminada, tinha não 

índios que nos trabalhos em grupos eles nos rejeitavam. Os não índios sentavam 

longe da gente. Na rua, eles olhavam a gente como pessoas pobres, pessoas sujas, 

fedorentas, que roubavam terras, enfim. Eles sentavam distantes da gente. Eles 

diziam que a gente era sujo, “caboclo”, que a gente roubava galinha, animais. No 

carro escolar, as vezes, quando a gente vinha no carro, era maltratada pelos 

motoristas do carro. Os colegas, os estudantes nos maltratavam também no carro.

P2 Sou professora Kiriri, 25 anos, comecei a trabalhar na escola em serviço 

gerais. A minha educação, o primário, de 1ª a 4ª série foi na aldeia, depois que eu 

terminei na  quarta série eu ainda estudei na escola da aldeia, na casa de farinha. 

Mas na quinta série, eu tive que ir para Banzaê, e eu também me sentia 

discriminada na sexta série, no terceiro ano, eu também fui muito discriminada por 

conta dos trabalhos escolares, no carro, a gente tinha que subir ligeiro no carro. Os 

não índios ficavam de um lado e os índios de outro. Eu ficava irritada, pois nós 

éramos vistos como aqueles que tomavam as casas dos outros, as terras dos 

outros. Ouvi muitas vezes, “para que nós queríamos tantas terras”. Só que no 

período da alfabetização até a quarta série, nos estudávamos na aldeia. Só que no 

período de retomada, a gente parava e recomeçava, tornava a parar e a agente 

atrasou muito no estudo. Só quando a gente foi para Mirandela, foi que o estudo 

normalizou.

P2 Na escola indígena, os professores e os colegas da gente são diferentes, 

dão mais atenção, são mais unidos. Na escola do não índio, a gente sempre vai se 
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sentir um pouco rejeitado, eu me sentia discriminada nas atividades, nos trabalhos 

escolares. Na escola do não índio a gente se pergunta: será que eu estou no lugar 

certo? O que é que eu tenho que esses outros não se comunicam assim com a 

gente? Por que eles não sentam assim mais perto da gente? Eles acham que a 

gente vai sempre tomar o lugar deles, há sempre a separação, mesmo que a gente 

esteja vestido igual, falando do mesmo jeito, a gente sempre vai ser tratada 

diferente. A gente vai sempre se sentir fora do lugar. E nos perguntando o que é que 

eles têm de diferente?

FOTO 23 – Estudantes Kiriri – Merenda Escolar – Foto: Edilene Kiriri

P3 Sou professora Kiriri, tenho 22 anos. Tenho três anos de docência na 

comunidade Kiriri. Em 2004, comecei como auxiliar de serviços gerais na escola. Em 

2006, passei a ser professora da educação infantil. No ano de 2007, lecionei na EJA, 

e em 2008, fui coordenadora da Educação Infantil e agora sou professora da oitava 

série Existe uma grande diferença, porque na educação indígena a forma de 

trabalhar, os professores e a sua relação com o aluno é diferente, a participação dos 

pais, a escola procura os pais, é diferente. A escola sempre procura os pais para 

trazer para dentro da escola, para passar como está ocorrendo, como está sendo 

esse processo de educação com os filhos, enfim, tudo isso.

P3  Então, a escola do não índio, por ser da cidade e não ter aquela 

valorização e respeito, alguns pais também não procuram a escola, às vezes, os 
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pais das crianças não índias, como se quisessem se “livrar”, parecem que querem 

jogar as crianças nas escolas, para se livrar das crianças e ter tempo para fazer 

outras coisas. Na escola indígena não existe essa diferença.

P4 – Professora Kiriri, tenho 24 anos. Os assuntos, os conteúdos das escolas 

não índias eram difíceis e distantes da realidade indígena. No começo eu tive muita 

dificuldade por conta de não termos capacitação na área. Os conteúdos dentro de 

uma escola indígena sempre foram trabalhados de forma diferenciada. Os 

conhecimentos gerais, nós trazemos para a realidade indígena. O material didático, 

do ponto de vista de cada um de nós, indígenas, apresenta uma visão 

preconceituosa e uma história equivocada. 

P4 - Eu desde que eu me entendi como pessoa, acho que eu me lembro,  

quando eu tinha cinco anos, a gente estudava na casa de farinha, a alfabetização foi 

na casa de farinha.  Depois, veio a retomada, conflito e a gente, parou. Eu me 

lembro muito bem das retomadas. Vinha a retomada, os conflitos e a gente parava. 

A gente atrasou muito os estudos. Eu me lembro muito bem, que depois da 

retomada a gente voltou a estudar ao lado da Igreja, o nome da escola Jardim das 

Flores. A gente era assim pequenininhos, eu não me lembro de tudo, mas muita 

coisa eu me lembro. Depois estudamos a primeira série com uma professora não 

indígena e todos os alunos eram índios, só a professora que não era. Depois, veio a 

retomada de Mirandela, passamos a estudar com professores indígenas.

P4 Só após a retomada, quando fomos para Mirandela, foi que melhorou. Nós 

passamos a estudar na primeira série com o professor indígena Kiriri Josevaldo e a 

segunda série com a professora indígena América. A terceira e quarta séries, 

estudamos com o Professor Celso Kiriri. Na quinta série, a gente foi estudar em 

Banzaê, eu estudei aceleração na quinta e sexta séries. Preconceito, a gente sofreu 

muito. Se tinham apenas cinco índios na sala, então cinco índios eram excluídos, lá 

no cantinho da sala. Largado no canto, até mesmo pelos professores. O preconceito 

era grande. No ônibus também sofríamos preconceito e discriminação. Depois, 

estudei a sétima série na aldeia ainda. Na oitava série, a gente foi estudar em 

Queimadas, a escola era do povo que foi expulso das terras Kiriri e o preconceito 

era maior ainda. No ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, retornamos para 

Banzaê e terminamos o magistério.

P4 Mãe e pai, apesar de toda a dificuldade, lutaram pela gente. A gente é 

fraco, vive da roça. Trabalha, trabalha, trabalha... Mas graças a Deus, mãe e pai 
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sempre se esforçaram por uma coisa que eles nunca tiveram, mas eles se 

preocuparam sempre em oferecer para nós, principalmente, os nossos estudos.  

Eles foram e pagaram um curso de informática em Banzaê, mas o professor 

espanou e nem deu o certificado para nós. Depois, a gente praticamente perdeu o 

nosso tempo, mas o pouco que estudamos foi bom. Depois, mãe e pai pagaram uma 

faculdade particular em Ribeira do Pombal e a gente foi fazer Pedagogia no primeiro 

semestre. Por causa de dificuldades, da questão financeira, a gente teve que largar. 

P4 A escola na aldeia, em que trabalhávamos, ainda não tinha passado a ser 

estadual, quando ela ainda era municipal, eu comecei a trabalhar lá como auxiliar de 

limpeza e ganhava oitenta reais. No caso, o meu nome nem constava como 

funcionária da escola. A gente começou a ajudar a família, mas quando a escola 

passou a ser estadual, a gente ficou sem ganhar, trabalhava, mas não ganhava. E a 

gente não pode ajudar a pagar a mensalidade da faculdade de Pedagogia. A gente 

tem que ter o dinheiro da mensalidade todo mês, a gente não tinha. A gente então 

terminou o primeiro semestre e fechamos. Aí surgiu o magistério indígena, as 

meninas se inscreveram e eu não pude me inscrever. Mas enfim, o que eu estudei  

com a comunidade Kiriri, para mim foi de grande importância, porque a gente 

compartilha um com  o outro. Os conhecimentos, ninguém fica excluído, a gente 

partilha. Hoje já trabalho com a educação infantil, passei para EJA, em 2008, passei 

a ser coordenadora da quarta e da quinta séries. Hoje sou professora da oitava e o 

que a gente procura é fazer o melhor. Até a oitava série, todos os professores são 

indígenas, apenas a gestora/diretora da escola é que não é índia, ela entrou esse 

ano (2010). Mas o que a gente procura é melhorar a nossa educação, pois 

queremos todos os professores da escola índios, para que a nossa escola fique 

cada vez melhor, pois tudo o que temos na escola vai passando de pai para filho, 

assim, também, os professores vão fazendo na sala de aula. A gente faz reunião no 

final da unidade com pais, lideranças da comunidade, representantes da escola, 

incentivando os pais para participaram da escola. Fazemos quatro reuniões por 

unidade com os pais. Realizamos planejamento quinzenal com a comunidade, para 

que a escola possa melhorar. As coisas não estão melhores, porque o prédio da 

escola caiu, tem mais de dois anos. Os alunos estão apertados, não é por falta de 

cobrança, a gente cobra. A escola está destruída desde 2008, quando a escola 

estadualizou, um lado caiu, e nós fechamos o outro lado, com medo de que algo pior 

acontecesse. 
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FOTO 24 – Escola Kiriri – Foto: Edilene Kiriri

P1 O teto mesmo da escola desabou, o professor estava na sala de aula e 

uma telha caiu em meio à aula, por pouco não feriu ninguém.

FOTO 25 – Escola Kiriri – Foto: Edilene Kiriri

P1 Nas reuniões de unidade que nós fizemos com os pais, com a comunidade 

e com as lideranças Kiriri, sempre houve muita discussão sobre essa situação da 
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escola indígena. Nós reivindicamos melhorias, já que agora nós temos essa diretora 

é justo que ela reivindique uma escola.

P3 Mesmo porque a nossa escola não está registrada. Ela saiu no diário 

Oficial do Estado, mas não está registrada. Nossa escola não tem Projeto Político 

Pedagógico (PPP). Para construir o PPP, nós precisamos de apoio técnico, já 

pedimos a SEC-BA. A indígena e professora Vanda, da Coordenação Indígena, já 

esteve aqui. Ela viu a situação da nossa escola, ela tirou fotos para mostrar para a 

professora Rosilene Tuxá, que é a Coordenadora Indígena. Estamos começando a 

escrever o Regimento da Escola, que também não tinha. A nossa escola estava 

acontecendo na prática, bonitinha. Mas “Deus nos livre” de acontecer alguma coisa, 

tem Regimento? Tem PPP? Não tem. Então, eu acredito que com essa gestora, pois 

ela é cobrada muito por nós, acredito que deva melhorar.

P4 –  Para as escolas da aldeia vieram 23 computadores, em 2008. A 

Coordenação Indígena entregou pessoalmente, mas até hoje, em agosto de 2010, 

esses computadores ainda não foram instalados.

P4 – Um professor do curso de magistério indígena passou uma pesquisa 

para gente fazer. O tema era “ A retomada na visão do não índio.” A gente andou em 

Ribeira do Pombal. O professor pediu que a gente não se identificasse como 

indígena. A maioria dos moradores de Ribeira do Pombal foram das terras da aldeia 

Kiriri. E eles tinham uma visão totalmente diferente sobre nós, indígenas.

P4 - Quando a gente foi entrevistar, nós falávamos que erámos estudantes, e 

dissemos que erámos de Paulo Afonso. Aí o povo, dizia que a gente se parecia com 

índio, aí nós dizíamos que era um parentesco distante. A gente teve que negar a 

nossa identidade, para poder colher o que eles iam dizer. Se a gente dissesse que 

era índia, iam dizer outra coisa, que índio era bonzinho. Mas aí, não. Eles 

começaram a falar. E baixaram o pau nos índios. Falaram que o índio era 

preguiçoso, que as índias só prestavam para parir e tirar salário maternidade. Que 

os índios botavam animais na estrada para que os não índios não passassem e eles 

pudessem cobrar mais de cinquenta reais pela passagem. Ouvimos muitos 

absurdos, um deles era que as terras não eram nossas.

P1 – Os não índios diziam que as terras não eram nossas. E que os Kiriri para 

fazerem as retomadas, tinham que comunicá-los, que avisá-los antes. Ou seja, fazer 

uma reunião e dizer que tal dia a gente vai retomar essa terra aí e essa casa que é 

nossa.
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P4 – E, hoje, eles sabem que desde os mais velhos, que essa terra é nossa. 

Eles falaram que muitos índios mais velhos diziam que até a Igreja Velha era a 

demarcação das terras dos índios. Os não índios mais velhos de Mirandela, sempre 

falaram que a Mirandela era dos índios, ficavam repetindo, a Mirandela é dos índios. 

Mas eles nunca saíram. Eles sempre souberam. Quando chegou o tempo de a gente 

retomar mesmo o que era é nosso por direito, quem sabe nós, mesmos jovens, 

podemos não alcançar esse Reconhecimento de Ribeira, mas quem sabe mais 

velha, eu ainda veja.

P1 – Teve uma senhora entrevistada que disse que a sua casa foi retomada 

pelos Kiriri. Ela falou “não sei para que o índio quer terra, para deixar criar mato. As 

casas, eles derrubam o fundo e deixam a frente, para vender e comprar bebida e 

ficar na rua bebendo, sem ter o que fazer.”

P1 – Falaram tantos absurdos, que nós só ficamos ouvindo. Se a gente se 

identificasse, eles não iam falar nada.

P1 – Teve um grupo do magistério indígena, que foi para escolas. Perguntar 

se os não índios deviam trabalhar a educação indígena. E as meninas do magistério 

indígena foram para o colégio e se identificaram como universitárias. Só assim, elas 

conseguiram entrar na escola. Elas nos disseram que muitos alunos do colégio 

criticavam os índios, disseram que o índio era ladrão, era preguiçoso. Houve muito 

essa questão. 

P4 – Teve uma escola chamada “Leonardo da Vinci”, em Ribeira do Pombal, 

que a coordenadora já tinha ido a Mirandela, em 2008. Ela tinha feito um trabalho lá, 

e ela já tinha uma visão diferente. Ela convidou a gente para ir à escola e os 

aluninhos fazerem umas perguntas para gente e a gente responder. A gente foi e 

respondeu. Quando nossas colegas do magistério indígena foram lá para entrevistar 

essa escola, as crianças já apresentavam uma visão diferente sobre os índios.

P1 – E eram crianças. Mas a escola fazia um trabalho diferente. E na outra 

escola, que era de adolescente a visão era deturpada. Se a diretora, o coordenador, 

o professor, se eles não tiverem uma visão diferente sobre os índios, de que forma 

esses professores vão educar os alunos? Os alunos vão continuar com preconceito. 

Tem professor que não trabalha com esse assunto.

P1 – Nós, para fazermos esse trabalho, tiramos nossos adereços: brincos, 

pulseiras, colares etc. Colocamos óculos escuros, de modo a não aparentar sermos 

índios.
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P 2- Às vezes, a escola ensina que só se é índio se este andar pelado, as 

pessoas não esperam que o índio ande vestido que nem o não índio.

P1 – No nosso questionário, tinha uma pergunta que dizia assim: Você 

costuma ver índio circulando aqui pela cidade?  Aí teve um senhor que falou que ele 

tinha visto, mas que não tinha tido contato. Mas que era difícil, pois índio não tem 

que andar como eles, tem é que ficar lá no meio do mato, mesmo. Eles tem é que 

ficar lá embaixo das coisas que eles retomam, embaixo de suas tocas.

P4 – Ele dizia bem assim: índio não anda na cidade, vai fazer o quê na 

cidade. Se ele tomou terra para não ficar na cidade? Ele tem é que ficar nas ocas, 

comer suas comidas lá do mato. 

P4 – Eles têm uma visão diferente, só porque a gente é índio, não quer dizer 

que a gente não possa conviver com a sociedade. Nós somos índios e temos direito. 

Nós acima de tudo, somos seres humanos38.  Igual a todo mundo, nós não somos 

raça, somos seres humanos. O mesmo corpo que o não índio tem, nós índios 

também temos. Agora, só que ninguém vê por esse lado. Os não índios não veem 

por esse lado. Eles acham que o índio tem que ficar lá na mata e não andar de 

roupa, é para andar nú. 

P1 – Teve uma outra questão, nessa nossa entrevista do magistério indígena. 

Ela dizia assim: Você tem algum parentesco indígena? As pessoas respondiam não. 

Eu não tenho não. Mas ao mesmo tempo, elas diziam não sei, talvez, mas não tenho 

parentesco com índio. Talvez, lá para minha bisavó. Mas a maioria negava. Muitos 

negavam acho que por conta das características físicas. Outros olhavam para gente 

e diziam não vamos responder não. Olhavam para gente, assim, desconfiados. E 

acho que eles deviam se perguntar, será que estas meninas estão mentindo para 

mim, dizendo que não são índias e são? E não respondiam, aí a gente ia atrás de 

outras pessoas.

P3 – Essa questão entre indígenas e não indígenas ainda vem acontecendo. 

Nós temos uma situação atual, com relação ao ensino médio, que ainda não tem na 

aldeia. E a luta da comunidade Kiriri é para que a educação do ensino médio, seja 

dentro da aldeia. Lógico que o ensino médio em sendo dentro da aldeia, ainda não 

há professores capacitados. Nós também fizemos entrevistas na UNEB, 

perguntando também aos não indígenas sobre a mesma situação. E o preconceito 

38  A professora indígena P4 e as demais entrevistadas se emocionam e se entristecem.
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que nós temos na UNEB, também do mesmo modo. Tivemos o primeiro módulo do 

curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI). Tinha 

uma turma da UNEB de estudantes de Direito que a gente sofreu um preconceito 

grande, que toda a turma ficou realmente chocada. Uma Universidade!! Uns 

estudantes de Direito! 

P1 – No caso ali, nós ali, no caso, nós éramos quase colegas. A gente tinha 

direito igual a eles que estão ali. Somos estudantes da Universidade, mas antes de 

tudo somos indígenas.

P2 – Universidade por ser pública também deve respeito à diversidade. Será 

que a Universidade está fazendo esse trabalho de construir também a temática 

indígena? Ela está também trabalhando isso? Então também, o exemplo disso, foi o 

preconceito que a gente sofreu. Então isso, nós lutamos muito por esse curso, para 

nos capacitar e valorizar cada vez mais nossa metodologia de trabalho e, 

justamente, nos fortalecer enquanto indígenas que somos.
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CAPÍTULO 6

MEMÓRIA INDÍGENA PATAXÓ

Txopai Itohã
Antigamente, na terra, só existiam bichos 
e passarinhos, macaco, caititu, veado, 
tamanduá, anta, onça, capivara, cutia, 
paca, tatu, sariguê, teiú...cachichó, 
cágado, quati, mutum, tururim. Jacu, 
papagaio, aracuã, macuco, gavião, mãe-
da-lua e muitos outros passarinhos.
Naquele tempo, tudo era alegria. Os 
bichos e passarinhos viviam numa grande 
união.
Cada raça de bicho e passarinho era 
diferente, tinha seu próprio jeito de viver a 
vida.
Um dia, no azul do céu, formou-se uma 
grande nuvem branca, que logo se 
transformou em chuva e caiu sobre a 
terra. A chuva estava terminando e o 
último pingo de água que caiu se 
transformou em um índio.
O índio pisou na terra, começou a olhar as 
florestas, os pàssaros que passavam 
voando, a água que caminhava com 
serenidade, os animais que andavam 
livremente e ficou fascinado com a beleza 
que estava vendo ao seu redor.
Ele trouxe consigo muitas sabedorias 
sobre a terra.
Conhecia a época boa de plantar, de 
pescar, de caçar e as ervas boas para 
fazer remédios e seus rituais.
Depois de sua chegada na terra, passou a 
caçar, plantar, pescar e cuidar da 
natureza.
A vida do índio era muito divertida e 
saudável. Ele adorava olhar o entardecer, 
as noites de lua e o amanhecer.
Durante o dia, o sol iluminava seu 
caminho e aquecia seu corpo. Durante a 
noite, a lua e as estrela iluminavam e 
faziam suas noites mais alegres e bonitas. 
Quando era à tardinha, apanhava lenha, 
acendia uma fogueirinha e ficava ali 

olhando o céu todo estrelado. Pela 
madrugada, acordava e ficava esperando 
clarear para receber o novo dia que 
estava chegando. Quando o sol apontava 
no céu, o índio começava o seu trabalho e 
assim ia levando sua vida, trabalhando e 
aprendendo todos os segredos da terra.
Um dia, o índio estava fazendo ritual. 
Enxergou uma grande chuva. Cada pingo 
de chuva ia se transformar em índio.
No dia marcado, a chuva caiu. Depois que 
a chuva parou de cair, os índios estavam 
por todos os lados.
O índio reuniu os outros e falou:
-- Olha parentes, eu cheguei aqui muito 
antes de vocês, mas agora tenho que 
partir.
Os índios perguntaram:
-- Para onde você vai?
O índio respondeu:
-- Eu tenho que ir morar lá em cima no 
ITOHÃ, porque tenho que proteger vocês.
Os índios ficaram um pouco tristes, mas 
depois concordaram.
-- Tá bom, parente, pode seguir sua 
viagem, mas não se esqueça do nosso 
povo.
Depois que o índio ensinou todas as 
sabedorias e segredos, falou:
-- O meu nome é TXOPAI.
De repente, o índio se despediu dando um 
salto, e foi subindo... subindo... até que 
desapareceu no azul do céu, e foi morar lá 
em cima no ITOHÃ.
Daquele dia em diante, os índios 
começaram sua caminhada aqui na terra, 
trabalhando, caçando, pescando, fazendo 
festas e assim surgiu a nação pataxó. 
Pataxó é água da chuva batendo na terra, 
nas pedras, indo embora para o rio e o 
mar.

Mito fundador do povo Pataxó, de autoria 
de Kanátyo Pataxó (1997).
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“A Carta”, de Pero Vaz de Caminha, apresenta registros deixados pela escrita 

do colonizador de que na costa baiana, mais precisamente, nas regiões de Santa 

Cruz de Cabrália, Belmonte e Porto Seguro, a presença de povos indígenas, 

denominados de Tupiniquim, era marcante. (CESAR, 2002, p. 24). Portanto, não  há 

dúvidas sobre a presença da população indígena na  região sul da Bahia.

Os indígenas Pataxó, conhecidos como Pataxós Meridionais e os indígenas 

Pataxó Hã, Hã, Hãe, conhecidos como Pataxós Setentrionais, vivem na região do 

extremo sul do estado da Bahia, a cerca de 720 Km de Salvador. 

O povo Pataxó Meridional, em especial seus/suas professores(as) indígenas, 

compõem um dos corpus dessa pesquisa. Esses(as) indígenas habitam áreas 

agrícolas, urbanas, restingas, matas e mangues. A reserva dos Pataxó Meridionais 

está localizada na região litorânea que se estende ao norte de Santa Cruz Cabrália 

até Cumuruxatiba, no município do Prado. A leste está o Monte Pascoal e a oeste o 

Oceano Atlântico. 

Essa região é extremamente explorada pelo turismo, apresentando 

patrimônios histórico-culturais e naturais, edificados no território ancestral Pataxó, 

como o Parque Nacional de Monte Pascoal, a Costa do Descobrimento, a Costa das 

Baleias, a Reserva Extrativista Corumbau-Comuruxatina, o Parque Nacional do 

Descobrimento, dentre outros.

Segundo dados da FUNASA (2010), os indígenas Pataxó possuem a maior 

população indígena da Bahia, totalizando 13 885 indivíduos. Assim distribuídos: 803 

indígenas Pataxó em Aldeia Velha; 2.359 indígenas Pataxó Hã, Hã, Hãe em 

Caramuru-Paraguaçu; 4 958 índios Pataxó em Coroa Vermelha;  74 Pataxó Hã, Hã, 

Hãe em Aldeia Nova Vida (Fazenda Baiana), 422 Pataxó em Imbira/Porto Seguro, 

213 Pataxó em Mata Medonha/ Santa Cruz de Cabrália e  5.056 em Monte 

Pascoal/Prado/Itamaraju/Porto Seguro.

Atualmente, o povo Pataxó está localizado em 23 aldeias, duas em Minas 

Gerais (Carmésia e Araçuaí) e 21 aldeias localizadas na região do Extremo Sul da 

Bahia39, sendo seis delas, no município do Prado, entre Cumuruxatiba e a Foz do rio 

Corumbau.

39  Em julgamento realizado no dia 02 de maio de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu, por sete votos a um, anular os títulos de terras concedidos pelo Governo do Estado da Bahia 
a fazendeiros e pequenos proprietários na reserva indígena Caramuru-Catarina-Paraguassu, de 54 
mil hectares, no Sul do Estado. Por meio dessa decisão, os indígenas Pataxó hã-hã-hãe passarão a 
ter acesso às terras que estão dentro da reserva. Esse julgamento foi o resultado da ação civil 312-I 
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O povo Pataxó, na Bahia, durante esses 512 anos enfrenta batalhas violentas 

para permanecer nessa região. Enfrentou batalhas com o povo indígena 

Aimoré/Botocudo, que em tupi significa peixe que morde, com os colonizadores e 

agora com posseiros e com o governo. Esse povo constitui mais uma população que 

luta por sua sobrevivência na região do nordeste brasileiro.

MAPA 7:  REGIÃO SUL DA BAHIA – LOCALIZAÇÃO DOS PATAXÓ

Fonte: SESAI,2009

Segundo Sampaio (2000) houve grandes batalhas entre os indígenas 

botocudos e os Pataxós que viviam no litoral:

A faixa correspondente ao atual extremo sul baiano era, pois, 
dominada pelos Pataxós, como ficou dito, e também por grupos 
Maxakalí que as fontes da época referem lhes serem assemelhados, 
inclusive lingüisticamente, embora não forneçam bons registros 
disso. Esses Pataxós e Maxakalís parecem ter compartilhado o 
mesmo território, entre o João de Tiba e o São Mateus. É também 
referido que constituíam alianças temporárias para debelar investidas 
dos Botocudos. Porém, parece ser possível discernir que os Pataxós 
mantinham maiores concentrações na área mais próxima à costa, 

impetrada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) contra o Governo do Estado da Bahia há mais 
de 30 anos, e o terreno, que foi demarcado entre 1926 e 1938, só teve essa questão definida agora.
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enquanto os Maxakalís teriam seu pólo de dispersão nas cercanias 
da serra dos Aimorés – atual divisa entre Bahia e Minas Gerais –, 
disposição que, de resto, conservam ambos no presente (SAMPAIO, 
2000, p. 34).

Na perspectiva linguística, este povo pertence ao tronco Macro-Jê e fala 

predominantemente o português. Todavia, contrariando a todas as previsões, esse 

povo vem revitalizando o Patxohã, seu idioma original. 

O Patxohã é considerado para o povo Pataxó a língua do guerreiro. Esta 

língua vem sendo revitalizada com a ajuda de pesquisadores, parentes40 indígenas 

mais velhos, a exemplo de D. Zabelê41 ou Dona Luciana, liderança Pataxó, filha da 

Aldeia de Barra Velha. 

A aldeia de Barra Velha tem a sua origem datada em 1861, quando o 

Presidente da Província da Bahia, de modo compulsório, determina que toda a 

população indígena que vivia no extremo sul da Bahia, passasse a viver em uma 

única região, próxima ao Rio Corumbau, denominada Barra Velha. Tal ação visava 

diminuir as terras ocupadas pelos índios Pataxó.

A memória ancestral Pataxó é revelada em cada relato, em cada história. Os 

costumes, as lutas, os rituais, os valores compõem o solo em que cada mulher, 

criança, jovem e homem Pataxó viveu e vive. A terra é um princípio fundamental 

para a existência e identidade étnica do povo indígena, resguarda a memória 

indígena. A terra é para plantar, gerar e criar vida. Nela a marca da resistência 

indígena se afirma, é dela, a terra, que a força Pataxó emerge. A educação Pataxó 

está presente não só na escola, mas em cada membro da comunidade.

40 Todos os povos indígenas são considerados parentes entre si.
41   Zabelê Pataxó faleceu no final da tarde do dia 04 de julho de 2012.
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FOTO 26 – Toré Pataxó Foto: Ângelo Santos

A história do povo Pataxó faz parte do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Estadual Indígena Pataxó Kijetxawê Zabelê, em Barra Velha. Segundo a 

comunidade Pataxó, o Patxohã protegeu todo o povo Pataxó. 

FOTO 27 – Centro Cultural de Memória Zabelê Pataxó - Foto: Ângelo Santos

Em 1926, o Governo da Bahia cria a Lei 1.916, de 09 de agosto,  que mais 

uma vez tentava delimitar, ou melhor, diminuir as terras Pataxós, pois tratava-se de 

uma área muito menor que a ocupada pelos Pataxó para ser reserva indígena.

No ano de 1943, decreta-se, em terras Pataxó, a criação do Parque Nacional 

do Monte Pascoal, hoje, Patrimônio da Humanidade. Esse fato ocasionou a grande 

luta de 1951, denominada de “Fogo de 51”. A guerra foi instaurada entre os Pataxó e 
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a polícia de Porto Seguro e Prado, ocasionando muitas mortes e a dispersão do 

povo Pataxó (SAMPAIO, 2000, p. 36)

Os Pataxó passam a ser proibidos de plantar em suas próprias terras. 

Todavia, segundo o professor Ângelo Pataxó (2010), em sua monografia de fim de 

curso do LICEEI, intitulada Zabelê: um olhar sobre sua trajetória de vida,  esse não 

foi o único motivo, é importante analisar a sua versão sobre o assunto:

O fato que uma década o “Fogo de 51” começou a se alastrar 
através da cobiça e da ira dos fazendeiros e dos grandes interesses 
nacionais e transnacionais. Crimes praticados  por empregados, 
pistoleiros e gerentes da BRALANDA, acobertados com o conluio 
das forças de Estado. Vale lembrar que antes deste penúltimo 
processo de desterritorialização, os Pataxó de Cumuruxatiba, 
resistiram ao “Fogo de 51” - a guerra que foi promovida por 
fazendeiros com apoio estatal para expulsá-los de toda região. Por 
ocasião da demarcação e sobreposição de suas terras pelo Parque 
Nacional do Monte Pascoal. Cumuruxatiba para muitas famílias foi o 
último refúgio até a década de 70, do século passado. Quando 
começaram a perder suas terras para FONIBRA, BRALANDA, 
INCRA e, por último, em 2000, para o Parque Nacional do 
Descobrimento (PARNA). Em Cumuruxatiba o processo de 
desterritorialização dos Pataxó e dos nativos, de modo geral, se (re) 
iniciou mais atrasado, nos anos 70. Porém, bem mais sofisticado e 
atualizado em suas estratégias. Não foi somente a criação do Parque 
Nacional do Monte Pascoal, nem a guerra de 1951 ou  ‘fogo de 51, 
como se referem os Pataxó, que desestruturou este grupo de 
Cumuruxatiba, em questão. Pelo contrário, muitos índios refugiados 
das perseguições do fogo (da guerra) de 1951, encontraram acolhida 
segura junto aos seus parentes em Cumuruxatiba, naquela ocasião. 
Várias destas famílias ainda permanecem entre eles. A questão do 
processo de desestruturação dos Pataxó de Cumuruxatiba ocorreu 
mais intensivamente, duas décadas depois da guerra, já nos anos de 
1970, quando grandes empresas como FOLNIBRA e BRALANDA se 
instalaram na região para exportar as últimas espécies da Mata 
Atlântica, com incentivos e proteção dos governos de Estado. É bom 
não esquecer que um pouco antes, em 1965, a família Machado 
Neves estava sendo expulsa da Aldeia Kaí.
Portanto, completaram quatro décadas que os membros desta etnia, 
passaram a ser violentamente combatidos e desterritorializados de 
sua aldeia, a antiga “Vila Índia” de Cumuruxatiba. 
Pode-se afirmar que o último processo de desterritorialização das 
famílias Pataxó no distrito e região, sucedeu o último ciclo de 
extração da madeira e da mineração da areia monazítica, após a 
chegada dos grandes  exploradores madereiros e serrarias vindas 
principalmente, do Espírito Santo, Minas Gerais e de outras regiões 
da Bahia. O que sucedeu e vem sucedendo tem implicação do 
desenvolvimento e abertura do litoral para as atividades turísticas. O 
primeiro impacto é novamente a pressão sobre a terra, os apertados 



149

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

lotes que sobraram do que sucedeu anteriormente, das inúmeras 
invasões sobre suas terras.  
Com o quase-fim da Mata Atlântica, na última década, deu-se início à 
expansão do turismo no litoral do município do Prado e região. 
Assim, o processo de exclusão de nosso povo foi brutalmente 
acelerado, municipalizado. Mas, não fomos empobrecidos sozinhos, 
junto a nós somaram-se os bandos de famílias negras e brancas-
pobres que vieram atraídas pelas madeireiras e serrarias fechadas e 
ou falidas.  De modo que a desterritorialização, o empobrecimento, a 
miséria e a fome tornaram-se uma cruel realidade. A coleta e a caça 
foram desaparecendo, ao mesmo tempo em que a mata ia sendo 
derrubada na faixa litorânea. Atualmente, até a matéria-prima do 
artesanato está cada vez mais escassa. A própria agricultura ficou 
comprometida. E, tem se tornado cada vez mais limitada por causa 
da falta de terras suficientes para plantar, coletar, caçar, pescar. O 
que nos restou foram os limitados e disputados lotes no povoado, a 
proletarização do trabalho assalariado para alguns e, o desemprego 
para outros. Resultado de um processo intensivo de intrusão e semi-
urbanização da antiga aldeia, ficando completamente expostos ao 
crescente processo de especulação imobiliária e exploração turística. 
O mais grave é que não foi é apenas sobre os territórios que o(a)s 
neocolonizadore(a)s nacionais e internacionais costumam avançar. 
Costumam avançar também sobre as direções e lideranças de 
organizações e ou instituições políticas, religiosas e educacionais.

Politicamente os Pataxó ao que tudo indica, até os anos 80, sempre 
detiveram a hegemonia política, religiosa, policial e cultural da antiga 
“Vila Índia”. Cenário e correlação de forças que começaram a mudar 
com o processo de implantação do Plano Nacional, Estadual e 
Municipal de Turismo, deflagrado em 1986 pela Prefeitura Municipal 
do Prado. O que não se sabe é o que foi feito cartorialmente, como 
foi traduzida e interpretada a legislação em vigor.
As forças policiais, por sua vez, assim como, a maioria dos cargos 
públicos herdaram o que foi deixado pela oligarquia reinante na 
ditadura militar: o nepotismo e fisiologismo a serviço da expansão 
capitalista, do turismo de massa, de processos cada vez mais 
especulativos. 

E o professor Ângelo Pataxó, assim descreve:

(...) Do mesmo modo, os acordos que foram feitos para que bairros 
fossem loteados em área demarcada como Reforma Agrária, da 
Marinha, dos Pataxó etc. Toda esta especulação imobiliária que foi 
intensificada a partir de 1990, após a retirada e o fechamento do 
escritório da CNEM no povoado e distrito, atraiu muitos 
interessado(a)s e novo(a)s moradore(a)s não-indígenas. A maioria, 
pequenos(as) empreendedores(as) e prestadore(a)s de serviços ao 
turismo. Obviamente, gente de toda crença e de todo credo vieram a 
somar com os cultos e ou se instalar como nova opção religiosa no 
povoado e imediações. Ainda predomina a hegemonia católica. 
Desta vez, não mais dirigida por lideranças espirituais Pataxó, mas, 
por novos atores ‘nacionais’ e ou não-nacionais recém-chegados. Do 
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ponto de vista sociocultural, educacional e escolar,  além das 
implicações dos impactos citados,  as crianças e os jovens Pataxó 
passaram a frequentar a escola dominada pelos “brancos”, que, 
segundo eles próprios, tem sido  neste ambiente de conflitos, que 
começaram a sofrer ataques a sua alteridade e identidade. 
Tornaram-se vítimas, cada vez mais frequente, da ridicularização e 
folclorização de seus modos e costumes, da imposição da língua 
portuguesa sobre sua língua materna. A reação a este modelo 
pedagógico colonizador em pleno final do século 20 foi a evasão 
(leia-se expulsão), a repetência e inúmeros conflitos ‘entre índios e 
não-índios’.  Até a sua participação na Puxada do Mastro de São 
Sebastião, no dia 20 de janeiro, foi sumariamente proibida em 1990, 
sendo retomada somente em janeiro do ano 2000.”

E o professor Ângelo Pataxó continua:

Foi nesta fronteira da exclusão social que 120 famílias Pataxó 
decidiram deflagrar o processo de reconhecimento de sua identidade 
étnica, de luta pela retomada e demarcação de seu território 
imemorial, em abril do ano 2000. Ocasião da passagem dos 500 
anos de desembarque do português Nicolau Coelho na barra do Rio 
Kaí e da tripulação da esquadra de Pedro Álvares Cabral em Porto 
Seguro. Após a retomada do território do Kaí (atual Fazenda Boa 
Vista), em abril de 2000, estas famílias com suas crianças e jovens 
foram violentamente expulsas por ação de pistoleiros contratados 
pelo suposto proprietário Vítor Dequeche em conluio com outros 
fazendeiros da região. Um crime até hoje sem resposta da justiça e 
da FUNAI.   Passados três anos deste triste episódio - em 2003-, os 
Pataxó, desta vez, mais numerosos, decidiram novamente lutar por 
seu território imemorial que havia sidotomado (em meados da 
década de oitenta) pela empresa de capital misto Brasil-Holanda. 
Território este, que foi sobreposto pela demarcação do recém-criado  
Parque Nacional do Descobrimento. Um acordo entre as entidades 
indígenas, as organizações indigenistas, a FUNAI e o IBAMA foi 
firmado para assegurar a permanência de suas famílias, atualmente  
distribuídas nas Aldeias Tibá e Alegria Nova (há 3km e 4km 
sucessivamente, do lado oeste dos limites de Cumuruxatiba), na 
aldeia Kaí  ( 6km ao Norte de Cumuruxatiba) e, na Aldeia Pequi, 
situada há 13km do referido distrito, no interior da mata, no sentido 
noroeste.  
A população total das quatro aldeias já é superior a 250 famílias 
cadastradas. Há pelo menos 1300 pessoas envolvidas, entre adultos 
e crianças. As escolas municipais mais próximas ficam situadas entre 
5 e 7 km de distância.  A Escola Estadual Indígena onde poderiam 
recorrer para assegurarem o direito à educação para seus filhos e 
filhas está situada em Corumbalzinho, cuja distância é um pouco 
superior do que as outras citadas escolas municipais. Em ambos os 
casos o deslocamento destas crianças e dos jovens, não-raro, é 
ameaçado pela presença de caçadores, traficantes de madeira ilegal 
e pistoleiros que protegem as fazendas e os fazendeiros do entorno.  
Por causa desta situação algumas famílias preferem manter suas 
crianças e jovens em Cumuruxatiba para estudarem nas escolas da 
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Zona Urbana do povoado. Assim como, já ocorre com aqueles(as) 
que estão cursando as séries finais do Ensino Fundamenta e Médio.

Assim, a sobrevivência dos Povos Pataxó e Pataxó Hã, Hã, Hãe se apresenta 

com lutas e conquistas.  Os conflitos são constantes nas áreas de Camacã, 

Conquista, Canavieiras, Itambé, Camamu, Jacareci, Itaju do Colônia, Pau Brasil, 

Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Itamaraju, Padro. 

Nas terras Pataxó de Caramuru-Paraguaçu, Coroa Vermelha, Imbira, Mata 

Medonha e Monte Pascoal (Barra Velha, Água Bela, Comexatiba) a luta é cotidiana 

pela sobrevivência e pela manutenção da memória material e imaterial Pataxó.

A aldeia indígena chamada de Aldeia Velha está localizada no município de 

Porto Seguro, em Arraial de D’Ajuda. Ocupa uma área de 2010 hectares de mata 

nativa e manguezal.

É, nesse contexto, que a escola Pataxó se constitui como processo, em 

construção de seu percurso pedagógico, de materiais didáticos com a voz e a 

história Pataxó e de busca de metodologias contextualizadas para um processo de 

alfabetização intercultural de crianças, jovens e adultos indígenas que considerem 

os valores do povo Pataxó.

 

FOTO 28 – Foto: Ângelo Santos – Escola Pataxó – Aldeia Cahy

Segundo o professor Ângelo Pataxó, a Escola Pataxó nasce da necessidade 

da comunidade e das crianças. Suas atividades foram iniciadas no dia 06 de 

fevereiro de 1999, em uma cabana na reserva da Aldeia Velha.  Ela funcionava em 

dois turnos e tinha cerca de 20 alunos das primeiras 12 famílias aldeadas. 
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FOTO 28 – Foto: Ângelo Santos – Escola Indígena Aldeia Velha

Atualmente, a Escola Indígena Pataxó de Aldeia Velha atende a 

aproximadamente 185 estudantes e possui 04 salas de aula, um almoxarifado, uma 

bilblioteca, cozinha, sala da gestão escolar e banheiros. 

No ano 2000, a Escola era uma moradia da aldeia, depois a Escola funcionou 

na Casa de Farinha. Entre 2001 a 2003, a Escola Pataxó funcionava na casa do 

primeiro Cacique da Aldeia, Ipê. Em 2003, a FUNAI construiu a primeira sala de 

aula. No ano de 2005, a Escola é reformada e ampliada.

A EJA e as séries de primeira à quarta eram lecionadas exclusivamente entre 

os anos de 1999 a 2004. Em 2005, com a reforma e ampliação, a Escola Indígena 

Pataxó inicia a alfabetização, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava séries passam a 

funcionar, bem como, a partir de 2008, implanta-se a EJA da oitava série.

Essa realidade é compartilhada entre muitos povos indígenas da Bahia. E a 

luta por uma escola indígena de qualidade é constante.

6.1 MEMÓRIAS DE PROFESSORES(AS) PATAXÓ

6.1.1 Voz Professor Pataxó – Aldeia Velha

P5 - Meu nome é P5 Pataxó, sou da etnia Pataxó, tenho 36 anos. Vou contar 

de como eu comecei a morar na minha aldeia. Nasci no Arraial de Ajuda, minha mãe 

é índia e meu pai é não índio, minha avó é índia, casada com um negro. Eu sempre 
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convivi no Arraial da Ajuda.  Fiz magistério, terminei com 19 anos. Mas eu não atuei.  

Porque na época, atrasava muito salário, eu disse nossa, para ser professor pagava 

mal e cheguei a ficar sem receber três meses. Meu cunhado me disse que para eu ir 

trabalhar e ficar sem receber, era melhor trabalhar no comércio mesmo. Então parti 

para trabalhar em supermercado, mas eu estava afastado de meu povo, das minhas 

raízes indígenas.

Minhas raízes indígenas, eu não tive muita convivência em minha infância, 

minha mãe, que é índia, ela saiu da aldeia menor, depois se casou com meu pai. Eu 

vi minha avó índia somente três vezes. Eu não tinha assim aquela referência. Havia 

um amigo meu, o João, que ele falava assim: “Veja, as suas raízes, que  ela é 

bonita. Mas eu disse: “é vamos deixar isso aí quieto por enquanto”. E aí toquei a 

vida e nunca tive essa afinidade de reconhecer minha origem. Casei, separei. 

Depois eu conheci Arnã Pataxó, que é minha atual esposa. Nessa época, eu 

trabalha de moto taxi, aí eu parei no ponto, ela me deu a mão. Ela estava toda 

trajada. Aí eu olhei, e ela pediu a moto e nós começamos a conversar. Eu gosto de 

conversar e aí começamos a falar. E ela falava com tanta precisão, com tanta 

convicção, assim da luta dela, da história, que eu comecei a me olhar, eu comecei a 

olhar minhas raízes dentro dela.  Porque eu nunca tinha ouvido alguém falar com 

tanta convicção, o que significava o adereço, a pintura, que isso me surpreendeu, 

ela falava com tanta força dos adereços, a missão que ela tinha e aquilo começou a 

mexer comigo. Aí a gente foi ficando, fomos morar juntos e, hoje, nós temos uma 

filha, a Samê, uma filha de três anos.

Aí eu continuei a morar fora, eu estava separado, tinha casa fora da aldeia. 

Mas eu sabia dessa Aldeia, a Aldeia Velha, no Arraial da Ajuda. Eu sabia da 

retomada que tinha havido. A gente foi ficando, ela morando em Coroa Vermelha, eu 

ia visitá-la, depois ela veio morar na aldeia. Aí eu fui viver com ela.

A gente passou a morar na Aldeia. Eu fiquei na casa do Cacique Ipê durante 

sete meses, e este começou a falar da história da Aldeia Velha, da batalha de 1951, 

a questão do aldeamento. Aí aconteceu uma coisa interessante, sobre a escola, não 

sei se vai contribuir. Mas quando Ipê começou a falar da retomada de Aldeia Velha, 

que a gente conhecia como Santo Amaro, que era uma área indígena que foi 

retomada. E ele, o Cacique Ipê, começou a falar daquela história, como é que foi, 

como foram as primeiras famílias, como ele fez as primeiras reuniões. E aquilo foi 

me incutindo. E eu falei, rapaz como essa história é bonita. Mas primeiro eu tive que 
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pegar a confiança dele, pois eu ia falar, mas ainda ele desconfiava, pois eu sou de 

perguntar e ele ficava assim, né... Aí depois ele viu que não era nada, pois eu só 

queria contribuir. Aí eu comecei a relatar essa história para pessoas, como ele 

reuniu as famílias, por que ele reuniu, o que se passava nessas reuniões. Eu queria 

contribuir com esse processo, aí eu comecei a escrever a história, comecei a fazer 

pesquisa. Esse trabalho de minhas pesquisas, tem três anos quase, agora a gente 

fala um pouco disso, do aldeamento.

Eu ainda não tinha voltado para trabalhar na escola. Eu trabalhava em um 

mercado, uma mercearia, eu trabalhava feriado e tal. Das seis horas da manhã às 

seis horas da noite, no mercado. Eu não podia ajudar muito a minha comunidade. 

Eu ia às reuniões, mas quando ia ter uma reunião às quatro horas, eu não 

conseguia participar, não podia contribuir como eu queria na vida comunitária. Essa 

é uma coisa muito legal da comunidade indígena, há muita reunião, a comunidade é 

muito democrática. A gente tem a reunião, se há um grupo com alguma coisa, com 

alguma insatisfação, a gente leva para reunião com as lideranças. E como eu 

trabalhava no mercado, eu não podia contribuir como eu gostaria, pois a gente tinha 

um trabalho diferente, fora da minha comunidade. Havia um horário a ser respeitado, 

das 6:00 às 6:00 horas. Ficou uma situação muito desconfortável para mim.

Foi quando apareceu concurso para professor indígena, aí a minha esposa 

disse “P5 tem um concurso para professor, você tem que fazer.” E tinha um 

diferencial, no edital tinha cinco vagas para professores da minha aldeia. 

Geralmente, os editais não são assim. Aí eu fiquei, poxa já tem mais de quinze anos 

que eu me formei, fiquei assim com medo. Mas Arnã começou a falar na 

comunidade que eu ia fazer e que eu ia passar!! Porque ela tinha essa coisa comigo, 

e ela confiava em mim. Ainda bem que ela confia. E aquilo me deixou mais 

comprometido.

E anterior a isso, a Soraia Perelo, que era a coordenadora da educação 

indígena, que depois passou a ser superintendente de assuntos dos povos 

indígenas em Porto Seguro, em 2009, ela conversava muito com comigo. Eu 

questionava algumas coisas que eu via de errado. A gente trocou muitas ideias, foi 

uma pessoa que eu tive um grande apreço. Acredito que ela também tenha por mim. 

Eu acabei ganhando a confiança dela. Aí eu comecei a fazer esse trabalho na 

comunidade, eu via que a comunidade necessitava de alguém enquanto indígena 

para realizar esse elo entre a escola da aldeia e a superintendência. A minha 
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pesquisa nasce assim, dentro da comunidade. O professor que faz mestrado, 

doutorado, alguns vão lá assim, eles colhem a informação e, às vezes, não dá 

retorno da informação para comunidade. Então eu falava, a gente indígena tem que 

contar a nossa história, nós é que temos que contar, pois eu sei o que está 

acontecendo, eu acompanho processo. E é muito mais visto uma publicação 

indígena para a comunidade, porque essa publicação vai para dentro da 

comunidade e muitos vão discordar ou não. É muito mais difícil para gente da 

comunidade indígena fazer uma pesquisa, pois há uma maior responsabilidade. Nós 

estamos lá dentro. Há uma seriedade muito maior, do que uma pessoa que faz uma 

pesquisa e saí. Essa é uma responsabilidade muito maior, é uma grande 

responsabilidade. E isso também abre um leque para várias coisas.

Aí eu fiz o concurso, voltando lá ao assunto anterior. Eu fiz o concurso para 

professor e passei. Graças a Deus, eu passei. Fui contratado na escola. E foi muito 

bom para mim e para comunidade que eu passei. Porque na escola indígena 

acontece muita reunião, é um espaço bastante democrático. Reunião para 

reivindicar qualquer tipo de ação, reunião para fazer documentação, então a escola, 

tem grande influência para a comunidade. 

Eu entrei para a escola em 2008. Esse é meu terceiro ano na escola, e a 

gente começou a pegar a nossa história, nós valorizamos a nossa língua materna o 

Patxohã, que representa mais uma força do nosso processo de luta. O Patxohã é 

ensinado nas escolas. O Patxohã retorna por conta de nossa necessidade, da 

necessidade do povo Pataxó, o Jovino Pataxó pode falar bem disso. Há um grupo 

de professores chamados xohã, que ensinam a língua. Porque a gente era 

discriminado até pelas outras etnias, pois diziam que o índio Pataxó não tinha 

língua. Olha que coisa interessante. Você é reconhecido quando você tem a língua. 

A gente foi adormecido, por que foi adormecido? Porque a gente teve que ocultar a 

nossa identidade. Se você tem uma língua, você tem o conhecimento e a língua 

ficou adormecida, hoje nós estamos resgatando a nossa língua. Hoje o Patxohã é 

uma matéria nas escolas de Porto Seguro, cada escola tem pelo menos um 

professor indígena que ensina a matéria Patxohã.

Os professores indígenas que ensinam o Patxohã, falam da cultura, dos 

adereços o que significa cada cor, cada adereço, cada costume. Na minha escola, 

toda a sexta-feira nós vamos trajados, pode ir todo o dia se quiser, não tem 

problema, mas na sexta-feira, é uma forma especial de dar uma maior atenção a 
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nossa vestimenta e ao sentido de luta. Tudo tem um motivo e um porquê. A história 

não começa agora, é uma continuidade.

A gente teve muita dificuldade. Eu vou retomar a história do Cacique Ipê, por 

que eu vou retomar? Ipê, nos anos de 1992 e 1993, ele foi nosso cacique por quinze 

anos, uma liderança maior. Hoje, é o cacique Antônio, Cacique Urubaiá. Ipê nasce 

às margens do no Rio do Norte em Caraíbas, ficou vivendo nessa área, Caraíbas é 

próximo de Barra Velha, ele filho de Pedro Borges. Depois os fazendeiros 

começaram a pegar aquela área e ele veio para Arraial D’Ajuda. E ele passou a  

reunir essas famílias que eram índios, só que não aldeados, porque em 1951, houve 

um massacre, chamado massacre de 51, que aconteceu na Aldeia de Barra Velha, a 

partir desse massacre, nós, os parentes, saímos para ir trabalhar nas áreas 

circunvizinhas, e os indígenas se espalharam em Itabela, Guaratinga, Canavieiras, 

Arraial, Trancoso, Porto Seguro etc., então espalhou todo o povo indígena daquela 

área. E ocultamos a nossa própria identidade, porque houve massacre, naquela 

época. Houve abuso sexual, houve morte, nossa, foi uma violência horrorosa, uma 

coisa horrível. Então esses índios ficaram espalhados por aí. Uma coisa é você 

nascer e crescer dentro de uma comunidade indígena, com sua tradição. Outra 

coisa é você ficar esparramado. Portanto, a Aldeia Velha nasce do ajuntamento dos 

índios aldeados com os não aldeados e aí se fez esse resgate. 

No começo, essa cultura era meio tímida. Até retrato isso na minha pesquisa, 

era meio tímida. A autoidentificação de muitos indígenas, por morarem ali, em 

regiões não aldeadas era complicada. Eu por exemplo, as pessoas do Arraial de 

D’Ajuda me viram nascer, então as pessoas não compreendiam, diziam que eu não 

era índio. Então quando eu estava na aldeia, as pessoas diziam que eu não era 

índio. E falavam “Ah, moço, você é índio? Para com isso! Eu te vi nascer. Aí eu tinha 

que explicar toda a questão do massacre de 1951, o esparramamento do povo 

indígena da região, falar de minha mãe e minha avó, e aí as pessoas começavam a 

entender. E algumas pessoas falavam: “E cara, tá tirando onda com a minha cara! 

Tá lá no meio dos índios para dizer que é índio. Aí eu falava, não a minha mãe é, e 

eu ia explicando e aí ele começava a visualizar isso. 

Essa identificação índia ficou com esse processo dentro da comunidade, 

então muitos garotos não se autoidentificavam, tinham vergonha de se identificar 

como índio. Então há uma necessidade de a gente se reconhecer e a escola ajuda a 

começar a fazer esse trabalho. É uma necessidade de você se autoconhecer. 
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A escola começou a fazer uma pesquisa, a fazer um estudo sobre o nosso 

passado, sobre a nossa identidade. A gente é de Barra Velha, veio de Boca da 

Mata, era assim, e começa a contar a história. Seu pai morou lá e aí as crianças 

começam a compreender quem são. Começamos a explicar o porquê de muitos 

estarem espalhados, a falar o que significa ser Pataxó, o que significa uma pintura, 

um adereço e em cima disso as crianças começam a compreender e quando as 

crianças começam a aprender, elas se aceitam e se defendem. Aí quando elas vão 

hoje, lá na rua, e se alguém fala que elas são índias, elas têm orgulho e falam que a 

minha pintura significa isso, o meu adereço é da minha cultura. Houve uma 

transformação, a escola indígena fez esse processo, uma coisa muito bonita. A 

nossa escola, ela nasce, nessa retomada em uma cabana, eu tenho até as fotos 

dessa cabana, com uma professora chamada Alzeni, depois a escola passa a ser na 

Farinheira, antes disso ela vai pros fundos da casa do Cacique Ipê e quando chove 

molha tudo, um espaço pequeno, um lugar úmido, quando chovia não dava para dar 

as aulas. Depois a escola foi para Farinheira, que era um compartimento de fazer 

farinha e, por conta do pó, muitos ficavam com problemas respiratórios. No dia que 

ia fazer farinha, não tinha aula e era desse jeito. Mas a gente não desistiu, deu 

continuidade, a gente sempre com a parceria com a prefeitura, na pessoa de Soraia, 

que sempre lutou por nossos direitos. Aí foi construído uma casinha, depois ela foi 

ampliada, ampliada. Hoje nós temos uma escola bonita, com quatro salas de aula, 

todas forradas, com computadores, temos o ponto de cultura que tem Datashow, 

máquina fotográfica, filmadoras da sony (sorri). A gente faz pinturas na escola, 

muitas vezes, vem a Pajé e conta os casos do povo Pataxó. O Cacique Ipê por 

várias vezes vinha a escola. Quando os meninos matavam passarinho, o Cacique 

falava alguém matou o passarinho, e dava uma aula sobre preservação ambiental. E 

os meninos avisavam, “professor, professor, fulano tá com um badogue em casa”. E 

os meninos vão aprendendo a preservar o ambiente e a sua cultura.

A Pajé fala um pouco das vivências Pataxó, os pescadores vão na escola e 

falam da pesca, da vida de pescador. Então a escola indígena é um lugar de 

encontros com a cultura Pataxó, é um lugar vivo. A comunidade vai a escola e fala 

para seu povo. O aluno que está lá é um sobrinho, é um neto, é um filho da pessoa 

que está falando, isso tudo ensina um respeito maior aos mais velhos, ao povo 

Pataxó. É o avó dele que tá falando, é o tio, é o primo. Isso é muito importante para 

a escola indígena.
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A gente na nossa escola abraça muito os projetos. A gente tem o Projeto da 

Horta Escolar. O que é que a gente faz? A gente sempre pega os projetos, mas a 

gente dá o nosso olhar, a gente junta os costumes e as nossas tradições com o 

aprendizado do não índio. Os indígenas precisam ter outros conhecimentos, mas 

dentro do equilíbrio. Outra coisa que a gente faz também é intercâmbios. Esse ano 

nós fomos para o Clube Med, depois fomos para uma escola em Trancoso, 

chamada Giramundo. Na nossa escola, nós só temos até o sexto ano e EJA, à noite. 

Quando os meninos passam para o sétimo ano do fundamental, lamentavelmente, 

eles têm que ir estudar fora.

Intercâmbio é quando a gente pega nossos estudantes da aldeia e os que 

estão fora e leva para fazer nosso ritual com os não índios, para que estes possam 

conhecer a gente, por nós mesmos. A gente fala um pouco do nosso povo, fala um 

pouco de nossa palestra. Faz um pouco de nossas brincadeiras com o maracá, o 

uca-uca (que é uma brincadeira com o maracá no centro, em que tem que pegá-lo, 

sem sair do círculo e acaba surgindo um jogo corporal, pois é preciso o coletivo para 

pegar o maracá). Então fazemos essa integração de brincadeiras indígenas e do 

não índio.

Um dos objetivos da escola é que a gente tenha o sexto, sétimo, oitavo e 

nono ano na escola indígena. A gente tá fazendo o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), propondo isso.

A gente está conversando com a diretora e com Arnã, minha esposa, que nós 

estamos observando que o menino que passa para o quinto ano, ele já começa a se 

distanciar, porque a outra cultura tem outros valores, então eles vão para lá e 

começam a questionar. O que dificulta a luta de autoidentificação, porque se a gente 

não se autoidentificar, aí vai ficar difícil, né?

É tão legal, a gente buscar esse processo. Hoje faço LICCEI, e é tão 

importante nós reconhecermos que a escola faz parte desse processo. O jovem que 

tá na escola indígena, já que está é um encontro da comunidade, ele participa da 

reunião com a FUNAI, a FUNASA, ele vai vivenciando a luta do povo indígena. 

Quando vem alguém da superintendência, ele está participando da reunião. Ele está 

na escola e está com a comunidade, porque a escola é esse espaço de reunião da 

comunidade. Quando a comunidade tem outras propostas, quando o Cacique quer 

falar, então os estudantes estão fazendo parte daquele processo. Então ele está 
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vendo a luta e ele começa a se identificar e essa identificação é que dá continuidade 

à luta.

Hoje na nossa comunidade, nós temos o Projeto Juventude Pataxó. Os 

jovens indígenas entre 14 e 24 anos ganham uma bolsa e começam a falar de 

identidade, território, meio ambiente, em parceria com a ONG e há um técnico, um 

parente indígena dando aula. Há os índios e outros não indígenas casados com 

índios, e há os não índios que também vão. Todavia, eu tenho minhas 

particularidades, infelizmente, alguns não índios vão para a comunidade só para se 

apropriar de alguns benefícios e direitos dos índios. A FUNAI é para os índios.

Índio você nasce, ou você é, ou não é. Existem os indigenistas, que são 

aquelas pessoas que lutam pelo direito indígena. E aí vale a pena falar, tem índio 

que não é indigenista, ou seja, não luta pelos seus direitos, está lá acomodado e tem 

o indigenista que é não índio e luta pelos direitos dos índios.

É muito importante essa minha fala porque eu sou liderança na minha 

comunidade e eu sou muito chatinho com isso. Eu começo a falar o que é um índio, 

o que é uma liderança e um indigenista. É preciso saber quais são as leis indígenas, 

a Lei 11 645/08, o Estatuto dos índios.

Só que nesse Projeto há não índios e a gente começa a perceber que os 

indígenas começam a falar uma linguagem mais nossa, mais de nossa identidade.

Um dia, no Projeto, o datashow não funcionou. Então eu pedi ao Cacique Ipê 

que contasse a história da retomada. E eu fiquei admirado de saber que os meninos 

não seriam mais os mesmos depois daquele dia.

Quando eu comecei minha pesquisa, eu não tinha filmadora, gravador, eu 

tinha acabado de comprar um computador e comecei a escrever a história. O 

Cacique Ipê não sabia escrever, mas tem mais sabedoria do que eu, ele me põe no 

chinelo.

Meu pai é não índio, tudo o que sou eu devo ao meu pai, a questão de 

valores, de falar a verdade, ter palavra, de ser honesto. Meus valores, de ser 

honesto. É meu pai, é meu herói. Minha mãe não dá nem para falar, ela é 

maravilhosa. Eu tenho nove irmãos e comigo dez. Eu trabalhava no Arraial D’Ájuda 

nasci e me criei ali. Em Porto Seguro, eu ia vender mangaba, eu acho que tinha uma 

visão de mundo meio limitada. Eu sabia que minha avó materna era índia, eu só a vi 

três vezes, e minha mãe falava. Eu sabia que minha avó era índia. Mas por meu pai 

ser um pouco tradicional, a minha mãe ficava um pouco por detrás. Então ela fica 
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assim na dela. O índio é muito tranquilo, é muito na dele, não gosta de confusão. 

Tem hora que eu estou na luta e vou falar com a minha mãe e ela diz, oh meu filho, 

não faça isso não, deixa isso Para lá! É o jeito dela. Meu pai tinha uma imagem 

negativa sobre o índio. Apesar de minha mãe ser índia. Meu pai é uma figura. 

Minhas tias diziam, esse João é uma figura. Meu pai se chama João e minha mãe 

Idalina. Eu tenho um tio índio chamado de Luís Caboclo, irmão de minha mãe, que 

gostava de tomar “umas cai boca” e sempre que ele aparecia, era bêbado. E eu 

tinha outro tio, irmão de minha irmã, que não bebia. E eu por ser muito centrado, até 

por ter meu pai como a minha primeira figura que eu me identificava, eu ficava meio 

assim, esse cara bebe. Eu ficava meio na retaguarda, mas ficava essa imagem. Eu 

tinha vontade de procurar, mas como eu tinha um grande respeito pelo meu pai. E 

tudo que eu tenho, eu devo a ele, tudo que eu fazia e faço eu falo com meu pai. 

Então esse respeito, não me deixava despertar. Eu tinha e tenho um grande respeito 

por meu pai. Então esse respeito, eu acho que não deixava eu despertar para a 

questão, para procurar. Mas eu sabia que tinha uma coisa dentro de mim, que eu 

tinha que procurar. Então eu saí de casa com vinte anos. Foi quando eu casei com 

Arnã Pataxó que eu comecei a enxergar a questão indígena. Eu já era adulto e já 

podia tomar decisões. Tanto que quando eu fui para a comunidade indígena, eu 

comecei a ir para a Aldeia, mas meu pai foi o último a saber. Eu conversava com a 

minha mãe. Tudo eu conto para minha mãe. Essa coisa de mãe e filho. Eu falava, 

minha mãe olha, eu vou para lá assim, assim. E ela me perguntava, e seu pai? E aí 

eu dizia, deixa que depois eu conto, e aí a gente vê como é que fica. E conversando, 

mostrando e ele confiando em mim, eu fui indo devagar e mostrando para ele a luta. 

Em 1970 e poucos, meu pai morava em Itapororoca, que é uma região entre 

Caraíbas e Trancoso, e quando ele veio morar em Arraial D’Ajuda, ele me contava 

que as pessoas conversavam que havia umas trezentas pessoas mais ou menos. A 

gente está sempre conversando sobre essas histórias. E ele contava que as 

pessoas que estão na Aldeia Velha são pessoas dali, a exemplo de seu Álvaro, seu 

Jonga, seu Adailton do Apaga Fogo, então essas pessoas estavam todas por ali. E 

hoje Arraial D’Ajuda tem 20.000 habitantes. E antes ninguém sabia quem era 

ninguém. Hoje é assim, olha pode vender porque esse menino é filho de João, não 

brigue com fulano porque ele filho de fulano de tal. Hoje quando eu estou na Aldeia 

eu reconheço essas pessoas, e percebo a união da Aldeia Velha. Era preciso uma 

liderança que se preocupasse com essa questão. Eu hoje sou uma liderança e me 
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preocupo também com essa questão. Eu procuro ajudar ao máximo a minha 

comunidade, é por isso que eu participo, sou meio enfático, mas é porque há 

sempre a preocupação de cuidar do meu povo. Lá dentro eu sei quem é P5, seu 

Álvaro e se alguém fizer alguma coisa, a gente pode dizer, não rapaz, não faça isso 

não porque fulano é filho de fulano. Todos nós somos parentes, nós temos que ter 

respeito uns aos outros. A gente não tem que brigar com a gente não. Outro dia, eu 

falei em uma reunião, em que a comunidade teve uma divergência, eu disse, vamos 

parar com isso, porque nós não precisamos brigar, porque nós somos parentes. É 

isso que eles querem que nós sejamos desunidos. Nós temos que juntar nossas 

forças e deixar para brigar lá fora, pelos nossos direitos, é isso que nós temos que 

fazer. Aí eu tomei a palavra, e a gente deu uma amenizada. Foi isso que me fez 

assumir essa responsabilidade. 

Porque que eu demorei. Essas histórias, imagens que meu pai me passava, 

fazia com que eu negasse minha raiz. A imagem que meu pai passava, era uma 

imagem negativa, que meu tio era preguiçoso, e ele não falava só de meu tio. Eu 

acho que ela dava uma generalizada. E aí eu fiquei com isso. Hoje, é diferente, hoje 

a nossa conversa é interessante. Ele tem essa visão fechada. Ele vê um índio é diz, 

que índio que nada, esse eu vi nascer. E a gente vai explicando, o que houve. Aí, eu 

começo a conversar com ele e a explicar o que houve. E ele fica, que nada, você é 

muito esperto, rapaz. Hoje, eu falo das minhas lutas, a gente conversa.

A minha mãe, que é indígena, por que ele se apaixonou por ela? Não é 

interessante? A minha mãe fica, “oh João, não é assim não!” Ela, às vezes, brigava 

com ele, porque ele estava falando dos parentes, dos irmãos dela. Mas, no entanto, 

meu pai dizia, eu adoro D. Maria, que é minha avó. Ele dizia, ela nem fede, nem 

cheira. Ela chegava, ficava no cantinho dela lá. Ela ia, eu me lembro de uma cena, 

na hora de almoçar, para um cantinho e sentava agachada e pegava o prato nas 

mãos. Ela não sentava em lugar nenhum para comer. Ela comia agachada, pegava 

a comida e fazia uns bolos com as mãos e comia quietinha na dela. Eu tenho essa 

imagem na minha cabeça. É uma das poucas imagens que eu tenho de minha avó. 

E, no entanto, meu pai adorava minha avó. Gostava de minha avó, ela era mulher 

trabalhadora, quando ela chegava lá, ela tinha um respeito. Então eu não sei 

assim... E minha mãe é essa minha avó, uma mulher muito trabalhadora, muito 

respeitadora, criou nós. Mas de vez em quando, ela retrucava com meu pai, quando 

ele falava da família dela. Mas nós sempre conversamos muito, eu e minha mãe. O 
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meu pai, adora Arnã. Cara é muito interessante. Ele tem uma imagem lá, mas adora 

Arnã. Ela é inteligente, uma mulher trabalhadora.

Meu pai, a história dele é assim. Primeiro, a minha avó paterna teve ele, e 

deu ele, quando ele era pequeno, ele não teve mãe. Ele nunca conheceu o pai dele. 

Tanto que quando há um problema lá em casa com ele, as minhas irmãs falam logo, 

vá P5 conversar com ele, pois ele puxa seu saco. Mas nós nos entendemos. Eu me 

dou muito bem com meu pai. Então, meu pai foi criado por essa outra família, ele 

não conheceu o pai dele. Não é porque é meu pai, não, mas ele é um homem muito 

trabalhador, meu velho é um cara que eu tiro o chapéu. Então essa família explorava 

ele. Ele fazia as roças, tudo. E aí, depois que ele fazia, as pessoas que o criavam se 

apossavam das plantações dele. Eu acho que essa coisa de as pessoas se 

apossarem do que era dele, não sei. Ele começou a ficar assim. Eu sei que ele é um 

pouco revoltado com isso.

 Quando a minha avó, a mãe de minha mãe precisou, ele a ajudou muito. 

Tudo que meu pai fez, foi fruto do trabalho dele. Ele usa muito essa expressão forte 

de “Acordo”. Ele não gosta dessa questão de direito, de que o índio tem direito. Ele 

trabalhava em um local, as pessoas acertavam com ele, é dez reais, é dez reais. Se 

o acordo é X, tem que se pagar X. Ele não tem esse negócio de justiça, de botar no 

pau. Ele trabalhou durante mais de dez anos para uma pessoa, o patrão, e na hora 

que minha irmã ficou doente, essa pessoa não o socorreu. Ela veio a morrer. Essa 

história é muito triste. Ele é um pouco revoltado com tudo isso.

Meu pai me vê hoje na escola indígena, eu sou suspeito para falar, mas eu 

acho que ele tem uma grande admiração por mim. Mas você é um caboclo diferente, 

você é trabalhador, cuidado para você não ficar preguiçoso lá. Mas você é 

inteligente, você é danado. Daqui a pouco, você é cacique lá. Ele vê a minha luta, 

mas não dá o braço a torcer. Mas no fundo, eu vejo que ele vê a minha vida e tem 

admiração. Mas a criação dele, a forma foi muito difícil.

Eu vejo que tiraram muita coisa de meu pai, a mãe, o pai, os trabalhos que 

ele fez, o patrão que não o ajudou, quando ele mais precisou. Uma filha dele teve 

quer ter retirada a vida. Você veja o que isso significa na cabeça dele. Então, a partir 

daí, eu tinha doze anos, eu comecei a vender peixe com ele. E ele começou a lutar 

para ter as coisas dele. Eu acho que essa imagem bem televisa: “O índio se 

apossou da terra x, o índio fez não sei o quê, o índio tem direito a isso”, parecendo 

que as outras pessoas não têm. É essa a imagem que fica na cabeça dele. A gente 
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paga um preço por isso, a gente faz com que as coisas aconteçam. Então, é essa 

imagem que fica e nós pagamos

Quando nós fazemos uma reivindicação, quando nós fechamos uma pista, 

nós respondemos processo. Alguns caciques nossos respondem. Não venha dizer 

que é fácil assim não.

Quando um índio chega a reter um funcionário da FUNASA. A imagem é 

muito errada que passam. É porque nós estivemos lá, várias vezes, falando que tem 

pessoas doente, pedindo para levar os documentos e nada saí. Mas quando você 

pega um funcionário, aí eles telefonam para Porto, para Brasília, para qualquer 

coisa, eles vão e dão um jeito. Mas aí, as autoridades nos processam, prendem o 

cacique. Então nós pagamos o preço da luta. Eu mesmo estou a quinze dias 

afastado de minha família, buscando conhecimento para minha comunidade. É um 

preço que se paga.

Quando eu estou com meus alunos, eu falo: quando vocês forem para 

qualquer lugar tenha atenção, a gente tem que ter cuidado, porque quando forem 

falar não é P5, Arnã ou fulano, mas é o índio. A notícia que aparece generaliza para 

todos os índios. Ela não diz foi fulano, foi cicrano, mas foi o índio. Então, quando eu 

venho a Salvador, para qualquer coisa, eu não estou sozinho, eu estou com 180 

famílias em minhas costas, eu estou representando 800 pessoas, somente da minha 

comunidade, afora a representação de todo o povo Pataxó. Então é muita 

responsabilidade.

Então a relação com meu pai, foi mudando, ele foi se transformando e hoje, 

ele tem muito respeito, e aos poucos ele melhorou bastante.

Na escola, eu trabalho com EJA, estudantes com 15, 16 e 18 anos, trabalho a 

autoidentificação. Falamos da Lei, dos artigos, da FUNASA, da FUNAI, de como nós 

devemos fazer valer os nossos direitos. Nós, ultimamente, temos uma grande 

preocupação e temos falado, brigado e lutado muito para que tenhamos 

administradores da FUNASA índio, da FUNAI índio, nessas instâncias, que esses 

cargos tenham índio. Que nós possamos chegar ao governo. Que seja a gente 

mesmo a cuidar da gente. Só um índio para cuidar melhor dos parentes. 

Aí a gente também entra em outra relação interessante, quando um índio está 

no poder, ele é índio e é governo. O Sadrack e o Uelson estão na DIREC e eles 

estão passando muitas dificuldades. E, muitas vezes, o índio é responsabilizado por 
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uma estrutura que o governo não está dando. Então, ele tem que estar sempre 

dialogando com a comunidade para que ela compreenda o que está acontecendo.

Eu e o Sadraque conversávamos e ele me falava das dificuldades. No caso 

do Sadraque, a grande reflexão é a seguinte, o que faz a diferença para você estar 

na DIREC? É o apoio da comunidade indígena. Você está lá em nome da 

comunidade, há um respaldo de todos, você não está sozinho. E se você não está 

conseguindo fazer a coisa ir como deve, então, você deve voltar nas bases, procurar 

saber o que as lideranças e o Cacique podem ajudar, de modo a que as pessoas 

possam ajudar. A reflexão deve ser feita. A vaidade é uma coisa que nós temos que 

sempre questionar. Hoje eu estou na FUNAI, na FUNASA, e sou índio, e ninguém 

vai me tirar. Então vou me acomodar? Não, temos sempre que pensar nos 

problemas do povo índio. São várias reflexões que a gente vem fazendo. 

Eu cresci muito, depois que eu vim para minha comunidade, quando eu vi 

minha raiz, quando eu descobri que sou P5 Pataxó. As lutas que vem acontecendo, 

tem um propósito. É preciso eu chegar lá e passar tudo para minha base. Olha eu 

tive em tal lugar e aconteceu isso assim assado. O cacique faz isso. E isso tudo 

acontece na escola, a nossa escola é a comunidade. Muitas vezes, nós não 

sabemos a o que é a escola e o que é a comunidade, é como se fosse uma coisa 

só.

A escola serve tanto na hora da reivindicação como para a educação 

científica, sistemática, sei lá, esses nomes todos que dão, sei lá. Mas ao mesmo 

tempo, os processos que nascem na comunidade partem da escola, porque os 

professores são grandes lideranças dentro da comunidade, até por conta do domínio 

da escrita, e por conta de uma boa parte da comunidade não saber escrever, toda 

hora chega alguém para que o professor faça um documento. Oh, professor, o 

senhor pode escrever? O professor em si, já uma liderança pelas contribuições que 

dá a comunidade.

 

6.1.2 Voz professor Pataxó – Coroa Vermelha

Eu sou P6 Pataxó, indígena de Coroa Vermelha, tenho 34 anos. Bem eu na 

minha infância, como se diz de aluno, eu comecei estudando aos sete anos, em uma 

escola da FUNAI, era uma escola federal na comunidade indígena de Barra Velha,  

no município de Porto Seguro. Naquela época, a gente ia para escola aos sete anos 
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de idade. Era uma escola daquela tradição, tradicional ainda, em que as professoras 

eram bastante rígidas. Se você não aprendia aquilo, você ficava de castigo mesmo 

com o joelho no chão, de palmatória essa questão de... Então com isso, eu acho que 

essa forma de aprendizagem, deixava a gente um pouco constrangido em sala de 

aula porque você ficava com medo de participar das aulas. Ficava com medo de a 

professora passar um conteúdo em que você não aprendia mesmo. Eu tiro por mim  

que eu não aprendia, eu memorizava, por exemplo, uma pequena frase, ela passava 

e eu lia várias vezes. Memorizava aquilo ali, para que quando chegasse a chamar, 

eu e cada um para poderia ler. Eu falava de acordo com o que eu ouvia, não porque 

eu tinha aprendido mesmo...Eu repeti da 3ª para a 4ª série, acho que dois anos...

Era uma dificuldade muita grande quando a gente terminava o ensino de 1ª a 

4ª série, pois para você sair da aldeia para estudar na cidade, porque lá não tinha... 

Era muito difícil. Então aí, isso aí acabou atrapalhando o nosso povo, da minha 

idade, naquela época. Eu fiquei muito tempo parado. Quando eu entrei na 5ª série, 

depois eu vim morar com a minha irmã em uma outra comunidade Santa Cruz de 

Cabrália que hoje é Coroa Vermelha,  eu comecei a estudar na escola de não 

indígena,  eu comecei a fazer de 5ª à 8ª ano, que naquela época era assim. Fui 

estudar numa escola não indígena. Uma escola assim, que você sentia algo um 

pouco acuado, um pouco acuado nessa escola. O preconceito hoje existe, mas não 

existe, se comparado com aquela época. O preconceito era muito forte para aquela 

época. Tinha muito rivalidade de índio com não indígena e a gente chegava à escola 

do não índio, naquela época, você sentava lá no cantinho da sala. E se alguém 

chegasse e perguntasse se você era índio, na escola, você falava que não era índio. 

Fiquei com medo mesmo de sofrer preconceito, de sofrer agressão física. Isso 

acontecia muito, naquela época. É tanto que essa escola aonde eu estudava que 

era no município de Cabrália, na cidade de Santa Cruz de Cabrália, eu comecei 

fazendo o sexto ano e eu não consegui terminar todos os meus estudos, eu saí por 

esse motivo mesmo... de agressão. Você ficava com medo, ou você ia com dois ou 

três colegas seus para a escola ou esperava o ônibus até a aldeia. 

Então, tinha tudo isso. Isso impedia a gente de desenvolver a aprendizagem. 

Isso era constrangido mesmo, a gente levava aquilo ali, só com força mesmo de 

vontade para aprender. Então eu parei, estudei a 5ª e a 6ª série, nessa escola e 

parei. Voltei para a comunidade onde nasci em Barra Velha.
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Na escola não indígena, os professores tratavam a gente normal, mas não 

era com eles o problema,  era com os próprios alunos. A gente sempre era inferior, 

entendeu, sempre era inferior aos demais. Para você fazer trabalho, mesmo, 

ninguém queria aceitar você, nesse sentido, para fazer trabalho. Isso, isso, olha, isso 

é triste né, é uma realidade. Acredito que os demais também sofriam esse tipo de 

discriminação. A gente não podia fazer nada né, a gente tinha que tá lá mesmo para 

ver se conseguia uma coisa  melhor para gente, de interesse para nossa 

comunidade.

Aí eu, voltei para Aldeia, onde eu nasci e comecei a estudar desde a minha 

infância. Como eu disse era uma escola federal, da FUNAI. E minha irmã dava aula 

lá, e ela começou a me levar para lá. Então eu fui aprendendo, fiquei um ano 

acompanhando o ensino infantil e fundamental, ajudando e aprendendo. Depois de 

um ano, ela conseguiu um contrato para que eu pudesse trabalhar dando aula, era 

para dar continuidade a uma turma que ela já trabalhava. Na época, eu tinha 23 

anos e aí eu comecei a trabalhar na turma que ela estava, que era uma turma de 

segundo ano do ensino fundamental.

Desde 1996, que eu sou professor. Em 1996, fui voluntário. Em 1997, eu 

comecei a trabalhar como professor indígena contratado pela Prefeitura de Porto 

Seguro. Só que eu fui para sala de aula, e eu não tinha uma formação de ensino 

médio, eu só tinha a sexta série do ensino fundamental. E essa era uma realidade 

total de minha comunidade e das demais comunidades indígenas da região, e acho 

que da Bahia.

Era uma necessidade muito grande de professores indígenas. E todos eram 

assim, sem formação. Era uma necessidade muito grande de cada um de nós, 

professores indígenas, termos uma formação. Uns tinham parado na quinta série do 

ensino fundamental, outros na sexta série, na sétima e assim por diante. Aí houve a 

necessidade de esses professores terem o ensino médio. Foi criado então o 

magistério indígena, consequência de uma reivindicação nossa, de todo o povo 

indígena, fruto de muito trabalho. Tivemos várias reuniões no IAT, na SEC para 

acontecer esse curso e aí em 1998, se eu não me engano, iniciou o magistério 

indígena, essa é a trajetória de nossa formação. 

Nós éramos 110 professores indígenas de toda a Bahia, Tuxá, Kiriri, Pataxó 

Hã, Hã, Hãe, Pataxó, Pataxó do Extremo Sul e Pataxó do Baixo Sul e de outros 

povos. Então estudando e trabalhando. E nós estudávamos e continuávamos 
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trabalhando, era um curso a distância. Nós passávamos um mês tendo aula e 

depois voltávamos às comunidades, para a escola. E continuávamos sendo 

professores, trabalhando.  A escola melhorou muito, nós conseguimos entender 

melhor a nossa cultura e a educação. Foi um avanço para comunidade, para escola, 

em termos culturais e de aprendizagem, era um grupo muito unido, uns ajudavam os 

outros. O grupo era muito esforçado, forte, e nós conseguimos avançar na educação 

em nossa região, eram, de nossa Aldeia, o Aurenilson, a Anali, que agora está 

fazendo mestrado em Letras, o Genival, o Tião, o nosso grupinho. A escola teve 

uma avanço. Nesses encontros, a gente conseguia se fortalecer, a gente via que 

essa era a realidade de todos e nós buscávamos levantar a nossa estima, um apoiar 

o outro, pois a nossa estima estava muito baixa, de tanto as pessoas não indígenas 

falarem que nós éramos inferiores. Muitos não indígenas falavam que a gente não 

tinha capacidade para ser professor, para estar na sala de aula. Mas com muito 

esforço, a gente foi a luta mesmo, e nós conseguimos completar o nosso curso.

E aí, todos nós que não tínhamos o magistério, conseguimos terminar. 

Demorou, seis anos, mas nós conseguimos. Tem ainda uma turma que se formou 

em 2010, nesse ano. Aí eu comecei a trabalhar nessa escola, da quarta série, ela foi 

avançando para quinta série. Nós tínhamos em torno de no máximo 25 alunos, que 

foi uma reivindicação nossa. Nós não queríamos uma sala com 40 alunos ou  30 

alunos. Porque a gente via que isso não trazia nada de conforto, nem para quem dá 

a aula, nem para os meninos. Em uma sala com 35 alunos, você não vai conseguir 

passar um bom conhecimento, um bom conteúdo para os alunos, a gente percebia 

que mais que 25 alunos, a gente não tinha como dar atenção, a gente sentia isso. 

Foi uma reivindicação nossa.

Para o indígena, ter um professor indígena é diferente, pois nós temos uma 

linguagem totalmente diferente de um professor não indígena. Quando alguém 

chegava, não indígena, para dar aula para gente, eles iam sem nenhuma formação 

sobre a questão indígena, eles tinham a formação deles, mas eles não tinham, em 

termos de conhecimento indígena, nenhuma formação. E aí, muitas vezes, isso 

trazia conflito para própria escola. Como e de que forma? De que forma seria esse 

conflito? Eles tinham um padrão de dar aula e chegavam às comunidades indígenas, 

em nossa escola, e queriam implantar, tipo, senta aí menino e vamos escrever, só 

olhando pro quadro e pro papel. Ou querendo implantar uma forma que a gente não 

estava acostumado. O não indígena queria dar sua aula e pronto, estava muito 
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preocupado com a hora. O menino tinha que passar o tempo todo dessa forma. E 

isso não é nosso modo de trabalhar.

Nós, professores indígenas, quando vamos trabalhar Geografia, comentar 

sobre os rios e o livro fala da margem esquerda e direita do rio, na aula do não 

indígena, o menino ficava sem entender. Então, na aula de professores indígenas, 

nós pegávamos os meninos e nós levávamos eles para conhecer o manguezal. 

Vamos entrar aqui e ver as espécies de seres vivos que lá tem, e já ia a aula de 

Biologia. E lá a gente ia mostrando mesmo, para o menino os braços do rio, ele ia 

vendo as margens esquerda e direita do rio, ele vê e percebe a realidade. Ia para a 

praia trabalhar a parte de oceano, trabalhar mesmo com a natureza. E o não 

indígena, não tinha essa forma de trabalhar. Ele queria mesmo era dar a sua aula de 

forma tradicional. 

Nós não nos preocupávamos com o tempo, com as horas, nós queríamos é 

que os meninos aprendessem a partir do que eles conheciam. Esse é nosso modo, 

de passar a nossa cultura e a importância da natureza.

6.1.3 Voz professor Pataxó – Prado 

Eu sou P7, professor Pataxó, do município do Prado, Aldeia Águas Belas, 

meu nome indígena é Hayô Pataxó, eu tenho 28 anos, sou responsável pela 

Educação Escolar Indígena - EEI na DIREC 9 (Teixeira de Freitas). Bem a minha 

família foi quem me deu condição, a oportunidade de eu estar fazendo o que faço 

hoje, bem como de eu ter iniciado a docência. Meu envolvimento com a escola 

começou em 1989, na época, eu tinha uma prima chamada Edileuza que dava aulas 

lá em Águas Belas. Lá não existia escola, pois no município de Prado, falando 

especificamente do Prado, a gente nunca teve uma escola, nunca fomos 

contemplados com construções de escolas indígenas, o município do Prado sempre 

tratou muito mal a educação indígena. Até hoje, inclusive, nós vivemos o reflexo 

dessa situação. E nesse meio tempo aí, entre 1989 e 1990, essa prima minha  ela 

dava aulas para adultos, lá em Águas Belas, em uma casa de taipa na comunidade, 

e nesse período, a Prefeitura  Municipal do Prado, na época, o prefeito de nome  

Barreto mandava para a escola uns livrinhos chamados de “ABC”.
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FIGURA 8 – ABC da Infância. Fonte: Livraria Francisco Alves,1954.

Ela, a nossa prima, foi uma das pessoas responsáveis por mandar esses 

livrinhos do “ABC” para nossa casa. E minha mãe, que não tem também formação 

nenhuma, que só tinha a primeira série, mas sabia assinar o nome, o ABC e a 

escrever um pouco. Minha mãe então reunia os alunos indígenas, as crianças 

daquela região em uma Farinheira que tinha lá, e a gente estudava com as outras 

crianças e ela ensinava a gente a escrever o nosso nome. Isso em 1989, o nome de 

minha mãe é Maria. A gente reuniu ali, um grupo de 15 alunos mais ou menos, entre 

eu, meus irmãos mais novos e os outros que moravam ali perto. Fomos todos 

alfabetizados dessa forma.

Nesse meio tempo, mais ou menos um ano depois, uma empresa, do Rio de 

Janeiro, fundou uma Escola Agrícola não indígena, numa localidade indígena 

denominada hoje de Aldeia Tauá, e que na época era chamada de Veleiros. Essa 

escola agrícola era para atender as populações de Tauá, Craveiro, de Águas Belas 

e regiões circunvizinhas.

Essa escola existe até hoje, é a Escola Agrícola Santa Rita de Cássia, aí eu 

iniciei meus estudos lá, em 1991. De 1989 a 1990, eu estudava na farinheira e no 

fundo de casa. 
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Depois, a partir de 1991, eu, meus irmãos e outros alunos indígenas 

começamos a estudar nessa Escola Agrícola da primeira série até a oitava série do 

ensino fundamental.  

 Essa escola era período integral, quem estudava de manhã trabalhava na 

agricultura à tarde e quem estudava à tarde, trabalhava na agricultura pela manhã. 

O trabalho era pesado, a gente capinava, plantava, inclusive, nós beneficiávamos 

todo o terreno dessa escola. Está lá ainda, para todo mundo ver, era o pago que a 

gente dava. E a gente era até mal alimentado, a gente comeu farofa de água com 

ovo. Eu me lembro até hoje, foi um processo difícil para gente estudar. Eu me 

lembro até hoje, não foi fácil para gente estudar. Sem falar, também, que era um 

percurso longo que a gente andava, cerca de sete quilômetros a pé, diários, para 

gente chegar na escola. Não havia transporte escolar na época, isso é um fato real, 

muitos outros vivenciaram isso comigo também. 

Na época, a gente tinha muita dificuldade para estudar, mas a gente tinha o 

prazer de estar estudando com os outros colegas. Foi uma pena que na época, a 

FUNAI não tivesse pensado em fazer uma escola indígena utilizando a experiência 

de nossos velhos. Eu fui alfabetizado, antes primeiro eu recebi a educação de minha 

família e fui muito bem educado, me refiro aqui a educação escolar. Na mão de 

meus pais, eles sempre me ensinaram e pediram para eu seguir e fazer as coisas 

corretas. Se hoje eu faço algo errado, não foi porque eles me ensinaram, é minha 

responsabilidade. Infelizmente, às vezes, na vida, você se desvia das orientações 

dos pais.

 Em 1998, eu fui estudar em Cumuraxatiba, havia Aldeia Cahy, que foi 

fundada em 1997, era a primeira aldeia indígena, aí em 2000, concluí o ensino 

médio lá. Em 1999, antes de concluir o ensino médio, eu já fazia alguns trabalhos na 

escola indígena, na área de educação ambiental. Foi a partir desse momento que eu 

desejei trabalhar direto com a docência. Porque lá no Prado, a gente tem uma 

colônia de pescadores. E o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), nessa época, incentivava a criação de associações 

ou colônia de pescadores indígenas e pescadores locais também. 

A partir daí, o IBAMA começou a realizar palestras, orientações, cursos sobre 

sustentabilidade, capacitando os pescadores. E eu me interessei muito por isso, e 

eu comecei a me integrar às comunidades, inclusive os meninos de Barra Velha. 
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De 1999 a 2002, eu fiquei trabalhando como orientador de educação 

ambiental. E, nesse período, foram formados alguns grupos para serem 

multiplicadores ambientais em Barra do Cahy e outras regiões, e eu passei a ser um 

formador de multiplicadores. Eu sempre trabalhei na agricultura, eu fui criado na 

agricultura. Meu pai plantava feijão, mandioca e milho, fui criado fazendo isso, e a 

experiência no IBAMA me ajudou muito.

Em 2003, eu tive minha primeira experiência na docência. Trabalhei um ano 

como voluntário na escola indígena de Águas Belas, depois fui contratado, no ano 

seguinte, para atuar em Águas Belas. Após ser orientador do IBAMA, eu acabei 

aprendendo a usar um quadro. Antes disso, eu tive uma passagem rápida na 

Reserva da Jaqueira, em Coroa Vermelha, eu trabalhava lá com o resgate cultural, a 

afirmação cultural, entre os anos de 2002 e 2003.

Em 2003, em Águas Belas, fui direto ser docente de jovens e adultos, em um 

Programa Governamental chamado de “Alfabetização Solidária”, dei aula, para o 

primeiro ano, somente a estudantes indígenas. 

Eram indígenas bem mais velhos do que eu. Na verdade, eu aprendi muito 

com eles, foi uma experiência sem palavras, eu aprendi muito. Eu fico muito 

orgulhoso de ter contribuído com eles, mas eu aprendi muito mais com eles. E na 

verdade a maior experiência que eu tive, foi a troca com os meus colegas, a troca de 

experiências.  E lá eu tinha chegado com a visão de dar um conteúdo, por exemplo, 

eu cheguei no primeiro dia de aula com estudantes indígenas jovens e adultos  para 

dar as primeiras operações expressões matemáticas. Mas aí, veio a minha grande 

surpresa, eles me disseram que já sabiam e queriam mais.  Eu, mesmo, ia pronto 

para escrever tudo no quadro. Ia com um papel, tudo pronto, mas quando eu 

cheguei lá, percebi que a vida deles era muito importante, muito rica.

Eu tinha o desejo, mas eu tinha que aprofundar mais meus conhecimentos 

para poder trabalhar com os meus amigos da EJA indígena. Aí eu tive que procurar 

ajuda com uma coordenadora, minha amiga. Eles tinham a prática da vivência, eles 

já sabiam contar. Aí eu estudei mais, tive treinamento e adquiri uma maior 

capacidade para ajudar. Era uma sala multisseriada. Eu consegui aprimorar alguns 

alunos indígenas que eram analfabetos, mas que aprenderam a assinar o nome e 

identificar o nome deles. Essa troca era justamente isso, eles tinham saber próprio, e 

eu aprendia com eles, e trocava meus conhecimentos com os deles. Eu comecei a 

trabalhar a cultura corporal, os nossos rituais.
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Em 2004, eu trabalhei na alfabetização de crianças indígenas, na educação 

infantil. As crianças, a partir de seis anos, aprenderam a cantar as nossas músicas, 

o Auê Pataxó, aprenderam nossa cultura. Eu era muito feliz na sala de aula.

Em 2009, passei a ser coordenador de educação escolar indígena (CEEI), 

mas acho que com a bagagem que a gente tem, a gente poderia contribuir muito 

mais na sala de aula. Mas eu fui indicado pelas comunidades indígenas da região 

para representar o povo Pataxó e assumir essa coordenação. E, muitas vezes, a 

gente fica meio engessado, sem poder fazer o que você quer. Por exemplo, a gente 

é professor e, muitas vezes, tomamos um curso com o objetivo de nos capacitar, de 

melhorar a educação do povo indígena, de modo que a gente possa ofertar uma 

melhor educação para os nossos alunos indígenas.

E, na minha opinião particular, esses espaços não contribuem tanto para a 

formação de nossas crianças, jovens e adultos como comparado a quando estou em 

uma sala de aula. Pois, a vivência, andando pelo mundo afora, as discussões são 

importantes.

O cargo de CEEI na DIREC é importante, é uma conquista nossa. Mas esse 

cargo ainda precisa ser dotado de maior poder decisão e autonomia para o povo 

Pataxó e para as comunidades indígenas. Hoje, a gente está muito preso a um 

sistema burocrático, que é considerado normal, mas que impende a gente de 

realizar muitas ações que seriam importantes para as comunidades indígenas.

Quando nós fazemos um curso, devemos fazer a troca das experiências 

exitosas imediatamente. Mas o problema burocrático da DIREC, na qual atuo, bem 

como o de ordem financeira atrapalham muito a troca imediata de experiências, pois 

a DIREC não fica dentro da nossa comunidade, ela fica muito longe da comunidade 

indígena. 

A gente para fazer a troca de experiências de cursos, viagens e assuntos 

importantes. A gente tem que se organizar, fazer um planejamento, solicitar 

recursos. E a gente não sabe quando e se o recurso irá chegar.

Na realidade, o nosso desejo, o nosso propósito, enquanto indígena e 

representante da comunidade é de que toda e qualquer ação de qualificação 

educacional seja trocada imediatamente com a comunidade indígena. Mas nós 

dependemos de recursos e da burocracia da DIREC. 

A máquina da Regional não está na nossa mão. No Estado, nós temos trinta e 

três (33) DIREC. Dessas 33 DIREC, oito (8) DIREC possuem Coordenação de 
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Educação Escolar Indígena que buscam defender as questões das comunidades 

indígenas e marcar as diferenças de cada povo, para as DIREC. Em sua totalidade, 

as CEEI são as vozes das comunidades indígenas.

Os nossos desejos se deparam com uma gestão burocrática. Para o povo 

indígena da Bahia, a experiência de gestão indígena em órgãos do Governo do 

Estado é nova. Para mim mesmo, eu não tive preparação teórica para exercer um 

cargo de gestão. Tive que aprender na prática, pois a maioria das DIREC não há 

indígenas, então há muito embate. E se você não sabe argumentar com o não 

indígena, esse fica só no embate e não resolve as coisas.

Há situações específicas, que se nós partimos para o embate com os não 

indígenas, haverá só prejuízos. Então, a questão de ir para o embate, ela só deve 

ser realizada por nós, representantes indígenas, quando se tratar de tema amplo, 

senão a gente pode prejudicar muito mais o nosso povo, os colegas, um pai de 

família, uma merendeira indígena que está lá. Então a gente tem que se conter. 

Para mim estar no cargo ou deixar de estar cargo, não vai ser tão importante, 

quanto uma sala de aula. A gente pode estar numa reunião e pedir para sair do 

cargo. Mas isso não pode ser feito, sem que a comunidade tome ciência, pois esse 

cargo não sou eu, mas sim a comunidade. Eu sou responsável, no Prado, por  

oitenta e um (81) funcionários, somando pessoal de apoio, merendeira, porteiros e 

professores.

No Prado, nós temos três (3) escolas núcleo, e tem sete (7) escolas 

chamadas de anexos e 11 (onze) adendos com escolinhas pequenas. Dessas 

escolas, nós temos a Escola São José que é de Ensino Médio.

Todas essas pessoas são pensadas, é dessa forma que nós tentamos 

sobreviver nesse clima, para não prejudicar a nossa educação indígena. A gente 

deu um passo, uma caminhadinha, que para mim é muito importante, foi um avanço. 

Todavia, há indígenas que não pensam assim. 

Eu penso que as CEEI são muito importantes para a educação indígena. A 

gente precisa consolidar a educação indígena no Estado, no município e a nível 

federal.

A Lei 11 645/08, é preciso esclarecer a necessidade de se capacitar os 

educadores(as). Há educadores(as) que podem prejudicar muito mais que aprender.

Minha família está toda viva, meu pai e minha mãe estão vivos. Eles veem a 

minha atuação com bom grado. Desde que eu estou na luta, eu tenho feito de tudo 
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para melhorar a educação indígena. Meu pai tem oitenta anos, está velhinho, e o 

nome dele é Feliciano. O que ele pode me dar de conselho, ele tem me dado, e eu 

tenho acatado, porque, para mim, essa é a educação de berço, aquilo que nos foi 

dado pelos pais deve sempre ser cobrado. O pai sempre está dizendo “meu filho 

você fez isso? E isso?”. Então você acaba colocando aquilo na cabeça e aonde você 

for, você leva consigo. São práticas que você leva para docência. São práticas, que 

quando eu voltar para sala de aula, eu irei ensinar para meus alunos indígenas. Que 

devem se tornar cidadãos conscientes de sua história, precisam defender a nossa 

causa e manter viva a nossa história.

O povo Pataxó sempre viveu à base de sua luta, de sua resistência. Em 

determinada época, o nosso povo teve uma história de massacre, de fatos terríveis 

que aconteceram na década de 1950, de 195142, esse fato ficou conhecido como  

“Fogo de 51”, inclusive atingiu diretamente a minha família.

 Foi na época de meus avós, que eles tiveram que fugir de um lugar chamado 

Saubara por conta da perseguição. Houve mulheres indígenas que passaram uma 

situação que eu não posso nem falar (fica um silêncio). E a gente busca na escola 

ensinar a nossa história que não está nos livros. Hoje, muitos novos não passaram 

por esse fato trágico, mas as famílias antigas passaram por isso. E há famílias que 

não comentam sobre assunto. Esse não comentar se deve ao fato de tido muita 

violação dos direitos humanos, violação mesmo do gênero humano. Toda violação 

que se possa imaginar. Essa coisa não é dita por uma pessoa mais velha, em 

momento nenhum, ela jamais vai comentar sobre esse fato. Meu pai foi vítima desse 

fato, a minha não vivenciou porque ela estava em casa e correu. Mas meu pai 

estava no centro do local e sofreu muito. Essas coisas aumentam o nosso 

sentimento de dor. 

 Temos que mostrar a nossas crianças que nós sempre lutamos e 

sobrevivemos. Conseguimos nos reorganizar em diversas aldeias, hoje nós temos 

em torno de 28 aldeias. E a gente conseguiu se reerguer e eles queriam nos 

extinguir. Nós conseguimos reverter esse quadro. E hoje nós temos que contar 

esses fatos, não para promover ações negativas, mas transformar esses fatos em 

42  “O fogo de 51”, segundo Cesar (2002), está na memória do Povo Pataxó como um fato monstruoso contra o povo 
indígena Pataxó. Os fatos não são preciso, mas sabe-se que alguns indígenas Pataxó foram convidados por dois forasteiros 
para irem até a região de Corumbau. Essa ida, possivelmente, por questões políticas, foi interpretada como invasão pelo 
aparato policial que reagiu violentamente, invadindo as terras Pataxó em que hoje está a Aldeia Velha. Indígenas foram 
mortos, casas foram incendiadas e muitos Pataxó tiveram que abandonar suas terras.
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registros históricos. De modo que a criança, o indivíduo cresça sabendo que ele é 

parte desse processo. E que se ele está ali é porque alguém viveu esse processo. A 

gente está aqui hoje, mas tem consciência da luta do povo Pataxó. E eu sou grato a 

todos, a meu pai principalmente. Ele não foi cacique, mas é um índio antigo da 

região e eu agradeço muito por tudo que ele lutou nessa época. Ele tem um caráter 

incontestável. Eu agradeço a todas as lideranças que lutaram pela questão de 

território. 

Eu tento no meu subconsciente, no meu ego, trazer os nomes delas dentro de 

mim. Às vezes, eu gosto de refletir sobre as dificuldades enfrentadas por essas 

lideranças, os mais velhos. Inclusive imaginar o seu sofrimento, como foi o caso das 

lideranças de Barra Velha que caminharam até o Rio de Janeiro a pé. Eu fico 

imaginando como os companheiros sofreram para que nós pudéssemos estar aqui. 

Para aprender com eles.

A gente se sente até um pouco magoado, sabe. Não aquele rancor de deixar 

a gente doente. Mas isso é uma coisa que marca a gente, enquanto filho, enquanto 

neto, isso pesa muito, principalmente, a gente que é índio. A gente tem um gênio 

bom, mas ao mesmo tempo tem um gênio complicado. Eu falo por mim mesmo. Às 

vezes, eu sou tão bom que eu consigo compreender o próximo. Se eu percebo que 

o próximo que entrar em contenda comigo, eu prefiro deixar para lá há ter que entrar 

em discórdia com ele. 

Esses fatos, do chamado “Fogo de 51” pertencem à história Pataxó, e eu, 

como educador me sinto na obrigação de falar dessa história, não só na escola, mas 

em conversas com as crianças, com os jovens. Isso serve para fortalecer em nossas 

crianças o sentimento de ser Pataxó. Hoje, eu digo que o que vai manter a gente 

unido, é esse sentimento de ser Pataxó, enquanto irmão, enquanto índio. A gente 

tem que estar pronto para defender o companheiro em uma situação mais 

problemática. Nossas crianças indígenas precisam aprender esse valor, elas são o 

nosso futuro. 

Hoje, eu já estou com quase trinta anos e a gente já está numa idade que 

precisa distribuir o que aprendeu. É claro que o aprendizado nunca tem fim. 

A minha vida de estudante está complicada, a gente é aluno do LICEEI. A 

gente estava conversando sobre a formação superior dos docentes indígenas que 

estão na sala de aula, de como isso é importante. 
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Hoje é preciso a gente dialogar em torno do que a Ciência afirmou. Isso é 

óbvio. A ciência em geral, ela não é um mandamento exato. A ciência pode ser 

contestada, mas para que alguém conteste a ciência é preciso ter mais propriedade 

do que está registrado, em todos os sentidos, elementos práticos, teóricos, outras 

informações e titulado. Para contestar essas coisas é preciso isso, preparo.

Só falar que não é verdade, não tem fundamento. Eu sou um leigo e aí 

alguém vai fazer uma tese, e eu vou contestar. Aí, eu me pergunto, quem sou eu 

para contestar. Eu compreendo essas questões assim. Podemos até fazer algumas 

observações, mas para contestar, é preciso muito estudo, muita pesquisa, bons 

argumentos pra derrubar a Ciência.

Por exemplo, nós temos um número maior de educadores indígenas, é reflexo 

de muita luta. 

Nós, no futuro, mudaremos outros caminhos e nos mudaremos. Talvez, 

mudaremos a atitude de muitos companheiros.

Eu sempre acredito na questão de autocontrolar-se. Eu acredito que cada um 

de nós temos condições de conter a nossa ira, chateação e indignação. Esses 

fatores ira, chateação e indignação, tudo isso leva a gente a um nível de consciência 

muito destrutivo. Se a pessoa não tiver controle sobre esses fatores que eu citei, ela 

vai se amargurar, vai ficar numa situação tão difícil que quando esses fatores 

passarem, ela vai perceber que uma dada situação poderia ser resolvida de outra 

forma. 

Nas comunidades indígenas Pataxó, eu posso dizer com propriedade, que 

para trabalhar com as questões indígenas, com os nossos parentes, nossos 

familiares, há que se ter essa cautela. Eu digo com toda certeza, que no nosso meio, 

para as pessoas que não tem esse controle, o retorno é fugaz. Nós da comunidade 

indígena somos exímios reivindicadores, desde crianças nós aprendemos a 

reivindicar os nossos direitos, saúde, educação, terra. Então a criança indígena ela 

já nasce e cresce vendo o seu pai fazendo reivindicações. Então a gente também 

aprende isso, a fazer essas reivindicações. Ao longo da nossa história, um indígena 

que vá ser coordenador de escola, professor, agente de saúde, líder comunitário, ele 

tem um compromisso com a comunidade. 

Um grande líder indígena, ele tem que controlar esses fatores. Eu estou 

falando a partir de minha vivência. Na prática e no dia a dia a gente pode perceber 

essa questão. Isso também é o que faz de nós uma comunidade que respeita a 
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hierarquia. Nós reivindicamos, mas respeitamos as hierarquias, nós temos a 

consciência de deixar que aquela liderança fale em nossa frente. 

O ser humano, às vezes, ele não tem a noção de que ele deve ter tempo para 

avaliar uma coisa bonita, por exemplo, às vezes, você tem uma planta bonita do seu 

lado, mas você nem atenta. A gente não olha a beleza daquele ser, por uma questão 

de displicência e descontrole. Volto a falar do autocontrole, é fundamental para um 

educador. Eu acho que todos nós temos o poder de nos autocontrolar e antes de 

falarmos, devemos contar até dez, para ver se consegue refletir sobre tudo o que vai 

falar. Esse método tem funcionado comigo. Então é só isso.

6.1.4 Voz professor Pataxó – Aldeia Coroa Vermelha

Eu sou professor P8 Pataxó, tenho 38 anos e assumi essa profissão por conta 

de uma necessidade da nossa comunidade. Nós estamos sempre preparados para a 

experiência. Nossa aldeia de Coroa Vermelha tem uma diversidade muito grande. Lá 

tem todo o movimento de Coroa Vermelha, foi o local que foi celebrada a primeira 

missa no Brasil. É um local turístico, há muita coisa boa, mas quem vive nessa área 

sabe que há também muita coisa ruim. A comunidade passa por bastantes 

dificuldades, mas nós continuamos trabalhando muito para que consigamos 

melhorar cada vez mais e mais as nossas escolas e a nossa comunidade.

É complicado você chegar em uma escola indígena para falar de nossa 

comunidade, falar dos nossos antepassados, da nossa origem, da nossa história e 

da cultura indígena, em uma comunidade que de um lado é aldeia e do outro não é. 

Então, nós, professores indígenas, nós encontramos alunos que se engajam na 

história, na luta. Então nós tentamos fazer ao máximo a implantação de nossa 

cultura na escola. Em nossas escolas nós temos a felicidade de que vários dos 

nossos professores participaram do magistério indígena, isso traz uma grande 

modificação para a comunidade. Porque, antes, a maioria dos professores e a 

diretora eram não indígenas, havia poucos professores indígenas. Ao voltar do curso 

do magistério indígena, a escola passou a ser comandada totalmente por nós, 

inclusive a direção. Isso foi muito bom, facilitou muito o trabalho da comunidade, 

mas provocou também certa rejeição. As pessoas falavam: poxa agora a escola é 

indígena, com professores indígenas e o meu filho é não indígena. Vocês fizeram 
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um curso e agora já querem dominar a escola? Vocês estão capacitados para isso? 

E a história é que santo de casa não faz milagres. E nós começamos a realizar um 

trabalho sério em torno dessa questão, começamos a lutar contra a cabeça das 

pessoas que tinham em mente aquela escola tradicional, da sociedade comum. E aí 

muitos pais colocaram os filhos na escola e quando os alunos voltavam a suas 

casas, cantando, dançando e as músicas indígenas e o pai abria o caderno e não 

via nada escrito, ele dizia: você não está estudando, você não está aprendendo 

nessa escola. E o pai não compreendia. Para eles só se aprende se o caderno 

estiver cheio de escrita, para se estudar, o menino tem que escrever. E isso foi 

dificultando a nossa escola no início. Aí com o passar do tempo, resolvemos realizar 

um trabalho de divulgação e fazer vários projetos, e, pouco a pouco, fomos 

ganhando a confiança da comunidade e mostrando o nosso jeito de educar. Fomos 

nos capacitando, e mostrando ao município a nossa educação. Muitas vezes, nós 

sofremos preconceito por parte do município também, muitos colegas nossos que 

estudaram juntos conosco, esses mesmos duvidavam de nós professores indígenas, 

isso gerou conflitos e discriminação. 

Para mudar essa imagem e mudar a realidade, passamos várias semanas 

realizando trabalhos com professores do município sobre a questão indígena. 

Fizemos palestras no mês de abril, fizemos exposição na semana do índio, 

mudamos a imagem, e, muitas vezes, percebíamos que muita coisa era falta de 

informação. Nós somos diferentes, temos nossas diferenças. Então toda diferença é 

difícil mesmo de aceitar, mas, aos poucos, vamos aceitando essa diferença, pois 

passamos a ver o outro como ser humano. Cada um de nós somos doutores em 

nossos saberes. Se chega um doutor na minha comunidade, ele é doutor daquele 

conhecimento, do que for, mas na aldeia eu também sou doutor, nasci lá, me criei, 

lutei e tenho um conhecimento aprofundado da realidade de meu povo. Ninguém 

melhor do que eu para falar de minha comunidade. A partir do momento que as 

pessoas aceitam isso, isso facilita para o entendimento e a compreensão de todos. 

Nossa comunidade, hoje, tem cerca de cinco mil (5.000) índios, e em uma 

comunidade dessa nós lutamos muito por uma escola específica e diferenciada. 

Tínhamos somente até a quarta série. Depois lutamos e conseguimos ampliar para  

a oitava série, e chegamos até o ensino médio, isso animou bastante. Isso foi uma 

grande conquista, pois nós tínhamos que sair da comunidade na quarta série para 

estudar fora e isso dificultava muito. Eu mesmo fiz isso. Se nós não tivéssemos uma 
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boa base na comunidade, isso era um risco. Pois muitos de nós poderíamos nos 

envolver em questões de álcool, drogas, violência. A discriminação era grande. Isso 

sem contar a questão do choque de cultura, se até a quarta série, eu danço, canto e 

aprendo a tradição, construo as minhas próprias aprendizagens, quando eu saio 

para uma escola não indígena,  lá fora, eu não encontro apoio, acabo 

desacreditando de minha cultura, me sinto despreparando para aquele modelo 

tradicional e acabo desistindo. 

Quando nós passamos a lutar para ter toda a educação básica indígena, nós 

começamos a garantir a nossa cultura, o ensino específico e diferenciado. Do pré- 

escolar até o ensino médio nós podemos construir a educação indígena. Não que o 

estudante indígena tenha que se isolar, não é isso, é preciso ter contato lá fora. Mas, 

o que importa é que ele se identifique como índio, que esteja preparado, aprenda a 

lutar e a defender a comunidade, não negando a sua identidade. Éramos assim, 

negávamos a nossa identidade. Antes, quando alguém perguntava a um estudante 

indígena: você é índio? Ele dizia: Não. Sou descendente de índio, meu pai é índio, 

meu avó é índio. Hoje , o menino já diz eu sou índio, tenho a minha própria cultura e 

ela é diferente da sua, se você aceitar essa diferença e eu a sua tenho a certeza que 

poderemos chegar a algum lugar.

6.1.5 Voz professor Pataxó – Aldeia Padro – Cumuraxatiba

Sou professor P9, sou da etnia Pataxó, do município de Prado. Atuo de 1ª a 

4ª série na EJA indígena e, atualmente, fui convidado a ser diretor de uma escola 

não indígena no Prado, com 220 alunos.

Esse convite me deixou muito feliz, pois tenho aprendido muito. Não só na 

escola indígena, como também na não indígena. Eu tenho tanto a experiência da 

cultura do meu povo, como nós temos também a outra experiência. Eu quero falar 

da experiência e luta da afirmação do povo Pataxó. A resistência do povo Pataxó é 

grande.

A nossa história, a nossa luta de retomada, começou em Comurixatiba no 

Prado, surgiu no final de 1999 a 2000, com a questão do Descobrimento, em Porto 

Seguro, nos “500 anos”. Para gente ali, foi a luta sagrada pela retomada, nós 
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tivemos que afirmar a nossa identidade. Antes em Prado, quando se falava de índio, 

era coisa de bandido, ou qualquer outra coisa, o índio era muito malvisto.

E em 1999, com a retomada de Barra do Cahy, por um período de guerra 

intensa por três meses. A mesma cena que estão passando os Tupinambá, com o 

nosso parente Babau, e sabemos a liderança que ele é, eu admiro ele. Isso para 

gente é muito triste.  O sofrimento de um parente é doído, é como se a gente tivesse 

com o parente. Nós tivemos a mesma coisa em Cumuraxatiba, a luta foi grande, foi 

de muito sofrimento, os parentes nossos andavam mais de trinta quilômetros 

descalços, pisando em pedra, galhos, muito tiro, muitos pistoleiros. Mas estamos 

firme, hoje eu posso dizer que sou índio, com a cabeça erguida, mas isso foi  a base 

de luta, a base de muito sangue. As leis existem, mas a prática não revela respeito a 

essas leis, ela é totalmente diferente. Nós sabemos que no artigo 231, da 

Constituição Federal e nos RECNEI, nós temos a lei garantida, direito a uma 

educação diferenciada, a uma escola intercultural, mas a burocracia estatal é 

demais. Isso não funciona na prática, as leis existem, mas a prática é totalmente 

diferente, e até hoje lutamos muito. 

Hoje lá em Cumuraxatiba nós temos uma escola nucleada e intercultural 

Zabelê. O que é uma escola nucleada? É uma escola que comporta alunos de cinco 

aldeias de Cahy, Alegria Nova, Pequi, Matwrembá extensão de Tibá e Tauá. Essa 

escola atende a 180 famílias, com 130 alunos. Na qual nós tentamos a muito custo e 

força de vontade de fazer uma educação indígena intercultural e diferenciada, é um 

trabalho com muito amor. Nós sabemos a necessidade de a comunidade se afirmar 

em suas terras, em sua cultura. A educação indígena de qualidade é baseada no 

amor, a cada conquista que temos é a defesa de nossa causa, e aumenta em muito 

a nossa felicidade. Nós da Bahia, fomos o que sofremos em primeiro lugar. E vamos 

lutar a cada dia para que nossos parentes tenham paz. Pedimos ao Pai força para 

as nossas lideranças e para todos os nossos parentes.

6.1.6 Voz Professora Pataxó notório saber indígena – Aldeia Pequi/Prado
                   

Sou P 1043, tenho 78 anos. Antes do sofrimento, nós tínhamos muito peixe 

corumbá, fartura de montão. A vida era boa.

43  A Professora Pataxó, notório saber indígena, faleceu em 04 de julho de 2012. Seu relato 
refere-se ao episódio denominado “Fogo de 51”, confronto violento entre o poder policial e a aldeia de 
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O que eu sofri em Barra Velha, eu não tenho vontade de voltar lá mais. O que 

eu sofri com meu pai e minha mãe (se emociona), eu morro por aqui mesmo, mas 

não volto mais lá. Eu só fico lembrando dos meus pais e o que fizeram com eles. Eu 

fui muito judiada, muito maltratada, eu passei muita fome mesmo. Sofri demais, 

demais.

Nós fugimos e fizemos barracos no meio do mato. Eu não gostava de ficar no 

meio de gente. Nós passamos muita fome, tinha uma tripinha de abóbora para 

crianças e não dava para cachorrinha comer. Nós passamos muita fome, aí no Rio 

do Peixe.

A gente fugiu, deixou nossa roça de feijão, de mandioca, de milho. Eu sofri 

muito, para lá eu não volto mais prefiro morrer. Aí eu cozinhava a panela, e 

esperava meu companheiro chegar, e não vinha farinha. Eu cozinhava coco e dava 

para meus filhos comer.

Eu não sei nada, eu não sei ler e escrever, mas o que eu sei é isso. Trabalho 

na minha rocinha, eu ensino as crianças, ensino a língua a meus netos e netas. Aí 

peço a elas que aprendam a língua, que falem apekoy (corpo), arnã (eu), auêry 

(obrigada), auiry (bom dia), aporrenor (magoada),  crukê (comer), imamakã (mãe), 

jokana (mulher), vocês nem sabem o que é isso, não é mesmo. 

A minha mãe ganhou eu, nas matas do Monte Pascoal, lá eu me criei, meu 

pai me criou lá. Ele ia para mata, caçava e minha mãe assava. Nós não comíamos 

farinha, nós não comíamos arroz, nós não comíamos feijão. Nada disso nós não 

comíamos. Ninguém conhecia nada. Nós só comíamos manga com bicho do mato 

assado cutia, teiú.

Eu nasci em Barra Velha, mas o que eu sofri lá em Barra Velha com meu pai 

e minha mãe, eu não tenho vontade de ir para Barra Velha mais, eu não vou mais lá. 

Eu morro por aqui mesmo. Não é que eu estou me julgando, não. É só porque o 

sofrimento foi muito (se emociona muito).

Barra Velha, com incêndios de casas, mortes, espancamentos e prisões. Esse relato visa 
homenagear essa indígena e mestre importante do Povo Pataxó. A gravação foi cedida pelo docente 
indígena Pataxó Angelo Santos.
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 CAPÍTULO 7

MEMÓRIAS INDÍGENAS TUMBALALÁ

Os Tumbalalá estão localizados na região norte da Bahia, entre os municípios 

de Abaré e Curaçá, na divisa da Bahia com Pernambuco, em uma área do sertão 

baiano, à margem do submédio São Francisco, denominada de Pambu. 

Mapa da Região de Curaçá e Abaré – Bahia  Fonte: Codevasf, s/d.

O aldeamento de Pambu está próximo à cidade de Cabrobó e à Ilha de 

Assunção, que é território indígena Truká, no estado de Pernambuco. Segundo 

Amorim (2003), a presença da colonização portuguesa e de missões indígenas em 

Pambu são registradas desde o século XVII, contudo o reconhecimento como grupo 

étnico indígena pela sociedade brasileira, assim como outras comunidades 

indígenas ressurgidas na região nordeste, foi complexo e de muita luta. 

A etnogênese/emergência étnica desse povo está marcada por uma força 

ancestral de cada sociedade indígena, da cultura, valores, história, política e rituais, 

a exemplo do Toré, da Jurema, dos encantados ou encantos, da prática da 
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agricultura, das canções, danças indígenas e dos relatos memorialísticos, dentre 

outros aspectos. 

FOTO 30 – Praça Central da Aldeia Tumbalalá – Foto: A. Santos

Estudos de Lopes (2000) revelam que a cidade de Pambu exerceu forte 

presença política e econômica na região. Em 1774, Pambu passou a ser 

reconhecida como paróquia, posteriormente, em 1724, a distrito da Vila de Jacobina. 

No ano de 1743, passa a ser reconhecida como julgado e em 1832,  por meio de um 

Decreto datado em 6 de julho, esta passa a categoria de Vila, indo do Riacho de 

Curaçá a Santo Antônio da Glória, perto da Cachoeira de Paulo Afonso e tendo 

como áreas circunvizinhas Geremoabo e Monte Santo. Todavia, essa condição não 

permanece. Em 1890, Pambu foi perdendo sua representatividade econômica e 

política na região para a cidade de Campim Grosso, atualmente, Curacá, que passa 

a ser promovida a Vila.

Lopes (2000) apresenta pesquisas sobre a Missão de Pambu, a partir da 

chegada ao Brasil dos Freis Anastácio D’ Audierne e Martin de Nantes, em 1671, por 

intermédio de escritos publicados em 1707, os quais demonstram fatos importantes 

sobre a presença indígena em Pambu:

O nome sabe-se que veio dos índios, mas o que significa? A notícia 
que temos é que os primeiros padres e portugueses que andaram na 
região, nos idos dos tempos, já falavam no Pambu. Neste lugar, por 
volta de 1660, os portugueses construíram uma capela toda de taipa, 
onde reuniam-se ‘pelo Natal e na Páscoa, vindos de trinta léguas e 
mais ao redor, para aí cumprirem as suas devoções’, como deixou 
escrito o jesuíta de nome Martinho de Nantes, que chegou a Pambu 
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em 1671, com o intuito de aldear índios nessa região. Ele disse 
também que essa capela era o abrigo de um capelão que fazia 
assistência á região, percorrendo ‘para mais de cem léguas para 
cima e trinta para baixo, a confessar os habitantes, (...) dizendo 
missa de dez em dez léguas...

Pambu tinha poucos moradores. Seu povo morador era formado 
quase só por índios (...)

(...) à medida em que lugarejos surgiam, Pambu mergulhava no 
isolamento. Até mesmo o motivo que lhe dera existência 
desaparecera, devido ao próprio trabalho dos missionários: a 
desindianização e o atendimento dos remanescentes indígenas na 
ilha de Assunção. A exclusividade jurídica lhe escapava e, desse 
jeito(...) É nesse contexto que, em 1853, perde a condição de sede 
de vila e de paróquia para Capim Grosso (Curaçá). Daí em diante 
Pambu mergulha no esquecimento e cai totalmente em importância 
(LOPES, 2000, p.35-36).

FOTO 31 – Aldeia Tumbalála – Foto: A. Santos

Portanto, a ancestralidade Tumbalalá é demarcada por uma história viva dos 

mais velhos e dos jovens que reconhecem a presença indígena na região. A 

memória Tumbalalá está demarcada nas práticas exercidas e em cada relato 

memorialístico desse povo. 

A história do índio Truká Ancilon, liderança indígena, que solicita ajuda dos 

índios da Bahia para enfrentar a guerra travada entre indígenas e não indígenas em 

busca da retomada da Vila de Assunção (Ilha Grande - Pernambuco), está presente 

na memória Tumbalalá. 
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Ancilon Truká, ao pedir apoio aos índios baianos, sela um pacto que até hoje 

é lembrado: após a retomada da Vila de Assunção, os Truká e os Tumbalalá iriam 

realizar a retomada de Pambu. 

A luta pela retomada das terras Truká foi lenta e sangrenta. A Ilha de 

Assunção, em 1920, é vendida pelo Bispo Pesqueira. Em 1940, o SPI instaura ação 

judicial para que as terras sejam devolvidas e componham o aldeamento Truká. A 

batalha judicial é morosa, e entre 1950 e 1960 o líder Ancilon Truká morre, no 

entanto, a luta Tumbalalá por sua identidade social e posse de terra continua.

Em meados de 1998, após inúmeras mobilizações, os Tumbalalá travam uma 

longa batalha por reconhecimento enquanto etnia indígena. Somente em dezembro 

de 2001, a FUNAI oficializa o reconhecimento dos Tumbalalá como povo indígena 

que deve ser assistido pelo Estado.

Em 2009, após inúmeras reivindicações, é publicado o relatório de 

identificação das terras indígenas Tumbabalá, num total de 44.978 mil hectares. 

Todavia, por conta de um longo período de contestação, a Portaria Declaratória de 

Demarcação das Terras Tumbalalá ainda não foi publicada pelo Ministério da 

Justiça. 

Com uma população que totaliza aproximadamente 3 a 5 mil indígenas, a luta 

pela posse da terra permanece. Em 14 de abril de 2012, mais uma vez a 

comunidade indígena Tumbalalá realizou manifestação em Brasília para que a 

demarcação fosse efetuada, suas lideranças Cacique Miguel Tumbalalá,  Cacique 

Cícero Tumbalalá e a Cacique Maria José Tumbalalá enfrentam, juntamente, com 

toda a comunidade, uma guerra política para garantirem seus direitos.

7.1 MEMÓRIAS DE PROFESSORES(AS) TUMBALALÁ

A escola indígena Tumbalalá busca atender as necessidades culturais, 

sociais e educativas de crianças, jovens e adultos da comunidade. 
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FOTO 31 – Emblema da Escola Indígena Tumbalalá – Foto: J. de Jesus

7.1.1 – Voz professora Tumbalalá- Aldeia de Abaré

Sobre a questão indígena e educação escolar Tumbalalá, a professora P11  

Tumbalalá revela:

P11 - Estamos aqui no norte da Bahia, no município de Abaré, são realidades  

diferentes e ao mesmo tempo parecidas com a de todos os povos indígenas da 

Bahia. O meu povo foi reconhecido como povo indígena Tumbalalá, em 2001. A 

gente vem sempre lutando, lutando. Os nossos antepassados lutaram e nós 

continuamos lutando. Nós ainda continuamos a ser chamados de caboclo, não é 

isso? Para não sermos chamados de índios, mas é isso mesmo. Eu me lembro que 

em outro dia na aldeia, eu era ainda criança, as pessoas, os posseiros me 

chamavam de cabocla, para que eu não assumisse minha verdadeira identidade. E 

quando vem o processo de retomada, quando a gente se depara com os posseiros, 

a primeira coisa que eles dizem, é que não somos índios, e que nós queremos tomar 

o que é deles. Aí eu vou e digo, mas vocês me ensinaram a ser índio, pois vocês 

não nos chamavam de caboclos, quando a gente era pequena? É porque eu cresci, 

que eu deixei de ser índio? Eles nos chamam de caboclo, que é para não 

reconhecer a nossa verdadeira identidade que é indígena.

A questão da educação, nós trabalhamos constantemente a nossa história, a 

nossa realidade. Nós trabalhamos também a questão global, porque a nossa escola, 



187

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

modéstia à parte, hoje é uma escola de referência no município. E muitos pais, que 

tem um bom diálogo com a gente, procuram matricular as crianças em nossa escola, 

mesmo não índios, e nós não temos como recusar. Na nossa escola, nós temos não 

índios, por isso trabalhamos a questão também global, juntamente para que nossa 

escola tenha essa diversidade. A diferença são os nossos idosos. Nós temos um 

acervo muito valoroso em nossa aldeia, que são os idosos, eles têm uma visão, um 

conhecimento mais amplo sobre o nosso passado, sobre os massacres. Nós 

passamos por muitos massacres. Eles contam sobre a catequização, sobre os 

massacres. Na época do massacre, mesmo, foi horrível. Eu não chamo de 

catequização, eu chamo é de lavagem cerebral, foi uma lavagem cerebral. O que 

fizeram com o nosso antepassado foi uma lavagem cerebral. Hoje nós queremos 

reverter esse quadro. Eu digo, hoje, porque até a uns quinze anos, dez anos atrás 

nós vivíamos no anonimato, é tanto que existem pessoas que não conhecem o 

nosso povo, o povo Tumbalalá. Mesmo hoje, muita gente não conhece o povo 

Tumbalalá. Só sabe quem nós somos, quem é do movimento. Quem é do 

movimento já conhece os Tumbalalá, porque nós somos de movimento. Então, a 

nossa história tem muita influência na história da Bahia. E a luta é complicada na 

escola porque temos que reverter essa lavagem cerebral, esse quadro. Isso não 

acontece a curto prazo, é a longo prazo. São crianças e adolescentes que já vieram 

com essa implantação,  que chegam a nossa escola, com essa visão distorcida, hoje 

queremos reverter isso. Não queremos que eles aprendam só isso, mas queremos 

que eles tenham uma visão ampla da realidade, pois o mundo lá fora é cheio de 

leões que estão esperando a primeira oportunidade para nos abocanhar. Nós não 

podemos deixar passar isso, nós temos que estar a altura dos acontecimentos 

Porque nós temos que contar uma história hoje que tem que ser escrita e que faz 

parte de um passado. Nós queremos transformar os jovens e as crianças indígenas 

e não indígenas. A nossa história tem que ser contada, sobre os massacres, os 

jesuítas e o processo de lavagem cerebral.

7.1.2 – Voz professora Tumbalalá- Aldeia de Abaré
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Uma das questões presentes na memória da educação escolar e do 

aldeamento Tumbalalá é o milagre de Santo Antônio de Pambu. A indígena e 

professora P 12 Tumbalalá relata:

O dia de Santo Antônio do Pambu é dia 05 de janeiro. Os mais velhos contam 

que houve um grande massacre em Pambu entre os índios e os portugueses, uma 

guerra muito violenta mesmo, em que morreram muitos índios. E os índios 

Tumbalalá que conseguiram escapar correram para a mata, ficaram muito distantes 

das terras do aldeamento. Passado o massacre, os índios resolveram voltar e toda a 

aldeia estava destruída, as plantações queimadas, as casas destruídas, a sede da 

igreja abandonada. Eles acharam em uma moita de cachacumbi, que é um cacto 

com bastantes espinhos aqui da região, o santo Antônio em cima de uma pedra que 

tinha escrito: Santo Antônio do Pambu combatido e não vencido. O povo ficou muito 

admirado. Aí os padres levaram o Santo para o altar da igreja, mas, no outro dia, ele 

não estava mais lá, tinha voltado para moita de cachacumbi. Daí em diante, esse 

fato se repetiu. O Santo fez muitos milagres, e como ele não conseguia ficar na 

igreja, os padres então construíram uma nova capela no local da Pedra de Santo 

Antônio de Pambu, por volta do século XVIII. Então o povo Tumbalalá luta e luta por 

sua terra, memória e história. Na escola, contamos a nossa luta e o nosso valor, a 

tradição Tumbalalá é muito importante.

As crianças e os jovens precisam construir a história Tumbalalá, nós, 

indígenas temos uma história nossa que deve ser escrita por nós.
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 CAPÍTULO 8

ANÁLISE FENOMENÓLOGICA – DIÁLOGOS COM MEMÓRIAS INDÍGENAS: 
ENTRECRUZANDO SABERES

A análise fenomenológica irá propiciar uma triangulação das vozes dos(as) 

professores(as) indígenas Kiriri, Pataxó e Tumbalalá, a partir das entrevistas 

realizadas. O procedimento adotado parte da fala do(a) professor(a) indígena, da 

escuta cuidadosa da pesquisadora, do diálogo com a pesquisa documental e 

bibliográfica, pretendendo desvelar e formular significados que possam tecer fios da 

história da educação escolar indígena contemporânea na Bahia e no Brasil. Os 

relatos orais desvelam crenças, valores, traços culturais, lutas, formação 

educacional e aproximações de diferentes histórias que são interpeladas, 

reconstruídas e transformadas por meio de múltiplas vivências e vozes presentes na 

escola contemporânea indígena.

Na análise fenomenológica, o(a) pesquisador(a) através da descrição densa 

busca integrar, por intermédio de uma temática comum, unidades de significado que 

se constituem em categorias desveladoras de sentidos. Trata-se de uma 

atitude/postura que pretende se libertar de conceitos e definições apriorísticas, de 

modo a remontar o que se mostra e o que está subentendido, questionando o 

critério da certeza e suas bases estruturantes, pois retomando a abordagem de 

Masini (1982, p. 46) essa atitude “implica na recusa dos mitos da neutralidade e 

objetividade [da Ciência]; obriga o pesquisador a assumir plenamente a vontade e a 

intencionalidade de rever os próprios valores e atitudes que contribuem para a 

manutenção do status quo atual”.

Na reconstrução da memória da educação escolar indígena de cada 

professor(a), foram desveladas nas entrevistas algumas categorias que serão 

agrupadas na seguinte ordem: Kiriri, Pataxó e Tumbalalá.

a) Primeira entrevista – Percurso escolar Kiriri

 Formação continuada para professores(as) indígenas.

 Educação escolar intercultural e específica nas comunidades 

indígenas.
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 Violência e exclusão: discriminação, racismo, lutas.

b) Segunda entrevista – Percurso escolar  Pataxó

 Formação e organização política na escola indígena.

 Reconhecimento do(a) docente indígena como agente de sua história.

 Memória ancestral como reconstrução da realidade.

c) Terceira entrevista –  Percurso escolar Tumbalalá

 Diversidade e diferença como princípio educativo.

 Construção da história viva indígena x (in)visibilidade social.

 A terra e a existência indígena.

Ao longo de cada entrevista, é possível perceber que essas categorias 

entrecruzam-se entre os traços históricos, a memória e a voz de cada docente 

indígena. Embora distintas, as realidades educacionais de cada comunidade se 

desvelam na realidade escolar indígena de outra etnia e tecem conjuntamente a 

reconstrução da história da educação escolar indígena.  

Realizou-se um recorte das categorias apresentadas (triangulação dos dados) 

a partir da seleção de alguns relatos de professores(as) indígenas, sem contudo, 

desconsiderar o todo de cada entrevista. 

A Tabela 13 evidencia algumas categorias desveladas e o entrecruzar de 

sentidos a partir das vozes dos(as) professores(as) indígenas.

TABELA 13 – MEMÓRIA E VOZ INDÍGENA: ENTRECRUZANDO SENTIDOS

VOZES SIGNIFICATIVAS POR CATEGORIAS DOCENTE
Categoria: Formação continuada para professores(as) indígenas. Professor(a)

“Eu trabalhei sem me formar para ser professora de Jovens e Adultos (EJA), eu 
estava na oitava série”.

P1 Kiriri

“No começo eu tive muita dificuldade por conta de não termos capacitação na 
área”.

P4 Kiriri
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“Hoje faço LICCEI, e é tão importante nós reconhecermos que a escola faz parte 
desse processo. O jovem que está na escola indígena, já que está é um 
encontro da comunidade, ele participa da reunião com a FUNAI, a FUNASA, ele 
vai vivenciando a luta do povo indígena.”

P5 Pataxó

“Depois, mãe mais pai, pagaram uma faculdade em Ribeira do Pombal e a gente 
foi fazer Pedagogia no primeiro semestre. Por causa de dificuldades, questão 
financeira, a gente teve que largar.”

P4 Kiriri

“A Lei 11 645/08 é preciso esclarecer a necessidade de se capacitar os 
educadores(as). Há educadores(as) que podem prejudicar muito mais que 
aprender.”

P7 Pataxó

“Em nossas escolas nós temos a felicidade de que vários dos nossos 
professores participaram do magistério indígena, isso traz uma grande 
modificação para a comunidade.”

P8 Pataxó

Categoria: Educação escolar intercultural e específica nas comunidades 
indígenas.

Professor(a)

“Começamos a explicar o porquê de muitos estarem espalhados, a falar o que 
significa ser Pataxó, o que significa uma pintura, um adereço e em cima disso as 
crianças começam a compreender e quando as crianças começam a aprender e 
elas aceitam e se defendem.  Aí quando elas vão hoje, lá na rua, e se alguém 
fala que elas são índias, elas têm orgulho e falam que a minha pintura significa 
isso, o meu adereço é da minha cultura.”

P5 Pataxó

“A Pajé fala um pouco das vivências Pataxó, os pescadores vão na escola e 
falam da pesca, da vida de pescador. Então a escola indígena é um lugar de 
encontros com a cultura Pataxó, é um lugar vivo. A comunidade vai a escola e 
fala para seu povo. O aluno que está lá é um sobrinho, é um neto, é um filho da 
pessoa que está falando, isso tudo ensina um respeito maior aos mais velhos, 
ao povo Pataxó. É o avó dele que tá falando, é o tio, é o primo. Isso é muito 
importante para a escola indígena.”

P5 Pataxó

“Só após a retomada, quando fomos para Mirandela, foi que melhorou. Nós 
passamos a estudar na primeira série, com o professor indígena Kiriri Josevaldo 
e segunda com a professora indígena América, a terceira e quarta com o 
Professor Celso Kiriri.”

P4 Kiriri

“A questão da educação, nós trabalhamos constantemente a nossa história, a 
nossa realidade. Nós trabalhamos também a questão global, porque a nossa 
escola, modéstia a parte, hoje é uma escola de referência no município (...) “

P11 Tumbalalá

“Nós éramos 110 professores indígenas de toda a Bahia, Tuxá, Kiriri, Pataxó Hã, 
Hã, Hãe, Pataxó, Pataxó do Extremo Sul e Pataxó do Baixo Sul e de outros 
povos. Então estudando e trabalhando. E nós estudávamos e continuávamos 
trabalhando, era um curso a distância. Nós passávamos um mês tendo aula e 
depois voltávamos para as comunidades, para a escola e continuávamos sendo 
professores, trabalhando.  A escola melhorou muito, nós conseguimos entender 
melhor a nossa cultura e a educação.”

P6 Pataxó

“Hoje na nossa comunidade, nós temos o Projeto Juventude Pataxó. Os jovens 
indígenas entre 14 e 24 anos ganham uma bolsa e começam a falar de 
identidade, território, meio ambiente, em parceria com a OnG e há um técnico, 
um parente indígena dando aula.”

P5 Pataxó

“A gente na nossa escola abraça muito os projetos. A gente tem o Projeto da 
Horta Escolar, o que é que a gente faz, a gente sempre pega os projetos, mas a 

P5 Pataxó
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gente dá o nosso olhar, a gente junta os costumes e as nossas tradições com o 
aprendizado do não índio.”
“Esse é meu terceiro ano na escola, e a gente começou a pegar a nossa 
história, nós valorizamos a nossa língua materna o Patxohã, que representa 
mais uma força do nosso processo de luta. O Patxohã é ensinado nas escolas.”

P5 Pataxò

Categoria:  Violência e exclusão: discriminação, racismo, lutas. Professor(a)

“Tinha muito rivalidade de índio com não indígena e a gente chegava à escola 
do não índio, naquela época, você sentava lá no cantinho da sala. E se alguém 
chegasse e perguntasse se você era índio, na escola, você falava que não era 
índio. Fiquei com medo mesmo de sofrer preconceito, de sofrer agressão física. 
Isso acontecia muito, naquela época.”

P6 Pataxó

“Essa escola era período integral, quem estudava de manhã trabalhava na 
agricultura à tarde e quem estudava à tarde, trabalhava na agricultura pela 
manhã. O trabalho era pesado, a gente capinava, plantava, inclusive nós 
beneficiamos todo o terreno dessa escola. Está lá ainda, para todo mundo ver, 
era o pago que a gente dava. E a gente era até mal alimentado, a gente comeu 
farofa de água com ovo. Eu me lembro até hoje, foi um processo difícil para 
gente estudar.”

P8 Pataxó

“O que eu sofri em Barra Velha, eu não tenho vontade de voltar lá mais. O que 
eu sofri com meu pai e minha mãe (se emociona), eu morro por aqui mesmo, 
mas não volto mais lá. Eu só fico lembrando dos meus pais e o que fizeram com 
eles. Eu fui muito judiada, muito maltratada, eu passei muita fome mesmo.”

P 10 Pataxó

“O povo Pataxó sempre viveu á base de sua luta, de sua resistência. Em 
determinada época, o nosso povo teve uma história de massacre, de fatos 
terríveis que aconteceram na década de 1950, de 1951, esse fato ficou 
conhecido como  “Fogo de 51”, inclusive atingiu diretamente a minha família.”

P7 Pataxó

“Houve abuso sexual, houve morte, nossa foi uma violência horrorosa, uma 
coisa horrível. Então esses índios ficaram espalhados por aí. Uma coisa é você 
nascer e crescer dentro de uma comunidade indígena, com sua tradição. Outra 
coisa é você ficar esparramado.”

P5 Pataxó

“(...) eu também me sentia discriminada, na sexta série, no terceiro ano, eu 
também fui muito discriminada por conta dos trabalhos escolares, no carro, a 
gente tinha subir ligeiro no carro. Os não índios ficavam de um lado e os índios 
de outro. Eu ficava irritada, pois nós éramos vistos como aqueles que tomavam 
as casas dos outros, as terras dos outros. Ouvi muitas vezes, “para que nós 
queríamos tantas terras”.

P2 Kiriri

“Quando a gente estudava na escola do não índio, (...) no meu caso eu me 
sentia muito discriminada, tinha não índios que nos trabalhos em grupos eles 
nos rejeitavam. Os não índios sentavam longe da gente. Na rua, eles olhavam a 
gente como pessoas pobres, pessoas sujas, fedorentas, que roubavam terras, 
enfim. Eles sentavam distantes da gente. Eles diziam que a gente era sujo, 
“caboclo”, que a gente roubava galinha, animais. No carro escolar, as vezes, 
quando a gente vinha no carro, era maltratada (...)”

P1 Kiriri

“Na escola do não índio, a gente sempre vai se sentir um pouco rejeitado, eu me 
sentia discriminada nas atividades, nos trabalhos escolares. Na escola do não 
índio a gente se pergunta: será que eu estou no lugar certo? O que é que eu 
tenho que esses outros não se comunicam assim com a gente? Por que eles 
não sentam assim mais perto da gente? Eles acham que a gente vai sempre 
tomar o lugar deles, há sempre a separação, mesmo que a gente esteja vestido 

P2 Kiriri
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igual, falando do mesmo jeito, a gente sempre vai ser tratada diferente. A gente 
vai sempre se sentir fora do lugar. E nos perguntando o que é que eles têm de 
diferente?”

“Na quinta série a gente foi estudar em Banzaê, eu estudei aceleração quinta e 
sexta série. Preconceito a gente sofreu muito. Se tinha apenas cinco índios na 
sala, então cinco eram excluídos, lá no cantinho da sala. Largado no canto, até 
mesmo pelos professores. O preconceito era grande.”

P4 Kiriri

“Porque a gente era discriminado até pelas outras etnias, pois diziam que o índio 
Pataxó não tinha língua. Olha que coisa interessante. Você é reconhecido 
quando você tem a língua.”

P5 Pataxó

Categoria: Formação e organização política na escola indígena. Professor(a)

(...) hoje nós temos que contar esses fatos, não para promover ações negativas, 
mas transformar esses fatos em registros históricos. De modo que a criança, o 
indivíduo cresça sabendo que ele é parte desse processo. E que se ele está ali 
é porque alguém viveu esse processo. A gente está aqui hoje, mas tem 
consciência da luta do povo Pataxó. E eu sou grato a todos, a meu pai 
principalmente. Ele não foi cacique, mas é um índio antigo da região e eu 
agradeço muito por tudo que ele lutou nessa época. Ele tem um caráter 
incontestável. Eu agradeço a todas as lideranças que lutaram  pela questão de 
território.” 

P7 Pataxó

“Eu não sei nada, eu não sei ler e escrever, mas o que eu sei é isso. Trabalho 
na minha rocinha, eu ensino as crianças, ensino a língua a meus netos e netas. 
Aí peço a elas que aprendam a língua, que falem apekoy (corpo), arnã (eu), 
auêry (obrigada), auiry (bom dia), aporrenor (magoada),  crukê (comer), 
imamakã (mãe), jokana (mulher),vocês nem sabem o que é isso, não é 
mesmo?”

P10 Pataxó

“Mas enfim, o que eu estudei  com a comunidade Kiriri, para mim foi de grande 
importância, porque a gente compartilha um com  o outro. Os conhecimentos, 
ninguém fica excluído, a gente partilha.”

P4 Kiriri

“Minha família está toda viva, meu pai e minha mãe estão vivos. Eles vêm a 
minha atuação com bom grado. Desde que eu estou na luta, eu tenho feito de 
tudo para melhorar a educação indígena. Meu pai tem oitenta anos, está 
velhinho, e o nome dele é Feliciano. O que ele pode me dar de conselho, ele 
tem me dado, e eu tenho acatado, porque para mim essa é a educação de 
berço, aquilo que nos foi dado pelos pais deve sempre ser cobrado. O pai deve 
sempre estar dizendo “meu filho você fez isso? E isso?”. Então você acaba 
colocando aquilo na cabeça e aonde você for, você leva consigo. São práticas 
que você leva pra docência. São práticas, que quando eu voltar para sala de 
aula, eu irei ensinar para meus alunos indígenas. Que devem se tornar cidadãos 
conscientes de sua história, precisam defender a nossa causa e manter viva a 
nossa história.”

P7 Pataxó

“O dia de Santo Antônio do Pambu é dia 05 de janeiro. Os mais velhos contam 
que houve um grande massacre em Pambu entre os índios e os portugueses, 
uma guerra muito violenta mesmo, em que morreram  muitos índios. E os índios 
Tumbalalá que conseguiram escapar correram para a mata, ficaram muito 
distantes das terras do aldeamento.”

P 12 Tumbalalá
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“Mas o que a gente procura é melhorar a nossa educação, pois queremos todos 
os professores da escola índios, para que a nossa escola fique cada vez melhor, 
pois tudo o que temos na escola vai passando de pai para filho, assim também 
os professores vão fazendo na sala de aula. A gente faz reunião no final da 
unidade com pais, lideranças da comunidade, representantes da escola, 
incentivando os pais para participaram da escola.”

P4 Kiriri

Categoria: Reconhecimento do(a) docente indígena como agente de sua 
história.

Professor(a)

“Temos que mostrar a nossas crianças que nós sempre lutamos e 
sobrevivemos. Conseguimos nos reorganizar em diversas aldeias, hoje nós 
temos em torno de 28 aldeias. E a gente conseguiu se reerguer e eles queriam 
nos extinguir. Nós conseguimos reverter esse quadro. 

P7 Pataxó

“Se chega um doutor na minha comunidade, ele é doutor daquele conhecimento, 
do que for, mas na aldeia eu também sou doutor, nasci lá, me criei, lutei e tenho 
um conhecimento aprofundado da realidade de meu povo. Ninguém melhor do 
que eu para falar de minha comunidade. A partir do momento que as pessoas 
aceitam isso,  isso facilita para o entendimento e a compreensão de todos.”

P8 Pataxó

“Hoje é preciso a gente dialogar em torno do que a Ciência afirmou. Isso é óbvio. 
A ciência em geral, ela não é um mandamento exato. A ciência pode ser 
contestada, mas para que alguém conteste a ciência é preciso ter mais 
propriedade do que está registrado, em todos os sentidos, elementos práticos, 
teóricos, outras informações e titulado. Para contestar essas coisas é preciso 
isso, preparo.”

P7 Pataxó

“O professor em si, já uma liderança pelas contribuições que dá a comunidade.” P5 Pataxó

“Os professores indígenas que ensinam o Patxohã, falam da cultura,  dos 
adereços o que significa cada cor, cada adereço, cada costume.”

P5 Pataxó

“Para o indígena, ter um professor indígena é diferente, pois nós temos uma 
linguagem totalmente diferente de um professor não indígena.”

P6 Pataxó

“A gente vem sempre lutando, lutando. Os nossos antepassados lutaram e nós 
continuamos lutando.”

P11 Tumbalalá

“As crianças e os jovens precisam construir a história Tumbalalá, nós, indígenas 
temos uma história nossa que deve ser escrita por nós, nós falamos nas nossas 
aulas sobre a nossa história, que não está no livro.”

P12
Tumbalalá

Categoria: Memória ancestral como reconstrutora da realidade. Professor(a)
“A diferença são os nossos idosos. Nós temos um acervo muito valoroso em 
nossa aldeia, que são os idosos, eles têm uma visão, um conhecimento mais 
amplo sobre o nosso passado, sobre os massacres.”

P11
Tumbalalá

“Eu tento no meu subconsciente, no meu ego, trazer os nomes delas dentro de 
mim. Às vezes, eu gosto de refletir sobre as dificuldades enfrentadas por essas 
lideranças, os mais velhos. Inclusive imaginar o seu sofrimento, como foi o caso 
das lideranças de Barra Velha que caminharam até o Rio de Janeiro a pé. Eu 
fico imaginando como os companheiros sofreram para que nós pudéssemos 
estar aqui. Para aprender com eles.”

P7 Pataxó

“E hoje eles sabem que desde os mais velhos, que essa terra é nossa. Eles 
falaram que muitos índios mais velhos diziam que até a Igreja velha é a 
demarcação das terras dos índios. Os não índio mais velhos de Mirandela, 

P4 Kiriri
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sempre falaram que a Mirandela era dos índios, ficavam repetindo, a Mirandela 
é dos índios. Mas eles nunca saíram. Eles sempre souberam. Quando chegou o 
tempo da gente retomar mesmo, o que era é nosso por direito, é nosso direito. 
Quem sabe nós, mesmos jovens, podemos não alcançar esse reconhecimento, 
até de Ribeira, mas quem sabe mais velha, eu ainda veja..” 
“O dia de Santo Antônio do Pambu é dia 05 de janeiro. Os mais velhos contam 
que houve um grande massacre em Pambu entre os índios e os portugueses, 
uma guerra muito violenta mesmo, em que morreram  muitos índios. E os índios 
Tumbalalá que conseguiram escapar correram para a mata, ficaram muito 
distantes das terras do aldeamento.”

P 12 Tumbalalá

“A gente teve muita dificuldade. Eu vou retormar a história do Cacique Ipê, por 
que eu vou retomar? Ipê, nos anos de 1992 e 1993, pegou ele foi nosso cacique 
por quinze anos, uma liderança maior.”

P5 Pataxó

Categoria: Diversidade e diferença como princípio educativo. Professor(a)
“Na nossa escola nós temos não índios, por isso trabalhamos a questão também 
global, juntamente para que nossa escola tenha essa diversidade.”

P11 Tumbalalá

“Em 2004, eu trabalhei na alfabetização de crianças indígenas, na educação 
infantil. As crianças, a partir de seis anos, aprenderam a cantar as nossas 
músicas, o Auê Pataxó, aprenderam nossa cultura eu era muito feliz na sala de 
aula.”

P7 Pataxó

Categoria: Construção da história viva indígena x (in)visibilidade social. Professor(a)

“Nós ainda continuamos a ser chamados de caboclo, não é isso? Para não 
sermos chamados de índios, mas é isso mesmo. Eu me lembro que em outro dia 
na aldeia, eu era ainda criança, as pessoas, os posseiros me chamavam de 
cabocla, para que eu não assumisse minha verdadeira identidade.”

P11 Tumbalalá

“Então eu falava, a gente indígena tem que contar a nossa história, nós é que 
temos que contar, pois eu sei o que está acontecendo, eu acompanho processo. 
E é muito mais visto uma publicação indígena para a comunidade, porque essa 
publicação vai para dentro da comunidade(...)”

P5 Pataxó

“A gente foi adormecido, por que foi adormecido? Porque a gente teve que 
ocultar a nossa identidade, se você tem uma língua, você tem o conhecimento e 
a língua ficou adormecida, hoje nós estamos resgatando a nossa língua. Hoje o 
Patxohã é uma matéria, nas escolas de Porto Seguro, cada escola tem pelo 
menos um professor indígena que ensina a matéria Patxohã.”

P5 Pataxó

“No começo como era essa cultura meio tímida. Até retrato isso na minha 
pesquisa, era meio tímida a autoidentificação de muitos indígenas, por morarem 
ali, em regiões não aldeadas.”

P5 Pataxó

Categoria: A terra e a existência indígena. Professor(a)
“Só após a retomada, quando fomos para Mirandela, foi que melhorou. Nós 
passamos a estudar na primeira série, com o professor indígena Kiriri Josevaldo 
e segunda com a professora indígena América, a terceira e quarta com o 
Professor Celso Kiriri.

P4 Kiriri

“Eu acho que essa imagem é bem televisa: “O índio se apossou da terra x,  o 
índio fez não sei o quê, o índio tem direito a isso”, parecendo que as outras 
pessoas não têm. É essa a imagem que fica na cabeça dele.  A gente paga um 
preço por isso, a gente faz com que as coisas aconteçam. Então, é essa 
imagem que fica e nós pagamos.”

P5 Pataxó

“E os índios Tumbalalá que conseguiram escapar correram para a mata, ficaram P12
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muito distantes das terras do aldeamento.  Passado o massacre, os índios 
resolveram voltar e toda a aldeia estava destruída, as plantações queimadas, as 
casas destruídas, a sede da igreja abandonada e acharam em uma moita de 
cachacumbi, que é um cacto com bastante espinhos aqui da região, o santo 
Antônio em cima de uma pedra que tinha escrito: Santo Antônio do Pambu 
combatido e não vencido.”
“Então o povo Tumbalalá luta e luta por sua terra, memória e história. Na escola 
contamos a nossa luta e o nosso valor, a tradição Tumbalalá é muito 
importante.”

P 12

As categorias desveladas dão pistas de sentidos para o educar escolar 

indígena. As vozes de professores(as) índios(as) se entrecruzam e produzem átimos 

imagéticos do cotidiano da vida escolar dos(as) formadores(as) de crianças, jovens 

e adultos nas diferentes comunidades indígenas. Cada categoria permite um 

entrecruzar de significados, ampliando o diálogo instaurado nessa pesquisa.

8.1  – DESVELANDO AS CATEGORIAS

a) Categorias: Formação continuada para professores(as) indígenas e 
Educação escolar intercultural e específica nas comunidades indígenas:

Com relação às categorias formação continuada e à educação escolar 

intercultural expressas nas vozes de P1, P4, P5, P6, P7, P8 e P11,  desvelam-se a 

necessidade e a importância da formação continuada de professores(as) indígenas, 

tendo como princípio a educação escolar indígena diferenciada, intercultural. Esse 

aspecto demarca um posicionamento político pleiteado em lutas e em  organizações 

indígenas. 

Para Luciano Baniwa (2006), é preciso investir na formação continuada 

dos(as) professores(as) indígenas. Os(as) docentes e as lideranças indígenas 

expressam a esperança e a conquista da (re)valorização cultural de seus saberes, 

reconhecendo a luta constante por existência de políticas públicas específicas, que 

coadunem com o reconhecimento étnico, com o direito a uma cidadania 

diferenciada.

Vale ressaltar, que outra vertente de luta indígena é pela superação de um 

modelo escolar fracassado em que há uma subordinação a um modelo 

homogeneizante das culturas nacionais que prevaleceu – ou prevalece –  e 

desconsiderou – ou  desconsidera – a complexa constituição da sociedade nacional.
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A luta pela garantia da formação continuada dos(as) professores(as) 

indígenas é uma das ações enfrentadas pelos movimentos indígenas. Segundo a 

FUNAI (2004), atualmente, aproximadamente, 2.000 estudantes indígenas no Brasil 

estão realizando o Ensino Superior. A política de cotas, os programas 

governamentais de bolsas, os cursos de licenciatura indígenas, dentre outras ações, 

permitem que as comunidades indígenas comecem a acessar o espaço das 

Instituições de Educação Superior.

O curso de formação de professores(as) indígenas necessita que o(a) 

docente indígena seja pesquisador(a) de sua própria cultura, de sua língua e 

elaborador(a) de material didático-pedagógico, ou seja, autor de sua própria ação.  

Nessa perspectiva, há a necessidade capacitar o(a) docente indígena na gestão de 

processos educativos escolares que possam transformar positivamente a realidade 

das aldeias, ampliando a compreensão crítica da realidade, apropriando-se dos 

recursos tecnológicos e de instrumentos culturais, de modo a atuar criticamente na 

comunidade.   

b) Categoria: Violência e exclusão: discriminação, racismo, lutas.

(...) Tudo isso, desde o início, me despertou forte sensação de injustiça, de 
desigualdade, uma vez que o cheiro do pãozinho e da comida me despertava 
uma sensação estranha, perguntando por que era assim, por que eu e meus 
colegas indígenas não podíamos partilhar daquilo. A resposta interna era: 
vou estudar, ainda que com muito sacrifício (e foi muito sacrifício), para um 
dia poder ter acesso àquele pãozinho e àquela comida.
(...) Num primeiro momento, induzido pelas pregações e promessas 
espirituais dos padres, tive certa vontade de ser religioso, mas logo descobri 
a contradição entre as pregações dos padres e suas práticas, pois pregavam 
hospitalidade, caridade, fraternidade, pureza, mas não praticavam nada 
disso. Ao contrário, não partilhavam suas casas, suas comidas (comiam de 
portas fechadas), exploravam e maltratavam/castigavam os índios. 
(LUCIANO BANIWA , 2011, pp. 17-18)

Na citação acima, o indígena Gersen dos Santos Luciano – Baniwa revela um 

pouco de sua história escolar. A história de Baniwa se entrecruza com as histórias 
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dos professores(as) P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 e P10. Essa categoria desvelada, 

dialoga com todo arcabouço histórico desenvolvido ao longo dessa tese. Evidencia 

que muito ainda há que ser feito, para que as diferenças entre grupos humanos seja 

elemento potencializador de transformações sociais a favor da vida.

A dominação e o assassinato de milhões de índios(as), ao longo da história 

do Brasil, apresentaram como um grande aliado o jargão do desentendimento e 

progresso da nação. 

A violência e a exclusão, para com as comunidades indígenas, na ambiência 

escolar e na vida, podem ser desveladas nos diálogos desses docentes. A memória 

indígena na Bahia e no Brasil, lamentavelmente, ainda carrega consigo esta triste e 

complexa problemática social brasileira.

Essa é uma das principais dificuldades enfrentadas pela luta indígena. 

Prevalece, no Brasil, um modelo de organização social, econômico e político do não 

índio, calcado no sistema neoliberal e institucionalizado nas práticas educacionais. 

Esse modelo não aceita os diferentes modos de ser e fazer das diversas 

comunidades indígenas. São processos financeiros, administrativos e burocráticos 

que são, muitas vezes, incompreensíveis aos/às estudantes/professores(as) 

indígenas. Tais processos estão presentes no espaço escolar. 

Os povos indígenas, muitas vezes, por não terem outra opção de garantir as 

condições mínimas de cidadania, frequentam esses espaços em que estão inseridas 

lógicas, racionalidades e formas de processo ensino-aprendizagem distantes do 

educar indígena. Não se trata de leis, mas de mudança de comportamento, de 

hábitos e de visão humana. 

As vozes de professores(as) indígenas e suas memórias desvelam as 

dificuldades que as comunidades indígenas enfrentam no cotidiano escolar e na 

vida: humilhações, guerras, agressões físicas, torturas psicológicas, tristezas e 

morte.

Crenças estereotipadas, construção de imagens negativas, atitudes violentas 

e agressivas, práticas racistas, luta pela terra, bem como uma história difundida nos 

livros didáticos calcada nos princípios eurocêntricos e na fé cristã, agem em 

conjunto para que as escolas não índias difundem uma imagem invertida dos 

diferentes povos indígenas na Bahia e no  Brasil.
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Essa prática é abominável, pois, mesmo com todas as leis impostas no Brasil, 

para a aceitação das diferenças indígenas, esta ainda não é uma pauta central nos 

espaços escolares.

c) Categoria: Formação e organização política na escola indígena. 

Atualmente, a escola indígena tem sido um agente político agregador de 

valores e da comunidade indígena, pois revela a importância das organizações 

políticas indígenas desde as confederações e federações até às assembleias e 

reuniões escolares.

Aspectos legais a nível nacional e internacional garantem a participação 

efetiva dos povos indígenas, bem como determinam regulamentações, princípios, 

diretrizes no que se refere à educação escolar indígena.

A importância da participação da família, a construção do conhecimento, o 

aprendizado de vocábulos da língua materna, a valorização da cultura, dos valores e 

a tomada de decisões em coletivo transformam a escola indígena contemporânea 

em uma mediadora do Projeto de Vida desses povos.

A escola indígena, conforme vozes dos(as) professores(as) P4, P7, P10 e 

P12, avança na questão intercultural e se constitui em um espaço de organização 

política e de tomada de decisões com a coletividade.

É no processo do cotidiano escolar que surgem movimentos articulados de 

docentes, estudantes e gestores para pensarem metodologias contextualizadas com 

a vivência de cada comunidade e práticas pedagógicas que interajam com os 

processos político a partir das realidades sociais e históricas dos povos indígenas. 

Essas escolas lutam cotidianamente pela autonomia na gestão nos aspectos 

administrativos, políticos e pedagógicos.

A educação escolar indígena intercultural e específica propicia a criação de 

espaços de discussões coletivas em que, também, se constroem as memórias 

históricas, o processo de afirmação identitária indígena, a valoração cultural, 

linguística e espiritual, bem como consegue-se realizar um inventário das 

tecnologias e dos conhecimentos científicos produzidos pelos povos indígenas e não 

indígenas, instaurando-se uma janela investigativa sobre esses mundos.. 
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As escolas interculturais indígenas têm fundado uma pedagogia própria e 

diferenciada de atuação na qual a comunidade e o diálogo são elos fortes entre o 

aprendizado e a tradição de cada etnia.

d) Categoria: Reconhecimento do(a) docente indígena como agente de sua 
história.

Nas últimas três décadas, os povos indígenas na Bahia e no Brasil, por meio 

de lutas, pressão política e mobilizações sociais, foram adquirindo o direito a 

usufruírem da cidadania brasileira, defendendo seus modos próprios de vida, de ser, 

fazer e pensar, prevalecendo a dupla cidadania: brasileiros e indígenas. Esse direito 

a uma cidadania diferenciada foi construído em meio a muitas dificuldades e 

resistências. Ao viver segundo suas tradições, valores, conhecimentos e culturas, 

têm o direito também a acessar os bens materiais, as tecnologias e os 

conhecimentos e valores globais. Isso significa, na prática, se contrapor a própria 

noção limitada e etnocêntrica de cidadania. Uma das questões envolta nesse 

processo é a interculturalidade.

Os(as) professores(as) P5, P6, P7, P8, P11 e P12 são a expressão da escola 

diferenciada e intercultural. Atualmente, segundo o Censo Escolar Indígena (2010), 

as escolas indígenas já têm 88% do seu quadro com professores(as) indígenas.

Esse dado, no que tange à luta dos povos indígenas e a sua organização 

política, representa a possibilidade de a cultura indígena e seus valores crescerem, 

permitindo o domínio sobre sua própria história e ancestralidade.

Os(as) docentes indígenas, na contemporaneidade, se constituem em 

estratégico segmento de luta pelos direitos e conquistas de cada etnia, não aceitam 

mais que a sua imagem esteja vinculada à manipulação.

O(a) docente na escola indígena não admite mais a inculcação dos ditames 

da igreja católica e da pedagogia eurocêntrica.

A escola indígena não é o centro da formação. Os(as) indígenas aprendem 

com suas canções, seus rituais, suas crenças, com a família, com o(a) Pajé, com 

o(a) Cacique, com o(a) Conselheiro(a), com os mais velhos.

O(a) professor(a) indígena passa a ser o protagonista de sua história, 

valorizando a língua materna, a cultura e o legado histórico de seu povo. Esse(a) 
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professor(a) discute a questão da identidade índia e não índia, demonstrando as 

diferenças e aproximações, instaurando um espaço de reconstrução do aprendizado 

escolar em cada comunidade.

e) Categoria: Memória ancestral como reconstrutora da realidade. 

As narrativas memorialísticas de P4, P5, P7, P 11 e P12 revelam que o saber 

dos mais velhos carrega consigo a memória de cada comunidade, a história de luta 

e resistência das populações indígenas na Bahia e no Brasil. O saber dos mais 

velhos expressa a transformação das condições de vida dos povos indígenas.

O saber do Pajé, do Cacique e/ou do(a) índio(a) mais velho(a) tem um valor 

especial nas comunidades indígenas, este passa a ser o fio condutor dos valores, da 

cultura, dos costumes, da língua, dos rituais, das crenças, das situações políticas e 

estruturais que compõem a vida indígena.

Os(as) mais velhos(as) são responsáveis pela socialização de conhecimentos 

quer individuais quer coletivos. Para as diferentes comunidades indígenas, a 

sabedoria de um(a) índio(a) mais velho(a) orienta a conduta política, econômica, 

social, cultural e espiritual do(a) índio(a). Esse saber garante a interação entre o 

passado e o presente, de modo que cânticos, hábitos, danças e rituais são 

transmitidos oralmente de geração a geração, transformando o modo de ser e existir 

dos povos indígenas.

Os mais velhos são reconhecidos como sábios. E, muitos jovens perguntam 

sobre os espíritos, deuses e outros seres sobrenaturais, conforme os mitos de cada 

povo, bem como estes respondem sobre o sustento e a cura de doenças nas 

comunidades indígenas. Eles são a história viva de cada povo.

f) A diversidade e a diferença como princípio educativo nas comunidades 
indígenas

As vozes de P7, P8 e P11 revelam que comunidades indígenas concebem um 

processo de elaboração de princípios educativos pautados na diversidade e na 

diferença. Diante da cristalização das práticas escolares voltadas a grupos 
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homogêneos, a educação intercultural enfrenta o desafio  de não se deixar eivar por 

abordagens filosóficas compensatórias e buscar realizar uma transformação 

sistêmica e crítica na educação indígena.

A luta constante e incessante dos povos indígenas no Brasil é fundamental, é 

preciso compreender a questão da diversidade, suas consequências e implicações, 

de modo a tecer ações críticas sobre o sistema neoliberal e a escola indígena. Pois, 

cada comunidade apresenta realidades diferentes e, para ser compreendida, é 

preciso situar o percurso sócio-histórico, o sistema político e os valores culturais que 

a compõem. Esses percursos devem ser enfatizados, para que o direito à diferença 

e à diversidade não componham o quadro de valor financeiro e etnocêntrico da 

contemporaneidade.

As comunidades indígenas não possuem a mesma estrutura social, a mesma 

estrutura política, a mesma estrutura jurídica, a mesma língua, os mesmos símbolos, 

a mesma história, a mesma crença. Em cada comunidade indígena há normas 

diferenciadas que não são as mesmas para outros povos, muitas vezes, essas 

normas particulares podem ser contrárias às normas do Estado Brasileiro. E ao 

reivindicar a cidadania, estes lutam para não perder a identidade de seu povo. 

Nessa perspectiva, a escola indígena assume uma grande função nessa trajetória.

Diante da diversidade indígena, por que reivindicar a cidadania? É preciso 

que os povos indígenas dialoguem e interajam com o Estado Nacional no que tange 

ao direito à terra, à saúde, à educação, à autossustentação, à participar das 

decisões, à cultura etc.

O reconhecimento da diversidade e da diferença na práxis pedagógica 

indígena permite pensar que não há um modelo pronto, definitivo de gestão 

indígena, mas que ao considerar as diferenças como eixo articulador, a gestão 

escolar construa bases diferenciadas de atuação, que contemplem de maneira 

humanizante a diversidade.

As escolas indígenas buscam ensinar e aprender a partir de três eixos 

fundantes: sustentabilidade, multiculturalismo e autonomia, isto é, autogoverno dos 

povos indígenas.

g) Construção da história viva indígena x (in)visibilidade social
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Com o processo de democracia implementado na década de 1980, os povos 

indígenas do Brasil e da Bahia, mediante a Constituição Federal e a organização 

dos movimentos indígenas e indigenistas, começam a construir sua própria história, 

a partir do “orgulho de ser índio” e da luta pelo reconhecimento das diferentes etnias. 

A luta pela terra ainda continua e, também, contra a discriminação.

A visão discriminatória e racista teve como uma das consequências a criação 

de um imaginário único sobre os povos indígenas, tornando as diferenças de cada 

comunidade indígena invisível à sociedade.

Entre a visão romântica, de barbárie, de preguiça, de traição e de empecilho 

para o desenvolvimento econômico do Brasil, outras imagens foram sendo 

agregadas. Conforme os depoimentos das vozes de P5 e P11.

Os livros de história secularmente não apresentavam a contribuição dos 

povos indígenas para a nação, mas, na contemporaneidade, essa situação está 

sendo revertida, pois o protagonismo indígena no processo de escolarização tem 

refeito a história índia na Bahia, no Brasil e no mundo. 

Nos âmbitos federal e estadual, a atuação dos povos indígenas na construção 

e na implementação de políticas públicas apresenta reflexos significativos. A 

recuperação da autoestima, da dignidade e da visibilidade fazem com que os povos 

indígenas saiam do confinamento étnico, político, cultural, econômico e social 

imposto.

As comunidades indígenas estão se fazendo visíveis e contam a sua história 

viva. Os(as) indígenas constroem projetos de vida em que a apropriação ativa e 

reativa das tecnologias e das informações possibilita a compreensão do mundo 

globalizado, de seus divergências e possibilidades, de maneira que a luta por seus 

anseios, desejos, projetos étnicos, direitos

h) A terra e a existência indígena

As  vozes de P4, P5 e P12 revelam, por meio de suas memórias, que a vida 

indígena tem sua base na questão territorial. A terra não significa apenas um bem 

material e/ou um fator de produção, esta é o ambiente no qual todas as formas de 

vida estão presentes. 
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A terra, para os povos indígenas, é a visão coletiva e sagrada da natureza. 

Pedras, árvores, animais, lagoas, rios, serras, acidentes geográficos e fenômenos 

naturais compõem a história e as narrativas orais e escritas de cada comunidade. A 

árvore não é simplesmente uma árvore, mas nela estão envoltos os deuses e 

deusas, os seres, os espíritos e a memória ancestral, a terra carrega consigo a 

cosmologia sagrada dos povos indígenas.

Baniwa (2006, p.101) caracteriza que para os povos indígenas o “território, 

portanto, é o conjunto de seres, espíritos, bens, valores, conhecimentos, tradições 

que garante a possibilidade e o sentido da vida individual e coletiva”.

A terra unifica, articula e mobiliza aldeias, povos organizações indígenas 

distintas. A terra representa a resistência das comunidades indígenas, a referência à 

ancestralidade, à formação cósmica do universo e da humanidade. 

O território indígena é um espaço cósmico, complexo e abrangente no qual a 

terra faz parte. Segundo Baniwa (2006, p. 101), o território abrange a própria 

natureza dos seres sobrenaturais e naturais e revela os heróis indígenas vivos ou 

mortos:

(...) Terra e território para os índios não significam apenas espaço 
físico e geográfico, mas sim toda a simbologia cosmológica que 
carrega como espaço primordial do mundo humano e do mundo dos 
deuses que povoam a natureza. Quando os índios se propõem a 
reflorestar uma área degrada, além de recuperarem espécies 
florestais, eles estão trazendo de volta os espíritos e os deuses que 
foram afugentados pela destruição. E esses espíritos e deuses são 
fundamentais para o equilíbrio da vida na terra, evitando doenças e 
outras desgraças, como reação da própria natureza ameaçada e 
destruída. (BANIWA, 2006, pp. 101-102)

A territorialidade indígena significa um espaço étnico para o desenvolvimento 

dos diferentes costumes, culturas, modos de autogoverno e jurisdição. A terra é a 

garantia da existência dos povos indígenas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada é transitória e pontual, portanto, de caráter provisório e 

complementar aos estudos efetivados. O recorte textual apresentado, a partir da 

memória e história indígena, com a intermediação das vozes de professores(as) 

indígenas, nada mais é que uma leitura. E como toda leitura, passível de 

questionamentos. 

A relação entre história e memória nas vozes indígenas está demarcada pelo 

diálogo entre a questão temporal (cronologia) e a questão atemporal (o tempo 

vivido). 

Nas vozes dos(as) professores(as) indígenas, presente e passado se fundem 

em uma célula pluricelular que carrega em seu material genético valores antigos e 

modernos, mitos e a imposição de valores ocidentais, bem como uma relação 

atemporal em que o tempo é vivenciado a partir de sua ocorrência/momento 

presente, é o sentir do tempo presente, do tempo vivido. 

Para os(as) indígenas, a memória pretérito-presente se constitui como uma 

deusa vital para a continuidade de cada povo. A memória assume a função de 

inscrição sagrada e a oralidade passa a ser a flecha certeira de assunção de uma 

história escrita pelo povo ameríndio. 

A memória é o(a) guerreiro(a) que se reinscreve na história viva como um(a) 

guardião/guardiã ancestral de seu povo, que luta contra uma história oficial, 

deturpada e sangrenta.

A memória carrega consigo vestígios locais, saberes históricos, 

conhecimentos, sons, gestos, imagens, estruturas sociais, valores e marcas culturais 

que delineiam civilizações. Esta não é construída intencionalmente, ela representa o 

vivido, o construto social no qual indivíduos se inserem.

A memória de professores(as) pode restituir a grupos humanos o direito a ter 

direito de escrever a sua própria história. Significa o resgate de vozes silenciadas, 

espaço de reconstruções identitárias individuais e/ou coletivas, portanto, a memória 

apresenta-se como estratégia privilegiada de resistência e de encontro sociocultural.

O tempo da memória é atemporal, complexo, não linear, é mãe-do-corpo que 

abriga temporalidades, territorialidades e identificações distintas.
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As vozes de professores(as) indígenas provocaram deslocamentos políticos, 

culturais, históricos e sociais que contestam diretamente a ordem instituída e 

permitem construir uma outra história da educação escolar indígena. Destarte, a 

memória desses(as) professores(as) permitiu  a reincidência de encontros entre os 

antepassados e as gerações contemporâneas, de modo a dar vazão às enunciações 

emudecidas ao logo do processo sócio-histórico.

Cada dia vivido e noite dormida arrastam consigo um material memorialístico 

que a história e o tempo de 512 anos registram através da memória indígena, da 

ancestralidade e do retorno às coisas mesmas. O tempo é descontínuo.

Destarte, compreender e interpretar a história e a memória indígena por meio 

dos relatos de professores(as) indígenas, possibilitou pensar sobre as ações 

transformadoras da realidade indígena na Bahia e no Brasil. 

Ao longo da realização dessa pesquisa muitas questões indígenas no Estado 

se apresentaram, no tempo vivido, no momento presente: a prisão do cacique 

Babau; a luta e os conflitos pelas terras no sul da Bahia, a morte de Zabelê Pataxó, 

dentre outras. Esses fatos desvelam que muito ainda tem que ser feito para que os 

povos indígenas da Bahia e do Brasil possam viver na diversidade e na diferença.

Na perspectiva fenomenológica, a análise das categorias desveladas nas 

vozes, nas memórias e nos discursos de professores(as) indígenas, permite inferir 

que ser professor(a) indígena é reconhecer o seu legado histórico e a importância de 

se trilhar o caminhos para identidades indígenas, em que o orgulho de ser índio(a), 

de ir de encontro à repressão cultural, permitirá o reconhecimento de valores, 

tradições, crenças etc. 

A formação continuada de docentes indígenas e o caráter intercultural da 

educação específica, dentre outros aspectos, da existência escolar indígena, 

demarcam conquistas sociais e políticas essenciais para o Projeto de Vida de cada 

comunidade indígena.

Essas categorias também desvelaram os processos de exclusão, de 

repressão física e cultural dentro da ambiência escolar. Por não ter direito a uma 

escola indígena, muitos dos(as) docentes indígenas entrevistados(as) não tiveram o 

direito de escolha a uma escola específica. Muitos(as)  sofreram  agruras físicas, 

torturas psicológicas, ou seja,  vivenciaram o processo de assimilação e integração à 

sociedade nacional por meio da cultura escolar eurocêntrica.
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O conhecimento indígena apresenta uma produção mítica calcada na história 

ancestral e em uma ciência da tradição que se contrapõem à segmentação e 

hierarquia institucionalizada do conhecimento científico (epistemé). 

Os conhecimentos praticados (doxa) pelas comunidades indígenas, ao longo 

do percurso histórico, no Brasil e na Bahia, foram relegados à subalternização e à 

inferiorização, a partir de uma visão equivocada e preconceituosa.

As comunidades indígenas, desde o período da colonização europeia até a 

contemporaneidade, sofreram e sofrem calúnias, difamações e julgamentos sobre 

seus comportamentos, capacidades, espiritualidade, hábitos e costumes, bem como 

sobre sua forma de trabalho, os relatos memorialísticos evidenciam esse fato.

As vozes de professores(as) indígenas, à medida que era percorrido o 

caminho da hermenêutica fenomenológica, por intermédio das categorias, 

desvelavam que os diferentes significados interligados a ser professor(a) indígena 

não poderiam ser exauridos apenas na análise dos aspectos existenciais, era 

preciso dialogar com a história, com os implícitos, com os silêncios, com os não ditos 

e com a ambiência escolar indígena, que se mostra como um caleidoscópio de 

possibilidades para compreensão do educar indígena.

As comunidades indígenas e o espaço escolar intercultural na Bahia se 

caracterizam essencialmente pela voz, pelo desvelamento e atuação do ser indígena 

e de sua existência como protagonista de suas transformações.

Orientada pelo princípio do diálogo com a comunidade, a práxis pedagógica 

indígena passa a ser uma estratégia política que considera a memória ancestral, os 

valores míticos e cosmológicos e a inserção no contexto da modernidade a partir da 

afirmação étnica, política e da luta pela terra.

Nos implícitos e subentendidos pode-se perceber que ser indígena é muito 

mais que pertencer a uma dada etnia, significa pertencer à memória, à história e à 

identidade continental e nacional ameríndia.

A construção coletiva de um projeto etnopolítico pelos povos indígenas, com 

princípios, diretrizes, metas, estratégias, instrumentos culturais, políticos que visem a 

constituição de ações societárias pautadas na diversidade de cada etnia, fortalecerá 

a defesa da terra, da educação, da saúde e dos direitos indígenas.

A questão da sustentabilidade socioeconômica dos povos indígenas da Bahia 

deve estar vinculada às ações de políticas públicas do Estado. Nessa perspectiva,  a 

educação escolar indígena passa a ser um instrumento de organização política que 
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analisa o contexto temporal e espacial de cada comunidade, de modo a dialogar 

com o Estado e seus marcos regulatórios, tão  presentes na memória e na história 

de cada comunidade indígena. 

As memórias de professores(as) indígenas desvelam que a escola indígena 

resiste a práticas de dominação e opressão, por meio do reconhecimento dos bens 

materiais e imateriais indígenas presentes no dia-a-dia de cada comunidade. 

Os professores(as) indígenas são gestores, diretores de ensino, ou seja, 

atuam em cargos e funções públicas e se tornam lideranças do movimento indígena 

nas diferentes regiões do Estado. Essa é uma das grandes transformações, pois em 

uma época, não muito distante, pertencer ao Governo significava traição ao povo 

indígena. Graças à luta indígena, esse quadro não perdura mais.

Ocupar espaços políticos na bancada política estadual e federal deve ser 

pauta do projeto etnopolítico indígena da Bahia. Esse será mais um dos grandes 

desafios a ser enfrentado pelos povos indígenas.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DE LISBOA. Dicionário da Língua



209

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

Portuguesa. Lisboa: Verbo, 2001.

ABBEVILLE, C. D'. História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do 
Maranhão e terras circunvizinhas. Trad. de S. Milliet. São Paulo: Edusp, 1975.

ACOSTA, José de. Historia natural y moral de las Indias. México: FCE, 1985.

AGOSTINHO DA SILVA, Pedro Manuel, et al. Tradições étnicas entre os Pataxó 
no Monte Pascoal: subsídios para uma educação diferenciada e práticas 
sustentáveis. Vitória da Conquista: Núcleo de Estudos em Comunicação, Culturas e 
Sociedades. NECCSos - Edições UESB, 2008.

__________.Identificação Étnica dos Pataxó de Barra Velha. Lisboa: Instituto de 
Alta Cultura. Junta de Investigacoes Cientificas do Ultramar, 1974.

ALLPORT, G. W. The nature of prejudice. Cambridge, MA: Addison-
Wesley, 1954.

ALBUQUERQUE, Judite Gonçalves de. Educação escolar indígena: do panóptico 
a um espaço possível de subjetivação na resistência. 2007. Tese (Doutorado em 
linguística aplicada) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL). 249 f.

ALMEIDA ,Eliene Amorim de, FREITAS, Marcos Antônio Braga de FREITAS. 
Avaliação Independente do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 
10.172/01: cumprimento dos objetivos e metas do capítulo Educação Indígena. Boa 
Vista: EDUFRR, 2011.

AMORIM, Siloé Soares de. Índios ressurgidos: a construção da auto-imagen – Os 
Tumbalalá, os Kalankó, os Karuazu,os Catokinn eos Koiupanka. Dissertação 
(mestrado). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Departamento 
de Multimeios, 2003, 301f.

ARAUJO, A. V. et al. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito á diferença. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade. Brasília: LACED/Museu Nacional, 2006.

BAHIA. Lei nº 18 629, de 22 de dezembro de 2010, institui a carreira  de Professor 
Indígena no Quadro do Magistério Público da Bahia.

BATISTA, Hildonice de Souza. Bedzé wò hibatèdè - Conhecimentos Ressonantes: 
Diálogos entre a educação transdisciplinar e a práxis indígena Kiriri. Dissertação. 
Mestrado em Educação. Salvador. Universidade Federal da Bahia, 2008, 228 f.

BATISTA, Mércia Rejane Rangel. Laudo antropológico do grupo autodenominado  
Tumbalalá – Bahia. v.1. Rio de Janeiro:UFPB/UFRJ, 2001.

BANIWA/LUCIANO, Gersem José dos Santos. Educação para manejo e 
domesticação do mundo entre a escola ideal e a escola real: os dilemas da 
educação escolar indígena no Alto Rio Negro. Tese. Doutorado em Antropologia. 
Brasília. Universidade de Brasília, 2011, 370 f.



210

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

____________. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber  sobre os povos 
indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, LACED/Museu 
Nacional, 2006.

BENGOA, José. La emergência indígena em América Latina. Santiago do Chile: 
Fundo de Cultura Econômica, 2000.

BITTENCOURT, Circe Maria, SILVA, Adriane Costa da. Perspectivas históricas da 
educação indígena no Brasil. In. PRADO, M. Lígia, VIDAL, Diana. Á Margem dos 
500 anos: reflexões irreverentes. São Paulo: EDUSP, 2002.

BOBBIO, N. Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1988.

BONOMA, T. V. Case Research in Marketing: Opportunities, Problems, and Process. 
Journal of Marketing Research. v. 22, May, 1985.

BORGES, Paulo H. Porto. Para lembrar do nosso povo: escolarização e 
historicidade Guarani Mbyá no 'Jardim das Flores'. Campinas: Faculdade de 
Educação. UNICAMP.Mimeo, 1997.

BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Tradução de Mateus S. Soares. 3 ed. 
Petrópolis: Vozes, 1999.

BRASIL. Educação Escolar Indígena: diversidade sociocultural indígena 
ressignificando a escola. Brasília: SECAD, 2007.

______. Lei nº 10.172. Plano Nacional de Educação, de 09 de janeiro de 2001. 
Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.

______. MEC/INEP. Censo Escolar Indígena,1999.

______. MEC/INEP. Censo Escolar Indígena, 2008.

______. MEC/INEP. Censo Escolar Indígena,2009.

______. MEC/INEP. Censo Escolar Indígena,2010.

______. MEC. CNE. Parecer nº 14/99, de 14 de setembro de 1999a

______. MEC. CNE. Resolução nº 3/99,  de 17 de novembro de 1999b

______. MEC. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 
Brasília: MEC/SEF 1998.

______. Lei nº 9394. LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
20 de dezembro de 1996.



211

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

______. Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do 
Índio.

______. Portaria Interministerial nº 559, de 16 de abril de 1991. Estabelece a 
criação dos núcleos de Educação Escolar Indígena. Brasília: 1991.

______. Portaria nº. 734, de 07 de junho de 2010, do Ministério da Educação, 
institui-se a Comissão Nacional de Educação Escolar.

______. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal.

 ______. Decreto nº. 26 de 4, de fevereiro de 1991 – Dispõe sobre educação 
indígena no Brasil. 
______. Portaria MEC/SNEB nº 60, de 8 de julho de 1992. Cria o Comitê de 
Educação Indígena junto ao Departamento de Educação Fundamental e Médio. 
Brasília: 1992. 

______. Portaria MEC nº 490, de 18 de março de 1993. Estabelece os membros 
do Comitê de Educação escolar Indígena. Brasília: 1993.

_____. Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009. Estabelece a organização da 
educação escolar indígena a partir dos territórios etnoeducacionais, e dá outras 
providências.

BROSTOLIN, M. R.; CRUZ, S. F. Estilos de ensinagem e aprendizagem na escola 
indígena Terena. Revista Construção Psicopedagógica. v. 17, n. 14, p. 24-43, jun. 
2009.

CANDAU, Joël. Antropología de la memoria. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002.

CESAR, América Lúcia Silva. Lições de abril: a construção de autoria entre os 
pataxós de coroa vermelha. 2002. Tese (Doutorado em linguística aplicada) 
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. 221 f.

CÔRTES, Clélia Neri. A educação é como o vento: os Kiriri por uma educação 
pluricultural.1996. 157 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador,1996.

CUNHA, M.C. História dos índios do Brasil. 6 ed. São Paulo: Schwarcz, 2009.

______. Antropologia do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986.

______. O futuro da questão indígena. São Paulo: IEA/USP, 1993. (Coleção 
Documentos, Série História Cultural).

______.Xamanismo e Tradução. In. Novaes, Adauto. A Outra Margem do 
Ocidente. São Paulo, Companhia das Letras, 1999.

DARTIGUES, A. O que é a fenomenologia. Rio de Janeiro: Eldorado, 2005.



212

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

DE PAULA, Luis Roberto; VIANNA, Fernando de Luiz Brito. Mapeando políticas 
públicas para povos indígenas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria; 
LACED/Museu Nacional/UFRJ, 2011.

DENEVAN, William M. La población aborígine de la Amazonía em 1492. Lima: 
CIPA, 1976.

D’ANGELLIS, Wilmar. Relatório do I Encontro Nacional de Educadores 
Indígenas Guarani. CGAEI/MEC Aldeia de Bracuí. Angra dos Reis. Mimeo. 
Fev/2000.

DO CARMO, Angelo Santos. Ipê Uma Conquista Uma História: Trabalho de 
pesquisa, Porto Seguro, 2010 a.

______. Zabelê: um olhar sobre sua trajetória de vida. Monografia. LICCEI: Porto 
Seguro, 2010b.

FALCÃO, J. T. da R.; RÉGNIER, J. Sobre os métodos quantitativos na pesquisa em 
ciências humanas: riscos e benefícios para o pesquisador. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 81, n. 198, p. 229-243, maio./ago. 2000.

FERREIRA, Mariana Kawall Leal. A educação escolar indígena: um diagnóstico 
crítico da situação no Brasil. In: Silva, Aracy Lopes da. FERREIRA, Mariana Kawall 
Leal. Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a escola. São 
Paulo: Global, 2001.

FORNET-BETTENCOURT, R.  Interculturalidade: críticas, diálogo e perspectivas. 
Nova Harmonia. Campestre, São Leopoldo, 2004.

FREIRE, Carlos Augusto da Rocha . O SPI na Amazônia: Política indigenista e 
conflitos regionais (1910-1932). 1 ed. Rio de Janeiro: Museu do Índio, 2007. 

__________. Pedagogia do Oprimido. 24 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

GALEFFI, Dante Augusto. O que é isto — a fenomenologia de Husserl? In. Revista 
Ideação. Feira de Santana, n.5, p.13-36, jan./jun. 2000. 

_______. O ser-sendo da Filosofia. Salvador: Editora da UFBA, 2001.

______. Filosofar e Educar. Salvador: Quarteto, 2003. 

GANDAVO, Pero de Magalhães de. A Primeira História do Brasil. História da 
província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Modernização do 
texto original de 1576 e notas por Sheila Moura Hue e Ronaldo Menegaz. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2004.



213

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

GOODE, W. J., HATT, P. K. Métodos em Pesquisa Social. 3ed. São Paulo: Cia 
Editora Nacional, 1969.

GOULD, S. J. O polegar do panda: reflexões sobre a história natural.
Lisboa: Gradiva, 1986.

GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). A temática indígena na escola: novos 
subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília, DF: MEC/MARI/UNESCO. 
1995. 

______. Luis Donizeti. De alternativo a oficial: sobre a (im)possibilidade da
educação escolar indígena no Brasil. In: D´ANGELIS, Wilmar,  VEIGA, Juracilda
(Org.) Leitura e Escrita em Escolas Indígenas. Campinas: ALB Mercado das 
Letras. 1995. pp.184-201.

______. Experiências e desafios na formação de professores indígenas no Brasil. In: 
GRUPIONI, Luis Donizete (Org.). Em Aberto. Vol.20. n. 76. Brasília: INEP – MEC, 
fev. 2003. pp.13-18.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: 
Centauro, 2006 

HALL, Stuart. Pensando a Diáspora: reflexões sobre a terra no exterior. In. Da 
Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003.

HOUAIS, A. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009.

HUSSERL, Edmund. A Ideia da Fenomenologia. Trad. Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 1990.

JOSSO, Marie-Christine. Da formação do sujeito...ao sujeito da formação. In: 
NÓVOA, António; FINGER, Matthias (Orgs.) O método (auto)biográfico e a 
formação. Lisboa: Ministério da Saúde. Depart. dos Recursos Humanos da Saúde/ 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, 1988. p. 35-50

LE GOFF, Jaques. História e memória. 4. ed. Campinas: Unicamp, 1996.

NORA, Pierre. Entre memória e história. Projeto História, nº 10, dez., 1993.

NÓVOA, António. Os professores e as histórias da sua vida. In:_____(Org.) Vidas 
de professores. Porto: Porto Editora,1992.

SERPA, L. P. Ciência e Historicidade. Bahia: edição do autor/ 1991. 



214

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

________. O papel do professor. Salvador: Correio da Bahia, 27.11.2003.

._______.  Rascunho digital: diálogos com Felippe Serpa. Salvador: EDUFBA, 
2004.

SHOHAT, Ella, STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e 
representação. São Paulo: Cosac, Naify, 2006. 

SILVA, M. F. da. A conquista da escola: educação escolar e movimento de 
professores indígenas. Em Aberto – Brasília: MEC/INEP, ano 14, n.63, jul./set. – 
1994. 

STADEN, Hans. Viagem ao Brasil. 1520- ca 1565. Rio de Janeiro: Academia 
Brasileira,1930. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução Bernardo Leitão et al. Campinas: 
Editora da UNICAMP, 1990.

LEITE, Lúcia Helena Alvarez. Com um pé na aldeia e um pé no mundo: avanços, 
dificuldades e desafios na construção das escolas indígenas públicas e 
diferenciadas no Brasil. Currículo sem Fronteiras, v.10, n.1, pp.195-212, Jan/Jun 
2010.

LÉRY, J. DE. Viagem á terra do Brasil. São Paulo: Edusp, 1980.

LOPES, Esmeraldo. Caminhos de Curaçá. Curaçá: Gráfica Franciscana, 2000.

LÜDKE, M., ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986.

MALHEIROS, Márcia Fernanda, FREIRE, José Ribamar B. Aldeamentos Indígenas 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ. 1997. 

MASINI, Elsie F. S.  Aconselhamento Escolar: uma proposta alternativa. Tese 
(Doutorado), Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1982, 230 f.

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: F. Bastos, 1971.

MELIA, Bartolomeu. Educação Indígena e alfabetização. São Paulo: Edições 
Loyola, 1992.

MOREIRA, Vânia Maria Losada. Terras indígenas do Espírito Santo sob o regime 
territorial de 1850. Revista Brasileira de História, vol. 22, nº 43, São Paulo, 2002, 
pp. 153-169.

MELLO, Daniel. Comissão da Verdade investigará crimes cometidos contra 
índios na ditadura militar. Disponível em: < 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-07-21/comissao-da-verdade-

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-07-21/comissao-da-verdade-investigara-crimes-cometidos-contra-indios-na-ditadura-militar


215

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

investigara-crimes-cometidos-contra-indios-na-ditadura-militar>. Acesso em: 10 
ago 2012.

MIGNOLO, Walter D.  Histórias locais - projetos globais: colonialidade, saberes 
subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento científico: pesquisa 
qualitativa em saúde. 2 ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 2004.

___________ . Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petropólis: Vozes, 
1994.

MUNDURUKU, Daniel Monteiro Costa. O caráter educativo do movimento 
indígena (1970-1990). 2010. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de São 
Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

NANTES, Martin de. Relação de uma Missão no Rio São Francisco. São Paulo: 
Edição Nacional/Brasiliana (1707), 1979.

NETTO, Waldemar Ferreira. Os Índios e a Alfabetização: aspectos da Educação 
Escolar entre os Guarani de Ribeirão Silveira. Dissertação de Mestrado. São Paulo. 
USP. 1997.112 f.

NOBRE, Domingos. Escola Indígena Guarani no Rio de Janeiro na Perspectiva 
da Autonomia: sistematização de uma experiência de formação continuada. Tese 
de Doutorado em Educação. Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2005.

OLIVEIRA, João Pacheco de. A viagem de volta: etnicidade, política e reelaboração 
cultural no Nordeste indígena. 2 ed. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/LACED, 
2004.

_______. FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. A presença indígena na formação 
do Brasil.  Brasília: UNESCO/MEC/LACED/FORD FOUNDATION, 2006.

OLIVIERI, D. P. O ‘ser doente’: dimensão humana na formação do profissional de 
saúde. São Paulo: Moraes, 1985.

OPAN. Diagnóstico na Terra Indígena Irantxe. Relatório final. Mato Grosso: Cuiabá, 
2000.

QUIJANO, Aníbal. El Movimiento Indígena y las cuestiones pendientes en América
Latina. Originalmente em Política externa, vol. 12, n. 12, março-abril, p. 77-97,
Universidade de São Paulo, São Paulo. Reproduzido em espanhol em diversas
publicações, i.e. ARGUMENTOS, ano 19, n. 50, enero-abril 2006, p. 51.UAM, 
México, DF.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-07-21/comissao-da-verdade-investigara-crimes-cometidos-contra-indios-na-ditadura-militar


216

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

PATAXÓ, K. Txopai e Itohã.  Belo Horizonte: MEC/UNESCO/SEE, 1997.

PETERSON, Janet M. Diferença e alteridade: questões de identidade e de ética no 
texto literário”. FIGUEIREDO, Eurídice & PORTO, Maria Bernadette Velloso 
(organizadoras).In.: Figurações da Alteridade. Niterói: EdUFF, 2007.

PEREIRA, Luis Cezar Ramos. Ensaio sobre a responsabilidade internacional do 
Estado e suas consequências no direito  internacional. São Paulo: LTr, 2000.
PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008. p. 232. Disponível em 
<http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete
.pdf>. Acesso em: 29 jan.2011. 

POTIGUARA, Rita. Entrevista. Portal do Professor: Educação Indígena. Edição 65. 
Disponível 
em<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/noticias.html?idEdicao=76&idCategoria=8 >. 
Acesso em: 18 jan.2012.

PREZIA, Benedito. Caminhando na luta e na esperança. São Paulo: Loyola, 2003.

RIBEIRO , Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização 
escolar.19 ed. Campinas: Autores Associados, 2003.

SAMPAIO, José Augusto Laranjeiras. Breve história da presença indígena no 
extremo sul baiano e a questão do território Pataxó do Monte Pascoal. In. Cadernos 
de História. v.5, nº 6, p. 31-46, Belo Horizonte,  jul. 2000.

SANTOS, Sílvio Coelho. Os direitos dos indígenas no Brasil. In. SILVA, Aracy Lopes 
da. GRUPIONI, Luís Donizete Benzi (Org.). A temática indígena na escola: novos 
subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília, DF: MEC /MARI/ UNESCO, 
1995.

SILVA, Ana Lúcia Gomes da .Educação carcerária (des)encantos, (des)crenças e 
os desvelamentos das histórias de leitura no cárcere, entre ditos, silêncios e 
subentendidos. 2007. 230 f . Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.

SILVA, Rosa Helena Dias da. A autonomia como valor e a articulação de 
possibilidades: um estudo do movimento dos professores indígenas do Amazonas, 
Roraima e Acre, a partir dos seus Encontros Anuais. Tese de Doutorado. São Paulo: 
Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo (USP), 1997.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o Subalterno Falar? Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010.

SUMNER, W. G. Folkways: a study of the social importance of usages, manners, 
customs mores, and morals. Nova Iorque: Ginn and Company, 1906.

http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/noticias.html?idEdicao=76&idCategoria=8


217

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

THÉVET, André, 1953 . Le Brésil et les Brésiliens. Les Français en 
Amérique pendant la deuxième moitié du XVI e siècle (corresponde a La 
Cosmographie Universelle) .Paris, Presses Universitaires de France, 1953. 

TERENA, M. Entrevista dos 500 anos. Revista Caros Amigos. p. 36-41, abr. 2000.

UNISINOS. Waimiri-atroari: vítimas da Ditadura Militar. Mais um caso para a Comissão da 
Verdade. Entrevista especial com Egydio Schwade . Disponível em : <
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508652-waimiri-atroari-desaparecidos-
politicos-entrevista-especial-com-egydio-schwade>. Acesso em: 10 ago. 2012.

UFRR. Relatório Final: avaliação Independente do Plano Nacional de Educação – 
PNE, Lei nº 10.172/01 - Cumprimento dos Objetivos e Metas do Capítulo Educação 
Indígena, 2011.

WALLERSTEIN, I. El modierno sistema mundial: la agricultura capitalista y
los origins de la economía-mundo europea en el siglo XVI. México: Siglo Veintiuno,
1979.

YAWALAPITI, Aritana. Entrevista. Rota Brasil Oeste. Alto do Xingú, 17 mai. 2001. 
Disponível em: < http://www.brasiloeste.com.br/2001/05/entrevista-aritana-
yawalapiti/#>. Acesso em: 18 jan .2012.

YIN, Robert K. Estudo de Caso, planejamento e métodos. 2.ed. Sao Paulo: 
Bookman, 2001.

ZELIC, Marcelo. Povos Indígenas e Ditadura Militar: Subsídios á Comissão 
Nacional da Verdade 1946-1988. Disponível em: 
http://www.apropucsp.org.br/apropuc/images/stories/tribunalindios.pdf. Acesso em: 
10 ago. 2012

APENDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508652-waimiri-atroari-desaparecidos-politicos-entrevista-especial-com-egydio-schwade
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508652-waimiri-atroari-desaparecidos-politicos-entrevista-especial-com-egydio-schwade
http://www.brasiloeste.com.br/2001/05/entrevista-aritana-yawalapiti/
http://www.brasiloeste.com.br/2001/05/entrevista-aritana-yawalapiti/
http://www.apropucsp.org.br/apropuc/images/stories/tribunalindios.pdf


218

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE

LINHA DE PESQUISA FILOSOFIA, LINGUAGEM E PRÁXIS PEDAGÓGICA

DOUTORADO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação:

Título do Projeto: ___________________________________

Pesquisador Responsável: ______________________________________________

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: ____________

Telefones para contato: (___) ______________ - (___) _________________ - (___)

Nome do entrevistado(a): ______Idade: _____________ anos

O(A) Sr(a)____________________ RG______________________foi selecionado(a) 

e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: ___________, que tem 

como objetivos: ___________________________. Este é um estudo baseado em uma 

abordagem ______________________, utilizando como método __________________. 

A pesquisa terá duração de __________ ano, com o término previsto para _______. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome 

será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta 

pesquisa e os resultados divulgados em livros, eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o(a) pesquisador(a) ou com a 

instituição que forneceu os seus dados, como também na que trabalha. 
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Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder livremente a uma única 

pergunta a ser realizada sob a forma oral. A entrevista será gravada em audiovisual para 

posterior transcrição – que será guardado por cinco (05) anos e descartá-la após esse 

período. 

O(a) entrevistado(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

Não haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício 

relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de 

Educação.

O Sr(a) receberá o celular/e-mail do(a) pesquisador(a) responsável, e demais 

membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. Desde já agradecemos! 

_____________________________ _______________________________ 

Nome do Orientador 

Cel do(a) Orientador(a)

e-mail: _____________________________________________

Nome do(a) Pesquisador(a) 

Cel do(a) Orientador(a)

e-mail:

                                                Salvador, ____ de _______________ de 2010

 Eu ________ RG ______declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE 

CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele 

poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

Entrevistado(a): _________________________

(assinatura)

E-mail_______ CPF   _____________  RG____________________

APENDICE B – TRANSCRIÇÕES ENTREVISTAS ABERTAS
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ENTREVISTAS44 COM OS PROFESSORES(AS) INDÍGENAS

ARQUIVO AÚDIO Z: Tempo de gravação 6h 38 min e 17 seg De 16 a 28.08.10

P. Comente sobre a sua relação com a escola indígena

P 1  Sou professora Kiriri tenho 27 anos, pertenço ao povo Kiriri e trabalho 

com EJA, no Programa Topa, tem 20 estudantes, não vão todos, por conta do 

cansaço, trabalham na roça, e de sou professora de 5ª a 8 ª série, na escola da 

aldeia,  a turma tem  crianças e adolescentes, de 10 anos a jovens de 20 anos. 

Houve  uma grande evasão por conta do trabalho, e hoje, só cinco estão nas aulas. 

Eu trabalhei sem me formar para ser professora de Jovens e Adultos (EJA), eu 

estava na oitava série. O primeiro ano que eu trabalhei foi com a EJA, fiquei três 

anos na EJA, depois passei para a Aldeia Gado Velhaco para trabalhar com a 

terceira e quarta série, fiquei mais três anos. Eu leciono há mais ou menos oito ano. 

Com as crianças eu no início tive dificuldade, depois nos planejamentos eu fui 

interagindo com as crianças e a partir da realidade deles. 

P1 Quando a gente estudava na escola do não índio, no me caso, eu  me 

estudei a 5ª série em Banzaê, no meu caso eu me sentia muito discriminada, tinha 

não índios que nos trabalhos em grupos eles nos rejeitavam. Os não índios 

sentavam longe da gente. Na rua, eles olhavam a gente como pessoas pobres, 

pessoas sujas, fedorentas, que roubavam terras, enfim. Eles sentavam distantes da 

gente. Eles diziam que a gente era sujo, “caboclo”, que a gente roubava galinha, 

animais. No carro escolar, às vezes, quando a gente vinha no carro, era maltratada 

pelos motoristas no carro. Os colegas, os estudantes nos maltratavam também no 

carro.

P2 Sou professora kiriri, 25 anos, comecei a trabalhar na escola em serviço 

gerais. A minha educação, o primário, de 1ª a 4ª série foi na aldeia, depois que eu 

terminei na  quarta série eu ainda estudei na escola da aldeia, na casa de farinha. 

Mas na quinta série, eu tive que ir para Banzaê, e eu também me sentia 

discriminada, na sexta série, no terceiro ano, eu também fui muito discriminada por 

conta dos trabalhos escolares, no carro, a gente tinha subir ligeiro no carro. Os não 

índios ficavam de um lado e os índios de outro. Eu ficava irritada, pois nós éramos 

vistos como aqueles que tomavam as casas dos outros, as terras dos outros. Ouvi 

44 As entrevistas foram realizadas no Curso de Formação Continuada – Educação Indígena na sala de aula, 
elaborado pela autora dessa tese e promovido pelo Instituto Anísio Teixeira
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muitas vezes, “para que nós queríamos tantas terras”. Só que no período da 

alfabetização até a quarta série, nos estudávamos na aldeia. Só que no período de 

retomada, a gente parava e recomeçava, tornava a parar e a agente atrasou muito 

no estudo. Só quando a gente foi para Mirandela, foi que o estudo normalizou.

E - Qual a diferença entre a escola não índia e indígena?

P2 Na escola índigena, os professores e os colegas da gente são diferentes, 

dão mais atenção, são mais unidos. Na escola do não índio, a gente sempre vai se 

sentir um pouco rejeitado, eu me sentia discriminada nas atividades, nos trabalhos 

escolares. Na escola do não índio a gente se pergunta: será que eu estou no lugar 

certo? O que é que eu tenho que esses outros não se comunicam assim com a 

gente? Por que eles não sentam assim mais perto da gente? Eles acham que a 

gente vai sempre tomar o lugar deles, há sempre a separação, mesmo que a gente 

esteja vestido igual, falando do mesmo jeito, a gente sempre vai ser tratada 

diferente. A gente vai sempre se sentir fora do lugar. E nos perguntando o que é que 

eles têm de diferente?

P3 Sou professora Kiriri 22 anos. Tenho três anos de docência na 

comunidade Kiriri. Em 2004 fui auxiliar de serviços gerais, em 2006, fui ser 

professora de educação infantil, 2007, EJA , 2008, fui coordenadora da Educação 

Infantil e agora sou professora da oitava série Existe uma grande diferença, porque 

na educação indígena a forma de trabalhar, os professores e a sua relação com o 

aluno é diferente, a participação dos pais, a escola procura os pais, é diferente. A 

escola sempre procura os pais para trazer para dentro da escola, para passar como 

está ocorrendo, como está sendo esse processo de educação com os filhos, enfim, 

tudo isso.

P3  Então, a escola do não índio, por ser da cidade, não ter aquela 

valorização, o respeito,  e alguns pais também não procuram a escola, às vezes, os 

pais como se quisessem se “livrar”, parecem que querem jogar as crianças nas 

escolas, para se livrar das crianças e ter tempo para fazer outras coisas. Na escola 

indígena não, existe essa diferença

P4 – Professora Kiriri, tenho 24 anos. Os assuntos, os conteúdos eram 

difíceis e distantes da realidade indígena. No começo eu tive muita dificuldade por 

conta de não termos capacitação na área. Os conteúdos dentro de uma escola 

indígena sempre foram trabalhados de forma diferenciada. Os conhecimentos gerais 
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nós trazemos para a realidade indígena. O material didático, do ponto de vista dos 

índios, apresenta uma visão preconceituosa e uma história equivocada. 

P4 - Eu desde que eu me entendi  como pessoa, acho que eu, me lembro,  

quando eu tinha cinco anos, a gente estudava na casa de farinha, a alfabetização foi 

na casa de farinha.  Depois, veio a retomada, conflito e a gente, parou. Eu me 

lembro muito bem das retomadas. Vinha a retomada, os conflitos e a gente  parava. 

A gente atrasou muito os estudos. Eu me lembro muito bem, que depois da 

retomada a gente voltou a estudar ao lado da Igreja, o nome da escola Jardim de 

Flores, a gente era assim pequenininhos, eu não me lembro de tudo, mas muita 

coisa eu me lembro. Depois estudamos a primeira série com uma professora não 

indígena e todos os alunos eram índio, só a professora que não era. Depois veio a 

retomada de Mirandela, passamos a estudar com professores indígenas.

P4 Só após a retomada, quando fomos para Mirandela, foi que melhorou. Nós 

passamos a estudar na primeira série, com o professor indígena Kiriri Josevaldo e 

segunda com a professora indígena América, a terceira e quarta com o Professor 

Celso Kiriri.  Na quinta série a gente foi estudar em Banzaê, eu estudei aceleração 

quinta e sexta série. Preconceito a gente sofreu muito. Se tinha apenas cinco índios 

na sala, então cinco eram excluídos, lá no cantinho da sala. Largado no canto, até 

mesmo pelos professores. O preconceito era grande. No ônibus também sofríamos 

preconceito e discriminação. Depois estudei a sétima série. A oitava série a gente foi 

estudar em Queimadas, a escola era do povo que foi expulso das terras Kiriri e o 

preconceito era maior ainda. No ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, 

retornamos para Banzaê e terminamos o magistério.

P4 Mãe e pai, apesar de toda a dificuldade. A gente é fraco, vive da roça. 

Trabalha, trabalha, trabalha... Mas graças a Deus, mãe e pai sempre se esforçaram, 

uma coisa que eles nunca tiveram, mas eles se preocuparam em oferecer para nós, 

principalmente com os nossos estudos.  Eles foram e pagaram um curso de 

informática em Banzaê, mas o professor espanou e nem deu o certificado para nós. 

Depois a gente praticamente perdeu o nosso tempo, mas o pouco que estudamos foi 

bom. Depois, mãe mais pai, pagaram uma faculdade em Ribeira do Pombal e a 

gente foi fazer pedagogia no primeiro semestre. Por causa de dificuldades, questão 

financeira. 

P4 A escola na aldeia em que trabalhávamos ainda não tinha passado a ser 

estadual, quando ela ainda era municipal, eu comecei a trabalhar lá como auxiliar de 
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limpeza e ganhava oitenta reais, no caso o meu nome nem constava como 

funcionária da escola. A gente começou a ajudar na família, mas quando a escola 

passou a ser estadual, a gente ficou sem ganhar, trabalhava, mas não ganhava. E a 

gente não pode ajudar a pagar a mensalidade da faculdade de Pedagogia. A gente 

tem que ter o dinheiro da mensalidade todo mês, a gente não tinha. A gente então 

terminou o primeiro semestre e fechamos. Aí surgiu o magistério indígena, as 

meninas se inscreveram e eu não pude me inscrever. Mas enfim, o que eu estudei  

com a comunidade Kiriri, para mim foi de grande importância, porque a gente 

compartilha um com  o outro. Os conhecimentos, ninguém fica excluído, a gente 

partilha. Hoje já trabalho com a educação infantil, passei para EJA, em 2008, passei 

a ser coordenadora da quarta e da quinta série. Hoje sou professora da oitava e o 

que a gente procura fazer o melhor. Até a oitava série, todos os professores são 

indígenas, apenas a gestora/diretora da escola é que não é índia, ela entrou esse 

ano (2010). Mas o que a gente procura é melhorar a nossa educação, pois 

queremos todos os professores da escola índios, para que a nossa escola fique 

cada vez melhor, pois tudo o que temos na escola vai passando de pai para filho, 

assim também os professores vão fazendo na sala de aula. A gente faz reunião no 

final da unidade com pais, lideranças da comunidade, representantes da escola, 

incentivando os pais para participaram da escola. Fazemos quatro reuniões por 

unidade com os pais. Realizamos planejamento quinzenal com a comunidade, para 

que a escola possa melhorar. As coisas não estão melhores, porque o prédio da 

escola caiu, tem mais de dois anos. Os alunos estão apertados, não é por falta de 

cobrança, a gente cobra. A escola está destruída desde 2008, quando a escola 

estadualizou, um lado caiu, e nós fechamos o outro lado, com medo de algo pior 

acontecesse. 

P1 O teto mesmo da escola desabou, o professor estava na sala de aula e 

uma telha caiu em meio a aula, por pouco não feriu ninguém.

P1 Nas reuniões de unidade que nós fazemos com os pais, a comunidade e 

as lideranças Kiriri houve muita discussão dessa situação da escola. Nós 

reivindicamos melhorias, já que agora nós temos essa diretora é justo que ela 

reivindique uma escola.

P3 Mesmo porque a  nossa escola não está registrada, ela saiu no diário 

oficial do Estado, mas não está registrada. Nossa escola não tem Projeto Político 

Pedagógico (PPP), para construir o PPP nós precisamos de apoio técnico, já 
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pedimos a SEC-BA. A indígena e professora Vanda, da Coordenação Indígena, já 

teve aqui ela viu a situação da escola, ela tirou as fotos, para mostrar para a 

professora Rosilene Tuxá, que é coordenadora indígena. Estamos começando a 

escrever o Regimento da Escola que também não tinha. A nossa escola tava 

acontecendo na prática bonitinha. Mas se “Deus nos livre” de acontecer alguma 

coisa, tem regimento? Tem PPP? Não tem. Então eu acredito que com essa 

gestora, pois ela é cobrada muito por nós, acredito que deve melhorar.

P4 –  Para as escolas da aldeia veio 23 computadores em 2008, a 

coordenação indígena entregou pessoalmente, mas até hoje, em agosto de 2010, 

esses computadores ainda não foram instalados.

P4 – Um professor do curso de magistério indígena passou uma pesquisa 

para gente fazer. O tema era “ A retomada na visão do não índio.”  A gente andou 

em Ribeira do Pombal. O professor pediu que a gente não se identificasse como 

indígena. A maioria dos moradores de Ribeira eram das terras da aldeia Kiriri. E eles 

têm uma visão totalmente diferente de nós indígenas.

P4 - Quando a gente foi entrevistar, nós falávamos que erámos estudantes, e 

dissemos que erámos de Paulo Afonso. Aí o povo, dizia que a gente se parecia com 

índio, aí nós dizíamos que era um parentesco distante. A gente teve que negar a 

nossa identidade, para poder colher o que eles iam dizer. Se a gente dissesse que 

era índia, iam dizer outra coisa, que índio era bonzinho. Mas aí, não. Eles 

começaram a falar. E baixaram o pau nos índios. Falaram que índio era preguiçoso, 

que as índias só prestavam para parir e tirar salário maternidade. Que os índios 

botavam animais na estrada para que os não índios não passassem e eles 

pudessem cobrar mais de cinquenta reais. Eram muitos absurdos, que as terras não 

eram nossas.

P1 – diziam que as terras não eram nossas. E que os Kiriri para fazerem as 

retomadas, tinham que comunica-los, ou seja, fazer  reunião e dizer que tal dia a 

gente vai retomar essa terra aí e essa casa que é nossa.

P4 – E hoje eles sabem que desde os mais velhos, que essa terra é nossa. 

Eles falaram que muitos índios mais velhos diziam que até a Igreja velha é a 

demarcação das terras dos índios. Os não índios mais velhos de Mirandela, sempre 

falaram que a Mirandela era dos índios, ficavam repetindo, a Mirandela é dos índios. 

Mas eles nunca saíram. Eles sempre souberam. Quando chegou o tempo da gente 

retomar mesmo, o que era é nosso por direito, é nosso direito. Quem sabe nós, 
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mesmos jovens, podemos não alcançar esse reconhecimento, até de Ribeira, mas 

quem sabe mais velha, eu ainda veja.

P1 – Teve uma senhora entrevistada que disse que a sua casa foi retomada 

pelos Kiriri. Ela falou “não sei para que o índio quer terra, para deixar criar mato, as 

casas e eles derrubam o fundo e deixam a frente, para vender e comprar bebida e 

ficar na rua bebendo, sem ter o que fazer.”

P1 – Falaram tantos absurdos, que nós só ficamos ouvindo. Se a gente se 

identificasse, eles não iam falar nada.

P1 – Teve um grupo do magistério indígena, que foi para escolas. Perguntar 

se os não índios deviam trabalhar a educação indígena. E as meninas do magistério 

indígena foram para o colégio e se identificaram como universitárias. Só assim, elas 

conseguiram entrar na escola. Elas nos disseram que muitos alunos do colégio 

criticaram os índios, disseram que o índio era ladrão, era preguiçoso. Houve muito 

essa questão. 

P4 – Teve uma escola chamada “Leonardo da Vinci”, em Ribeira do Pombal, 

que a coordenadora já tinha ido a Mirandela, em 2008, tinha feito um trabalho lá, e 

ela já tinha uma visão diferente. Ela convidou a gente para ir à escola e os aluninhos 

fazerem umas perguntas para gente e a gente responder. A gente foi e  respondeu. 

Quando nossas colegas do magistério indígena foram lá para entrevistar essa 

escola, as crianças já apresentavam uma visão diferente.

P1 – E eram crianças, mas a escola fazia um trabalho diferente. E na outra 

escola, que era de adolescente a visão era deturpada. Se a diretora, o coordenador, 

o professor, se eles não tiverem uma visão diferente sobre os índios, de que forma 

esses professores vão educar os alunos? Os alunos vão continuar com preconceito. 

Tem professor que não trabalha com esse assunto.

P1 – Nós para fazermos esse trabalho tiramos nossos adereços: brincos, 

pulseiras, colares etc. Colocamos óculos escuros, de modo a não aparentar sermos 

índios.

P 2- Às vezes, a escola ensina que só se é índio se este andar pelado, as 

pessoas não esperam que o índio ande vestido que nem o não índio.

P1 – No nosso questionário tinha uma pergunta que dizia assim: Você 

costuma ver índio circulando aqui pela cidade?  Aí teve um senhor que  falou que ele 

tinha visto, mas que não tinha tido contato. Mas que era difícil, pois índio não tem 
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que andar que nem eles, tem é que ficar lá no meio do mato, mesmo. Eles tem é 

que ficar lá embaixo das coisa que eles retomam, embaixo de suas tocas.

P4 – Ele dizia bem assim: índio não anda na cidade, vai fazer o quê na 

cidade. Se ele tomou terra para não ficar na cidade. Ele tem é que ficar nas ocas, 

comer suas comidas lá do mato. 

P4 – Eles têm uma visão diferente, só porque a gente é índio, não quer dizer 

que a gente não possa conviver com a sociedade. Nós somos índios e temos direito. 

Nós acima de tudo, somos seres humanos45.  Igual a todo mundo, nós  não somos 

raça, somos seres humanos. O mesmo corpo que o não índio tem, nós índios 

também temos. Agora, só que ninguém vê por esse lado. Os não índios não veem 

por esse lado. Eles acham que índio tem que ficar lá na mata e não andar de roupa, 

é para andar nú. 

P1 – Teve uma outra questão nessa nossa entrevista do magistério indígena: 

Você tem algum parentesco indígena? As pessoas respondiam não. Eu não tenho 

não. Mas ao mesmo tempo, não sei talvez, mas não tenho parentesco com índio. 

Talvez, lá para minha bisavó. Mas a maioria negava. Muitos negavam acho que por 

conta das características físicas. Outros olhavam para gente e diziam não vamos 

responder não. Olhavam para gente assim, desconfiados. E acho que eles deviam 

se perguntar, será que estas estão mentindo para mim, dizendo que não são índias 

e são? E não respondiam, aí a gente ia atrás de outras pessoas.

P3 – Essa questão entre indígenas e não indígenas  ainda vem acontecendo. 

Nós temos uma situação atual, com relação ao ensino médio, que ainda não tem na 

aldeia. E a luta da comunidade Kiriri é para que a educação do ensino médio, seja 

dentro da aldeia. Lógico que o ensino médio em sendo dentro da aldeia, ainda não 

há professores capacitados. Nós também fizemos entrevistas na UNEB, 

perguntando também aos não  indígenas sobre a mesma situação. E o preconceito 

que nós temos na UNEB, também do mesmo modo, tivemos o primeiro módulo do 

curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI). Tinha 

uma turma da UNEB de estudantes de Direito que a gente sofreu um preconceito, 

que toda a turma ficou realmente chocada. Uma Universidade!!  Uns estudantes de 

Direito. 

45  A professora indígena P4 e as demais entrevistadas se emocionam e se entristecem.
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P1 - No caso ali, nós ali, no caso, nós éramos quase colegas. A gente tinha 

direito igual a eles que estão ali. Somos estudantes da Universidade, mas antes de 

tudo somos indígenas.

P2 - Universidade por ser pública também deve respeito á diversidade. Será 

que a Universidade está fazendo esse trabalho de construir também a temática 

indígena? Ela está também trabalhando isso? Então também, o exemplo disso foi o 

preconceito que a gente sofreu. Então isso, nós lutamos muito por esse curso, para 

nos capacitar e valorizar cada vez mais nossa metodologia de trabalho e justamente 

nos fortalecer enquanto indígenas que somos.

P5 - Meu nome é P5 Pataxó, sou da etnia Pataxó, tenho 36 anos. Vou contar 

de como eu vim começar a morar na minha aldeia. Nasci no Arraial de Ajuda, minha 

mãe é índia e meu pai é não índio, minha avó é índia, casada com um negro. Eu 

sempre convivi no Arraial da Ajuda.  Fiz magistério, terminei com 19 anos, mas eu 

não atuei.  Porque na época, atrasava muito salário, eu disse nossa, para ser 

professor pagava mal e cheguei a ficar sem receber três meses.   Meu cunhado me 

disse que para eu ir trabalhar e ficar sem receber era melhor trabalhar no comércio, 

mesmo. Então parti para trabalhar em supermercado, mas eu estava afastado de 

meu povo, das minhas raízes indígenas.

Minhas raízes indígenas, eu não tive muita convivência em minha infância, 

minha mãe, que é índia, ela saiu da aldeia menor, depois se casou com meu pai. Eu 

vi minha avó índia somente três vezes. Eu não tinha assim aquela referência. Havia 

um amigo meu, o João, que ele falava assim: “Veja, as  suas raízes, que  ela é 

bonita. Mas eu disse: “é vamos deixar isso aí quieto  por enquanto”. E aí toquei a 

vida e nunca tive essa afinidade de reconhecer minha origem. Casei, separei. 

Depois eu conheci  Arnã Pataxó, que é minha atual esposa. Nessa época eu 

trabalha de moto taxi, aí eu parei no ponto, ela me deu a mão. Ela estava toda 

trajada. Aí eu olhei, e ela pediu a moto e nós começamos a conversar. Eu gosto de 

conversar e aí começamos a falar. E ela falava com tanta precisão, com tanta 

convicção assim da luta  dela, da história e eu comecei a me olhar, eu comecei a 

olhar minhas raízes dentro dela.  Porque eu nunca tinha ouvido alguém falar com 

tanta convicção, o que significava o adereço, a sua pintura, que me surpreendeu, ela 

falava com tanta força dos adereços, a missão que ela tinha e aquilo começou a 

mexer comigo. Aí a gente foi ficando, fomos morar juntos e hoje, nós temos uma 

filha, a Samê, uma filha de três anos.
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Aí eu continuei a morar fora, eu estava separado, tinha casa fora da aldeia. 

Mas eu sabia dessa Aldeia, a Aldeia Velha, no Arraial da Ajuda. Eu sabia da 

retomada que tinha havido. A gente foi ficando, ela morando em Coroa Vermelha, eu 

ia visitá-la, depois  ela veio morar na aldeia. Aí eu fui viver com ela.

A gente passou a morar na Aldeia. Eu fiquei  na casa do Cacique Ipê durante 

sete meses, e este começou a falar da história da Aldeia Velha, da batalha de 1951, 

a questão do aldeamento.  Aí aconteceu uma coisa interessante, sobre a escola, 

não sei se vai contribuir. Mas quando Ipê começou a falar da retomada de Aldeia 

Velha, que a gente conhecia como Santo Amaro, que era uma área indígena que foi 

retomada. E ele, o Cacique Ipê, começou a falar daquela história, como é que foi, 

como foram as primeiras famílias, como ele fez as primeiras reuniões. E aquilo foi 

me incutindo. E eu falei, rapaz como  essa história é bonita. Mas primeiro eu tive que 

pegar a confiança dele, pois eu  ia falar, mas ainda ele desconfiava, pois eu sou de 

perguntar e ele ficava assim, né... Aí depois ele viu que não era nada, pois eu só 

queria contribuir. Aí eu comecei a relatar essa história para pessoas, como ele 

reuniu as famílias, por que ele reuniu, o que se passava nessas reuniões. Eu queria 

contribuir com esse processo, aí eu comecei  a escrever a história, comecei a fazer 

pesquisa. Esse trabalho tem três anos quase, agora a gente fala um pouco disso, do 

aldeamento.

Eu ainda não tinha voltado para trabalhar na escola. Eu trabalhava em um 

mercado, uma mercearia, eu trabalha feriado e tal das seis horas a seis horas no 

mercado, e não podia  ajudar muito a minha comunidade eu  ia às reuniões, mas ia 

ter uma reunião às quatro horas e eu  não conseguia participar, não podia contribuir 

como eu queria na vida comunitária. Essa é uma coisa muito legal da comunidade 

indígena, há muita reunião, a comunidade é muito democrática. A  gente tem a 

reunião, se há um grupo com alguma coisa, com alguma insatisfação, a gente leva 

para reunião com as lideranças. E como eu trabalhava no mercado, eu não podia 

contribuir como eu gostaria, pois a gente tinha um trabalho diferente, fora da minha 

comunidade. Havia um horário a ser respeitado, das 6 às 6h. Ficou uma situação 

muito desconfortável para mim.

 Foi quando apareceu concurso para professor indígena, aí a minha esposa 

disse “P5 tem um concurso para professor, você tem que fazer.  E tinha um 

diferencial, no edital tinha cinco vagas para professores da minha aldeia. 

Geralmente, os editais não são assim. Aí eu fiquei, poxa já tem mais de quinze anos 
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que eu  me formei, fiquei assim com medo. Mas Arnã começou a falar na 

comunidade que  eu ia fazer e que eu ia passar!! Porque ela tinha essa  coisa 

comigo, e ela confiava em mim. Ainda bem que ela confia. E aquilo me deixou mais 

comprometido.

E anterior a isso a Soraia Perelo que era a coordenadora da  educação 

indígena, que depois passou a ser superintendente de assuntos dos povos  indígena 

em Porto Seguro, em 2009, eu conversa muito com ela, questionava algumas coisas 

que eu via de errado. A gente trocou muitas ideias, foi uma pessoa que eu tive um 

grande apreço. Acredito que ela também tenha por mim. Eu acabei ganhando a 

confiança dela. Aí eu comecei a fazer esse trabalho na comunidade, eu via que a 

comunidade necessitava de alguém enquanto indígena para realizar esse elo, entre 

a escola da aldeia e a superintendência. A minha pesquisa nasce assim, dentro da 

comunidade. O professor que faz mestrado, doutorado, alguns vão lá assim, eles 

colhem a informação e, às vezes, não dá retorno da informação para comunidade. 

Então eu falava, a gente indígena tem que contar a nossa história, nós é que temos 

que contar, pois eu sei o que está acontecendo, eu acompanho processo. E é muito 

mais visto uma publicação indígena para a comunidade, porque essa publicação vai 

para dentro da comunidade e muitos vão discordar ou não. É muito mais difícil para 

gente da comunidade indígena fazer uma pesquisa, pois há uma maior 

responsabilidade. Nós estamos lá dentro. Há uma série muito maior, do que uma 

pessoa que faz uma pesquisa e saí. Essa é uma responsabilidade muito maior, é 

uma grande responsabilidade. E isso também abre um leque para várias coisas.

Aí eu fiz o concurso, voltando lá ao assunto anterior. Eu fiz o concurso para 

professor e passei. Graças a Deus, eu passei. Fui contratado na escola. E foi muito 

bom para mim e para comunidade que eu passei. Porque na escola indígena 

acontece muita reunião, é um espaço bastante democrático. Reunião para 

reivindicar qualquer tipo de ação, reunião para fazer documentação, então a escola, 

tem grande influência para a comunidade. 

Eu entrei para a escola em 2008. Esse é meu terceiro ano na escola, e a 

gente começou a pegar a nossa história, nós valorizamos a nossa língua materna o 

Patxohã, que representa mais uma força do nosso processo de luta. O Patxohã é 

ensinado nas escolas. O Patxohã retorna por conta de nossa necessidade, da 

necessidade do povo Pataxó, o Jovino Pataxó pode falar bem disso. Há um grupo 

de professores chamados xohã, que ensinam a língua. Porque a gente era 
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discriminado até pelas outras etnias, pois diziam que o índio Pataxó não tinha 

língua. Olha que coisa interessante. Você é reconhecido quando você tem a língua. 

A gente foi adormecido, por que foi adormecido? Porque a gente teve que ocultar a 

nossa identidade, se você tem uma língua, você tem o conhecimento e a língua ficou 

adormecida, hoje nós estamos resgatando a nossa língua. Hoje o Patxohã é uma 

matéria, nas escolas de Porto Seguro, cada escola tem pelo menos um professor 

indígena que ensina a matéria Patxohã.

Os professores indígenas que ensinam o Patxohã, falam da cultura, dos 

adereços o que significa cada cor, cada adereço, cada costume. Na minha escola, 

toda a sexta-feira nós vamos trajados, pode ir todo o dia se quiser, não tem 

problema, mas na sexta-feira, é uma forma especial, de uma maior atenção a nossa 

vestimenta e sentido de luta. Tudo tem um motivo e um porquê. A história não 

começa agora, é uma continuidade.

A gente teve muita dificuldade. Eu vou retormar a história do Cacique Ipê, por 

que eu vou retomar? Ipê, nos anos de 1992 e 1993, pegou ele foi nosso cacique por 

quinze anos, uma liderança maior. Hoje, é o cacique Antônio, Cacique Urubaiá. Ipê 

nasce às margens do no Rio do Norte em Caraíbas, ficou vivendo nessa área, 

Caraíbas é próximo de Barra Velha, ele filho de  Pedro Borges. Depois os 

fazendeiros começaram a pegar aquela área e ele veio para Arraial D’Ajuda. E  ele 

passou a  reunir essas famílias que eram índios, só que não aldeados, porque em 

1951, houve um massacre, chamado massacre de 51, que aconteceu na Aldeia de 

Barra Velha, a partir desse massacre, nós, os parentes, saímos para ir trabalhar nas 

áreas circunvizinhas, e os indígenas se espalharam em Itabela, Guaratinga, 

Canavieiras, Arraial, Trancoso, Porto Seguro etc., então espalhou todo o povo 

indígena daquela área. E ocultamos a nossa própria identidade, porque houve 

massacre, naquela época. Houve abuso sexual, houve morte, nossa foi uma 

violência horrorosa, uma coisa horrível. Então esses índios ficaram espalhados por 

aí. Uma coisa é você nascer e crescer dentro de uma comunidade indígena, com 

sua tradição. Outra coisa é você ficar esparramado. Portanto, a Aldeia Velha nasce 

do ajuntamento dos índios aldeados com os não aldeados e aí fez esse resgate. 

No começo como era essa cultura meio tímida. Até retrato isso na minha 

pesquisa, era meio tímida a autoidentificação de muitos indígenas, por morarem ali, 

em regiões não aldeadas. Eu por exemplo, as pessoas do Arraial de D’Ajuda me 

viram nascer, então as pessoas não compreendiam, diziam que eu não era índio. 
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Então quando eu estava na aldeia as pessoas diziam que eu não era índio. E 

falavam “Ah, moço, você é índio? Para com isso! Eu te vi nascer. Aí eu tinha que 

explicar toda a questão do massacre de 1951, o esparramamento do povo indígena 

da região, falar de minha mãe e minha avó, e aí as pessoas começavam a entender. 

E algumas pessoas falavam: “E cara, tá tirando onda com a minha cara! Tá lá no 

meio dos índios para dizer que é índio. Aí eu falava, não a minha mãe é, e eu 

explicando e aí ele começava a visualizar isso. 

Essa identificação índia ficou esse processo dentro da comunidade, então 

muitos garotos não se autoidentificavam, tinham vergonha de se identificar como 

índio. Então há uma necessidade de a gente se reconhecer e  a escola ajuda a 

começar a fazer esse trabalho. É uma necessidade de você se autoconhecer. 

A escola começou a fazer uma pesquisa, a fazer um estudo sobre o nosso 

passado, sobre a nossa identidade. A gente é de Barra Velha, veio de Boca da 

Mata, era assim, e começa a contar a história. Seu pai morou lá e aí as crianças 

começam a compreender quem são. Começamos a explicar o porquê de muitos 

estarem espalhados, a falar o que significa ser Pataxó, o que significa uma pintura, 

um adereço e em cima disso as crianças começam a compreender e quando as 

crianças começam a aprender e elas aceitam e se defendem.  Aí quando elas vão 

hoje, lá na rua, e se alguém fala que elas são índias, elas têm orgulho e falam que a 

minha pintura significa isso, o meu adereço é da minha cultura. Houve uma 

transformação, essa escola indígena fez esse processo, uma coisa muito bonita. A 

nossa escola, ela nasce, nessa retomada em uma cabana,  eu tenho até as fotos 

dessa cabana, com uma professora chamada Alzeni, depois a escola passa a ser na 

Farinheira, antes disso ela vai pros fundos da casa do Cacique Ipê e quando chove 

molha tudo, um espaço pequeno, um lugar úmido, quando chovia não dava para dar 

as aulas. Depois a escola foi para Farinheira, que era um compartimento de fazer 

farinha e por conta do pó muitos ficavam com problemas respiratórios. No dia que ia 

fazer farinha, não tinha aula e era desse jeito. Mas a gente não desistiu, deu 

continuidade, a gente sempre com a parceria com a prefeitura, com a pessoa de 

Soraia, que sempre lutou por nossos direitos. Aí foi construído uma casinha, depois 

ela foi ampliada, ampliada. Hoje nós temos uma escola bonita, com quatro salas de 

aula, todas forradas, com computadores, temos o ponto de cultura que tem 

Datashow, máquina fotográfica, filmadoras da sony (sorri). A gente faz pinturas na 

escola, muitas vezes, vem a Pajé e conta os casos do povo Pataxó. O Cacique Ipê 
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por várias vezes vinha a escola. Quando os meninos matavam passarinho, o 

Cacique falava alguém matou o passarinho, e dava uma aula sobre preservação 

ambiental. E os meninos avisavam, “professor, professor, fulano tá com um badogue 

em casa”. E os meninos vão aprendendo a preservar o ambiente e a sua cultura.

A Pajé fala um pouco das vivências Pataxó, os pescadores vão na escola e 

falam da pesca, da vida de pescador. Então a escola  indígena é um lugar de 

encontros com a cultura Pataxó, é um lugar vivo. A comunidade vai à escola e fala 

para seu povo. O aluno que está lá é um sobrinho, é um neto, é um filho da pessoa 

que está falando, isso tudo ensina um respeito maior aos mais velhos, ao povo 

Pataxó. É o avó dele que tá falando, é o tio, é o primo. Isso é muito importante para 

a escola indígena.

A gente na nossa escola abraça muito os projetos. A gente tem o Projeto da 

Horta Escolar, o que é que a gente faz, a gente sempre pega os projetos, mas a 

gente dá o nosso olhar, a gente junta os costumes e as nossas tradições com o 

aprendizado do não índio. Os  indígenas precisam ter outros conhecimentos, mas 

dentro do equilíbrio. Outra coisa que a gente faz também é intercâmbios. Esse ano 

nós fomos para o Clube Med, depois fomos para uma escola em Trancoso, 

chamada Giramundo. Na nossa escola nós só temos até o sexto ano e EJA á noite. 

Quando os meninos passam para o sétimo ano do fundamental, lamentavelmente, 

eles tem que ir estudar fora.

Intercâmbio é quando a gente pega nossos estudantes da aldeia e os que 

estão fora e leva para fazer nosso ritual com os não índios, para que estes possam 

conhecer a gente, por nós mesmos. A gente fala um pouco do nosso povo, fala um 

pouco de nossa palestra. Faz um pouco de nossas brincadeiras com o maracá, o 

uca-uca (que é uma brincadeira com o maracá no centro, em que tem que pegá-lo, 

sem sair do círculo e acaba surgindo um jogo corporal, pois é preciso o coletivo para 

pegar o maracá). Então fazemos essa integração de brincadeiras indígenas e do 

não índio.

Um dos objetivos da escola é que a gente tenha o sexto, sétimo, oitavo e 

nono ano na escola indígena. A gente tá fazendo o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), propondo isso.

A gente tá conversando com a diretora e com Arnã, minha esposa, que nós 

estamos observando que o menino que passa para o quinto ano, ele já começa a se 

distanciar, porque a outra cultura  tem outros valores, então eles vão para lá e 
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começam a questionar. O que dificulta a luta de autoidentificação, porque se a gente 

não se autoidentificar, aí vai ficar difícil, né?

É tão legal, a gente estar buscando esse processo. Hoje faço LICCEI, e é tão 

importante nos reconhecer que a escola faz parte desse processo. O jovem que tá 

na escola indígena, já que está é um encontro da comunidade, ele participa da 

reunião com a FUNAI, a FUNASA, ele vai vivenciando a luta do povo indígena. 

Quando vem alguém da superintendência, ele tá participando da reunião. Ele tá na 

escola e tá com a comunidade, porque a escola é esse espaço de reunião da 

comunidade. Quando a comunidade tem outras propostas, quando o Cacique quer 

falar, então os estudantes estão fazendo parte daquele processo. Então ele está 

vendo a luta e ele começa a se identificar e essa identificação é que dá continuidade 

à luta.

Hoje na nossa comunidade, nós temos o Projeto Juventude Pataxó. Os 

jovens indígenas entre 14 e 24 anos ganham uma bolsa e começam a falar de 

identidade, território, meio ambiente, em parceria com a ONG e há um técnico, um 

parente indígena dando aula. Há os índios e outros não indígenas casados com 

índios, e há os não índios que também vão. Todavia, eu tenho minhas 

particularidades, infelizmente, alguns não índios vão para a comunidade só para se 

apropriar de alguns benefícios e direitos dos índios. A FUNAI é para os índios.

Índio você nasce, ou você é, ou não é.  Existem os indigenistas, que são 

aquelas pessoas que lutam pelo direito indígena. E aí vale a pena falar, tem índio 

que não é indigenista, ou seja, não luta pelos seus direitos, tá lá acomodado e tem o 

indigenista que é não índio e luta pelos direitos dos índios.

É muito importante essa minha fala porque eu sou liderança na minha 

comunidade e eu sou muito chatinho com isso. Eu começo a falar o que é um índio, 

o que é uma liderança e um indigenista. É preciso saber quais são as leis indígenas, 

a Lei 11 645/08, o Estatuto dos índios.

Só que nesse Projeto há não índios e a gente começa a perceber que os 

indígenas começam a falar uma linguagem mais nossa, mais de nossa identidade.

Um dia, no Projeto o datashow não funcionou. Então eu pedi ao Cacique Ipê 

que contasse a história da retomada. E eu fiquei admirado de saber que os meninos 

não seriam mais os mesmos depois daquele dia.

Quando eu comecei minha pesquisa, eu não tinha filmadora, gravador, eu 

tinha acabado de comprar um computador e comecei a escrever a história. O 
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cacique Ipê não sabia escrever, mas tem mais sabedoria do que eu, ele me põe no 

chinelo.

Meu pai é não índio, tudo o que sou eu devo ao meu pai, a questão de 

valores, de falar a verdade, ter palavra, de ser honesto. Meus valores, de ser 

honesto. É meu pai, é meu herói. Minha mãe não dá nem para falar, ela é 

maravilhosa. Eu tenho nove irmãos e comigo dez. Eu trabalhava no Arraial D’Ájuda 

nasci e me criei ali.   Em Porto Seguro eu ia vender mangaba, eu acho que tinha 

uma visão de mundo meio limitada. Eu sabia que minha avó materna era índia, eu 

só a vi três vezes, e minha mãe falava. Eu sabia que minha avó era índia. Mas por 

meu pai ser um pouco tradicional, a minha mãe ficava um pouco por detrás. Então 

ela fica assim na dela. O índio é muito tranquilo, é muito na dele, não gosta de 

confusão. Tem hora que eu estou na luta e vou falar com a minha mãe e ela diz, oh 

meu filho, não faça isso não, deixa isso para lá! É o jeito dela. Meu pai tinha uma 

imagem negativa sobre o índio, apesar de minha mãe ser índia. Meu pai é uma 

figura. Minhas tinhas diziam, esse João é uma figura. Meu pai se chama João e 

minha mãe Idalina. Eu tenho um tio índio chamado de Luís Caboclo, irmão de minha 

mãe, que gostava de tomar “umas cai boca” e sempre que ele aparecia, era bêbado. 

E eu tinha outro tio irmão de minha irmã, que não bebia. E eu por ser muito 

centrado, até por ter meu pai como a minha primeira figura que eu me identificava, 

eu ficava meio assim, esse cara bebe. Eu ficava meio na retaguarda, mas ficava 

essa imagem. Eu tinha vontade de procurar, mas como eu tinha um grande respeito 

pelo meu pai. E tudo que eu tenho, eu devo a ele, tudo que eu fazia e faço eu falo 

com meu pai. Então esse respeito, não me deixava despertar. Eu tinha e tenho um 

grande respeito por meu pai. Então esse respeito, eu acho que não deixava eu 

despertar para a questão, para procurar. Mas eu sabia que tinha uma coisa dentro 

de mim, que eu tinha que procurar. Então eu saí de casa com vinte anos. Foi 

quando eu casei com Arnã Pataxó que eu comecei a enxergar a questão indígena. 

Eu já era adulto e já podia tomar decisões. Tanto que quando eu fui para a 

comunidade indígena, eu comecei a ir para a Aldeia, mas meu pai foi o último a 

saber. Eu conversava com a minha mãe. Tudo eu conto para minha mãe. Essa coisa 

de mãe e filho. Eu falava, minha mãe olha, eu vou para lá assim, assim. E ela me 

perguntava, e seu pai? E aí eu dizia, deixa que depois eu conto, e aí a gente vê 

como é que fica. E conversando, mostrando e ele confiando em mim, eu fui indo 

devagar e mostrando para ele a luta. 
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Em 1970 e poucos, meu pai morava em Itapororoca, que é uma região entre 

Caraíbas e Trancoso, e quando ele veio morar em Arraial D’Ajuda,  ele me contava 

que as pessoas conversavam que havia umas trezentas pessoas mais ou menos. A 

gente está sempre conversando sobre essas histórias. E ele contava que as 

pessoas que estão na Aldeia Velha são pessoas dali, a exemplo de seu Álvaro, seu 

Jonga, seu Adailton do Apaga Fogo, então essas pessoas estavam todas por ali. E 

hoje Arraial D’Ajuda tem 20.000 habitantes. E antes ninguém sabia quem era 

ninguém. Hoje é assim, olha pode vender porque esse menino é filho de João, não 

brigue com fulano porque ele filho de fulano de tal. Hoje quando eu estou na Aldeia 

eu reconheço essas pessoas, e percebo a união da Aldeia Velha. Era preciso uma 

liderança que se preocupasse com essa questão. Eu hoje sou uma liderança e me 

preocupo também com essa questão. Eu procuro ajudar ao máximo a minha 

comunidade, é por isso que eu participo, sou meio enfático, mas é porque há 

sempre a preocupação de cuidar do meu povo. Lá dentro eu sei quem é Ângelo, seu 

Álvaro e se alguém fizer alguma coisa, a gente pode dizer, não rapaz, não faça isso 

não porque fulano é filho de fulano. Todos nós somos parentes, nós temos que ter 

respeito uns aos outros. A gente não tem que brigar com a gente não. Outro dia, eu 

falei em uma reunião, em que a comunidade teve uma divergência, eu disse, vamos 

parar com isso, porque nós não precisamos brigar, porque nós somos parentes. É 

isso que eles querem que nós sejamos desunidos. Nós temos que juntar nossas 

forças e deixar para brigar lá fora, pelos nossos direitos, é isso que nós temos que 

fazer. Aí eu tomei a palavra, e a gente deu uma amenizada. Foi isso que me fez 

assumir essa responsabilidade. 

Porque que eu demorei. Essas histórias, imagens que meu pai me passava, 

fazia com que eu negasse minha raiz. A imagem que meu pai passava, era uma 

imagem negativa, que meu tio era preguiçoso, e ele não falava só de meu tio. Eu 

acho que ela dava uma generalizada.  E aí eu fiquei com isso. Hoje, é diferente, hoje 

a nossa conversa é interessante. Ele tem essa visão fechada. Ele vê um índio é diz, 

que índio que nada, esse eu vi nascer. E a gente vai explicando, o que houve. Aí, eu 

começo a conversar com ele e a explicar o que houve. E ele fica, que nada, você é 

muito esperto, rapaz. Hoje, eu falo das minhas lutas, a gente conversa.

A minha mãe, que é indígena, por que ele se apaixonou por ela? Não é 

interessante? A minha mãe fica, “oh João, não é assim não!” Ela, às vezes, brigava 

com ele, porque ele estava falando dos parentes, dos irmãos dela. Mas, no entanto, 
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meu dizia, eu adoro D. Maria, que é minha avó. Ele dizia, ela nem fede, nem cheira. 

Ela chegava, ficava no cantinho dela lá. Ela ia, eu me lembro de uma cena, na hora 

de almoçar, ela ia para um cantinho e sentava agachada e pegava o prato nas 

mãos. Ela não sentava em lugar nenhum para comer. Ela comia agachada, pegava 

a comida e fazia uns bolos com as mãos e comia quietinha na dela. Eu tenho essa 

imagem na minha cabeça. É uma das poucas imagens que eu tenho de minha avó. 

E, no entanto, meu pai adorava minha avó. Gostava de minha avó, ela era mulher 

trabalhadora, quando ela chegava lá, ela tinha um respeito. Então eu não sei 

assim... E minha mãe é essa minha avó, uma mulher muito trabalhadora, muito 

respeitadora, criou nós. Mas de vez em quando, ela retrucava com meu pai, quando 

ele falava da família dela. Mas nós sempre conversamos muito, eu e minha mãe. O 

meu pai, adora Arnã. Cara é muito interessante. Ele tem uma imagem lá, mas adora 

Arnã. Ela é inteligente, uma mulher trabalhadora.

Meu pai, ele teve assim. Primeiro, a minha avó paterna teve ele, e deu ele, 

quando ele era pequeno, ele não teve mãe. Ele nunca conheceu o pai dele. Tanto 

que quando há um problema lá em casa com ele, as minhas irmãs falam logo, vá P5 

conversar com ele, pois ele puxa seu saco. Mas nós nos entendemos. Eu me dou 

muito bem com meu pai. Então, meu pai foi criado por essa outra família, ele não 

conheceu o pai dele. Não é porque é meu pai, não. Mas ele é um homem muito 

trabalhador, meu velho é um cara que eu tiro o chapéu. Então essa família explorava 

ele. Ele fazia as roças, tudo. E aí, depois que ele fazia, as pessoas que o criavam se 

apossavam das plantações dele. Eu acho que essa coisa de as pessoas se 

apossarem do que era dele, não sei. Ele começou a ficar assim. Eu sei que ele é um 

pouco revoltado com isso.

 Quando a minha avó, a mãe de minha mãe precisou, ele a ajudou muito. 

Tudo que meu pai fez, foi fruto do trabalho dele. Ele usa muito essa expressão forte 

de “Acordo”. Ele não gosta dessa questão de direito, de que o índio tem direito. Ele 

trabalhava em um local, as pessoas acertavam com ele, é dez reais, é dez reais. Se 

o acordo é X, tem que se pagar X. Ele não tem esse negócio de justiça, de botar no 

pau. Ele trabalhou durante mais de dez anos para uma pessoa, o patrão, e na hora 

que minha irmã ficou doente, essa pessoa não o socorreu. Ela veio a morrer. Essa 

história é muito triste. Ele é um pouco revoltado com tudo isso.

Meu pai me vê hoje na escola indígena, eu sou suspeito para falar, mas eu 

acho que ele tem uma grande admiração por mim. Mas você é um caboclo diferente, 
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você é trabalhador, cuidado para você não ficar preguiçoso lá. Mas você é 

inteligente, você é danado. Daqui a pouco, você é cacique lá. Ele vê a minha luta, 

mas não dá o braço a torcer. Mas no fundo, eu vejo que ele vê a minha vida e tem 

admiração. Mas a criação dele, a forma foi muito difícil.

Eu vejo que tiraram muita coisa de meu pai, a mãe, o pai, os trabalhos que 

ele fez, o patrão que não o ajudou, quando ele mais precisou. Uma filha dele teve 

quer ser retirada a vida. Você veja o que isso significa na cabeça dele. Então, a 

partir daí, eu tinha doze anos, eu comecei a vender peixe com ele. E ele começou a 

lutar para ter as coisas dele. Eu acho que essa imagem bem televisa: “O índio se 

apossou da terra x, o índio fez não sei o quê, o índio tem direito a isso”, parecendo 

que as outras pessoas não têm. É essa a imagem que fica na cabeça dele.  A gente 

paga um preço por isso, a gente faz com que as coisas aconteçam. Então, é essa 

imagem que fica e nós pagamos

Quando nós fazemos uma reivindicação, quando nós fechamos uma pista, 

nós respondemos processo. Alguns caciques nossos respondem. Não venha dizer 

que fácil, assim, não.

Quando um índio chega a reter um funcionário da FUNASA. A imagem é 

muito errada que passam. É porque nós estivemos lá várias vezes, falando que tem 

pessoas doente, pedindo, leva documento e nada saí. Mas quando você pega um 

funcionário, aí eles telefonam para Porto, para Brasília, para qualquer coisa, eles 

vão e dão um jeito. Mas aí, as autoridades nos processam, prendem o cacique. 

Então nós pagamos o preço da luta. Eu mesmo estou a quinze dias afastado de 

minha família, buscando conhecimento para minha comunidade. É um preço que se 

paga.

Quando eu estou com meus alunos, eu falo:  quando vocês forem para 

qualquer lugar tenha atenção, a gente tem que ter cuidado, porque quando forem 

falar não é Ângelo, Arnã ou fulano, mas é o índio. A notícia que aparece generaliza 

para todos os índios. Ela não diz foi fulano, foi cicrano, mas foi o índio. Então, 

quando eu venho a Salvador, para qualquer coisa, eu não estou sozinho, eu estou 

com 180 famílias em minhas costas, eu estou representando 800 pessoas, somente 

da minha comunidade, afora a representação de todo o povo Pataxó. Então é muita 

responsabilidade.

Então a relação com meu pai, foi mudando, ele foi se transformando e hoje, 

ele tem muito respeito, e aos poucos ele melhorou bastante.
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Na escola, eu trabalho com EJA, estudantes com 15, 16 e 18 anos, trabalho a 

autoidentificação. Falamos da Lei, dos artigos, da FUNASA, da FUNAI, de como nós 

devemos fazer valer os nossos direitos. Nós, ultimamente, temos uma grande 

preocupação e temos falado, brigado e lutado muito para que tenhamos 

administradores da FUNASA índio, da FUNAI índio, nessas instâncias, que esses 

cargos tenham índio. Que nós possamos chegar ao governo. Que seja a gente 

mesmo a cuidar da gente. Só um índio para cuidar melhor dos parentes. 

Aí a gente também entra em outra relação interessante, quando um índio está 

no poder, ele é índio e é governo. O Sadrack e o Uelson estão na DIREC e eles 

estão passando muitas dificuldades. E, muitas vezes, o índio é responsabilizado por 

uma estrutura que o governo não está dando. Então, ele tem que estar sempre 

dialogando com a comunidade para que ela compreenda o que está acontecendo.

Eu e o Sadraque conversávamos e ele me falava das dificuldades. No caso 

do Sadraque, a grande reflexão é a seguinte, o que faz a diferença para você estar 

na DIREC? É o apoio da comunidade indígena. Você está lá em nome da 

comunidade, há um respaldo de todos, você não está sozinho. E se você não está 

conseguindo fazer a coisa ir como deve, então, você deve voltar nas bases, procurar 

saber o que as lideranças e o Cacique podem ajudar, de modo a que as pessoas 

possam ajudar. A reflexão deve ser feita.  A vaidade é uma coisa que nós temos que 

sempre questionar. Hoje eu estou na FUNAI, na FUNASA, e sou índio, e ninguém 

vai me tirar. Então vou me acomodar? Não, temos sempre que pensar nos 

problemas do povo índio. São várias reflexões que a gente vem fazendo. 

Eu cresci muito, depois que eu vim para minha comunidade, quando eu vi 

minha raiz, quando eu descobri que sou Ângelo Pataxó. As lutas que vem 

acontecendo, tem um propósito. É preciso eu chegar lá e passar tudo para minha 

base. Olha eu tive em tal lugar e aconteceu isso assim assado. O cacique faz isso. E 

isso tudo acontece na escola, a nossa escola é a comunidade. Muitas vezes, nós 

não sabemos a o que é a escola e o que é a comunidade, é como se fosse uma 

coisa só.

A escola serve tanto na hora da reivindicação como para a educação 

científica, sistemática, sei lá, esses nomes todos que dão, sei lá. Mas ao mesmo 

tempo, os processos que nascem na comunidade partem da escola, porque os 

professores são grandes lideranças dentro da comunidade, até por conta do domínio 

da escrita, e por conta de uma boa parte da comunidade não saber escrever, toda 
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hora chega alguém para que o professor faça um documento. Oh, professor, o 

senhor pode escrever? O professor em si, já uma liderança pelas contribuições que 

dá a comunidade.

Eu sou P6 Pataxó, indígena de Coroa Vermelha, 34 anos. Bem eu na minha 

infância, como se diz de aluno, eu comecei estudando aos sete anos, em uma 

escola da FUNAI, era uma escola federal na comunidade indígena de Barra Velha,  

no município de Porto Seguro. Naquela época, a gente ia para escola aos sete anos 

de idade. Era uma escola daquela tradição, tradicional ainda,  em que as 

professoras eram bastante rígidas. Se você não aprendia aquilo, você ficava de 

castigo mesmo com o joelho no chão, de palmatória essa questão de... Então com 

isso, eu acho que essa forma de aprendizagem, deixava a gente um pouco 

constrangido em sala de aula porque você ficava com medo  de participar das  

aulas, ficava com medo de a professora passar um conteúdo em que você não 

aprendia mesmo. Eu tiro por mim  que eu não aprendia, eu memorizava, por 

exemplo, uma pequena frase, ela passava e eu lia várias vezes. Memorizava aquilo 

ali, para que quando chegasse a chamar  eu e cada um para poder  ler. Eu falava de 

acordo com o que eu ouvia, não porque eu tinha aprendido mesmo...Eu repeti da 3ª 

para a 4ª série acho que dois anos...

Era uma dificuldade muita grande quando a gente terminava de 1ª a 4ª série, 

pois  para você sair da aldeia para estudar na cidade, porque lá não tinha... Então aí, 

isso aí acabou atrapalhando o nosso povo da minha idade naquela época, eu fiquei 

muito tempo parado quando eu entrei na 5ª série, depois eu vim morar com a minha 

irmã em uma outra comunidade Santa Cruz de Cabrália que hoje é Coroa Vermelha,  

eu comecei a estudar na escola de não indígena,  eu comecei a fazer de 5ª á 8ª ano, 

que naquela época era assim. Fui estudar numa escola não indígena, uma escola 

assim que você sentia algo um pouco acuado, um pouco acuado nessa escola. O 

preconceito hoje existe, mas não existe, se comparado com  aquela época. O 

preconceito era muito forte para aquela época. Tinha muito rivalidade de índio com 

não indígena e a gente chegava à escola do não índio, naquela época, você sentava 

lá no cantinho da sala. E se alguém chegasse e perguntasse se você era índio, na 

escola, você falava que não era índio. Fiquei com medo mesmo de sofrer 

preconceito, de sofrer agressão física. Isso acontecia muito, naquela época. É tanto 

que essa escola aonde eu estudava que era no município de Cabrália, na cidade de  

Santa Cruz de Cabrália, eu comecei fazendo o sexto ano e eu não consegui terminar 
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todos os meus estudos, eu saí por esse motivo mesmo... de agressão. Você ficava 

com medo, ou você ia com dois ou três colegas seus para a escola ou esperava o 

ônibus até a aldeia. 

Então, tinha tudo isso. Isso impedia a gente a desenvolver em aprendizagem. 

Isso era constrangido mesmo, a gente levava aquilo ali, só com força mesmo de 

vontade para aprender. Então eu parei, estudei a 5ª e a 6ª série, nessa escola e 

parei. Voltei para a comunidade onde nasci em Barra Velha.

 Na escola não indígena, os professores tratavam a gente normal, mas não 

era com eles o problema,  era com os próprios alunos. A gente sempre era inferior, 

entendeu, sempre era inferior aos demais. Para você fazer trabalho mesmo, 

ninguém queria aceitar você nesse sentido para fazer trabalho. Isso, isso, olha, isso 

é triste né, é uma realidade, acredito que os demais também sofriam esse tipo de 

discriminação. A gente não podia fazer nada né, a gente tinha que tá lá mesmo para 

ver se conseguia uma coisa  melhor para gente, de interesse para nossa 

comunidade.

Aí eu, voltei para Aldeia, aonde eu nasci e comecei a estudar desde a minha 

infância. Como eu disse era uma escola federal, da FUNAI. E minha irmã dava aula 

lá, e ela começou a me levar para lá. Então eu fui aprendendo, fiquei um ano 

acompanhando o ensino infantil e fundamental, ajudando e aprendendo. Depois de 

um ano, ela conseguiu um contrato para que eu pudesse trabalhar dando aula, era 

para dar continuidade a uma turma que ela já trabalhava. Na época, eu tinha 23 

anos e aí eu comecei a trabalhar na turma que ela estava, que era uma turma de 

segundo ano do ensino fundamental.

Desde 1996, que eu sou professor. Em 1996, fui voluntário. Em 1997, eu 

comecei a trabalhar como professor indígena contratado pela Prefeitura de Porto 

Seguro. Só que eu fui para sala de aula, e eu não tinha uma formação de ensino 

médio, eu só tinha a sexta série do ensino fundamental. E essa era uma realidade 

total da  minha comunidade e das demais comunidades indígenas da região, e acho 

que da Bahia.

Era uma necessidade muito grande de professores indígenas. E todos eram 

assim, sem formação. Era uma necessidade muito grande de cada um de nós, 

professores indígenas, termos uma formação. Uns tinham parado na quinta série do 

ensino fundamental, outros na sexta série, na sétima e assim por diante. Aí houve a 

necessidade de esses professores terem o ensino médio. Foi criado então o 



241

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

magistério indígena, consequência de uma reivindicação nossa, de todo o povo 

indígena, fruto de muito trabalho. Tivemos várias reuniões no IAT, na SEC para 

acontecer esse curso e aí em 1998, se eu não me engano, iniciou o magistério 

indígena, essa trajetória de nossa formação. 

Nós éramos 110 professores indígenas de toda a Bahia, Tuxá, Kiriri, Pataxó 

Hã, Hã, Hãe, Pataxó, Pataxó do Extremo Sul e Pataxó do Baixo Sul e de outros 

povos. Então estudando e trabalhando. E nós estudávamos e continuávamos 

trabalhando, era um curso a distância. Nós passávamos um mês tendo aula e 

depois voltávamos para as comunidades, para a escola e continuávamos sendo 

professores, trabalhando.  A escola melhorou muito, nós conseguimos entender 

melhor a nossa cultura e a educação. Foi um avanço para comunidade, para escola, 

em termos culturais e de aprendizagem, era um grupo muito unido, uns ajudavam os 

outros. O grupo era muito esforçado, forte, e nós conseguimos avançar na educação 

em nossa região, era, de nossa Aldeia, o Aurenilson,  a Anali, que agora está 

fazendo mestrado em Letras, o Genival, o Tião, o nosso grupinho. A escola teve 

uma avanço, nesses encontros a gente conseguia se fortalecer, a gente via que 

essa era a realidade de todos e nós buscávamos levantar a nossa estima, um apoiar 

o outro, pois a nossa estima estava muito baixa, de tanto as pessoas não indígenas 

falarem que nós éramos inferiores. Muitos não indígenas falavam que a gente não 

tinha capacidade para ser professor, para estar na sala de aula. Mas com muito 

esforço, a gente foi a luta mesmo, e nós conseguimos completar o nosso curso.

E aí, todos nós que não tínhamos o magistério, conseguimos terminar. 

Demorou, seis anos, mas nós conseguimos. Tem ainda uma turma que se formou 

em 2010, nesse ano. Aí eu comecei a trabalhar nessa escola, da quarta série, ela foi 

avançando para quinta série. Nós tínhamos em torno de no máximo 25 alunos, que 

foi uma reivindicação nossa. Nós não queríamos uma sala com 40 alunos ou  30 

alunos. Porque a gente via que isso não trazer nada de conforto, nem para quem dá 

a aula, nem para os meninos. Em uma sala com 35 alunos, você não vai conseguir 

passar um bom conhecimento, um bom conteúdo para os alunos, a gente percebia 

que mais que 25 alunos, a gente não tinha como dar atenção, a gente sentia isso. 

Foi uma reivindicação nossa.

Para o indígena, ter um professor indígena é diferente, pois nós temos uma 

linguagem totalmente diferente de um professor não indígena. Quando alguém 

chegava, não indígena, para dar aula para gente, eles iam sem nenhuma formação 
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sobre a questão indígena, eles tinha a formação deles, mas eles não tinham, em 

termos de conhecimento indígena, nenhuma formação. E aí, muitas vezes, isso 

trazia conflito para própria escola. Como e de que forma? De que forma seria esse 

conflito? Eles tinham um padrão de dar aula e chegavam nas comunidades 

indígenas, em nossa escola, e queriam implantar, tipo, senta aí menino e vamos 

escrever, só olhando pro quadro e pro papel. Ou querendo implantar uma forma que 

a gente não estava acostumado. O não indígena queria dar sua aula e pronto, 

estava muito preocupado com a hora. O menino tinha que passar o tempo todo 

dessa forma. E isso não é nosso modo de trabalhar.

Nós, professores indígenas, quando vamos trabalhar Geografia, comentar 

sobre os rios, e o livro fala da margem esquerda e direita do rio, na aula do não 

indígena, o menino ficava sem entender. Então, na aula de professores indígenas, 

nós pegávamos os meninos e levávamos eles para conhecer o manguezal. Vamos 

entrar aqui e ver as espécies de seres vivos que lá tem, e já ia a aula de Biologia. E 

lá a gente ia mostrando mesmo, para o menino os braços do rio,  ele ia vendo as 

margens esquerda e direita do rio, ele vê e percebe a realidade. Ia para praia 

trabalhar a parte de oceano, trabalhar mesmo com a natureza. E o não indígena, 

não tinha essa forma de trabalhar. Ele queria mesmo era dar a sua aula de forma 

tradicional. 

Nós não nos preocupávamos com o tempo, com as horas, nós queríamos é 

que os meninos aprendessem a partir do que eles conheciam. Esse é nosso modo, 

de passar a nossa cultura e a importância da natureza.

Eu sou P7, professor Pataxó, do município do Prado, Aldeia Águas Belas, 

meu nome indígena é Hayô Pataxó, eu tenho 28 anos, sou responsável pela 

Educação Escolar Indígena - EEI na DIREC 9 (Teixeira de Freitas). Bem a minha 

família foi quem me deu condição, a oportunidade de eu estar fazendo o que faço 

hoje, bem como de ter iniciado a docência. Meu envolvimento com a escola 

começou em 1989, na época tinha uma prima chamada Edileuza que dava aulas lá 

em Águas Belas. Lá não existia escola, pois no município de Prado, falando 

especificamente do Prado, a gente nunca teve uma escola, nunca fomos 

contemplados com construções de escolas indígenas, o município do Prado sempre 

tratou muito mal a educação indígena. Até hoje, inclusive, nós vivemos o reflexo 

dessa situação. E nesse meio tempo aí, entre 1989 e 1990, essa prima minha  ela 

dava aulas para adultos, lá em Águas Belas, em uma casa de taipa na comunidade, 
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e nesse período, a Prefeitura  Municipal do Prado, na época, o prefeito de nome  

Barreto mandava para escola uns livrinhos chamados de “ABC”.

Ela, a nossa prima, foi uma das pessoas responsáveis por mandar esses 

livrinhos do “ABC” para nossa casa. E minha mãe, que não tem também formação 

nenhuma, que só tinha a primeira série, mas sabia assinar o nome e  o ABC e 

escrever um pouco. Minha mãe então reunia os alunos indígenas, as crianças 

daquela região em uma Farinheira que tinha lá, e a gente estudava, as crianças e 

ela ensinava a gente a escrever o nosso nome (sorri). Isso em 1989, o nome de 

minha mãe é Maria. A gente reuniu ali, um grupo de 15 alunos mais ou menos, entre 

eu, meus irmãos mais novos e os outros que moravam ali perto. Fomos todos 

alfabetizados, dessa forma.

Nesse meio tempo, mais ou menos um ano depois, uma empresa, do Rio de 

Janeiro, fundou uma Escola Agrícola não indígena, numa localidade indígena 

denominada hoje de Aldeia Tauá, e que na época era chamada de Veleiros. Essa 

escola agrícola era para atender as populações de Tauá, Craveiro, de Águas Belas 

e regiões circunvizinhas.

Essa escola existe até hoje, é Escola Agrícola Santa Rita de Càssia, aí eu 

iniciei meus estudos lá em 1991. De 1989 a 1990, eu estudava na farinheira e no 

fundo de casa. Depois, a partir de 1991, eu, meus irmãos e outros alunos indígenas 

começamos a estudar nessa Escola da primeira série até a oitava série do ensino 

fundamental.  

 Essa escola era período integral, quem estudava de manhã trabalhava na 

agricultura á tarde e quem estudava a tarde, trabalhava na agricultura pela manhã. 

O trabalho era pesado, a gente capinava, plantava, inclusive nós beneficiamos todo 

o terreno dessa escola. Está lá ainda, para todo mundo ver, era o pago que a gente 

dava. E a gente era até mal alimentado, a gente comeu farofa de água com ovo. Eu 

me lembro até hoje, foi um processo difícil para gente estudar. Eu me lembro até 

hoje, não foi fácil para gente estudar. Sem falar também, que era um percurso longo 

que a gente andava, cerca de sete quilômetros a pé diários para gente chegar na 

escola. Não havia transporte escolar na época, isso é um fato real, muitos outros 

vivenciaram isso comigo também. 

Na época a gente tinha muita dificuldade para estudar, mas a gente tinha o 

prazer de estar estudando com os outros colegas. Foi uma pena que na época, a 

FUNAI não tenha pensado em fazer uma escola indígena utilizando a experiência de 
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nossos velhos. Eu fui alfabetizado, antes primeiro eu recebi a educação de minha 

família e fui muito bem educado, me refiro aqui a educação escolar. Na mão de 

meus pais, eles sempre me ensinaram e pediram para eu seguir e fazer as coisas 

corretas. Se hoje eu faço algo errado, não foi porque eles me ensinaram, é minha 

responsabilidade. Infelizmente, as vezes, na vida, você se desvia das orientações 

dos pais.

 Em 1998, eu fui estudar em Cumuraxatiba, havia Aldeia Cahy, que foi 

fundada em 1997, era a primeira aldeia indígena, aí em 2000, concluí o ensino 

médio lá. Em 1999, antes de concluir o ensino médio, eu já fazia alguns trabalhos na 

escola indígena, na área de educação  ambiental. Foi a partir desse momento que 

eu desejei trabalhar direto com a docência. Porque lá no Prado, a gente tem uma 

colônia de pescadores. E o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, nessa época, incentivava a criação de associações 

ou colônia de pescadores indígenas e pescadores locais também. 

A partir daí o IBAMA começou a realizar palestras, orientações, cursos sobre 

sustentabilidade, capacitando os pescadores. E eu me interessei muito por isso, e 

eu comecei a integrar as comunidades, inclusive os meninos de Barra Velha. 

De 1999 a 2002, eu fiquei trabalhando como orientador de educação 

ambiental e, nesse período, foram formados alguns grupos para serem 

multiplicadores ambientais em Barra do Cahy e outras regiões, e eu passei a ser um 

formador de multiplicadores. Eu sempre trabalhei na agricultura, eu fui criado na 

agricultura. Meu pai plantava feijão, mandioca e milho, fui criado fazendo isso, e a 

experiência no IBAMA me ajudou muito.

Em 2003, eu tive minha primeira experiência na docência, trabalhei um ano 

como voluntário na escola indígena de Águas Belas, depois fui contratado no ano 

seguinte em Águas Belas. Após ser orientador do IBAMA, eu acabei aprendendo a 

usar um quadro. Antes disso, eu tive uma passagem rápida na Reserva da Jaqueira, 

em Coroa Vermelha, eu trabalhava lá com resgate cultural, afirmação cultural, entre 

os anos de 2002 e 2003.

Em 2003, em Águas Belas, fui direto ser docente de jovens e adultos, em um 

Programa Governamental chamado de “Alfabetização Solidária”, dei aula para o 

primeiro ano a somente estudantes indígenas. 

Eram indígenas bem mais velhos do que eu, na verdade eu aprendi muito 

com eles, foi uma experiência sem palavras, eu aprendi muito. Eu fico muito 
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orgulhoso de ter contribuído com eles, mas eu aprendi muito mais com eles. E na 

verdade a maior experiência que eu tive, foi a troca com os meus colegas, a troca de 

experiências.  E lá eu tinha chegado com a visão de dar um conteúdo, por exemplo, 

eu cheguei no primeiro dia de aula com estudantes indígenas jovens e adultos  para 

dar as primeiras operações expressões matemáticas. Mas aí, veio a minha grande 

surpresa, eles me disseram que já sabiam e queriam mais.  Eu, mesmo, ia pronto 

para escrever tudo no quadro. Ia com um papel, tudo pronto, mas quando eu 

cheguei lá, percebi que a vida deles era muito importante, muito rica.

Eu tinha o desejo, mas eu tinha que aprofundar mais meus conhecimentos 

para poder trabalhar com os meus amigos da EJA indígena. Aí eu tive que procurar 

ajuda com uma coordenadora minha amiga. Eles tinham a prática da vivência, eles 

já sabiam contar. Aí eu estudei mais, tive treinamento e adquire uma maior 

capacidade para ajudar. Era uma sala multisseriada. Eu consegui aprimorar alguns 

alunos indígenas que eram analfabetos, mas que aprenderam a assinar o nome e 

identificar o nome deles. Essa troca era justamente isso, eles tinham saber próprio, e 

eu aprendia com eles, e trocava meus conhecimentos com os deles. Eu comecei a 

trabalhar a cultura corporal, os nossos rituais.

Em 2004, eu trabalhei na alfabetização de crianças indígenas, na educação 

infantil. As crianças, a partir de seis anos, aprenderam a cantar as nossas músicas, 

o Auê Pataxó, aprenderam nossa cultura eu era muito feliz na sala de aula.

Em 2009, passei a ser coordenador de educação escolar indígena (CEEI), 

mas acho que com a bagagem que a gente tem poderia contribuir muito mais na 

sala de aula. Mas eu fui indicado pelas comunidades indígenas da região para 

representar o povo Pataxó e assumir essa coordenação. E muitas vezes, a gente 

fica meio engessado, sem poder fazer o que você quer. Por exemplo, a gente é 

professor e, muitas vezes, tomamos um curso com o objetivo de nos capacitar, de 

melhorar a educação do povo indígena, de modo a que a gente possa ofertar uma 

melhor educação para nossos alunos indígenas.

E na minha opinião particular, esses espaços não contribuem tanto para a 

formação de nossas crianças, jovens e adultos como quando estou em uma sala de 

aula. Pois, a vivência, andando pelo mundo afora, as discussões são importantes.

O cargo de CEEI na DIREC é importante, é uma conquista nossa. Mas esse 

cargo ainda precisa ser dotado de maior poder decisão e autonomia para o povo 

Pataxó e para as comunidades indígenas. Hoje a gente está muito preso a um 
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sistema burocrático, que é considerado normal, mas que impende a gente de 

realizar muitas ações que seriam importantes para as comunidades indígenas.

Quando nós fazemos um curso, devemos fazer a troca de experiências 

exitosas imediatamente. Mas o problema burocrático da DIREC que atuo, bem como 

o de ordem financeira atrapalham muito a troca imediata de experiências, pois a 

DIREC não fica dentro da nossa comunidade, ela fica muito longe da comunidade 

indígena. 

A gente para fazer a troca de experiências de cursos, viagens e assuntos 

importantes. A gente tem que se organizar, fazer um planejamento, solicitar 

recursos. E a gente não sabe quando e se o recurso irá chegar.

Na realidade, o nosso desejo, o nosso propósito, enquanto indígena e 

representante da comunidade é de que toda e qualquer ação de qualificação 

educacional seja trocada imediatamente com a comunidade indígena. Mas nós 

dependemos de recursos e da burocracia da DIREC. 

A máquina da Regional não está na nossa mão. No Estado, nós temos trinta e 

três (33) DIREC. Dessas 33 DIREC, oito (8) DIREC possuem Coordenação de 

Educação Escolar Indígena que buscam defender as questões das comunidades 

indígenas e marcar as diferenças de cada povo para as DIREC. Em sua totalidade, 

as CEEI são as vozes das comunidades indígenas.

Os nossos desejos se deparam com uma gestão burocrática. Para o povo 

indígena da Bahia, a experiência de gestão indígena em órgãos do Governo do 

Estado é nova. Para mim mesmo, eu não tive preparação teórica para exercer um 

cargo de gestão. Tive que aprender na prática, pois a maioria das DIREC não há 

indígenas, então há muito embate. E se você não sabe argumentar com o não 

indígena esse fica só no embate e não resolve as coisas.

Há situações específicas, que se nós partimos para o embate com os não 

indígenas, haverá só prejuízos. Então, a questão de ir para o embate, ela só deve 

ser realizada por nós representantes indígenas, quando se tratar de tema amplo, 

senão a gente pode prejudicar muito mais o nosso povo, os colegas, um pai de 

família, uma merendeira indígena que está lá. Então a gente tem que se conter. 

Para mim estar no cargo ou deixar de estar cargo, não vai ser tão importante, 

quanto uma sala de aula. A gente pode estar numa reunião e pedir para sair do 

cargo. Mas isso não pode ser feito, sem que a comunidade tome ciência, pois esse 

cargo não sou eu, mas sim a comunidade. Eu sou responsável, no Prado, por 
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oitenta e um (81) funcionários, somando pessoal de apoio, merendeira, porteiros e 

professores.

No Prado, nós temos três (3) escolas núcleo, e tem sete (7) escolas 

chamadas de anexos e 11 (onze) adendos com escolinhas pequenas. Dessas 

escolas, nós temos a Escola São José que é de Ensino Médio.

Todas essas pessoas são pensadas, é dessa forma que nós tentamos 

sobreviver nesse clima, para não prejudicar a nossa educação indígena. A gente 

deu um passo, uma caminhadinha, que para mim é muito importante, foi um avanço. 

Todavia, há indígenas que não pensam assim. 

Eu penso que as CEEI são muito importantes para a educação indígena. A 

gente precisa consolidar a educação indígena no Estado, no município e a nível 

federal.

A Lei 11 645/08 é preciso esclarecer a necessidade de se capacitar os 

educadores(as). Há educadores(as) que podem prejudicar muito mais que aprender.

Minha família está toda viva, meu pai e minha mãe estão vivos. Eles vêm a 

minha atuação com bom grado. Desde que eu estou na luta, eu tenho feito de tudo 

para melhorar a educação indígena. Meu pai tem oitenta anos, está velhinho, e o 

nome dele é Feliciano. O que ele pode me dar de conselho, ele tem me dado, e eu 

tenho acatado, porque para mim essa é a educação de berço, aquilo que nos foi 

dado pelos pais deve sempre ser cobrado. O pai deve sempre estar dizendo “meu 

filho você fez isso? E isso?”. Então você acaba colocando aquilo na cabeça e aonde 

você for, você leva consigo. São práticas que você leva para docência. São práticas, 

que quando eu voltar para sala de aula, eu irei ensinar para meus alunos indígenas. 

Que devem se tornar cidadãos conscientes de sua história, precisam defender a 

nossa causa e manter viva a nossa história.

O povo Pataxó sempre viveu á base de sua luta, de sua resistência. Em 

determinada época, o nosso povo teve uma história de massacre, de fatos terríveis 

que aconteceram na década de 1950, de 195146, esse fato ficou conhecido como  

“Fogo de 51”, inclusive atingiu diretamente a minha família.

46  “O fogo de 51”, segundo Cesar (2002), está na memória do Povo Pataxó como um fato monstruoso contra o povo 
indígena Pataxó. Os fatos não são preciso, mas sabe-se que alguns indígenas Pataxó foram convidados por dois forasteiros 
para irem até a região de Corumbau. Essa ida, possivelmente, por questões políticas, foi interpretada como invasão pelo 
aparato policial que reagiu violentamente, invadindo as terras Pataxó em que hoje está a Aldeia Velha. Indígenas foram 
mortos, casas foram incendiadas e muitos Pataxó tiveram que abandonar suas terras.
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 Foi na época de meus avós, que eles tiveram que fugir de um lugar chamado 

Saubara por conta da perseguição. Houve mulheres indígenas que passaram uma 

situação que eu não posso nem falar (fica um silêncio). E a gente busca na escola 

ensinar a nossa história que não está nos livros. Hoje, muitos novos não passaram 

por esse fato trágico, mas as famílias antigas passaram por isso. E há famílias que 

não comentam sobre assunto. Esse não comentar se deve ao fato de tido muita 

violação dos direitos humanos, violação mesmo do gênero humano. Toda violação 

que se possa imaginar. Essa coisa não é dita por uma pessoa mais velha, em 

momento nenhum, ela jamais vai comentar sobre esse fato. Meu pai foi vítima desse 

fato, a minha não vivenciou porque ela estava em casa e correu. Mas meu pai 

estava no centro do local e sofreu muito. Essas coisas aumentam o nosso 

sentimento de dor. 

 Temos que mostrar a nossas crianças que nós sempre lutamos e 

sobrevivemos. Conseguimos nos reorganizar em diversas aldeias, hoje nós temos 

em torno de 28 aldeias. E a gente conseguiu se reerguer e eles queriam nos 

extinguir. Nós conseguimos reverter esse quadro. E hoje nós temos que contar 

esses fatos, não para promover ações negativas, mas transformar esses fatos em 

registros históricos. De modo que a criança, o indivíduo cresça sabendo que ele é 

parte desse processo. E que se ele está ali é porque alguém viveu esse processo. A 

gente está aqui hoje, mas tem consciência da luta do povo Pataxó. E eu sou grato a 

todos, a meu pai principalmente. Ele não foi cacique, mas é um índio antigo da 

região e eu agradeço muito por tudo que ele lutou nessa época. Ele tem um caráter 

incontestável. Eu agradeço a todas as lideranças que lutaram  pela questão de 

território. 

Eu tento no meu subconsciente, no meu ego, trazer os nomes delas dentro de 

mim. Às vezes, eu gosto de refletir sobre as dificuldades enfrentadas por essas 

lideranças, os mais velhos. Inclusive imaginar o seu sofrimento, como foi o caso das 

lideranças de Barra Velha que caminharam até o Rio de Janeiro a pé. Eu fico 

imaginando como os companheiros sofreram para que nós pudéssemos estar aqui. 

Para aprender com eles.

A gente se sente até um pouco magoado, sabe. Não aquele rancor de deixar 

a gente doente. Mas isso é uma coisa que marca a gente, enquanto filho, enquanto 

neto, isso pesa muito, principalmente, a gente que é índio. A gente tem um gênio 

bom, mas ao mesmo tempo tem um gênio complicado. Eu falo por mim mesmo. Às 



249

Hildonice de Souza Batista                                                                 Memórias Indígenas/ Nheenga: voz

vezes, eu sou tão bom que eu consigo compreender o próximo. Se eu percebo que 

o próximo que entrar em contenda comigo, eu prefiro deixar para lá há ter que entrar 

em discórdia com ele. 

Esses fatos, do chamado “Fogo de 51” pertencem à história Pataxó, e eu, 

como educador me sinto na obrigação de falar dessa história, não só na escola, mas 

em conversas com as crianças, com os jovens. Isso serve para fortalecer em nossas 

crianças o sentimento de ser Pataxó. Hoje, eu digo que o que vai manter a gente 

unido, é esse sentimento de ser Pataxó, enquanto irmão, enquanto índio. A gente 

tem de estar pronto para defender o companheiro em uma situação mais 

problemática. Nossas crianças indígenas precisam aprender esse valor, elas são o 

nosso futuro. 

Hoje, eu já estou quase trinta anos e a gente já está numa idade que precisa 

distribuir o que aprendeu. É claro que o aprendizado nunca tem fim. 

A minha vida de estudante está complicada, a gente é aluno do LICEEI. A 

gente estava conversando sobre a formação superior dos docentes indígenas que 

estão na sala de aula, de como isso é importante. 

Hoje é preciso gente dialogar em torno do que a Ciência afirmou. Isso é óbvio. 

A ciência em geral, ela não é um mandamento exato. A ciência pode ser contestada, 

mas para que alguém conteste a ciência é preciso ter mais propriedade do que está 

registrado, em todos os sentidos, elementos práticos, teóricos, outras informações e 

titulado. Para contestar essas coisas é preciso isso, preparo.

Só falar que não é verdade, não tem fundamento. Eu sou um leigo e a alguém 

vai fazer uma tese, e eu vou contestar. Aí eu me pergunto, quem sou eu para 

contestar. Eu compreendo essas questões assim. Podemos até fazer algumas 

observações, mas contestar, é preciso muito estudo, muita pesquisa, bons 

argumentos para derrubar a ciência.

Por exemplo, nós temos um número maior de educadores indígenas, é reflexo 

de muita luta. 

Nós no futuro mudaremos outros caminhos e nos mudaremos. Talvez 

mudaremos a atitude de muitos companheiros.

Eu sempre acredito na questão de autocontrolar-se. Eu acredito que cada um 

de nós temos condições de conter a nossa ira, chateação e indignação. Esses 

fatores ira, chateação e indignação, tudo isso leva a gente a um nível de consciência 

muito destrutivo. Se a pessoa não tiver controle sobre esses fatores que eu citei, ela 
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vai se amargurar, vai ficar numa situação tão difícil que quando esses fatores 

passarem, ela vai perceber que uma dada situação poderia ser resolvida de outra 

forma. 

Nas comunidades indígenas Pataxó, eu posso dizer com propriedade, que 

para trabalhar com as questões indígenas, com os nossos parentes, nossos 

familiares, há que se ter essa cautela. Eu digo com toda certeza, que no nosso meio, 

para as pessoas que não tem esse controle, o retorno é fugaz. Nós da comunidade 

indígena somos exímios reivindicadores, desde crianças nós aprendemos a 

reivindicar os nossos direitos, saúde, educação, terra. Então a criança indígena ela 

já nasce e cresce vendo o seu pai fazendo reivindicações. Então a gente também 

aprende isso, a fazer essas reivindicações. Ao longo da nossa história, um indígena 

que vá ser coordenador de escola, professor, agente de saúde, líder comunitário, ele 

tem um compromisso com a comunidade. 

Um grande líder indígena ele tem que controlar esses fatores. Eu estou 

falando a partir de minha vivência. Na prática e no dia a dia a gente pode perceber 

essa questão. Isso também é o que faz de nós uma comunidade que respeita a 

hierarquia. Nós reivindicamos, mas respeitamos as hierarquias, nós temos a 

consciência de deixar que aquela liderança fale em nossa frente. 

O ser humano, às vezes, ele não tem a noção de ele deve ter tempo para 

avaliar uma coisa bonita, por exemplo, às vezes, você tem uma planta bonita do seu 

lado, mas você nem atenta. A gente não olha a beleza daquele ser, por uma questão 

de displicência e descontrole. Volto a falar do autocontrole, é fundamental para um 

educador. Eu acho que todos nós temos o poder de nos autocontrolar e antes de 

falarmos, devemos contar até dez, para ver se consegue refletir sobre tudo o que vai 

falar. Esse método tem funcionado comigo. Então é só isso.

Eu sou professor P8 Pataxó, tenho 38 anos e assumi essa profissão por conta 

de uma necessidade da nossa comunidade. Nós estamos sempre preparados para a 

experiência. Nossa aldeia de Coroa Vermelha tem uma diversidade muito grande. Lá 

tem todo o movimento de Coroa Vermelha, foi o local que foi celebrada a primeira 

missa no Brasil. É um local turístico, há muita coisa boa, mas quem vive nessa área 

sabe que há também muita coisa ruim. A comunidade passa por bastantes 

dificuldades, mas nós continuamos trabalhando muito para que consigamos 

melhorar cada vez mais e mais as nossas escolas e a nossa comunidade.
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É complicado você chegar em uma escola indígena para falar de nossa 

comunidade, falar dos nossos antepassados, da nossa origem, da nossa história e 

da cultura indígena, em uma comunidade que de um lado é aldeia e do outro não é. 

Então nós professores indígenas nós encontramos alunos que se engajam na 

história, na luta. Então nós tentamos fazer ao máximo a implantação de nossa 

cultura na escola. Em nossas escolas nós temos a felicidade de que vários dos 

nossos professores participaram do magistério indígena, isso traz uma grande 

modificação para a comunidade. Porque antes a maioria dos professores e a 

diretora eram não indígenas, havia poucos professores indígenas. Ao voltar do curso 

do magistério indígena, a escola passou a ser comandada totalmente por nós, 

inclusive a direção. Isso foi muito bom, facilitou muito o trabalho da comunidade, 

mas provocou também certa rejeição. As pessoas falavam: poxa agora a escola é 

indígena, com professores indígenas e o meu filho é não indígena. Vocês fizeram 

um curso e agora já querem dominar a escola? Vocês estão capacitados para isso? 

E a história é que santo de casa não faz milagres. E nós começamos a realizar um 

trabalho sério em torno dessa questão, começamos a lutar contra a cabeça das 

pessoas que tinham em mente aquela escola tradicional, da sociedade comum. E aí 

muitos pais colocaram os filhos na escola e quando os alunos voltavam a suas 

casas, cantando, dançando e as músicas indígenas e o pai abria o caderno e não 

via nada escrito, ele dizia: você não está estudando, você não está aprendendo 

nessa escola. E o pai não compreendia. Para eles só se aprende se o caderno 

estiver cheio de escrita, para se estudar o menino tem que escrever. E isso foi 

dificultando a nossa escola no início. Aí com o passar do tempo, resolvemos realizar 

um trabalho de divulgação e fazer vários projetos, e pouco a pouco fomos ganhando 

a confiança da comunidade e mostrando o nosso jeito de educar. Fomos nos 

capacitando, e mostrando ao município a nossa educação. Muitas vezes, nós 

sofremos preconceito por parte do município também, muitos colegas nossos que 

estudaram juntos conosco, esses mesmos duvidavam de nós professores indígenas, 

isso gerou conflitos e discriminação. 

Para mudar essa imagem e mudar a realidade, passamos várias semanas 

realizando trabalhos com professores do município sobre a questão indígena. 

Fizemos palestras no mês de abril, fizemos exposição na semana do índio, 

mudamos a imagem, e, muitas vezes, percebíamos que muita coisa era falta de 

informação. Nós somos diferentes, temos nossas diferenças. Então toda diferença é 
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difícil mesmo de aceita, mas aos poucos vamos aceitando essa diferença, pois 

passamos a ver o outro como ser humano. Cada um de nós somos doutores em 

nossos saberes. Se chega um doutor na minha comunidade, ele doutor daquele 

conhecimento, do que for, mas na aldeia eu também sou doutor, nasci lá, me criei, 

lutei e tenho um conhecimento aprofundado da realidade de meu povo. Ninguém 

melhor do que eu para falar de minha comunidade. A partir do momento que as 

pessoas aceitam isso,  isso facilita para o entendimento e a compreensão de todos. 

Nossa comunidade hoje tem cerca de cinco mil (5.000) índios, e uma comunidade 

dessa nós lutamos muito por uma escola específica e diferenciada. Tínhamos 

somente até a quarta série, depois lutamos e conseguimos ampliar para  a oitava 

série, e chegamos até o ensino médio, isso animou bastante. Isso foi uma grande 

conquista, pois nós tínhamos que sair da comunidade na quarta série para estudar 

fora e isso dificultava muito. Eu mesmo fiz isso. Se nós não tivéssemos uma boa 

base na comunidade, isso era um risco. Pois muitos de nós poderíamos nos 

envolver em questões de álcool, drogas, violência. A discriminação era grande. Isso 

sem contar a questão do choque de cultura, se até a quarta série, eu danço, canto e 

aprendo a tradição, construo as minhas próprias, quando eu saio para uma escola 

não indígena,  lá fora, eu não encontro apoio, acabo desacreditando de minha 

cultura, me sinto despreparando para aquele modelo tradicional e acabo desistindo. 

Quando nós passamos a lutar para ter toda a educação básica indígena, nós 

começamos a garantir a nossa cultura, o ensino específico e diferenciado. Do pré- 

escolar até o ensino médio nós podemos construir a educação indígena. Não que o 

estudante indígena tenha que se isolar, não é isso, é preciso ter contato lá fora. Mas 

o que importa é que ele se identifique como índio, esteja preparado, aprenda a lutar 

e a defender a comunidade, não negando a sua identidade. Éramos assim, 

negávamos a nossa identidade. Antes, quando alguém perguntava a um estudante 

indígena: você é índio? Ele dizia: Não. Sou descendente de índio, meu pai é índio, 

meu avô é índio. Hoje , o menino já diz eu sou índio, tenho a minha própria cultura e 

ela é diferente da sua, se você aceitar essa diferença e eu a sua tenho a certeza que 

poderemos chegar a algum lugar.

Sou professor P9, sou da etnia Pataxó, do município de Prado. Atuo de 1ª a 

4ª série do EJA indígena e atualmente fui convidado a ser diretor de uma escola não 

indígena no Prado, com 220 alunos
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Esse convite me deixou muito feliz, pois tenho aprendido muito. Não só na 

escola indígena como na não indígena. Eu tenho tanto a experiência da cultura do 

meu povo, como nós temos também a outra experiência. Eu quero falar da 

experiência e luta da afirmação do povo Pataxó. A resistência do povo Pataxó é 

grande.

A nossa história, a nossa luta de retomada, começou em Comurixatiba no 

Prado, surgiu no final de 1999, com a questão do Descobrimento, em Porto Seguro, 

nos “500 anos”. Para gente ali, foi a luta sagrada pela retomada, nós tivemos que 

afirmar a nossa identidade. Antes em Prado, quando se falava de índio, era coisa de 

bandido, ou qualquer outra coisa, o índio era muito malvisto.

E em 1999, com a retomada de Barra do Cahy, por um período de guerra 

intensa por três meses. A mesma cena que estão passando os Tupinambá, com o 

nosso parente Babau, e sabemos a liderança que ele é, eu admiro ele. Isso para 

gente é muito triste.  O sofrimento de um parente é doído, é como se a gente tivesse 

com o parente. Nós tivemos a mesma coisa em Cumuraxatiba, a luta foi grande, foi 

de muito sofrimento, os parentes nossos andavam mais de trinta quilômetros 

descalços, pisando em pedra, galhos, muito tiro, muitos pistoleiros. Mas estamos 

firme, hoje eu posso dizer que sou índio, com a cabeça erguida, mas isso foi  a base 

de luta, a base de muito sangue. As leis existem, mas a prática não revela respeito a 

essas leis, ela totalmente diferente. Nós sabemos que no artigo 231, da Constituição 

Federal e nos RECNEI, nós temos a lei garantida, direito a uma educação 

diferenciada, a uma escola intercultural, mas a burocracia estatal é demais. Isso não 

funciona na prática, as leis existem, mas a prática é totalmente diferente, e até hoje 

lutamos muito. 

Hoje lá em Cumuraxatiba nós temos uma escola nucleada e intercultural 

Zabelê. O que é uma escola nucleada? É uma escola que comporta alunos de cinco 

aldeias de Cahy, Alegria Nova, Pequi, Matwrembá extensão de Tibá e Tauá. Essa 

escola atende a 180 famílias, com 130 alunos. Na qual nós tentamos a muito custo e 

força de vontade de fazer uma educação indígena intercultural e diferenciada, é um 

trabalho com muito amor. Nós sabemos a necessidade de a comunidade se afirmar 

em suas terras, em sua cultura. A educação indígena de qualidade é baseada no 

amor, a cada conquista que temos é a defesa de nossa causa, e aumenta em muito 

a nossa felicidade. Nós da Bahia, fomos o que sofremos em primeiro lugar. E vamos 
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lutar a cada dia para que nossos parentes tenham paz. Pedimos ao Pai força para 

as nossas lideranças e para todos os nossos parentes.

P11 - Estamos aqui no norte da Bahia, no município de Abaré, são realidades  

diferentes e ao mesmo tempo parecidas com a de todos os povos indígenas da 

Bahia. O meu povo foi reconhecido como povo indígena Tumbalalá, em 2001. A 

gente vem sempre lutando. Os nossos antepassados lutaram e nós continuamos 

lutando. Nós ainda continuamos a ser chamados de caboclo, não é isso? Para não 

sermos chamados de índios, mas é isso mesmo. Eu me lembro que em outro dia na 

aldeia, eu era ainda criança, as pessoas, os posseiros me chamavam de cabocla, 

para que eu não assumisse minha verdadeira identidade. E quando vem o processo 

de retomada, quando a gente se depara com os posseiros, a primeira coisa que eles 

dizem, é que não somos índios, e que nós queremos tomar o que é deles. Aí eu vou 

e digo, mas vocês me ensinaram a ser índio, pois vocês não nos chamavam de 

caboclos, quando a gente era pequena? É porque eu cresci, que eu deixei de ser 

índio? Eles nos chamam de caboclo, que é para não reconhecer a nossa verdadeira 

identidade que é indígena.

A questão da educação, nós trabalhamos constantemente a nossa história, a 

nossa realidade. Nós trabalhamos também a questão global, porque a nossa escola, 

modéstia a parte, hoje é uma escola de referência no município. E muitos pais, que 

tem um bom diálogo com a gente, procuram matricular as crianças em nossa escola, 

mesmo não índios, e nós não temos como recusar. Na nossa escola nós temos não 

índios, por isso trabalhamos a questão também global, juntamente para que nossa 

escola tenha essa diversidade. A diferença são os nossos idosos. Nós temos um 

acervo muito valoroso em nossa aldeia, que são os idosos, eles têm uma visão, um 

conhecimento mais amplo sobre o nosso passado, sobre os massacres. Nós 

passamos por muitos massacres. Eles contam sobre a catequização, sobre os 

massacres. Na época do massacre foi horrível. Eu não chamo de catequização, eu 

chamo é de lavagem cerebral, foi uma lavagem cerebral. O que fizeram com o nosso 

antepassado foi uma lavagem cerebral. Hoje nós queremos reverter esse quadro. Eu 

digo, hoje, porque até a uns quinze anos, dez anos atrás nós vivíamos no 

anonimato, é tanto que existem pessoas que não conhecem o nosso povo, o povo 

Tumbalalá. Mesmo hoje muita gente não conhece o povo Tumbalalá. Só sabe quem 

nós somos, quem é do movimento. Quem é de movimento já conhece os Tumbalalá, 

porque nós somos de movimento. Então, a nossa história tem muita influência na 
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história da Bahia. E a luta é complicada na escola porque temos que reverter essa 

lavagem cerebral, esse quadro. Isso não acontece a curto prazo, é a longo prazo. 

São crianças e adolescentes que já vieram com essa implantação, que chegam a 

nossa escola, com essa visão distorcida, hoje queremos reverter isso. Não 

queremos que eles aprendam só isso, mas queremos que eles tenham uma visão 

ampla da realidade, pois o mundo lá fora é cheio de leões que estão esperando a 

primeira oportunidade para nos abocanhar. Nós não podemos deixar passar isso, 

nós temos que estar à altura dos acontecimentos porque nós temos que contar uma 

história hoje que tem que ser escrita e que faz parte de um passado. Nós queremos 

transformar os jovens e as crianças indígenas e não indígenas. A nossa história tem 

que ser contada, sobre os massacres, os jesuítas e o processo de lavagem cerebral.

P 12 - O dia de Santo Antônio do Pambu é 05 de janeiro. Os mais velhos 

contam que houve um grande massacre em Pambu entre os índios e os 

portugueses, uma guerra muito violenta mesmo, em que morreram muitos índios. E 

os índios Tumbalalá que conseguiram escapar correram para a mata, ficaram muito 

distantes das terras do aldeamento. Passado o massacre, os índios resolveram 

voltar e toda a aldeia estava destruída, as plantações queimadas, as casas 

destruídas, a sede da igreja abandonada e acharam em uma moita de cachacumbi, 

que é um cacto com bastante espinhos aqui da região, o santo Antônio em cima de 

uma pedra que tinha escrito: Santo Antônio do Pambu combatido e não vencido. O 

povo ficou muito admirado. Aí os padres levaram o santo para o altar da igreja, mas 

no outro dia ele não estava mais lá, tinha voltado para moita de cachacumbi.  Daí 

em diante, esse fato se repetiu. O santo fez muitos milagres, e como ele não 

conseguiu ficar na igreja. Os padres construíram uma nova capela no local da pedra 

de Santo Antônio de Pambu, por volta do século XVIII. Então o povo Tumbalalá luta 

por sua terra, memória e história. Na escola contamos a nossa luta e o nosso valor, 

a tradição Tumbalalá é muito importante. As crianças e os jovens precisam construir 

a história Tumbalalá, nós, indígenas temos uma história nossa que deve ser escrita 

por nós.


