REFLEXÃO SOBRE AS
QUESTÕES INDÍGENAS
NO CURRÍCULO

ANEXO 2

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

REFLEXÃO SOBRE AS QUESTÕES INDÍGENAS NO CURRÍCULO
ANEXO 2
A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

AAEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃOESCOLAR
ESCOLARINDÍGENA
INDÍGENA
1.1. INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Na
Naconfiguração
configuraçãoatual,
atual,no
nopanorama
panoramanacional
nacionaleeestadual,
estadual,aaEducação
EducaçãoEscolar
Escolar
Indígena
Indígenavem
vemganhando
ganhandoforça
forçano
nosentido
sentidode
deromper
rompercom
comoomodelo
modeloeducacional
educacionalvigente
vigente
resultado
resultadode
deum
umpassado
passadorecente,
recente,que
queservia
serviade
deinstrumento
instrumentode
deimposição
imposiçãodos
dosvalores,
valores,
normas
normasculturais
culturaiseepráticas
práticaspedagógicas
pedagógicasda
dasociedade
sociedadeenvolvente,
envolvente,para
parapromover
promoverum
um
ensino
ensinopautado
pautadonos
nosinteresses
interesseseeanseios
anseiosde
decada
cadagrupo
grupoétnico.
étnico.
Porém,
Porém,essa
essamudança
mudançade
deparadigma
paradigmanão
nãovem
vemacontecendo
acontecendopor
poracaso,
acaso,tampouco
tampouco
como
comouma
umadádiva.
dádiva.Ela
Elaééooresultado
resultadode
dediversas
diversasformas
formasde
deresistência
resistênciapor
porparte
partedas
das
sociedades
sociedadesindígenas
indígenaseedo
dotrabalho
trabalhoeemobilização
mobilizaçãode
deindígenas
indígenaseeindigenistas
indigenistasem
emfavor
favor
de
de uma
uma educação
educação que
que contemple
contemple aa diversidade
diversidade de
de povos,
povos, bem
bem como
como osos direitos
direitos ee
especificidades
especificidadesde
decada
cadaetnia.
etnia.
Esse
Essecoletivo
coletivoorganizado
organizadoimpulsionou
impulsionouoosurgimento
surgimentode
deuma
umanova
novaforma
formade
desese
fazer
fazerpolíticas
políticaspúblicas
públicaseducacionais
educacionaisaos
aospovos
povosindígenas,
indígenas,principalmente
principalmenteaapartir
partirda
da
Constituição
ConstituiçãoFederal
Federalde
de1988.
1988.Assim,
Assim,ooArtigo:
Artigo:210,
210,§§2º,
2º,estabelece
estabeleceque:
que:“O
“Oensino
ensino
fundamental
fundamentalregular
regularserá
seráministrado
ministradoem
emlíngua
línguaportuguesa,
portuguesa,assegurada
asseguradaàsàscomunidades
comunidades
indígenas
indígenas também
também aa utilização
utilização de
de suas
suas línguas
línguas maternas
maternas ee processos
processos próprios
próprios de
de
aprendizagem”
aprendizagem” (BRASIL,
(BRASIL, 2012,
2012, p.p. 122).
122). AA conquista
conquista de
de direitos
direitos educacionais
educacionais éé
ampliada
ampliadano
noArtigo
Artigo231
231da
damesma
mesmaLei:
Lei:
São
São reconhecidos
reconhecidos aos
aos índios
índios sua
sua organização
organização social,
social, costumes,
costumes,
línguas,
crenças
e
tradições,
e
os
direitos
originários
línguas, crenças e tradições, e os direitos origináriossobre
sobreasasterras
terras
que
que tradicionalmente
tradicionalmente ocupam,
ocupam, competindo
competindo à à União
União demarcá-las,
demarcá-las,
proteger
protegere efazer
fazerrespeitar
respeitartodos
todosososseus
seusbens
bens(BRASIL,
(BRASIL,2012,
2012,p.p.130).
130).

Outras
Outrasleis
leisespecíficas
específicaspublicadas
publicadasaapartir
partirdessa
dessadata,
data,asseguram
asseguramaadeterminação
determinação
constitucional
constitucionaleeformam
formam um
um marco
marco legal
legal amplo
amplono
nosentido
sentidodos
dosdireitos
direitos ààeducação
educação
escolar
escolarindígena
indígenaeedas
dascompetências
competênciasdos
dosentes
entesfederados.
federados.
Diante
Diantedo
doexposto,
exposto,oopresente
presentetexto
textotem
temcomo
comoobjetivos
objetivosapresentar
apresentaraatrajetória
trajetóriada
da
educação
educaçãoescolar
escolarindígena
indígenaaté
atéososdias
diasatuais
atuaiseeanalisar
analisaralguns
algunsdos
dosequívocos
equívocoscometidos
cometidos
durante
duranteoopercurso
percursocomo
comoforma
formade
dedialogar
dialogarcom
comoutros
outrossaberes
saberese,e,então,
então,vislumbrar
vislumbrar
outras
outraspossibilidades
possibilidadesde
deimplementação
implementaçãoda
daeducação
educaçãoescolar
escolarindígena
indígenaoomais
maispróximo
próximo
possível
possíveldos
dosmodelos
modelosque
queasasetnias
etniasparanaenses
paranaensesidealizam.
idealizam.

1

REFLEXÃO SOBRE AS QUESTÕES INDÍGENAS NO CURRÍCULO
ANEXO 2
A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

O texto está didaticamente organizado em dois capítulos. No primeiro,
Princípios da organização curricular da educação escolar indígena, apresenta-se o
cenário sob o qual a educação para os povos indígenas esteve organizada; analisa as
implicações desse modelo educacional, sobretudo, constituindo-se em uma política de
desvalorização étnica e destaca o protagonismo do movimento indígena e indigenista na
conquista dos direitos educacionais, a partir da Constituição de 1988 e de leis
publicadas posteriormente. No segundo, Encaminhamentos metodológicos da educação
escolar Indígena, sugerem-se atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula,
tendo como pressuposto a valorização e o fortalecimento étnico dos povos indígenas
paranaenses.
2. PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO
ESCOLAR INDÍGENA
Revisitando a história da Educação Escolar Indígena no Brasil, percebe-se que o
cenário educacional sofre constantes transformações ao longo do tempo, em decorrência
da organização social, política, econômica e cultural vigentes em cada período. Essas
mudanças afetam não apenas os hábitos, os costumes e a organização dos povos e
comunidades indígenas, mas também a estrutura do currículo.
Nesse processo dinâmico, compete ao Estado orientar as mudanças curriculares,
com vistas a alcançar os objetivos para os quais a educação escolar se propõe,
construídas a partir do diálogo com os sujeitos, de modo a encontrar um ponto de
equilíbrio entre os diferentes interesses e as ideologias que permeiam essas negociações.
Portanto, não há ainda um modelo pronto, mas tentativas para aproximação do ideal
pensado, a partir das reivindicações dos povos indígenas, dos referenciais estabelecidos
na legislação e dos debates teóricos vigentes.
Convém ressaltar que tratar da educação escolar para os povos indígenas é falar
de tensões e desafios que ocorrem desde que a escola foi introduzida nas aldeias,
considerando que a escola é algo “à parte” da cultura indígena, introduzida por uma
sociedade que privilegia a educação escolar, enquanto eles, os indígenas, não sentiam a
mesma necessidade.
Como afirma Kahn e Franchetto (1994, p. 05):
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A tensão existente acontece entre princípios que afirmam a
pluralidade cultural e linguística e que exortam não só o respeito,
como a alimentação dessa pluralidade e uma visão sedimentada por
uma longa história, que legitima e consolida práticas em todos os
níveis, que corroboram e alimentam a homogeneização e a hegemonia
de uma cultura e de uma língua – “as nacionais”.

Assim, de um lado, tem-se a luta pela afirmação cultural das comunidades
indígenas e, de outro, uma visão que procura homogeneizar a sociedade, anulando
aspectos culturais dos povos indígenas. Frente a isso, a escola apresenta-se como uma
aliada no sentido de fortalecer a luta dos povos indígenas no que diz respeito a sua
cultura. Por isso, destaca-se a responsabilidade de todas/os as/os envolvidas/os com a
educação escolar indígena trabalharem os aspectos da cultura, dando visibilidade aos
sujeitos para, então, as comunidades ganharem força e espaço na sociedade, sem
precisar deixar suas origens de lado, ou envergonharem-se dela.
Para entender o panorama atual é necessário retomar a caminhada da Educação
Escolar Indígena no Brasil. Durante muito tempo, o sistema educacional para os
indígenas configurou-se como uma educação imposta e centrada no modelo europeu,
bem distante de ser uma educação escolar específica. Outro ponto a ser destacado é que
foi uma educação pensada para os povos indígenas e não por eles. Como consequência,
até pouco tempo predominou uma proposta educacional pensada a partir de outras
realidades, que não respeitava as diferenças sociais, políticas e culturais existentes entre
as diferentes etnias, causando conflitos de identidades entre os sujeitos.
Ao longo da história da educação brasileira, criaram-se paradigmas para
justificar diferentes tipos de educação para os povos indígenas. O Paradigma
Assimilacionista de Submersão, predominante até meados do século XX, fez com que o
currículo estivesse a serviço da “catequização”, “integração” e “civilização” dos povos
indígenas, sob o pressuposto de que eles precisavam ser “humanizados” e que suas
crenças e seus costumes não eram condizentes com os valores da modernidade
(MAHER, 2006).
Para atingir esse fim, as crianças eram retiradas de suas famílias e de suas
aldeias para estudar em internatos, onde ficavam submersas a outra língua e outra
cultura, em tempo integral. Segundo Maher (2006, p. 20),
Nesse paradigma, o que se pretende é, em última instância, educar o
índio para que ele deixe de ser índio: o objetivo do trabalho
pedagógico é fazê-lo abdicar de sua língua, de suas crenças e de seus
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padrões culturais e incorporar, assimilar os valores
comportamentos, inclusive linguísticos, da sociedade nacional.

e

Mais tarde, na década de 70, comprovada a ineficiência desse modelo
educacional, surge o Paradigma Assimilacionista de Transição. Nesse formato, as
crianças passam a estudar em escolas nas aldeias e ter a língua indígena como língua de
instrução, nas séries iniciais (MAHER, 2006). Porém, assim que são alfabetizadas, a
língua portuguesa é incluída gradativamente no currículo, excluindo o ensino da língua
indígena. Por não ser uma educação escolar específica e voltada aos interesses e anseios
das etnias indígenas, o formato de educação vigente foi, paulatinamente, causando
revolta aos povos indígenas. Por outro lado, essa revolta os impulsionou a se unirem e a
fortalecerem politicamente suas associações e, com o apoio da sociedade civil, durante
as décadas de 70 e 80, a se organizarem em um movimento voltado à defesa de seus
direitos.
Nesse sentido, a Constituição de 1988 se caracteriza como um marco para as
comunidades indígenas, na medida em que assegura o respeito pela sua língua,
costumes, crenças, tradições e processos próprios de aprendizagem. A partir dessas
conquistas, a Educação Escolar Indígena assume um novo paradigma, abandonando o
viés assimilacionista, cuja intenção era a implantação de uma educação formal com
bases ocidentais e valores universalizantes, para se tornar emancipatória, alicerçada no
respeito à autonomia e ao contexto cultural das comunidades.
Após essas mudanças, pensar um currículo para as escolas indígenas significa
em oportunidades para esses sujeitos serem protagonistas da própria educação,
garantindo que seus direitos e culturas sejam respeitados. Para tanto, de acordo com
Rezende (2007, p. 174), o currículo da escola precisa ser um instrumento de valorização
dos “saberes e processos próprios de produção e recriação de cultura, tradições e
línguas.” Além disso, os educandos também precisam ter contato com o conhecimento
historicamente acumulado, para que tenham condições de acesso à sociedade comum na
qual estão inseridos, pois o fato de estarem na comunidade indígena, não os impede de
terem acesso a tudo aquilo que lhes é de direito.
Significa também, respeitar a necessidade de profissionais indígenas para
atuarem nas suas escolas, com o intuito de que a educação seja mais específica,
diferenciada, intercultural e bilíngue, de acordo com as especificidades das
comunidades indígenas. Para isso, é necessário, concomitantemente, elaborar programas
diferenciados de formação inicial e continuada de professores indígenas que, na maioria
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dos casos, detêm grande conhecimento tradicional, porém nem sempre com a formação
legal para o exercício da docência.
Analisando teóricos que discutem os limites e as possibilidades da Educação
Escolar Indígena em contexto nacional, bem como o seu contexto no Paraná, percebe-se
que, mesmo havendo uma legislação que garante os direitos dos povos indígenas, nos
espaços escolares, ainda estão evidentes marcas profundas de práticas pedagógicas
semelhantes às que antecederam a Constituição de 1988. Observa-se também, que é
necessário avançar em direção às especificidades dessa modalidade de ensino.
No entanto, se no passado a escola não fazia parte da cultura indígena e foi
usada como instrumento de dominação daquele povo, na sociedade indígena atual ela se
faz necessária enquanto instrumento de fortalecimento étnico, reservado à comunidade
o direito à reivindicação. Essa garantia está expressa na Resolução CNE/CEB Nº 03/99,
parágrafo único do 2º artigo, onde se lê “a escola indígena será criada em atendimento à
reivindicação ou por iniciativa da comunidade interessada, ou com a anuência da
mesma, respeitadas suas formas de representação”(BRASIL, 1999, s/p.).
Essa visão é compartilhada por Luciano (2001, p. 119) ao afirmar que:
A escola é hoje uma necessidade “pós-contato”, que tem sido
assumida pelos índios, mesmo com todos os riscos registrados ao
longo da história. A escola é, dentro desse contexto, o lugar onde a
relação entre conhecimentos tradicionais e novos conhecimentos
deverá se articular de forma equilibrada. Além de ser uma
possibilidade de informação a respeito da sociedade nacional,
facilitando o diálogo intercultural e a construção de relações
igualitárias – fundamentadas no respeito, reconhecimento e
valorização das diferenças culturais – entre os povos indígenas, a
sociedade civil e o Estado. (...) Acreditamos que a escola, como
instrumento usado durante a história do contato, para descaracterizar
e destruir as culturas indígenas possa vir a ser instrumento decisivo na
reconstrução e afirmação das identidades.

Talvez um dos maiores desafios, hoje, seja encontrar o equilíbrio entre o que é
necessário para que as comunidades indígenas tenham o conhecimento da cultura não
indígena, ao mesmo tempo em que se apropriam dos conhecimentos da cultura
indígena, a fim de não recorrerem aos mesmos equívocos cometidos em outras décadas.
Feita essa abordagem, e mantendo a Educação Escolar Indígena como pano de
fundo, trazemos o foco para o contexto paranaense. Aqui, a Educação Escolar Indígena
está legalmente amparada na Resolução Estadual Nº 2075/08 - SEED, que estadualiza
as escolas indígenas, fundamentada na visão de um currículo emancipatório, pautado
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pelos princípios da igualdade social, da especificidade, do bilinguismo e da
interculturalidade (PARANÁ, 2008), em consonância com a Resolução Nº 05/12 da
Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012).
De acordo com esses princípios, é importante considerar que a escola indígena é
criada somente se houver solicitação da comunidade indígena, se estiver localizada em
terras indígenas e para atendimento específico de alunos indígenas. Outro ponto a ser
considerado é que, a maioria das comunidades encontra-se em ambientes rurais. Desse
modo, pensar a organização da escola e o currículo a ser seguido, significa considerar o
contexto em que essa escola se encontra inserida. Nesse espaço, predomina uma cultura
e uma organização próprias, o que as difere em vários aspectos da sociedade não
indígena.
Portanto, a perspectiva adotada é que a escola indígena seja diferenciada em seus
ensinamentos, respeitando os “processos próprios de aprendizagem” e o contexto
sociocultural. Deste modo, é condição inerente ao estabelecimento de ensino uma
educação comprometida com os interesses da comunidade e com seu fortalecimento.
Mesmo tendo essa organização própria, as escolas seguem as orientações da SEED e as
legislações elaboradas em contexto estadual e nacional. As atividades escolares estão
organizadas em consonância com os horários e o calendário padrão nacional, garantindo
os 200 dias letivos e 800 horas, conforme rege a Lei Nº 9394/96 – LDB (BRASIL,
2012).
Ao organizarem suas práticas escolares e questionamentos sobre o “que
ensinar”, para “quem ensinar” e o “porquê” de se ensinar tais conteúdos, aliados a
aspectos como postura em sala de aula maneira de transmitir os conteúdos
reconhecimento e valorização dos conhecimentos tradicionais e organização do espaço
escolar, definem a prática educativa do estabelecimento de ensino ou, dito de outra
forma, o currículo da escola indígena. Essas questões devem ser pensadas e discutidas
com toda a equipe de profissionais da educação, com os pais e com as lideranças
indígenas.
Discutir educação e currículo é assumir compromisso com o processo cultural e
com a construção de identidades locais e nacionais. Por esse prisma, a visão de cultura
adotada neste documento e nas orientações que regulamentam a Educação Escolar
Indígena no estado, está ancorada em Sahlins (1997) que compreende cultura como uma
dinâmica de construção simbólica, historicamente negociada pelos atores de uma
sociedade. Sedimentada nesse conceito, a antropologia compreende que os povos
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indígenas não “perdem” traços culturais em contato com outras sociedades. As
transformações pelas quais passam, devido ao contato com a sociedade capitalista, não
pressupõem que as mudanças sejam unicamente orientadas pela lógica não indígena.
Além disso, nesse processo, ressignificam constantemente os eventos históricos,
imprimindo-lhes novos significados a partir de seus valores culturais específicos. Para o
autor é essa dinâmica que lhes garante uma historicidade própria.
Seguindo esse raciocínio, torna-se necessário discutir o conceito de língua,
considerando-se que ambas, cultura e língua, estão intimamente ligadas e que essa
definição norteará, também, a seleção de conteúdos e os encaminhamentos
metodológicos. Coerentemente com a visão de cultura adotada entende-se que toda
língua é uma construção histórica e cultural em constante transformação e que a escola é
um dos espaços em que essa construção se consolida diariamente.
A partir das concepções ora expostas, nas escolas indígenas, o ensino da língua
indígena tem o papel fundamental na revitalização e fortalecimento da cultura, com o
intuito de fazer com que os indígenas desenvolvam atitudes positivas, em relação à
língua que falam e que os distinguem enquanto etnias específicas. O ensino também
objetiva favorecer o desenvolvimento da língua no nível oral e escrito, no entanto, vale
ressaltar o que afirma o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas –
RCNEI:
É importante ficar claro que os esforços escolares de manutenção e
revitalização linguísticas têm suas limitações porque nenhuma
instituição, sozinha, pode definir os destinos de uma língua. Assim
como a escola não foi a única responsável pelo enfraquecimento ou
pela perda das línguas indígenas, ela também não tem o poder de,
sozinha, mantê-las fortes e vivas. Para que isso aconteça, é preciso
que a comunidade indígena como um todo - e não somente os
professores – deseje manter sua língua tradicional em uso. A escola,
assim, é um instrumento importante, mas limitado: ela pode apenas
contribuir para que essas línguas sobrevivam ou desapareçam
(BRASIL, 1998, p. 120).

Sendo assim, a escola tem o papel de contribuir com a revitalização e
fortalecimento da língua. Nesse sentido, orienta-se que as escolas contemplem na matriz
curricular do Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, e do Ensino Médio, a Língua
Indígena, que deve ser ministrada por professores indígenas que a dominam nas suas
formas, oral e escrita, em paridade com a língua portuguesa (BRASIL, 1998).
Paralelamente, o ensino da língua portuguesa no contexto das escolas indígenas
também é importante por ser um dos meios que esses povos encontram para ter acesso à
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cultura não indígena e, também, para a compreensão das bases legais que orientam a
sociedade brasileira, sobretudo as comunidades indígenas.
3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA
Algumas necessidades emergentes apresentadas por pesquisadores da Educação
Escolar Indígena são pontos fundamentais a serem abordados em sala de aula. A
primeira é a necessidade de desnaturalizar o equívoco histórico afirmado em muitos
materiais didáticos e, muitas vezes, pela própria escola, de que o Brasil foi
“descoberto”. Essa visão implica no ocultamento do processo de invasão das terras
brasileiras pelos portugueses, efetivado por meio de uma ocupação forçada e não de um
processo pacífico e “natural”.
Outra questão a ser trabalhada é que o projeto de ocupação das terras indígenas
não acabou, evidenciando os esforços desses povos em assegurar as escassas terras que
ainda continuam ocupando, bem como, o direito de retomada de outras áreas que lhes
permitam uma vida materialmente digna, sem abandono das tradições. O debate em sala
de aula de notícias veiculadas nas diferentes mídias é um grande aliado. Além disso, as
manifestações indígenas em contextos locais ou nacionais devem servir de conteúdos de
sala de aula, com foco nas razões apontadas e vivenciadas pelos sujeitos, em contraste
com a visão defendida pela mídia.
Nesse sentido, é de grande importância a participação de professores indígenas
nas discussões, pois eles têm a visão da organização social e cultural da comunidade e
também a responsabilidade de ensinar os conteúdos historicamente organizados. A esse
respeito, ressalta-se a fala do professor indígena Isaac Pinhanta Ashaninka, citada nos
Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, documento oficial do
Ministério da Educação:
Nosso papel como professores é este: pensar e descobrir o que está
acontecendo para que a gente possa melhorar; criando uma política de
defesa e de maior esclarecimento sobre o que é a nossa educação. Só
assim vamos poder sentar juntos e ajudar uns aos outros (BRASIL,
2002, p.31).

Esse contexto destaca a dificuldade em reformular e organizar um currículo que
atenda as necessidades das comunidades indígenas, considerando que ele precisa
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atender às especificidades locais e, ao mesmo tempo, aos contextos mais amplos.
Assim, a participação do coletivo escolar é essencial para que as decisões não sejam
tomadas de cima para baixo, ou de um pequeno grupo em nome de todos os sujeitos,
mas resultado de uma decisão coletiva. Para que isso aconteça é necessário que o debate
ultrapasse os muros escolares.
Ainda no aspecto didático, há que se (re)pensar o ensino da língua indígena, uma
vez que a língua significa fortalecimento de um povo e de uma cultura. Algumas das
possibilidades dessa ação incluem:
a) discutir aspectos referentes ao ensino e aprendizagem de línguas, como: métodos de
ensino; as práticas discursivas (leitura, oralidade e escrita) que serão privilegiadas e, em
que medida o serão, se todas as práticas discursivas terão o mesmo enfoque, bem como
os materiais didático-pedagógicos que favorecem o ensino e aprendizagem de línguas
naquele contexto;
b) mapeamento dos principais conteúdos linguísticos (tradicionais e da sociedade
envolvente) a serem abordados em cada etapa escolar;
c) o formato de avaliação mais eficaz para atender aquele contexto e o padrão de escrita,
se isso for desejável, por serem comunidades cujo foco linguístico predomina na
oralidade e não na escrita.
Finalmente, porém não menos importante, planejar coletivamente práticas
pedagógicas diferenciadas para atender ao contexto escolar e sistematizá-las de modo
que possam tornar-se uma produção didático-pedagógica bilíngue para uso nas escolas
indígenas do estado.
Outras opções de encaminhamentos metodológicos podem e devem ser
articulados, tendo como premissa a escola indígena como um espaço em que os alunos
se desenvolvam integralmente e que, ao terminar os estudos, sejam capazes tanto de
viver na comunidade quanto de morar fora dela, caso seja necessário ou tenham essa
intenção. É importante desmistificar o paradigma no qual se estabeleceu que para ser
indígena, é necessário residir em Terra Indígena. Compreende-se que o ser indígena vai
muito além do paradigma, que a sua identidade ultrapassa essas convenções, afirmando
que ser indígena significa defender os interesses e direitos do seu povo,
independentemente dos espaços e contextos de atuação.
REFERÊNCIAS

9

REFLEXÃO SOBRE AS QUESTÕES INDÍGENAS NO CURRÍCULO
ANEXO 2
A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Referências
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas
Constitucionais nos 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelas
Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. – 35. ed. – Brasília : Câmara dos
Deputados, Edições Câmara, 2012.
_______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 5. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados,
Coordenação Edições Câmara, 2010. (Série Legislação; n. 39). Disponível em:
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf?sequence=1
Acesso em: 20/11/2014.
_______. Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008. Inclui no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”,
2008.
_______. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 1º ed.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
_______. Referenciais para a formação de professores indígenas. Brasília: MEC;
SEF, 2002. 84 p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Livro.pdf>.
Acesso em: 21 novembro 2014.
_______. Resolução n. 03, de novembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o
funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências, 1999.
_______. Resolução n. 05, de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, 2012.
KAHN, Marina. e FRANCHETTO, Bruna. Educação Indígena no Brasil. In: INEP. Em
aberto: Educação Escolar Indígena. Brasília, ano 14, n. 63, jul./set. 1994.
LUCIANO, Gersem. Desafios para a execução de uma política pública municipal de
educação escolar indígena: dois anos de experiências em São Gabriel da Cachoeira –
AM. In: SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (org.).
Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo:
Global, 2001. (Série: Antropologia e Educação).
MAHER, Terezinha M. A formação de professores indígenas: uma discussão
introdutória. In: GRUPIONI, Luís Donizete B. (Org.). Formação de professores

10

REFLEXÃO SOBRE AS QUESTÕES INDÍGENAS NO CURRÍCULO
ANEXO 2
A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

indígenas: repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2006.
PARANÁ. Resolução Nº. 2075, de 23 de maio de 2008. Dispõe sobre a organização e o
funcionamento das Escolas Indígenas no Sistema de Ensino do Estado do Paraná, 2008,
REZENDE, Justino Sarmento. Escola Indígena Municipal Ʉtãpinopona - Tuyuka e a
Construção da Identidade Tuyuka. 17 de fevereiro de 2007. 371 p. Dissertação –
Universidade Católica Dom Bosco. Campo Grande, MS – 2007.
SALINHS, Marshal. O pessimismo sentimental e a experiência etnográfica: porque
a cultura não é uma espécie em extinção. MANA, Rio de Janeiro, v. 3/1 e 3/2, p. 4173 e p. 103-150, 1997.
SUGESTÕES DE LEITURAS PARA APROFUNDAR O TEMA
JORDÃO, Clarissa Menezes. A língua estrangeira e a formação do indivíduo. In:
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação – Departamento de Ensino
Fundamental. Diretrizes Curriculares Estaduais – Língua Estrangeira Moderna
(versão preliminar). Curitiba: SEED/PR, 2005.
LANGHINOTTI, Dulce Mara. Reflexão História Sobre a Educação Escolar em terras
Indígenas e as Políticas Públicas de Formação de Docentes Kaingang e Guarani no
Estado do Paraná. In: XI Congresso Nacional de Educação EDUCERE, 2013,
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Anais, Curitiba: Champagnat, 2013.
SILVA, Márcio Ferreira da; AZEVEDO, Marta Maria. Pensando as Escolas dos Povos
Indígenas no Brasil: o movimento dos professores indígenas do Amazonas, Roraima e
Acre. In: SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donizete Benzi (orgs). A
Temática Indígena na Escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus.
São Paulo: Global; Brasília: MEC: MARI: UNESCO, 2000, p. 149-170.

11

