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RESUMO 

A educação escolar indígena no Brasil encontra nas diversidades étnica, linguística e 

cultural um paradoxo entre seu maior bem imaterial e uma força amplificadora de 

desafios. Este artigo apresenta uma reflexão sobre o tema, trazendo ao eixo desse 

paradoxo a discussão sobre o currículo diferenciado e a carga horária que são 

aplicados pelas insituições atuantes nas realidades de grupos indígenas que têm 

pouco contato com a sociedade urbana envolvente. Para isso, utiliza-se da revisão 

bibliográfica de autores de referência e de documentos oficiais, diretrizes e leis a fim 

de contrapor o modus operandi ao que preconiza o poder público e propõe a 

acadêmia. Para tornar a reflexão mais propositiva, apresenta-se um estudo de caso 

sobre uma escola indígena isolada, demonstrando que os apontamentos científicos 

listados pelos autores contidos neste trabalho, de fato, revelam uma situação real 

para a qual há alternativas e propostas.   
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INTRODUÇÃO  

Diversidade cultural indígena: patrimônio e desafio  

É notório que o Brasil possui uma grande riqueza cultural. Há 

diversos grupos étnicos com suas histórias, costumes, saberes e 

cosmovisões igualmente distintas – caraterísticas que devem ser 

observadas e respeitadas em qualquer nível de relacionamento 

intercultural, sobretudo na elaboração e no desenvolvimento de 

políticas públicas para os povos nativos do Brasil.  

As sociedades indígenas somam hoje mais de 200 povos em nosso 

país. Essa variedade cultural faz parte do patrimônio histórico da 

humanidade. Contabilizam-se mais de 170 línguas diferentes e 

histórias construídas ao longo de muitos séculos (SILVA e 

GRUPIONI, 1995). De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia, em 2009, o número de brasileiros que se identificam 

como indígenas ultrapassava 420 mil indivíduos. Diferente da 

realidade de brancos, pretos, pardos e amarelos, a grande maioria dos 

indígenas – 324 mil – vive em áreas rurais (IBGE, 2009).  

Considerando essa amplitude cultural e linguística, a educação tem 

espaço e papel fundamentais em cada cultura. Para Aracy Lopes da 

Silva, o reconhecimento legal dos seus direitos por uma educação 

diferenciada e pela possibilidade de manter seu modo de pensar, 

produzir e transmitir conhecimentos foi uma importante conquista 

para os povos indígenas, o que demandou grande mobilização por 

parte de organizações não governamentais. A regulamentação desse 

direito transformado em lei pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e diversos documentos e práticas governamentais é 

um grande avanço. (SILVA, 2001).  

É significativo o reconhecimento que hoje tem sido dado aos 

indígenas com relação à necessidade de uma educação específica e 

de qualidade. A própria Constituição Federal de 1988, no capítulo 

VIII e artigo 23,1 garante aos indígenas o direito de estabelecer uma 

educação diferenciada, com currículos e calendários próprios, assim 
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como autonomia no que se refere a conteúdos e desenvolvimento das 

aulas:  

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças, tradições, e os direitos originários sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (Índice Fundamental do 

Direito, 2011)  

Entretanto, ainda existem alguns entraves que dificultam a prática 

dessa educação diferenciada. Há certa "dificuldade de 

operacionalizar em termos governamentais e administrativos os 

direitos indígenas garantidos legalmente por saúde e educação 

diferenciada." (SILVA, 2001, p.61). Para que esse direito a uma 

educação escolar de qualidade funcione é necessário que haja uma 

consonância entre os sistemas educacionais estadual, municipal e 

federal.  

A educação não deve ser simplesmente homogeneizada, é preciso 

que se considere a diversidade cultural e ética para que, de fato, 

construa-se algo conforme o entendimento de cada comunidade 

indígena. 

Além da LDB, foi criado o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Indígena (RCNEI), que visa "contribuir para diminuir a 

distância entre o discurso legal e as ações efetivamente postas em 

prática nas salas de aula das escolas indígenas" (MEC, 2002, p.11). 

Esse documento tem colaborado bastante na orientação da 

comunidade escolar indígena, a fim de que construam uma escola de 

qualidade.  

Porém, nesta altura, alguns questionamentos podem surgir, tais 

como: de que maneira é possível enquadrar múltiplas culturas num 

padrão previamente estabelecido? Ou como, por exemplo, aplica-se o 

currículo escolar a uma escola em uma aldeia Yanomami, onde os 

indígenas vivem imersos na grande floresta amazônica e têm 
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pouquíssimo contato com a sociedade ocidental, preservando suas 

práticas socioculturais?  

Por meio da revisão bibliográfica e da documentação apresentada 

pela Escola Estadual Indígena Palimithéli à Secretaria de Estado da 

Educação de Roraima no período de 2008 a 2010, propomos uma 

reflexão sobre a incompatibilidade e os desafios da aplicação das 

políticas públicas para a educação em contextos indígenas de pouco 

contato com a sociedade ocidental brasileira, sobretudo o povo 

Yanomami.    

Para entendermos melhor essa problemática e pensarmos uma 

configuração de escola indígena mais adequada, precisamos 

conceituar educação escolar indígena, currículo e aprendizagem; 

analisar como tem funcionado o sistema educacional indígena; como 

se dão os processos próprios de aprendizagem; como a educação 

contribui para a formação da identidade cultural; e compreender um 

pouco da cultura indígena, especificamente a Yanomami, a fim de 

construir subsídios para a construção de um currículo diferenciado. 

Selecionamos autores de referência, como: Silva, Tassinari, Sechhi, 

Grupioni e Meliá, que contribuirão para esta análise e agregarão 

importantes pensamentos sobre cultura e identidade indígena. 
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1 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: O 

RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE 

Enquanto sociedade diferenciada, o reconhecimento dos direitos 

básicos é essencial para o crescimento dos povos indígenas, assim 

como para a consolidação da cidadania, prerrogativa expressa na 

posse da terra, em uma forma eficiente de educação e num sistema 

próprio de saúde, como preceitua a Constituição Federal/88 no seu 

art. 234: 

‘são reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes línguas, crenças e tradições’. A importância da 

temática manifesta-se nas discussões sobre como organizar 

ou o que propor às escolas para atender aos anseios das 

diferentes comunidades, mesmo porque são essas as 

diferenças que estão mais objetivadas e que politicamente 

mais expressam entre os interlocutores (SECHHI, 1998, 

p.175) 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena 

(RCNEI) foi estabelecido a fim de que servisse como base para as 

escolas indígenas construírem seu próprio referencial, além de 

elaborarem e implementarem programas de educação que atendam 

melhor os interesses de cada comunidade, contribuindo na formação 

de educadores e de técnicos que tornem viáveis essas tarefas. 

(RCNEI) O documento foi dividido em duas partes: a primeira 

contém os fundamentos históricos, políticos e legais da educação 

escolar indígena; e a segunda fornece subsídios para a prática 

pedagógica dos professores. 

Se, de um lado, vemos grandes articulações para tornar possível uma 

educação realmente diferenciada, respeitando as particularidades de 

cada cultura, por outro, percebemos que, na prática, há um impasse 

na necessidade de cumprir os requisitos que o sistema educacional 

preconiza e que impedem a concretização desse avanço. No caso 

apresentado neste trabalho, o principal impasse – também observado 

em outros contextos e regiões do Brasil – é a falta de adequação do 

poder público em nível estadual, impossibilitando a devida atenção 

às necessidades específicas garantidas pela Lei. 
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De acordo com várias experiências se pode observar que o defendido 

“direito à diferença” ainda não corresponde, na maior parte dos 

casos, à implantação de projetos alternativos de escola indígena que 

garantam a elaboração, o desenvolvimento e o acesso ao 

conhecimento. Há um grande descompasso entre, de um lado, a 

educação diferenciada como projeto e como discussão e, de outro, a 

realidade das escolas indígenas no país e a dificuldade de 

acolhimento de sua especificidade por órgãos encarregados da 

regularização e da oficialização de currículos, regimentos e 

calendários diferenciados elaborados por comunidades indígenas 

para suas respectivas escolas. (SILVA, 2001, p.12) 

CONCEITUAÇÃO 

Para que os desafios mencionados neste trabalho sejam melhor 

compreendidos, é importante esclarecer o que é e como funciona a 

educação escolar indígena. Esse conceito ainda é novo no Brasil e, 

para que a educação escolar indígena seja implementada como 

política que garanta os direitos indígenas, é necessário que leis 

específicas sejam criadas e haja certa flexibilidade com relação ao 

cumprimento das exigências, pois as peculiaridades de cada povo 

devem ser respeitadas. Além disso, é preciso que se exercite um 

diálogo verdadeiramente intercultural e que os representantes 

indígenas tenham total participação na criação dos próprios conceitos 

de educação escolar. (HENRIQUES, 2007)  

Portanto, é importante que: 

os gestores públicos se disponham a não mais adaptar 

programas já existentes, mas promover políticas e programas 

que valorizam e mantêm a diversidade cultural dos povos 

indígenas, promovendo o que está disposto no artigo 206, da 

constituição federal, que define entre os princípios 

norteadores do ensino “o pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas e a gestão democráticas do ensino”, 

tornando possíveis experiências educativas variadas quando 

o foco é o contexto sociocultural dos educandos e as 

perspectivas de suas comunidades indígenas com relação à 

escola. (HENRIQUES, 2007, p. 20) 
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Uma das características predominantes da escola indígena é o 

sentimento de comunidade que faz com que ela seja articulada de 

acordo com os desejos de cada grupo e conforme os seus próprios 

projetos de sustentabilidade territorial e cultural. A escola e todos os 

seus participantes trabalham em conjunto a partir de calendários 

próprios, de acordo com a produção de suas roças, seus rituais e 

demais acontecimentos. (HENRIQUES, 2007) 

Para o indígena é importante pensar na educação como um processo 

e como o futuro que será alcançado – o ponto em que se deseja 

chegar com a educação. Em nossa cultura, formamos médicos, 

dentistas, administradores etc., pois é a demanda da nossa sociedade. 

A sociedade indígena possui suas próprias demandas e, por isso, 

"pensar na escola indígena sem a consideração da relação entre 

instituição e a divisão de trabalho tal como se define na sociedade em 

que está inserida (…) parece ser uma ingenuidade comprometedora". 

(SILVA e GRUPIONI,1995, p. 159) 

A educação indígena pretende formar indivíduos que sejam bons 

indígenas com suas características e sua cultura própria. Segundo 

Bartolomeu Meliá, "a educação é um processo que a cultura atua 

sobre os membros da sociedade para criar indivíduos ou pessoas que 

possam conservar essa cultura". (1979, p.73). Este processo é 

imprescindível para que a cultura seja propagada de geração em 

geração.  

Basta observar os currículos empregados em muitas das escolas 

indígenas, reconhecidamente idênticos aos das escolas dos não 

índios. Isso demonstra que muitos têm encarado a cultura dos povos 

nativos como um atraso que deve ser combatido pela sociedade 

civilizadora nacional. Não se pode impor um modelo de educação 

baseado em uma cultura ocidental e padronizado a uma sociedade 

indígena com características tão singulares e distintas formas de 

pensar, falar e ver o mundo.  

Um dos aspectos que diferenciam a escola indígena da nossa é a 

motivação pela qual os alunos iniciam seus estudos. Talvez, para 
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nós, a explicação mais comum ao questionamento Por que nós 

vamos à escola? seria que os estudos são um pré-requisito para 

sermos “alguém na vida” e, futuramente, conseguirmos um bom 

emprego. A escola está acostumada a produzir profissionais para 

nossa sociedade com um projeto de futuro bem estabelecido. Quando 

paramos para pensar nos motivos que levam uma criança indígena a 

estudar e qual tipo de indivíduo a escola indígena quer formar, 

deparamo-nos com um contraste importante. 

Quando questionamos se as escolas indígenas têm formado e 

capacitado indivíduos para a vida em suas aldeias, de maneira que 

eles contribuam para o desenvolvimento e a manutenção de sua 

cultura no ambiente comunitário, é preciso, mais uma vez, refletir no 

que se quer para o futuro. Por isso, é necessário avaliarmos, junto 

com os povos indígenas, qual é o mercado de trabalho para eles. 

Infelizmente, em algumas regiões do Brasil, observamos que as 

escolas indígenas estão formando profissionais para que saiam de 

suas aldeias e trabalhem em outras cidades.   (TEIXEIRA, 1997) 

Os processos de educação nas sociedades indígenas devem ser vistos 

em relação ao ideal de natureza a que se voltam, sendo específicos, 

portanto, não só à organização social na qual estão inseridos, como 

também ao tipo de pessoa que se quer formar. Destarte, a educação 

torna semelhantes os indivíduos, mas os diferencia segundo as 

necessidades de funcionamento da sociedade. (SILVA; NUNES; 

MACEDO, 2008, p. 217) 

A escola, por ser uma instituição que trabalha com crianças, está 

necessariamente voltada para o futuro. Assim, se o objetivo é formar 

pesquisadores, técnicos agrícolas e professores, deve-se investir em 

tais capacitações e o projeto de futuro da escola tem de estar inserido 

no contexto daquela sociedade.  

1.2 PROCESSOS PRÓPRIOS DE APRENDIZAGEM  

A conquista do direito a uma educação diferenciada, de acordo com 

os processos próprios de aprendizagem, passa pela compreensão e 
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pelo respeito ao princípio de que cada cultura tem seu próprio jeito 

de captar e transmitir o conhecimento. Ao mesmo tempo, possibilitar 

que a educação escolar seja específica é descobrir como cada povo 

aprende e como despertar seu interesse. Isso não quer dizer que será 

uma educação inferior e de má qualidade, apenas diferenciada. 

Segundo Darcy Sechhi, 

esta questão ultrapassa o sentido de ir buscar junto aos índios 

quais os conteúdos, as metodologias, o calendário e objetivos 

devam constar no currículo, mas passa fundamentalmente 

pela questão do método. Não o método que se deva optar 

para promover a aprendizagem, mas sim o método que se 

deva usar para detectar, para definir qual é o processo 

próprio de aprendizagem de cada comunidade. Isso implica 

saber qual o real que se quer desvendar e quais interesses 

movem a captura da estrutura desse real. (1998, p.178) 

A forma com que cada sociedade aprende e perpetua seus saberes 

influencia na maneira pela qual seus indivíduos constroem seus 

conhecimentos. Não podemos qualificar a escola como uma 

instituição alheia aos conhecimentos dos indivíduos, tampouco 

compreendê-la como totalmente imersa no modo da vida e da cultura 

indígena. "Ela é como uma porta aberta para outras tradições de 

conhecimentos, por onde entram novidades que são usadas e 

compreendidas de formas variadas.” (TASSINARI, 2001, p.50) 

É nesse sentido que Tassinari define as escolas indígenas como 

espaços de fronteiras, de trânsito, de articulação e troca de 

conhecimentos, "assim como espaços de incompreensões e de 

redefinições identitárias dos grupos envolvidos nesses processos, 

índios e não índios." (ibid, p.50) 

1.3 CURRÍCULO DIFERENCIADO: DA TEORIA À PRÁTICA 

A organização curricular da educação escolar indígena é diferenciada 

em relação às demais modalidades do sistema educacional nacional. 

Ela está respaldada pela Constituição Federal e regulamentada pela 
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LDB. A Constituição Federal de 1988, art. 210, garante às 

comunidades indígenas o uso de suas línguas maternas e dos 

processos próprios de aprendizagem. A LDB, em seu artigo 79, 

regulamenta o desenvolvimento dos currículos e dos programas 

específicos, que devem incluir os processos pedagógicos, o ensino da 

língua e os conteúdos culturais, bem como as peculiaridades que 

permeiam cada sociedade indígena (SECAD, 2007). Um exemplo de 

currículo diferenciado é a alfabetização em língua materna nas 

escolas indígenas.  Isso oferece aos alunos a vantagem de 

desenvolver um prestígio – que em muitos casos tem sido perdido – à 

sua cultura. Segundo Meliá, "o que é básico é que a alfabetização, 

mesmo em português, tem por objetivo não abafar a identidade e a 

educação étnica, mas sempre revalorizá-la”, como grande 

contribuição para esses povos (1979, p. 75). 

Levar em conta os direitos lingüísticos das crianças nas escolas 

indígenas significa, então, conhecer a realidade sociolingüística da 

comunidade e discutir essa realidade na escola, fortalecendo e 

valorizando a língua indígena em seu uso como língua de instrução, 

de comunicação, dos materiais didáticos e como objeto de análise e 

estudo. Para isso, os professores indígenas devem participar de 

cursos de formação continuada em que possam construir 

conhecimentos e refletir sobre a realidade da sua língua, do 

bilingüismo praticado na comunidade e formular estratégias no 

âmbito da escola para fortalecer e ampliar o uso da própria língua. 

(GUIMARÃES, 2006, p.20) 

Em nossas escolas não se ensina que não devemos aprender o 

português porque seria uma língua pior do que o inglês. Mas, 

infelizmente, isso acontece em alguns lugares do Brasil entre os 

povos indígenas; suas línguas têm sido vistas como primitivas, como 

ressalta Teixeira: "Sua religião é uma crendice. Suas danças e seus 

rituais são folclore, sua ciência e medicina são superstições. Sua 

matemática é imprecisa”. (1997, p.144). 

O currículo diferenciado visa, justamente, amenizar essa visão 

distorcida da cultura, promovendo uma valorização da identidade.  
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Segundo SECHHI, 

Não se pode ignorar que, hoje, a grande maioria das 

comunidades indígenas do Brasil vive o confronto de 

conciliar, de instrumentalizar-se para a compreensão da sua 

sociedade tribal e das estruturas que regem o comportamento 

da sociedade global, da qual necessariamente faz parte (...) a 

investigação dos processos próprios de aprendizagem teria 

outros campos, o que não só as narrativas dos mitos ou 

mesmo a narrativa de sua vivência, de suas histórias de 

educação que seria o de analisar quais os sentidos e os 

significados que as novas relações sociais ou as novas 

exigências de vida têm construído e reconstruído em suas 

palavras. (1998, p.180) 

Podemos contribuir com a dignidade e a criatividade dos grupos 

minoritários, "minimizando os danos irreversíveis que se podem 

causar a uma cultura, a um povo ou a um indivíduo se o processo for 

conduzido levianamente" (TEIXEIRA, 1997, p.144). 

Podemos ver esboçados alguns princípios de currículo diferenciado 

na seguinte afirmação de D'Angelis e Veiga: 

Da condição de diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes 

graus de inserção na sociedade nacional e regional, diferentes níveis 

de bilingüismo etc., derivam práticas curriculares distintas na seleção 

dos conteúdos, na forma de transmissão, na fluência, na correção dos 

textos etc. Incorporar essa diversidade dentro de uma unidade que se 

chama escola indígena é o grande desafio. (...) Peguemos o currículo 

por exemplo. O currículo indígena é uma permanente contradição 

entre o currículo oficial - não o currículo oficial proposto pelas 

Secretarias, Demecs e Conselhos Estaduais de Educação, mas o 

currículo proposto nos próprios cursos de formação de professores 

indígenas, um currículo construído coletivamente, com alto grau de 

participação aberto a modificações e contribuições trazidas a partir 

das aulas e das práticas do professor na aldeia, e o currículo real, 

aquele que é construído pelos diferentes professores em suas escolas, 

quando em interação com sua comunidade e sob influência de 

contextos desiguais. (1997, p.141) 
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Pensando nisso, é relevante compreendermos que a diversidade e a 

pluralidade étnica para a criação de políticas públicas devem estar 

adequadas às realidades indígenas de cada povo. Não se pode, por 

exemplo, aceitar propostas curriculares que não contemplem as 

especificidades culturais, linguísticas e, principalmente, em relação 

ao contato com a sociedade nacional. É necessário que se pense junto 

com os representantes de cada povo e se construa de acordo com 

suas perspectivas e demandas. (SECAD, 2007) 

Mais adiante, SECAD esclarece: 

A interculturalidade considera a diversidade cultural no 

processo de ensino e aprendizagem. A escola deve trabalhar 

com os valores, saberes tradicionais e práticas de cada 

comunidade e garantir o acesso a conhecimentos e 

tecnologias da sociedade nacional relevantes para o processo 

de interação e participação cidadã na sociedade nacional. 

Com isso, as atividades curriculares devem ser significativas 

e contextualizadas às experiências dos educandos e de suas 

comunidades. 

As escolas indígenas se propõem serem espaços 

interculturais, onde se debatem e se constroem 

conhecimentos e estratégias sociais sobre a situação de 

contato interétnico, podem ser conceituadas como escolas de 

fronteira - espaços públicos em que situações de ensino e 

aprendizagem estão relacionadas às políticas identitárias e 

culturais de cada povo indígena. (2007, p.21)  

Podemos notar que a implantação de uma educação diferenciada é 

um projeto amadurecido quanto aos seus princípios e já dispõe de 

amparo legal e um vasto material bibliográfico. Porém, embora 

consensual e constitucional, na prática, esses direitos têm sido 

violados, gerando muitos conflitos à legislação vigente em cada 

estado brasileiro. 

Citar os marcos constitucionais e outros textos legais quando nos 

referimos aos direitos culturais e educacionais dos povos indígenas 

implica em dizer que os povos indígenas são portadores de direitos 

que conformam sua cidadania no contexto da sociedade brasileira, 
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que esses direitos foram conquistados na luta que empreenderam 

pelo respeito às suas identidades étnicas e à auto determinação na 

condução de seus destinos, e que temos grandes desafios para dar 

efetividade a esses direitos. (GUIMARÃES, 2006, p.17) 

Portanto, independente de leis estaduais que firam a Lei maior, é 

imprescindível o respeito a esses direitos conquistados e uma 

mobilização de pessoas e entidades envolvidas com a educação 

indígena para fiscalizar o funcionamento dessas leis e lutar por 

melhorias no currículo escolar indígena. 
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2 POVO YANOMAMI: RECORTES CULTURAIS 

RELACIONADOS À EDUCAÇÃO   

Para possibilitar uma reflexão mais apurada dos dados referentes à 

educação escolar indígena na comunidade Yanomami de Palimi-U, 

neste capítulo abordaremos panoramicamente a história e a cultura 

do povo Yanomami. Considerando a impossibilidade de 

aprofundamento por conta da natureza deste artigo, optamos por 

tratar das definições de conceitos elementares e observar a cultura e a 

história a partir do recorte de aspectos mais fortemente relacionados 

à transmissão do conhecimento e, por conseguinte, à educação 

escolar.  

A origem do povo Yanomami é cercada de questões em virtude da 

ausência de semelhanças genéticas ou linguísticas com povos que 

ocupam regiões próximas, como os Yekuana, procedentes do grupo 

linguístico karib.  

[...] geneticistas e lingüistas que os estudaram deduziram que 

os Yanomami seriam descendentes de um grupo indígena 

que permaneceu relativamente isolado desde uma época 

remota. Uma vez estabelecido enquanto conjunto linguístico, 

os antigos Yanomami teriam ocupado a área das cabeceiras 

do Orinoco e Parima há um milênio, e ali iniciado o seu 

processo de diferenciação interna (há 700 anos) para acabar 

desenvolvendo suas línguas atuais (ISA, 2011). 

A tradição oral Yanomami e de antigos documentos relata que o 

berço do grupo indígena é a Serra de Parima, de onde afluem os rios 

Orinoco e Branco.  Essa é ainda a área mais densamente povoada 

pelos Yanomami, sobretudo o Alto Orinoco e os afluentes da 

margem direita do Rio Branco.  

De acordo com essa teoria, o movimento de dispersão e ocupação 

das áreas hoje habitadas pelos Yanomami, a partir da Serra de 

Parima em direção às terras mais baixas, iniciou-se na primeira 

metade do século 19, depois das expedições coloniais iniciais nas 

regiões do Alto Orinoco e dos rios Negro e Branco. “A configuração 
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contemporânea das terras yanomami tem sua origem nesse antigo 

movimento migratório”. (ISA, 2011) O número de Yanomami que 

vivem no Brasil se aproxima de 20 mil indivíduos – mais 

precisamente 19.338, (SESAI, 2011) divididos em pelo menos quatro 

subgrupos: Yanomae, Yanõmami, Sanima e Ninam.  

Quanto à ocupação da terra e à povoação,  

Sabe-se que os yanomami se movimentam muito, tanto 

fisicamente - pois se deslocam juntamente com suas 

habitações e roças para novas regiões - quanto na sua 

composição demográfica devido a nascimentos, agregações, 

casamentos e mortes, observando-se, ao mesmo tempo, um 

dinamismo intenso associado à receptividade de suas vidas e 

tradições culturais. Apesar de seminômades, nunca 

abandonaram a estrutura básica de sua cultura sustentada 

sobretudo pela casa comunitária chamada yano (cônico) 

pelos yanomam, xabono pelos yanomami e saia pelos 

Sanumá. (TEIXEIRA, 2004, P.67) 

 

Para tratar de educação escolar, consideramos adequada a definição 

de Aracy Silva e Luís Donisete Grupioni, que falam da cultura como 

o conjunto de símbolos compartilhados pelos integrantes de 

determinado grupo social e que lhes permite atribuir sentido ao 

mundo em que vivem e às suas ações, considerando, portanto, que a 

noção de cultura com a qual a antropologia trabalha atualmente está 

menos ligada a costumes, técnicas, artefatos em si, e mais 

relacionada ao significado que esses têm no interior de um código 

simbólico. (SILVA; GRUPIONI,1995)  

Na cultura Yanomami, a terra é uma entidade viva que permeia a 

vida e as relações, tanto entre indígenas, como entre eles e as 

entidades não humanas em sua dinâmica de trocas. “É bem visível o 

respeito que os yanomami têm pela floresta, pois é ela que sustenta e 

dá tudo de que eles precisam. Por isso todos aprendem desde cedo 

como conviver com a floresta e tirar o melhor dela” (TEIXEIRA, 

2004). 
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Neste ponto, apresenta-se o que identificamos como a principal 

questão sobre a adaptação das políticas públicas de educação escolar 

indígena à realidade Yanomami. Ao ser questionado sobre o motivo 

dos seus filhos não comparecerem à sala de aula, o indígena Marcos 

Yanomami, da comunidade de Maturacá, respondeu: “Nós tem que 

levar os meninos para aprender a viver” (TEIXEIRA, 2004, p.68). A 

afirmação de Marcos Yanomami representa bem a cosmovisão dos 

Yanomami quanto ao que nós convencionamos chamar de natureza. 

Trata-se do ambiente – e mais – da instituição e da entidade viva que 

leva o indivíduo ao conhecimento da vida.  

Rubens Esposito, em sua obra Yanomami: Um povo ameaçado de 

extinção, faz uma descrição das fases da vida do Yanomami, do seu 

nascimento à juventude, na qual podemos observar o papel da 

natureza e das relações interpessoais no seu aprendizado tradicional:   

Após o parto, e até a criança começar a andar, o que ocorre com dois 

ou três anos, ela praticamente faz parte do corpo da mãe, pois em 

todas as situações a criança estará pendurada a seu corpo por uma 

tipóia feita de casca de árvore. A criança, durante esse período, 

mama sempre que quiser, ignorando o que a mãe possa estar fazendo 

(ESPOSITO, 1998, p. 25) 

 

Dos três aos sete anos as crianças brincam livremente, e é 

principalmente nesse período que a criança aprende a ser yanomami, 

pois é brincando, vendo, ouvindo e imitando os mais velhos que a 

crianças aprendem a ser adulto. (ESPOSITO, 1998, p.26) 

 

Dos sete aos 13, no máximo aos 14 anos de idade, os meninos 

passam a aprender as atividades dos homens, principalmente a serem 

bravos, corajosos, guerreiros e caçadores. Nesse período, as meninas 

aprenderão as tarefas das mulheres. Com 15 ou 16 anos, o jovem já é 

um caçador e, entre 18 e 20 anos, ele provavelmente se casará. (...) A 

menina, após a primeira menstruação, passará a ter relação sexual 

com o marido. (…) o marido dará aos pais da esposa parte da sua 

caça e de sua roça. (ESPOSITO, 1998, p.27) 
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A natureza acumula, na cosmovisão Yanomami, os papéis de ensinar 

e de prover a vida. Essa situação cria uma nova dificuldade quanto à 

educação formal. Os Yanomami vivem basicamente do que a floresta 

lhes oferece – da caça, da pesca e do plantio.  

A cada três e até cinco anos precisam mudar suas malocas de local, 

pois nesse período o solo se esgota, a caça rareia e os produtos da 

floresta ficam escassos. (…) Devido a essas freqüentes migrações, 

esses índios são considerados seminômades. (ESPOSITO, 1998, p. 

19) 

Festas, guerras e caçadas também contribuem para que os Yanomami 

se afastem de suas comunidades por períodos de tempo geralmente 

incompatíveis com o calendário escolar. 

Os yanomami costumam reservar as estações das águas baixas para 

efetuar suas visitas, as longas permanências fora de suas casas, além 

das festas e das guerras. Isto porque, nesse período, torna-se mais 

fácil caminhar em solo seco e firme, o que, consequentemente, acaba 

facilitando a caça, a pesca e a colheita de bananas. (TEIXEIRA, 

2004, p.74)  

O principal ritual yanomami está ligado à morte. (…) Durante um 

período que varia até dois meses, os parentes choram o falecido de 

manhã e à tarde, todos os dias. Depois de vários meses, podendo 

chegar a um ano, é organizada uma grande festa com a duração de 

oito dias. (...) O Yanomami aprende e conhece o passado, vivendo 

intensamente o presente, pois o futuro é muito pouco planejado. A 

lenha é cortada à tarde para ser consumida no fogo da noite. Os 

yanomami podem comer toda a comida disponível num mesmo dia, e 

no dia seguinte, se não houver mais, ficarão com fome. (ESPOSITO, 

1998, p.29) 

 

Se a criação de um modelo adequado de educação escolar para cada 

etnia passa pela definição do que chamamos, nos capítulos 

anteriores, de projeto de futuro, um aspecto que merece destaque na 



99 | ANTROPOS Revista de Antropologia – Ano 5 – Volume 6 

cultura Yanomami é a percepção do tempo e da forma como o 

Yanomami se relaciona com o passado, o presente e o futuro.   
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3 A PRÁTICA DO RCNEI NA ESCOLA ESTADUAL 

INDÍGENA PALIMITHELI 

A Escola Estadual Indígena Palimitheli está localizada no município 

de Alto Alegre, Roraima, na aldeia Yanomami Palimi-U, onde 

funciona informalmente desde 1996. A escola foi fundada pela 

organização não governamental Missão Evangélica da Amazônica, 

que hoje mantém apoio sistemático à instituição de ensino. 

Atualmente, a escola pertence à rede educacional do Estado de 

Roraima. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (em 

elaboração), seu objetivo é ser uma escola de qualidade, que 

desenvolva principalmente a leitura e a escrita fluente da língua 

Yanomami falada pelos em Palimi-u e o ensino do Português. Todas 

as outras disciplinas obrigatórias são contempladas, porém 

contextualizadas à cultura e às necessidades do povo.  

A escola, mesmo dentro da cultura Yanomami seminômade, tornou-

se um ponto de interseção e influência entre grupos, propiciado 

oportunidades de comunicação, por meio de cartas, com outros 

grupos. Ela também proporciona aos indígenas a fluência necessária 

para a reivindicação de seus direitos junto ao Estado brasileiro. 

Dessa forma, a escola pretende fortalecer a identidade do Yanomami 

como um ser capaz e apto a ocupar o seu espaço no mundo, 

enfrentando com habilidade e autoestima as diferenças culturais que 

ocorrem e ocorrerão no seu contato com outras culturas, outros 

povos.  

A escola trabalha visando a construção de seu currículo diferenciado, 

bem como a aprovação de seu PPP, de acordo com a realidade 

singular do povo. Porém, algumas adequações feitas em seu PPP não 

foram aceitas pelo Conselho Estadual de Educação de Roraima. A 

resistência sistemática do Conselho às adaptações culturais tem sido 

um fator complicador para que se construa uma educação de 

qualidade para essa comunidade. 

O PPP foi construído em articulação pelos professores Yanomami e 

pela comunidade. Visando o melhor aprendizado no contexto 
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Yanomami, a carga horária foi modificada. Ela funcionaria da 

seguinte forma: os alunos estudariam somente duas horas por dia em 

vez de quatro horas como no Currículo Nacional, assim, eles 

terminariam cada ano em dois anos letivos. Isso foi proposto e 

aprovado levando em conta a realidade Yanomami, conforme 

apresentado no capítulo anterior. Por causa das festas, caçadas e da 

própria dificuldade de se manter concentrado por longos períodos, 

essa alternativa auxiliaria tanto alunos quanto professores. 

Com a desaprovação do Conselho Estadual de Educação, a escola 

teve que manter seu currículo de acordo com o Currículo Nacional, 

porém, os dados que veremos mais adiante mostrarão como isso tem 

prejudicado os alunos da comunidade. Infelizmente, as outras 

dezenas de escolas Yanomami no estado de Roraima e do Amazonas 

enfrentam as mesmas dificuldades. 

Para entender a educação escolar indígena no Estado de Roraima, 

temos que entender a estrutura que o Estado a dispõe. Até 2006, as 

escolas indígenas eram mantidas pela Funai, porém, hoje cabe aos 

Estados assumir essa tarefa. 

A estadualização das escolas indígenas, e em alguns casos, sua 

municipalização ocorreu sem que se criassem mecanismos que 

assegurassem certa uniformidade de áreas e sem que se garantisse a 

especificidade dessas escolas. (GRUPIONI, 1997, p.189) 

Houve uma “simples transferência de atribuições e 

responsabilidades”. (GRUPIONI, 1997, p.189), que resultou com o 

MEC na gerência das normas da educação, auxiliando as Secretarias 

de Educação a fazer seu trabalho. As secretarias: 

[...] encamparam tal tarefa seguindo ritmos próprios e de 

acordo com a conjuntura política local de simpatia ou 

enfrentamento com as comunidades indígenas. E mais: 

quando conseguiram vencer o susto de ter que lidar com a 

questão indígena, direcionaram, em sua grande maioria, 

recursos humanos não habilitados para o desenvolvimento de 

áreas. Se alguns chegaram a criar coordenações ou núcleos 
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de educação indígena, outras simplesmente incumbiram a 

um de seus técnicos de dar conta do problema. O resultado 

desde processo, amparado inclusive na atual legislação, é 

que todos têm responsabilidade, restando aos índios a árdua 

missão de buscar soluções para seus problemas, 

frequentando inúmeros gabinetes em diferentes Órgãos, num 

verdadeiro labirinto burocrático. Esta situação precisa, 

evidentemente, ser equacionada. (GRUPIONI, 1997, p.190) 

Considerando que orientação do MEC é repassar recursos para que 

os Estados promovam as áreas, é necessário desenvolver 

mecanismos de acompanhamento e de orientação para que os 

Estados assumam a educação indígena dentro da nova filosofia 

proposta (GRUPIONI, 1997). É dever do Estado proteger as 

manifestações culturais dessas sociedades no território nacional. 

Segundo Repetto (2002, p. 238): 

Nos anos recentes, a polícia federal destinada a tratar da 

educação indígena aprovou mecanismos legais que podem 

permitir um trabalho de respeito intercultural, tanto a 

Constituição Federal de 1988 quanto o decreto presidencial 

n.o 26, de 1991, que atribui ao MEC a competência pela 

educação escolar indígena, ficando a FUNAI como órgão 

fiscalizador, também a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996, a resolução09, de 1999, 

que fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das 

Escolas Indígenas; dentre outras, asseguram aos povos 

indígenas uma educação cujo eixo pedagógico seja o respeito 

intercultural e a necessidade de adequar os conteúdos e as 

práticas pedagógicas para a realidade vivida nas 

comunidades.  

O Estado de Roraima criou, dentro da Secretaria de Educação, um 

departamento responsável pelo setor de educação indígena – a 

Divisão de Educação Indígena (DIEI). Esse setor não possui 

infraestrutura adequada, nem material humano qualificado para 

assumir tais tarefas. As atividades desse setor são concentradas em: 

[...] pagamento dos professores indígenas, a maioria 

contratado pelo regime de tabela especial , espécie de 
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contrato temporário, renovado cada ano. Além disso, limita-

se a entregar materiais didáticos, merenda escolar, material 

de limpeza [...]. Acrescenta-se a isso, as dificuldades de 

acesso a muitas regiões, onde os mais prejudicados são os 

professores que trabalham com multiseriado de 1a. a 4a. 

série, que devido às dificuldades de estudo e ao relativo 

isolamento multiplicam suas dificuldades. (REPETTO, 2002, 

p. 240) 

Soma-se a essas questões a falta de qualificação dos professores 

indígenas, a falta de entrega de merenda escolar – que, não 

raramente, chega apenas uma vez ao ano – e a precária entrega de 

material didático. Com frequência, os professores têm que 

providenciar o envio do material às suas aldeias de barco ou de 

avião.  

Mediante todas essas informações, veremos a seguir o que de fato 

tem acontecido com os alunos dessa escola Yanomami e como essas 

questões têm afetado o rendimento anual dos alunos.  
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Tabela 1 – Rendimento trianual dos alunos da Escola Indígena 

Palimitheli 

Ano 2008 2009 2010 

Matriculados 42 84 71 

Aprovados 21 30 9 

Reprovados 10 24 43 

Desistentes 11 30 19 

Fonte: Relatórios Anuais da Escola Estadual Indígena Palimitheli 
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Para compreendermos melhor os resultados da tabela, demonstramos 

em gráficos o declínio do rendimento dos alunos Yanomami nessa 

localidade, que infelizmente não é um caso ímpar. 
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Os dados mostram que o rendimento anual está muito abaixo do 

mínimo aceitável e que a cada ano a situação piora. Vemos, ano a 

ano, os desafios aumentarem e não serem propostas soluções por 

parte das instituições governamentais responsáveis pela Educação 

Indígena. 

Somente quando houver pessoas comprometidas em fazer valer as 

leis existentes para a Educação indígena é que esses fatos começarão 

a mudar, pois, segundo Azevedo, apenas a partir da: 

[...] problematização e enfrentamento destas questões, e de 

começar a promover reuniões junto com esses povos para 

pensá-las, é que nós brasileiros vamos ter os povos indígenas 

como parceiros diferentes, mas não desiguais, na construção 

de um Brasil plural. (1997, p.154) 

Enquanto isso não acontece, veremos esse triste quadro se agravar 

em nossas escolas indígenas, pois é dever de todos os envolvidos 

colaborar para reverter essa situação, e cabe principalmente aos 

órgãos federais a fiscalização “disso”. 
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CONCLUSÃO 

Ao propormos um olhar analítico às questões partilhadas no presente 

artigo – que são debatidas amplamente na academia e permeiam o 

cotidiano das escolas a partir das concepções únicas de mundo de 

cada sociedade – é inevitável a percepção do quão prejudicial tem 

sido a indiferença em relação à educação escolar indígena no Brasil 

e, mais especificamente, no estado de Roraima. O RCNEI contribuiu 

muito para auxiliar os professores e as escolas a caminharem numa 

melhor direção, porém, os entraves causados pelo descaso dos órgãos 

responsáveis têm impedido que a Lei seja cumprida. Segundo o 

Referencial Curricular para as Escolas Indígenas (2002, p. 12): 

Para que o tratamento dado pelas políticas públicas à questão da 

educação escolar esteja em consonância com o que as comunidades 

indígenas, de fato, querem e necessitam, é preciso que os sistemas 

educacionais estaduais e municipais considerem a grande diversidade 

cultural e étnica dos povos indígenas no Brasil e revejam seus 

instrumentos jurídicos e burocráticos, uma vez que tais instrumentos 

foram instituídos para uma sociedade que sempre se representou 

como homogênea. Sem que isso aconteça, dificilmente propostas 

alternativas para o funcionamento das escolas indígenas poderão ser 

viabilizadas. É preciso que os Conselhos Estaduais de Educação, os 

técnicos de Secretarias, estaduais e municipais, conheçam as 

especificidades da Educação Escolar Indígena, e as considerem em 

suas tomadas de decisão.  

A partir do momento que essas orientações forem seguidas, 

mudanças serão perceptíveis. Dentro da realidade Yanomami, é 

imprescindível que o calendário escolar específico seja organizado 

de acordo com as atividades culturais coletivas e respeitado, 

incluindo-as em seus dias letivos e adotando um horário de aula não 

extensivo, que não prejudique as atividades diárias necessárias ao 

bom funcionamento da vida em comunidade numa realidade tão 

singular. Assim, provavelmente veríamos resultados positivos no 

rendimento escolar, além de menos abandono e desinteresse por 

parte dos alunos. E poderíamos, enfim, obter um equilíbrio positivo 
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entre a educação escolar formal e a maneira tradicional de 

aprendizado.   
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ABSTRACT 

La educación escolar indígena en Brasil encuentra en su diversidad étnica, 

linguística y cultural una contradicción entre su mayor bien material y una fuerza 

amplificadora de desafios. Este artículo es una reflexión sobre el tema. Colocando 

sobre la mesa de discusión el tema sobre el currículo diferenciado y la caraga horaria 

aplicados por las instituciones que actuan en realidades de grupos indígena con poco 

contacto con la sociedad urbana. Para esto se utiliza la revisión bibliográfica de 

autores de referencia y documento oficiale, directrices y leyes para confrontar el 

modus operandi que recomienda el poder público y propone la academia. Para tornar 

la refexión más positiva, presentan el etudio del caso de una escuela indígena 

separada, que demuestra que los apuntamientos científicos listados por los autores 

contenidos en este trabajo, de hecho revelan una situación real para la cual existen 

propuestas alternativas. 

 

Palavras- clave: Educación; Escuela; Indígenas; Eduacación Indígena; Currículo; 

Lei de Directrices y Bases de Educación. 
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