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Carta de Pero Vaz de Caminha

E dali avistamos homens que andavam pela 
praia, uns sete ou oito, segundo disseram os 
navios pequenos que chegaram primeiro.
Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse 
suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e 
suas setas. Vinham todos rijamente em direção 
ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que 
pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas 
não pôde deles haver fala nem entendimento 
que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. 
Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e 
uma carapuça de linho que levava na cabeça, e 
um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou 
um sombreiro de penas de ave, compridas, 
com uma copazinha de penas vermelhas e 
pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um 
ramal grande de continhas brancas, miúdas 
que querem parecer de aljôfar, as quais peças 
creio que o Capitão manda a Vossa Alteza. E 
com isto se volveu às naus por ser tarde e não 
poder haver deles mais fala, por causa do mar.
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Terras Indígenas na Constituição

O Brasil permaneceu sem uma 
legislação que dispusesse 
a respeito da aquisição 
territorial no lapso temporal 
compreendido entre os anos 
de 1822 e 1850, interregno 
entre a suspensão do 
Regime das Sesmarias e o 
advento da Lei de Terras 
(Lei no 601 de 1850).

Primeira Constituição – 1824

Em 1824 foi outorgada a primeira 
constituição brasileira, mas omitindo 
qualquer referência à questão indígena.



9Fundamentos Legais da Educação Escolar Indígena

Lei de Terras  
Não há menção ao direito originário indígena

Por outro lado, no art. 12 da Lei de 
Terras, regulava-se a questão indígena, 
rezando que caberia ao Governo reservar 
terras devolutas para a colonização dos 
indígenas; não havia menção ao direito 
originário indígena sobre os territórios 
que tradicionalmente ocupavam.
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1916...o que é isto?

O Código Civil de 1916 definiu 
que os silvícolas, ou seja, 
os índios, são relativamente 
incapazes para certos atos 
da vida civil, assim como 
os maiores de 16 anos e 
menores de 21 e os pródigos 
(pessoas que dilapidam 
o próprio patrimônio). 

Estatuto do Índio

Os silvícolas “ficarão sujeitos ao regime 
tutelar, estabelecido em leis e regulamentos 
especiais, o qual cessará à medida que se 
forem adaptando à civilização do país”.

O Estatuto do Índio (Lei 6.001, de 1973) 
estabeleceu que os índios deveriam ser 
tutelados por um órgão indigenista estatal 
até que eles estivessem integrados.

A nova Carta garante direitos 
permanentes aos índios e determina 
que a União proteja esses direitos.
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Primeira Constituição que assegura 
direitos fundamentais aos índios

A Constituição Federal de 5 de outubro de 
1988 (CF/88) assegurou aos povos indígenas 
existentes no País, a exemplo das Cartas 
Políticas de 1934, 1937, 1946, 1967 e da 
Emenda Constitucional no 1 de 1969, e 
numa sequência histórica de gradativa 
institucionalização, direitos fundamentais 
especialmente referidos à proteção dos índios. 

Direitos Indígenas em Constituições anteriores

As garantias relativas à 
organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições 
dos povos indígenas foram 
definidas em constituições 
anteriores e ampliadas pela 
Constituição de 1988.
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Direito Originário ‒ TERRA

Hoje a maior controvérsia 
sobre direitos indígenas refere-
se à demarcação de terras.

A Constituição define a 
posse da terra como direito 
originário, ou seja, anterior 
à criação do Estado e 
existente independentemente 
de reconhecimento.

O Direito fundamental dos indígenas à terra:  
do Brasil-Colônia ao Estado Democrático de Direito

Ana Maria D Á́vila Lopes e Karine Rodrigues Mattos

Analisando a historiografia brasileira, verifica-se 
que, desde os remotos tempos de colonização, 
as comunidades indígenas lutam pela sua 
sobrevivência, o que muitas vezes só foi possível 
em virtude de batalhas sangrentas travadas 
para evitar seu completo extermínio. Quanto 
aos direitos dos índios, observa-se que suas 
conquistas não ocorreram de forma crescente, 
pois houve inúmeros progressos e retrocessos 
que se sucederam desordenadamente.
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Posse dos índios

Aos índios é assegurada a posse permanente 
das terras que ocupam sem que haja 
fixação de limite temporal; por essa razão, é 
inadmissível sua perda para terceiros, mesmo 
que estejam de boa fé, sendo de nenhum 
valor um título de propriedade que afronte 
o domínio da União ou a posse dos índios.

Direitos Indígenas na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988

ANEXO 
Constituição Direitos Indígenas
Clique aqui!

?????????????????????
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Comunidades indígenas sem terras:  
coloca em risco a sobrevivência da cultura  

A omissão estatal na sua tarefa de demarcação 
das terras indígenas constitui uma grave 
afronta aos direitos dessas comunidades, 
pois, além de gerar insegurança jurídica sobre 
quais são as terras que devem ser protegidas, 
coloca em risco a sobrevivência da própria 
cultura indígena brasileira, que depende 
diretamente da terra para sua existência.
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Identidade Étnica e Educação Escolar Indígena

Cledes Markus

O momento é de transformação da educação 
escolar das aldeias, historicamente destinada 
à civilização e integração das populações 
indígenas, em um lugar para o exercício 
indígena da autonomia e expressão de sua 
identidade e, portanto ela começa a fazer 
parte das demandas e dos projetos políticos 
destes povos. Esta transformação está 
vinculada às reivindicações indígenas pelo 
reconhecimento do direito da manutenção de 
suas formas específicas de viver e de pensar, 
de suas línguas e culturas, de seus modos 
próprios de construção e transmissão de 
conhecimentos, e da garantia do espaço físico 

e cultural da vivência 
tradicional, acolhidos na 
constituição brasileira.
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Constituição da República Federativa do Brasil

05 de dezembro de 1988.

Título I - Dos Princípios 
Fundamentais 

Art. 1º  A República Federativa 
do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em 
Estado democrático de direito 
e tem como fundamentos:

I a soberania;
II a cidadania;
III a dignidade da 
pessoa humana; 
IV os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; 
V o pluralismo político. 

Parágrafo único Todo o poder 
emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.
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1988 ‒ Constituição...

A partir de 1988, com a divulgação da 
Constituição os direitos indígenas se tornaram 
visíveis para a sociedade. Direitos e garantias 
relacionados às condições necessárias para 
a vida digna das comunidades indígenas, 
tais como: o direito à preservação da própria 
cultura (artigo 231, caput, da CF/88); o direito 
à educação na própria língua (artigo 210, 
§ 2o, da CF/88); o direito à posse das suas 
terras e ao usufruto das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes (artigo 
231, caput e § 2o, da CF/88); à proteção 
direta do Ministério Público na defesa desses 
direitos e interesses (artigo 232 da CF/88).
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Capítulo VII – “Dos Índios”

Artigo 231 São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger 
e fazer respeitar todos os seus bens.

1 São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, 
as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições.
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2 As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes.

3 O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra 
das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivadas com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados das lavras, na forma de lei.

4 As terras de que trata este artigo são 
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 
sobre elas são imprescritíveis.

Ainda o capítulo VII...

5 É vedada a remoção dos grupos indígenas de 
suas terras, salvo, ad referendum do Congresso 
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 
que ponha em risco sua população, ou no 
interesse da soberania do País, após deliberação 
do Congresso, garantindo em qualquer hipótese, 
o retorno imediato logo que cesse o risco.

6 São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
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ocupação, o domínio e a posse das terras a 
que se refere este artigo, ou a exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse 
público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção do direito 4. à indenização ou a ações 
contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

7 Não se aplica às terras indígenas o 
disposto no art. 174, 3 e 4.

Artigo 232  Os índios, suas comunidades e 
organizações são partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos e interesses, intervindo o Ministério 
Público em todos os atos do processo.
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A Educação Indígena na Constituição, 
processos próprios de aprendizagem

Capítulo III - “Da Educação,  
da Cultura e do Desporto

Seção I – “Da Educação”

Artigo 210  Serão fixados conteúdos mínimos para 
o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais.

2 O ensino fundamental regular será ministrado 
em língua portuguesa, assegurada 
às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem.
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Escolas Indígenas

O Plano Nacional de Educação prevê, ainda, a 
criação de programas específicos para atender 
às escolas indígenas, bem como a criação de 
linhas de financiamento para a implementação 
dos programas de educação em áreas indígenas.

Estabelece-se que a União em colaboração 
com os Estados devem equipar as escolas 
indígenas com equipamento didático-pedagógico 
básico, incluindo bibliotecas, videotecas e 
outros materiais de apoio, bem como serão 
adaptados os programas já existentes hoje 
no Ministério da Educação em termos de 
auxílio ao desenvolvimento da educação.
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Histórico da Educação

No Brasil, desde o século XVI, a oferta 
de programas de educação escolar às 
comunidades indígenas esteve pautada 
pela catequização, civilização e integração 
forçada dos índios à sociedade nacional. 

Dos missionários jesuítas aos positivistas 
do Serviço de Proteção aos Índios, do ensino 
catequético ao ensino bilíngüe, a tônica 
foi uma só: negar a diferença, assimilar os 
índios, fazer com que eles se transformassem 
em algo diferente do que eram. 

Nesse processo, a instituição da escola 
entre grupos indígenas serviu de instrumento 
de imposição de valores alheios e negação 
de identidades e culturas diferenciadas.
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Diagnóstico

As pesquisas mais recentes indicam 
que existem hoje entre 280.000 e 
329.000 índios em terras indígenas, 
constituindo cerca de 210 grupos 
distintos. Não há informações sobre 
os índios urbanizados, e muitos deles 
preservam suas línguas e tradições.

Escola Diferenciada Indígena

A proposta de uma escola 
indígena diferenciada, de 
qualidade, representa uma 
grande novidade no sistema 
educacional do País e exige 
das instituições e órgãos 
responsáveis a definição de 
novas dinâmicas, concepções 
e mecanismos, tanto para 
que estas escolas sejam 
de fato incorporadas e 
beneficiadas por sua inclusão 
no sistema oficial, quanto 
para que sejam respeitadas 
em suas particularidades.
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MITS ‒ Magistério Indígena Tremembé Superior

O MITS é um projeto ”pé no chão”, diz o Cacique 
João Venâncio, aprovado pela UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ/PROLIND. Construído pela 
comunidade Tremembé de Almofala, juntamente 
com os seus professores e parceiros, 
utiliza uma metodologia crítico-reflexiva 
no desenvolvimento dos eixos curriculares, 
convive com a cultura do povo, direciona o 
ensino-aprendizagem para a Luta do Povo...
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

LEI Nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996

Capítulo II - Da Educação Básica

Seção I - Disposições Gerais

Art. 26  Os currículos do ensino fundamental 
e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

§ 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 
indígenas, africana e européia.

Seção III - Do Ensino Fundamental

Art. 32

§ 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.
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Objetivos da Educação Escolar

Título VIII - Das Disposições Gerais

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 pesquisas, para oferta de Educação 
escolar bilíngüe 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 
tnicas; 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.
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§ 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:

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

- manter programas de formação de pessoal 
especializado, destinado à educação 
escolar nas comunidades indígenas;

- desenvolver currículos e programas 
específicos, neles incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes 
às respectivas comunidades;

- elaborar e publicar sistematicamente 
material didático específico e diferenciado.

Fonte: Lei Nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
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PPP

O PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO das Escolas 
Diferenciadas indígenas 
Tremembé é elaborado na 
comunidade escolar com a 
participação do povo: pajé, 
cacique, lideranças, pais, 
alunos e professores.

Plano Nacional de Educação

Em 09 de janeiro de 2001 foi promulgado 
o Plano Nacional de Educação, também 
conhecido pela sigla PNE. Ele apresenta 
um capítulo sobre a educação escolar 
indígena, dividido em três partes.
Na primeira parte faz-se um rápido 
diagnóstico de como tem ocorrido a oferta 
da educação escolar aos povos indígenas.
Na segunda parte, apresentam-se as 
diretrizes para a educação escolar indígena.
E na terceira parte, estão os objetivos 
e metas que deverão ser atingidos, 
a curto e a longo prazo.
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Objetivos e Metas

1 Atribuir aos Estados a responsabilidade legal 
pela educação indígena, quer diretamente, quer 
através de delegação de responsabilidades aos 
seus Municípios, sob a coordenação geral e com 
o apoio financeiro do Ministério da Educação.**

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.**

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 sociolingüísticas 
específicas por elas vivenciadas.**

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.**

* a iniciativa 
para o 
cumprimento 
deste Objetivo/
Meta depende 
da iniciativa 
da União; 
** é exigida a 
colaboração 
da União.



31Fundamentos Legais da Educação Escolar Indígena

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.**

6 Criar, dentro de um ano, a categoria 
oficial de “escola indígena” para que a 
especificidade do modelo de educação 
intercultural e bilíngüe seja assegurada.**

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.**

8 Assegurar a autonomia das escolas indígenas, 
tanto no que se refere ao projeto pedagógico 
quanto ao uso de recursos financeiros 
públicos para a manutenção do cotidiano 
escolar, garantindo a plena participação de 
cada comunidade indígena nas decisões 
relativas ao funcionamento da escola.
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9 Estabelecer, dentro de um ano, padrões 
mínimos mais flexíveis de infra-estrutura 
escolar para esses estabelecimentos, que 
garantam a adaptação às condições climáticas 
da região e, sempre que possível, as 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.**

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.**

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 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.**

12 Fortalecer e ampliar as linhas de 
financiamento existentes no Ministério da 
Educação para implementação de programas 
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de educação escolar indígena, a serem 
executados pelas secretarias estaduais ou 
14 municipais de educação, organizações 
de apoio aos índios, universidades e 
organizações ou associações indígenas.*

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 os seus alunos e assessores.**

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.*

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 lingüísticas e 
culturais das sociedades indígenas, garantindo a 
esses professores os mesmos direitos atribuídos 
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aos demais do mesmo sistema de ensino, 
com níveis de remuneração correspondentes 
ao seu nível de qualificação profissional.

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.**

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.

18 Criar, estruturar e fortalecer, dentro do 
prazo máximo de dois anos, nas secretarias 
estaduais de educação, setores responsáveis 
pela educação indígena, com a incumbência 
de promovê-la, acompanhá-la e gerenciá-la.

19 Implantar, dentro de um ano, cursos de 
educação profissional, especialmente nas 
regiões agrárias, visando à auto-sustentação 
e ao uso da terra de forma equilibrada.
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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 a distância 
de nível fundamental e médio.**

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.

Fonte: Lei Nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001






