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“Quando a Terra-Mãe era nosso alimento.
Quando a noite escura era o telhado que nos cobria.
Quando o Céu e a Lua eram nosso pai e nossa mãe.
Quando todos nós éramos irmãos e irmãs.
Quando a justiça reinava sobre a lei e sua aplicação.
Então outras civilizações chegaram. Famintas de sangue, de ouro,
de terra e das riquezas da terra, sem conhecer e sem querer aprender os
costumes de nossos povos.
Transformaram em escravos os Filhos do Sol.
No entanto eles não conseguiram nos eliminar.
Nem nos fazer esquecer quem nós somos.
Eis que somos a cultura da Terra e do Céu.
Nós somos de uma ascendência milenar.
Mesmo que todo o universo seja destruído, nós viveremos.
Por tempo mais longo que o império da morte”.
Declaração Solene dos Povos Indígenas do Mundo
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NOSSA TERRA
Terra viva, terra pura,
Terra fértil de plantar.
Tu és a mãe de todos.
Pela beleza que há.
Teu calor nos fortalece,
Teu cheiro nos dá viver
Pois só tu mãe querida,
Nos ajuda a viver.
Tu és um dom divino,
Que o criador criou,
Fez nascer tanta beleza,
Somente nosso senhor,
Pra nos dar esse presente,
Presente com tanto amor.
Tu és, mãe querida,
Tu és pura como a flor.
Pois só de ti que tiramos,
A força do nosso amor.
Amor que nos fortalece,
União pra nos guiar
Coragem e pertinência,
Para todos alcançar.
A certeza de tê-la,
É o maior sonho que há,
Um sonho que é de todos
E ninguém vai nos tirar
Pois sabemos que um dia,
Vai se concretizar,
E contigo em nossas mãos,
Nada mais vai nos faltar.
Amélia
Professora Indígena Tapeba
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Ao meu pai, Álvaro (in memoriam), por valorizar
a educação de seus filhos, enquanto esteve entre
nós, e até hoje marcante em minha memória.
A meu irmão, Elisio (in memoriam), pelo
exemplo

de

subitamente.

resignação,

ao

deixar-nos
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RESUMO

Este trabalho relata uma investigação de cunho etnográfico sobre as práticas pedagógicas em
Educação Ambiental da escola diferenciada indígena. Trata-se de um estudo de caso,
descritivo, com abordagem qualitativa, de uma escola diferenciada, situada em CaucaiaCeará. Nesta perspectiva, os caminhos traçados no percurso investigativo envolveram
pesquisa bibliográfica, documental e de campo acerca da temática indígena, utilizou-se a
técnica de entrevistas semi-estruturadas com os professores, alunos e liderança, além de
observação participante. Registrou-se ainda, conversas informais. Aplicou-se questionários
com os professores e a diretora. A coleta de dados ocorreu no período de setembro a
dezembro de 2006. Os contatos preliminares com sujeitos da pesquisa aconteceram em 2005.
Os dados foram analisados, sobretudo, tomando-se como referência as concepções e práticas
pedagógicas em Educação Ambiental dos professores. Pela análise dos dados, verificou-se
entre os cinco professores selecionados que suas práticas pedagógicas estão centradas no
incentivo à conservação dos recursos naturais. Há uma certa sensibilização dos alunos ao
apresentarem atitudes preservacionistas e respeito ao ambiente natural. Os docentes fazem
reflexões, durante as aulas na escola e nas de campo, na formação de comportamentos
consubstanciados na Educação Ambiental Comportamental e no enfrentamento dos problemas
ambientais vivenciados pela etnia Tapeba. De modo geral, os alunos começam a perceber as
relações de interdependência dos seres humanos, seu meio físico, biológico e cultural. As
atividades educativas do professorado possuem tendência conservacionista, especialmente dos
ambientes natural e cultural. A comunidade escolar sente-se bastante motivada com a
preservação do meio ambiente na aldeia.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação Escolar Indígena. Práticas Pedagógicas.
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ABSTRACT

This paper reports an investigation of ethnographic nature about the pedagogical practices in
Environmental Education of the differentiated indigenous school. It refers to a study of
descriptive case, with a qualitative approach, of a diferentiated school, located in CaucaiaCeará. Into this perspective, the choices made throughout the investigative process involved
documental and field bibliographic research about the indigenous thematic, it is used the
technique of semi-structured interviews with the teachers, students and leadership, besides the
participant observation. It was registered also, informal talks. It was applied questionairies
with the teachers and the school principal. The data collection was made from September to
December 2006. The preliminary contacts with the subjects of the research happened in 2005.
The data was analysed, especially taking the pedagogical practices and concepts in
Environmental Education of the teachers. Through the analysis of the data there was among
the five chosen teachers that their pedagogical practices are centered on the incentive to the
conservation of the natural resources. There is a certain sensitivity of the students when
presenting conservationist attitudes and respect to the environment. The teachers led
reflections during the classes at school and the field lessons, in the formation fo
consubstantiated behaviors in in Behavorial Environmental Education and in the facing of the
environmental problems lived by the Tapeba ethnic group. In general, the students start to
perceive the relations of interdependency of the human beings, their physical, biological and
cultural environment. The educative activities of the teachers have the conservacionist,
especially from the natural and cultural environment. The school community feels veru
motivated with the conservation of the environment in the tribe.
Key-words: Environmental Education. Education Indigenous. Pedagogical Practices.
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INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental é múltipla em conceitos
e abordagens e criativa no seu fazer pelo país.
(CARLOS FREDERICO B. LOUREIRO).

Durante

a

minha

trajetória

profissional

na

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Social (SMDS)1 da Prefeitura de Fortaleza tive oportunidade de
desenvolver um projeto de Educação Ambiental (EA) junto à rede de escolas municipais de
Fortaleza, no período de 1999 a 2000. Com intuito de retomar essa modalidade educacional,
senti a oportunidade que o Curso de Mestrado poderia proporcionar-me com a abordagem
dessa temática. Sendo assim, fiquei novamente sensibilizada para discutir, analisar e refletir
sobre as práticas pedagógicas em EA dos professores, sendo que, dessa vez, o cenário
escolhido foi a Escola Diferenciada Indígena.
Tomei como ponto de partida as concepções e práticas educativas vividas na
educação escolar tapeba, na medida em que os povos indígenas são considerados, em geral,
“cuidadores2 do meio ambiente”, por excelência. Possuem relação íntima e respeitosa com
tudo e todos que os cercam e manejado, historicamente, os recursos naturais brandamente.
Bastos (2007) comenta que o índio não pode ser separado da ecologia. No tocante
à natureza, ele é um verdadeiro mestre, sabe como ninguém conviver com a biodiversidade,
conhece os segredos da terra e os seus ecossistemas. Utiliza os recursos naturais
equilibradamente, pois os considera sagrados.
Apesar das grandes transformações ambientais na contextura planetária, mundial,
nacional e local, a minha visão inicial era de que, mesmo com tudo isso, as práticas
pedagógicas indígenas eram orientadas pela EA. O conjunto de leituras que realizei, como
prévia para a pesquisa, coincidiu com as minhas expectativas.
Nesse sentido, lancei-me com muita motivação ao desenvolvimento do estudo,
com o objetivo de investigar a prática docente em EA da Escola Diferenciada Indígena
Tapeba. Como “leiga” na temática em questão, no primeiro momento, busquei conhecer uma
escola diferenciada para aproximar-me do tema e também redigir um artigo sobre EA. Desde
então, apropriei-me de uma diversidade de abordagens, conteúdo de arquivos, pesquisas,
notícias, publicações, documentos e eventos, notadamente de EA. Tracei um panorama geral
1

Extinta, e substituída pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS), desde 2002.
Cuidadores são aqueles que têm “cuidado”. Significa, então, desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção,
contrato. (BOFF, 2001, p. 91).
2
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desde a educação jesuítica aos dias de hoje, por meio de lutas e mobilizações, considerei que
as várias etnias já obtiveram muitas conquistas, sob aportes legais, inclusive a criação da
escola específica e diferenciada. Os trabalhos por mim encontrados apresentavam-se mais
sobre pesquisas e discussões referentes a lingüística, formação de professores indígenas,
etnoconhecimentos, bilingüismo, identidade, alteridade, a criança indígena, xamãnismo,
dentre outros assuntos. Com tal constatação, percebi uma lacuna: não havia pesquisa sobre
EA e escola entre os estudos. Esse fato fortaleceu os meus anseios para seguir, e conhecer
mais sobre a questão educativa indígena..
Assim, fui apropriando-me paulatinamente da realidade educacional indígena para
entender suas peculiaridades e melhor intervir. No contexto estadual, considerei interessante
estudar os tapeba, habitantes de Caucaia, por possuir algumas informações a respeito dessa
etnia. Optei por pesquisar uma das dezessete comunidades tapebas, a da Lagoa II, situada em
uma aldeia de Capuan. Este seria o meu espaço de intervenção, porque possuía aspectos
significativamente positivos, as expressões culturais aliadas às belezas naturais do meio
ambiente, que poderiam ser utilizadas nos momentos educativos, saindo da "sala de aula"
tradicional, “[...] e construir uma nova ambientação que provoque os corpos, emoções e
mentes a terem novas sensações e descobertas”. (MATAREZI, 2005, p.166).
Segundo Boff (2001), os povos indígenas sabem escutar a natureza. Possuem uma
afinidade profunda com ela e seus componentes. Sabem o que vai acontecer, que atitude
tomar, falam com a natureza. Nessa perspectiva, apoiei-me na idéia de que a aldeia indígena
seria um ótimo campo de pesquisa. De fato, não me decepcionei. O locus expressava a
inteireza, tanto dos recursos naturais, como também as palavras que emergiam naquele
contexto, ou seja, sem conotação romântica, os discursos dos professores e alunos,
impregnados no campo semântico, referiam-se, constantemente, aos recursos naturais e a
experiências educativas muito ricas. Os verbos empregados pelos docentes nos objetivos
curriculares voltavam-se a uma prática em que se inseriam o entorno e as relações entre eles.
Os tapeba não se sentiam excluídos. Na prática, a reflexão e o diálogo sobre EA mostravam
essa valorização.
Nesta perspectiva, o presente trabalho discute as práticas pedagógicas em EA de
cinco professores tapebas, de uma escola municipal do Ensino Fundamental. Tomei como
referência a atuação docente e o aprendizado dos alunos (das turmas do Pré-Escolar a 4ª série,
dos turnos diurnos). A concepção de EA nas práticas escolares é central no estudo,
considerando o processo educativo e os reflexos em sua dinâmica, na organização do espaço
escolar; no que está exposto nas paredes das salas de aula; nas atividades curriculares e
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extracurriculares; nos conteúdos discutidos e disciplinas, sobretudo quanto às questões
ambientais; na participação da comunidade investigada; nas atividades tradicionais, como
cantos, danças, narrativas, lendas, eventos culturais, cultivo de plantas medicinais e de horta,
história, lutas e cultura do Povo Tapeba.
Em essência, esta pesquisa resulta de um percurso em uma escola diferenciada.
Baseia-se na proposta de incorporar a dimensão ambiental no sistema educativo
(LOUREIRO; COSTA, 2004), e poderá constituir instrumento para um futuro trabalho, mais
aprofundado. Está organizado em seis capítulos, o primeiro dos quais é a presente Introdução.
O seguinte procura caracterizar o estudo, apresentando justificativa e objetivo. Expõe os
caminhos até a concepção da proposta de projeto. Apresenta fundamentação legal e teórica,
que servirão de apoio ao estudo. Aborda a aproximação com os sujeitos, aspectos da sua
história, economia e vida política, além da metodologia e procedimentos utilizados na
pesquisa.
O terceiro segmento, por sua vez, reflete sobre a Educação Escolar Indígena no
Brasil, num panorama nacional e estadual. Discute as políticas governamentais nas duas
esferas (federal e estadual). É dividido em três tópicos. O primeiro e o segundo fazem um
relato das políticas de educação indígena, ao longo dos períodos de 1996 a 2000 e de 2001 a
2006, respectivamente. O segundo também exibe as políticas e a atuação das Secretarias de
Educação. Por último, destaco os descompassos da realidade escolar indígena em relação às
políticas educacionais. Traça um panorama geral acerca das propostas e sua execução,
mediante programas, projetos e níveis de articulação entre as instituições governamentais. A
discussão desta parte é viabilizada tendo como ponto central a escola diferenciada indígena
cearense.
O quarto módulo, também dividido em três seções, relata os significados que os
tapebas possuem sobre a escola diferenciada, desde a origem dessa instituição. O segundo
tópico descreve a estrutura e o funcionamento da Escola Diferenciada Indígena pesquisada,
enfocando as percepções dos professores tapebas sobre a Educação Ambiental. O último
discute a articulação entre EA e Educação Indígena, tendo como campo a Escola
Diferenciada.
No quinto capítulo, há quatro subpartes, a primeira das quais debate o Curso do
Magistério Indígena, com análise das opiniões de alguns professores e técnicos das esferas
governamentais. Focaliza, na subdivisão desse tópico, o histórico do primeiro curso ofertado
aos indígenas no Ceará. Os dois últimos trechos vislumbram as práticas pedagógicas dos
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professores tapebas e faz uma reflexão sobre a aprendizagem dos alunos, considerando as
aulas de EA.
O sexto é o segmento conclusivo, enfeixando as conclusões a que cheguei no
ensaio, acompanhadas da lista ordenada de autores e obras que serviram de suporte empírico e
teórico à investigação.
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2

OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO COM OS TAPEBA

Queremos aprender com os nossos parceiros índios e tribos
africanas, cuja relação com a natureza sempre foi de
respeito, diálogo e inclusão, modos espirituais de se
viver a dimensão ambiental da pesquisa e da educação.
(MICHÈLE SATO; JACQUES GAUTHIER; LYMBO PARIGIPE).

As reflexões apresentadas nesta dissertação discutem práticas pedagógicas na
Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tapeba Conrado Teixeira,
mais especificamente, práticas pedagógicas em Educação Ambiental (EA) dos professores
tapebas, com a intenção de contribuir para o debate em torno da questão ambiental, no que diz
respeito ao fazer pedagógico docente.
A relevância da investigação está também em melhor compreender o sistema de
educação da Escola Diferenciada Indígena Tapeba. Esta temática constitui um campo de
intervenção, explorado insuficientemente, dada a quantidade de experiências envolvendo
agentes étnicos no trabalho de preservação e recuperação do meio ambiente. Apesar das
pesquisas realizadas no Brasil, ainda é pouco representativo o enfoque sobre a educação
escolar indígena no contexto ambientalista, embora haja forte alusão aos vínculos de respeito
e cuidado que os índios têm entre si e no seu entorno.

2.1 Da experiência profissional à concepção da pesquisa

Com a pretensão de aliar-me aos educadores interessados em ampliar os passos da
investigação científica no setor da Educação, busco aqui refletir sobre questões que lhes são
pertinentes. Minha atuação profissional varia entre atividades docentes no Ensino
Fundamental e Ensino Médio, tutoriais, em curso de extensão promovido pela Universidade
Estadual do Ceará, e as de caráter técnico-administrativo, no âmbito escolar, nos cargos de
diretora e vice-diretora, e, por último, de coordenação na Secretaria Municipal de Educação
de Fortaleza, na chefia do Núcleo de Vigilância Pedagógica e Capacitação (NVPC) e gerência
da Célula de Desenvolvimento da Gestão Educacional (CDGE). Paralelamente a essas
atividades, também participei de várias comissões de trabalhos sobre eleição dos gestores e
conselhos escolares, grêmios estudantis, reformulação do Estatuto do Magistério Municipal
de Fortaleza, redimensionamento de pessoal de apoio e técnico-burocrático das escolas
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municipais de Fortaleza, reforma administrativa da Prefeitura de Fortaleza, multiplicadores da
reforma administrativa municipal de 1997, dentre outras.
Nesse percurso, algumas experiências foram marcantes. Uma delas consistiu na
coordenação de um Projeto de Educação Ambiental, durante dois anos (1999-2000), junto à
rede de escolas municipais de Fortaleza. O Projeto, de caráter institucional e interinstitucional,
congregava representantes das secretarias municipais de Fortaleza – de Assistência Social,
Educação, executivas regionais, territorial e saúde, da assessoria do Gabinete do Prefeito,
organizações não governamentais (ONGs) e empresas de limpeza pública da Cidade. Este
momento foi considerado fecundo e especial. Alguns dos eventos merecem destaque.
Inicialmente, foi constituído um grupo de trabalho (GT)3 com a missão de
implementar ações dirigidas à melhoria da qualidade de vida da população de Fortaleza, em
parceria com as secretarias executivas regionais (SERs), viabilizando o Projeto Fortaleza
Escola Limpa (ANEXO A), integrante do Projeto Fortaleza Cidade Limpa.
Esta iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza teve como objetivos
específicos Disseminar as práticas educativas ambientais, Formular diretrizes, visando a
utilização racional dos recursos naturais, dentre outros. Ao GT eram atribuídas 09
competências, algumas delas dedicadas à escola. Uma destas atribuições foi promover fóruns,
seminários, palestras e demais eventos relativos à Educação Ambiental para qualificação de
multiplicadores

e

foi

plenamente

atendida,

através

do

Projeto

de

Educação

Ambiental/Fortaleza Escola Limpa, a ser implementado em 146 escolas patrimoniais e 202
escolas anexas municipais (ANEXO A).
O GT promoveu o I Seminário Intersetorial Fortaleza Escola Limpa e os
seminários regionais, no ano de 2000, visando a propiciar a articulação coletiva entre Poder
Público Municipal e a sociedade civil, por intermédio da apresentação e da discussão de
propostas considerando o diagnóstico e as experiências desenvolvidas pela comunidade, no
sentido da Educação Ambiental.
Levando em consideração a proposta da Prefeitura Municipal de Fortaleza de
viabilizar efetivamente o Projeto Fortaleza Escola Limpa, implementando ações relacionadas
à proteção do meio ambiente e ao urbanismo, com os diversos setores da sociedade civil,
realizou-se a “I Semana do Meio Ambiente”, em junho de 2000, no Parque Adahil Barreto.
Além disso, foi realizado o Momento Intersetorial Educação Ambiental “Fortaleza Escola

3

Constituído pelo Prefeito Municipal de Fortaleza em 1999.
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Limpa” na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS),4 nos dias 10 e 11 de
maio de 2000, tendo como público-alvo a comunidade escolar das 6 secretarias executivas
regionais (SERs).5
Ao lado da realização de eventos do Projeto (ANEXO A), houve ações de
qualificação profissional do GT, por intermédio de cursos. Esse processo ensejou a minha
participação no 10º Encontro Nacional da Associação Nacional do Ministério do Meio
Ambiente (ANAMMA), no lançamento do Programa Parâmetros em Ação – Meio Ambiente
na Escola, do Ministério da Educação (MEC), na I Conferência Nacional de Educação
Ambiental, promoção do Ministério do Meio Ambiente (MMA), no I Seminário Nacional
Saúde e Ambiente no Processo de Desenvolvimento, promovido pela Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), por ocasião de seu centenário, o da Capacitação sobre Gestão Ambiental,
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), no Curso “Impactos
Ambientais e Gestão Ambiental”, promoção do Centro de Treinamento e Desenvolvimento
(CETREDE) / Universidade Federal do Ceará (UFC), no treinamento “Parâmetros
Curriculares Nacionais nas Normas e Critérios de uma Escola Limpa e Saudável”, para
multiplicadores, sob a coordenação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – Ceará
(SEMACE).
A exploração do Projeto de Educação Ambiental (EA) teve também como suporte
de ação pedagógica aulas de campo em Guaramiranga, uma premiação a 19 alunos das
escolas municipais, pelos trabalhos realizados alusivos ao Projeto citado. As produções
envolveram redações e desenhos. A excursão a Guaramiranga contou com a participação dos
alunos premiados (com os melhores trabalhos artísticos e produções textuais em EA), e
também de professores, técnicos das secretarias executivas regionais (SERs), da SMDS, e
diretores escolares.
A divulgação e identificação do Projeto Fortaleza Cidade Limpa / Educação
Ambiental ocorreu por meio de seu boneco-símbolo, o “Pirilimpo”, denominação obtida em
concurso para escolha do nome do ícone do Projeto Fortaleza Cidade Limpa, de abrangência
municipal, ou seja, das escolas municipais. O concurso escolar foi considerado um sucesso e
realmente sensibilizou os alunos. O nome

selecionado pela Comissão coordenadora do

concurso, na 2ª e última etapa, decorreu do atendimento dos critérios para avaliação dos
4

A SMDS foi substituída pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS), conforme
reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
5
A reforma administrativa de 1997 da Prefeitura Municipal de Fortaleza criou as secretarias executivas
regionais, responsáveis pelo atendimento da população do território sob sua jurisdição.
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nomes sugeridos “criatividade e coerência com o Projeto”, conforme seu regulamento.
Pirilimpo ganhou forma (ANEXO B), atuou na mídia e nas escolas até a sua extinção, no final
de 2000. Cartazes, panfletos e kits contendo material de limpeza e lixeira foram distribuídos
nas escolas como forma de sensibilização.
A intervenção nas problemáticas escolares não resultou no atendimento de todos
os objetivos do Projeto. Como responsável pela coordenação do GT, percebi o fortalecimento
da EA no trabalho de parceria com as escolas e demais instituições. Todo esse processo foi
necessário para fazer brotar o atual Projeto de EA desenvolvido atualmente pelas escolas
municipais de Fortaleza, com apoio do MEC. Da experiência, ficou a certeza de que a
temática ambiental não deve ser exclusividade dos ambientalistas e sim das populações em
geral, independentemente de credo, raça e cor. Daí, inserem-se as comunidades indígenas,
considerando a EA processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito à diversidade.
Esse envolvimento inspirou-me a realizar a pesquisa referente às práticas
pedagógicas em EA na Escola Diferenciada Indígena Tapeba (EDIT). Considero a
problemática ambiental das comunidades indígenas reconstituídas mediante as lutas de cada
etnia por seus direitos e território.
A relevância da pesquisa justifica-se pela oportunidade de compreender melhor o
sistema diferenciado de educação da escola indígena, na perspectiva de uma intervenção mais
adequada. Almejo contribuir, porque ainda não há um número relevante de pesquisas
acadêmicas sobre os povos indígenas, sobretudo os da região Nordeste. Apesar das
investigações realizadas no Brasil, a educação formal indígena requer ser estudada, no sentido
de reforçar a EA. É pouco representativo o enfoque da educação escolar indígena no contexto
ambientalista. Em grande parte das leituras, observações e eventos de que pude participar,
percebi alusão à sua relação de respeito e o cuidado com o meio ambiente.
Justifico ainda, a escolha do tema pelas leituras das dissertações e teses defendidas
nas universidades brasileiras, que não se referem muito à relação entre EA e Educação
Indígena (EI). A produção acadêmica proposta poderá ser útil para aqueles que desenvolvem
investigações sobre EA junto às populações indígenas, potencializando novas questões,
evidenciadas pelo ineditismo do objeto da pesquisa.
Esse é também um trabalho pioneiro na comunidade tapeba. Do inventário das
dissertações e teses sobre educação escolar indígena no Brasil, no período de 1978 a 2002,
foram defendidas 53 dissertações de mestrado e 21 teses de doutorado (GRUPIONI, 2003).
São trabalhos sobre diferentes áreas do conhecimento, predominando a da educação. Desse
total, foi identificada apenas uma pesquisa que envolve essa etnia, intitulada A Escola entre os
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índios Tapeba: o currículo num contexto de etnogênese, da autoria de Jouberth Max
Maranhão Piorsky Aires (2000). Além dessa referência e fora do inventário, existe a
dissertação de Henyo T. Barreto Filho (1992), sob o título de Tapebas, tapebanos e pernasde-pau: etnogênese como processo social e luta simbólica. Paralelo ao crescente número das
pesquisas acadêmicas, são verificados artigos significativos, dedicados à educação indígena.
Vidal, Silveira e Lima (2001, p. 289) assinalam:
A materialização desses conhecimentos promovida pela pesquisa e pelo diálogo,
vem gerando por parte dos índios, um reconhecimento de seus próprios saberes,
enquanto riqueza cultural a ser preservada e divulgada [...].

As

diversas

experiências

escolares

indígenas

demandam

reflexões,

questionamentos, desafios e impasses. Representam campo fértil e motivam uma ação
educacional com enfoque ambiental. O que orienta e define a minha experiência investigativa
é a prática da EA com a concepção que se tem sobre a relação “amistosa e carinhosa” entre os
povos indígenas e o meio ambiente. Nesse aspecto, Boff (1999, p. 193) acentua que os
indígenas são considerados “nossos mestres e nossos doutores”.
A EA constitui tema transversal em todos os níveis e modalidades de ensino e é
reconhecida legalmente pela Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Política
Nacional de Educação Ambiental, prevista no art. 2º. O Ministério da Educação, em conjunto
com as instituições de ensino superior, define metas para a inserção articulada da dimensão
ambiental nos currículos e indica que sejam viabilizados recursos para a EA.
A Lei n.º 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, em seu art. 2º, inciso X,
por meio do qual prevê que a política nacional do meio ambiente deve atender ao princípio:
“[...] educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade
[...]”. Esta lei foi importante instrumento de amadurecimento e consolidação da política
ambiental brasileira.
A Constituição Federal encarrega o Poder Público de promover a EA em todos os
níveis de ensino por intermédio da escola pública para a preservação do meio ambiente,
conforme prescreve o art. 225, § 1º, inciso VI. Esse preceito constitucional é interpretado da
seguinte forma: o Poder Público tem como missão criar, formar e aplicar a disciplina EA em
todos os níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior, da educação formal e não
formal.
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A EA cabe aos governos Federal, estaduais, Distrital e municipais, sobretudo por
intermédio de seus órgãos, na promoção de atividades em defesa do meio ambiente. A maior
contribuição social, no entanto, procede de movimentos da sociedade civil, de entidades não
governamentais, de veículos de comunicação, dos movimentos políticos e culturais. Assim,
parece que o Poder Público não realiza ações eficazes para mudança ambiental.
Como se trata de uma obrigação difundida na Constituição, é importante que haja
compromisso real do Poder Público das esferas federal, estadual, distrital e municipal no
cumprimento e complementação da legislação e das políticas para a EA. É a denominada
“competência concorrente”,6 não só quanto à elaboração de leis, decretos, resoluções e
portarias, mas também quanto a sua execução. As questões ambientais não se esgotam na
legislação, haja vista a importância dos aspectos legais da EA, enfatizando a sua relevância no
âmbito escolar.
Ao longo dos últimos anos, a EA tem sido cogitada e adotada como uma das ações
capazes de colaborar na transformação do padrão de degradação socioambiental
vigente na nossa sociedade. A escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse
processo de “ambientalização” da sociedade, recebendo sua cota de responsabilidade
para melhorar a qualidade de vida da população, por meio da informação e
conscientização. (SEGURA, 2001, p. 21).

Por outro lado, Oliveira (1998, p. 93) observa que “a educação tem sido sugerida
como a salvadora dos problemas ambientais”. A EA tem “o importante papel de fomentar a
percepção da necessária integração do ser humano com o meio ambiente”. (GUIMARÃES,
2000, p. 15). No trabalho de EA, é necessário encarar tanto a questão ambiental como a
educação política. A EA busca um novo ideário comportamental individual e coletivo, uma
dimensão a ser incorporada ao processo educacional, para as transformações sociais.
(CARVALHO, 2004).
O debate sobre a EA junto às comunidades indígenas não pode prescindir da
escola, local que contempla a questão ambiental em seu currículo. Para tanto, no aspecto da
legalidade, a EA e a EI estão apoiadas por leis, projetos e programas, sob a responsabilidade
das três esferas administrativas (federal, estadual e municipal).
Há “interligação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização
social” (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 32), ou seja, uma integração entre homens, plantas e
animais. As populações indígenas não dissociam, nem fragmentam, esses três elementos.
6

Detalhada na Constituição Federal de 1988 ao compartilhar as competências entre diferentes níveis de governo,
em que “[...] a responsabilidade pela provisão da maioria dos serviços públicos, em especial os sociais, é comum
aos três níveis [...]”. (SOUZA, 2005, p. 111-112).
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Podem-se observar os silvícolas, ou indígenas, com sua cosmologia, seus rituais e
tradições culturais, bem como suas práticas de sobrevivência em grupo em grande
integração com o ambiente ao redor. Uma relação que preserva o equilíbrio
dinâmico da natureza e que se baseia sempre na capacidade de suporte dos recursos
naturais da área afetada. (GUIMARÃES, 2000, p. 11-12).

Essas populações consideram que há uma interdependência profunda entre o
mundo da natureza dos vegetais e dos animais e o mundo dos humanos. Conforme relato de
Krenak (BRASIL, 1998), líder indígena, é tradição entre as populações indígenas o fato de
cada família proteger um animal ou uma planta. No vocabulário materno, é predominante o
uso de palavras cujas traduções referem-se ao meio ambiente, especialmente às espécies da
fauna e da flora. Há união desses povos com todos os outros seres vivos do Planeta. A
respeito disso, o pajé Luís Caboclo (liderança indígena tremembé do Ceará) afirma: “A gente
se baseia na sabedoria da natureza. Temos a ciência da natureza”.
As populações indígenas são ressaltadas nas imagens e imaginário popular em
harmonia com a natureza, a favor da biodiversidade, do meio ambiente, de relações
equilibradas com este. Na defesa da biodiversidade, a EA é relevante ao se considerar também
planos governamentais e/ou da iniciativa privada que envolvem o uso de recursos naturais e o
empreendedorismo turístico situado em áreas indígenas.
Silva (2004) acentua que a EA precisa considerar a sustentabilidade “para atingir
os objetivos básicos que a fundamentam”. A respeito da sustentabilidade,
O discurso da sustentabilidade é apropriado e confundido com um simples processo
de crescimento econômico sustentado, que não leva em conta a necessidade do
próprio sistema internalizar as condições ecológicas e sociais que deveriam ser
priorizadas para o alcance real da sustentabilidade, o que de fato beneficiaria a
todos, sem distinção. (CHACON, 2005, p. 102).

Em consonância com esse pensamento, não raro tem sido sua ocorrência em terras
indígenas. Particularmente, vivendo em ecossistemas naturais, muitas vezes os indígenas são
“transferidos” para outras localidades, trazendo sérios problemas ambientais para essas
populações, que usam e manejam o meio ambiente de forma sustentável. Meirelles (1979, p.
13) lembra que:
Cada vez mais, o homem mutila o seu próprio meio, e o comportamento dos
civilizados corrompidos pelo atrativo do lucro os conduz para os nossos territórios
indígenas, onde nem o eco do grito de revolta dado há mais de 400 anos pelos
nossos índios, conseguem ouvir.
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Há diversos empreendimentos inseridos em áreas indígenas. Não faltam exemplos
na realidade cearense. A Ducoco, em Itarema, no Ceará, é um deles.
Caça não temos mais por causa da Ducôco, que é uma empresa que chegou lá e
destruiu a nossa mata, nossas plantas medicinais, a mata de fazer arco-flecha
também, a mucunã [...] Foi uma luta tremenda, nós contra essa Ducôco, até que a
gente conseguiu uma areazinha e lá ficamos. Uma grande parte foi expulsa, mas a
gente conseguiu essa areazinha, depois de uma luta muito grande. (PAJÉ LUÍS
CABOCLO, liderança indígena Tremembé).

Além desse caso, está sendo construído em Itapipoca, no Ceará, um complexo
turístico, de propriedade de espanhóis, denominado Nova Atlântida, em terras invadidas da
comunidade de 100 famílias indígenas tremembé de São José e Buriti, Distrito de
Marinheiros. A invasão teve início em 2002. A briga pelo território entre os tremembés e a
empresa acarreta prejuízos, ameaças e constrangimento à comunidade. A cacimba de uso dos
tremembés foi entupida por três vezes. Já apelaram à Polícia, à Procuradoria da República do
Ceará, à Fundação Nacional do índio (FUNAI), mas não tiveram resultado. O conflito
permanece acirrado. Os índios tremembé acamparam na área em construção até terem uma
decisão judicial. Existe uma liminar de 2004 que proíbe a obra, mas não está sendo acatada
Humildemente, nós não entendemos de lei, que lei é esta que proíbe a construção e
ela não pára [...] Que justiça é essa? Que justiça lenta [...] Não compreendemos essa
justiça. Nosso povo continua lá acampado. Se isso continuar, vamos agir de nossa
maneira nem que a Polícia Federal nos prenda. Queremos nossa terra. A gente
defende é o meio ambiente. (PAJÉ ADRIANA DE CASTRO, da comunidade
Tremembé).

Nos dois relatos, o que se vê? O índio deslocado de sua terra, “terra como chão
cultural de um povo, como memória dos antepassados, da sua cultura, da sua história é
determinante para um povo indígena.” (ZANNONI, 1996, p. 300). A sua sobrevivência
depende da terra, mas as invasões se repetem continuamente no País, oficializadas ou não
pelos órgãos ambientais. A terra é fundamental para os índios e a preservação do seu território
produz conflitos e violência. (VIEIRA, 1999).
Os conflitos tornam-se “casos de polícia”, oriundos das ameaças de morte
constantes. Os povos indígenas, contudo, expressam resistência e são fortalecidos por meio de
variadas formas de organização, dentre estas, a “Escola Diferenciada”.
A escola constitui instrumento de valorização dos saberes, produção e recriação
de cultura, garantida mediante a educação diferenciada. Assim, convém viabilizar a ação e é
preciso definir estratégias de organização escolar que atendam e valorizem cultura e saber
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indígenas e tenham currículo adequado com o reconhecimento de seus direitos étnicos e
culturais.
Segundo Charlot e Silva (2005), no centro da EA deve estar a relação dos homens
com a natureza. Nesse sentido, insere-se a educação indígena. Do ponto de vista da educação
indígena, o objetivo é “ensinar tudo sobre o respeito à natureza”- (SATO; GAUTHIER;
PARIGIPI, 2005, p. 105).
As conquistas alcançadas na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2004b),
referentes aos direitos indígenas, incluem a Educação Escolar Indígena. Essas vitórias
desencadearam nas Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, de
1992, transferindo da FUNAI para o Ministério da Educação (MEC), a responsabilidade de
garantir a escolarização dos grupos indígenas no Brasil. A principal conquista constitucional
está contida em seu art. 23.
Com a atual Constituição os índios passaram a ter direito a uma escola com
educação diferenciada, intercultural, específica e bilingüe, que, por sua vez, acolheu a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, que obriga o Estado a apoiar as escolas indígenas. Assim,
passam a constituir um sistema educacional distinto, com magistério indígena diferenciado.
A escola é um espaço fértil para a EA formal. Segundo Buck e Marin (2005), em
geral, a escola é um ambiente catalisador de mudanças, de debates, aprendizado na área das
questões socioambientais, embora na opinião de Ferreira (2004, p. 156) “[...] o modelo de
escola que temos, quase sempre, não considera a diversidade e é fundado numa perspectiva de
exclusão, e não exclui só o índio: exclui o índio e também negros e ‘brancos’”. Essa reflexão,
de acordo com os autores retrocitados, é fundamental nas práticas pedagógicas dos
professores.
Com vistas ao horizonte de chegada da pesquisa, trazem na seqüência os
caminhos trilhados na aproximação com os sujeitos e as trilhas metodológicas.

2.2 Aproximação dos sujeitos e trajetos metodológicos: iniciando a trilha com o Povo
Tapeba

Em abril de 1995, mais precisamente no “Dia do Índio” (19 de abril), mantive
contato inicial com o Povo Tapeba, etnia cearense de Caucaia. Com este propósito, visitei
uma escola diferenciada estadual, situada no perímetro urbano do Município. A seleção da

28

escola foi aleatória. Por se tratar de uma data especial oficializada, imaginei uma escola
indígena festiva, fato que não ocorreu.
Para conhecer melhor a escola, conversei com a liderança presente, além da
coordenadora pedagógica e duas professoras. Os relatos e observações feitas foram
transformados em Relatório de campo. Esta visita foi decisiva para delimitar o objeto de
pesquisa.
Durante as conversas, soube que a escola passou por grandes dificuldades até a
sua estadualização. Nesse processo, funcionou em casinha de taipa, de propriedade da
liderança. Quando chovia, ficava impossível haver aulas. Mesmo estadualizada, os problemas
permaneciam. Na época da visita, a escola localizava-se em um prédio alugado. Era, na
verdade, uma residência adaptada, pequena e sem conforto. Os salários dos funcionários,
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caucaia, estavam atrasados. Faltava merenda e
não havia espaço para as atividades culturais da comunidade escolar. Ao indagar-lhes sobre as
práticas pedagógicas em EA, a coordenadora pedagógica afirmou que isso só seria possível se
a escola estivesse situada em aldeia, pois, na aldeia, segundo ela, teriam mais espaço, árvores,
animais. Vale ressaltar que o processo de ensino e aprendizagem entre os tapeba, parte da
perspectiva de preservar o meio ambiente e que possuem um conceito de EA direcionado à
fauna e à flora. Na tentativa de analisar a afirmação da educadora e, de acordo com a opinião
de Currie e colaboradoras (1998, p. 55), é compreensível que haja uma valorização da escola,
como “local ideal para o desenvolvimento de ações em conjunto [...]”. Os trabalhos
pedagógicos dos professores têm como “eixo norteador a escola e o meio ambiente”. Sua
localização, história e merenda escolar podem ser alguns subtemas.
Registrei dados da estrutura física, funcionamento, gestão, interação escolacomunidade-Secretaria de Educação de Caucaia, formação dos professores, material didático,
dentre outros. Percebi os desafios da educação escolar indígena. Senti o abandono dessa
escola e, mesmo assim, a comunidade educativa acredita nas potencialidades que ela pode
oferecer aos povos indígenas. Para tanto, conquistaram a escola diferenciada, criada
oficialmente. Ao observar as salas de aula decoradas com adereços e amostras de trabalhos
dos alunos, desenhos de objetos indígenas, notei as inúmeras responsabilidades que a escola
indígena assume sozinha, dada a ineficiência das políticas públicas de educação escolar
indígena. É indispensável compreender e distinguir quais são suas obrigações e as do Sistema
de Ensino.
Existe uma dívida histórica em relação à educação escolar indígena e, mesmo
assim, o tratamento dado à escola diferenciada é relativamente o mesmo concedido aos
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indígenas, desde a “invasão portuguesa”, em 1500, discriminatório, com desrespeito e
injustiça. Para finalizar a visita, assisti as crianças dançarem o toré7 parte da comemoração
pelo Dia do Índio.
Em maio de 2005, estive no Encontro da Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA), em Fortaleza, evento que concentrava representantes de todas as etnias
brasileiras, com o objetivo de planejar a capacitação dos conselheiros locais indígenas.
Mesmo se tratando de uma discussão do setor Saúde, senti-me interessada em participar, pela
oportunidade de conhecer mais sobre os povos indígenas e saber a respeito da interface que
existe entre Saúde e Educação. Além da representação indígena, estavam presentes técnicos
da própria FUNASA (coordenadores do evento), da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará,
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), dentre outros.
Os destaques conclusivos referiam-se ao desrespeito aos indígenas e suas
especificidades locais: à falta de assento no Conselho Estadual de Saúde dos respectivos
estados; ao desconhecimento do Conselho Nacional de Saúde sobre sua saúde, às etnias que
nem sempre planejam as capacitações; ao Conselho de Saúde local, que não é deliberativo;
aos fóruns estaduais que não contemplam o controle social e, por último, à falta de vontade
política para apoiá-los. Nem todos os estados enviaram representantes ao evento, por falta de
recursos financeiros (Bahia, Minas Gerais).
Em continuidade à busca de melhor conhecer os povos indígenas e,
particularmente os tapeba, estive em instituições responsáveis pela educação escolar indígena.
Visitei a Secretaria de Gestão e Promoção de Educação de Caucaia, a Secretaria de Educação
Básica do Ceará (SEDUC) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em várias
oportunidades, todas situadas no Ceará. Desse momento, tirei algumas conclusões
confirmadas mais tarde, na pesquisa de campo, e também ao participar de outros eventos
(APÊNDICE A). Dentre estas, destaco a resistência indígena, especialmente na luta pelo
território, onde mostram disposição para enfrentar autoridades políticas, empresários,
posseiros e o preconceito agregado. Aspectos culturais têm ganhado força para afirmação da
identidade indígena, desde a indumentária, músicas, danças, artesanato e rituais. É a
necessidade de auto-afirmação como “índios”. Quando se trata de educação escolar, o
reforço vem com a legislação a seu favor, organizam-se, reivindicam, procuram modos
próprios de ensinar as disciplinas curriculares.

7

O Toré é uma dança sagrada. É dançada em momentos especiais, quando os indígenas recebem visitas e
representa o ponto alto da cultura Tapeba.
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Nas articulações com as instituições MEC e FUNASA, de Brasília, adquiri
recursos materiais e obtive maiores informações a respeito de EA e EI. Desses contatos,
consegui publicações, informações de sites e mantive correspondência via e-mail com
técnicos dos órgãos citados. Sinalizei a necessidade de novas articulações, inclusive com a
FUNASA de Fortaleza. Para tanto, indicaram-me técnicos.
A propósito dos eventos (temáticas indígena e ambiental), ressalto a aquisição de
conhecimentos obtidos por meio de resumos e artigos, nos debates e material adquirido sobre
o discurso indígena. A utilização de textos oriundos desses eventos e a interação com
estudiosos da temática indígena proporcionaram-me maturidade crítica que facilitou a
implementação do projeto de pesquisa.
Apresento uma lista com algumas referências de eventos (APÊNDICE A) dos
quais participei. O primeiro mergulho nessa realidade ocorreu no 13º Colóquio Internacional e
3º Colóquio Nacional, Educação e Desenvolvimento Sustentável: Diversidade, Diferenciação
e Inclusão, realizado pela Associação Francofone Internacional de Pesquisa Científica em
Educação, de 12 a 16 de setembro de 2005, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
em Manaus. Participei do Ateliê n.º 01 – Educação e desenvolvimento sustentável. Educação
Ambiental e consciência ecológica. Educação e qualidade de vida; e 03 – Educação indígena.
Projetos de educação indígena diferenciada. Abordagens e estratégias de educação indígena.
Educação indígena, valores e tradições culturais. Apresentei o resumo Os Processos Próprios
de Educação Ambiental na Escola Diferenciada Indígena: um resgate à cultura e preservação
do meio ambiente.
Junto à participação nesses eventos, reuni informações bibliográficas e
documentais, relacionadas às áreas de EA e EI, no decorrer de 2005 e do primeiro semestre de
2006. As disciplinas cursadas no Mestrado reforçaram a pesquisa. Em maio de 2005,
continuei as visitas às escolas diferenciadas indígenas tapeba. Mesmo não pretendendo
analisar a fundo o funcionamento dessas escolas, procurei evidenciar EA na Escola
Diferenciada Indígena Tapeba (EDIT), com vistas à produção de um artigo. Para tanto, estive
em duas unidades escolares, de cada Rede de Ensino Público, situadas na localidade Aldeia
Lagoa II, em Capuan – Caucaia. Obtive uma visão geral sobre o que a comunidade escolar
tapeba realiza, em termos de EA.
Em entrevista com quatro professores dessas escolas, além de observações diretas,
listei atividades pedagógicas, identificando experiências de EA na realidade escolar dos
tapeba. A discussão desse material, com base nas práticas pedagógicas dos professores,

31

ensejou o artigo intitulado Educação Ambiental na Escola Diferenciada Indígena Tapeba:
Um Resgate da Cultura e Preservação do Meio Ambiente. (ALMEIDA,2006).
Essa experiência ocorreu em 2005, através de cinco visitas. Teve grande
repercussão em meu projeto de pesquisa que estava sendo reformulado para o exame de
qualificação. Em outubro de 2005 estive na Aldeia Lagoa II por ocasião da V Feira Cultural
A Feira Cultural acontece às margens da Lagoa dos Tapeba, local de importância
histórica no processo de estruturação do Povo Tapeba em Caucaia, já que deu
origem à nossa Etnia. A Feira, quando idealizada, foi pensada diante da diversidade
cultural entre as comunidades indígenas Tapebas, havendo assim necessidade de
intercâmbio entre elas. O evento vem acontecendo anualmente desde 2001, por
iniciativa dos professores, preocupados com a discriminação e preconceito por parte
da sociedade cearense, em especial do município de Caucaia em não aceitarem a
concepção de Educação Escolar Específica, Diferenciada e Intercultural Indígena
Tapeba. (FOLDER VII FESTA DA CARNAÚBA; VI FEIRA CULTURAL
TAPEBA; V JOGOS INDÍGENAS, 2006).

A Feira Cultural (ANEXO C) acontece no período de 18 a 20 de outubro, na área
denominada Pau-Branco, considerada sagrada para o Povo Tapeba, por ser a localidade em
que a etnia se originou, e onde os antepassados centralizaram-se até se expandirem para as
outras 17 comunidades. Sua programação é bastante diversificada. Envolve apresentações
artísticas das 12 escolas diferenciadas de Caucaia, integrantes das 17 comunidades tapeba
jogos indígenas tapeba (corridas masculina e feminina; arco e flecha; natação; queda-debraço; triathlon; arremesso de lança; corrida com a tora; resistência ao fôlego; briga de galo
na lagoa), exposição de trabalhos artesanais e escolares confeccionados pelos alunos e pelos
artesãos, dança do Toré, batizado, ritual da carnaúba, exibição de vídeos .
A Feira Cultural proporciona grande aprendizagem aos alunos, professores,
gestores, lideranças e funcionários. O engajamento dos segmentos nos trabalhos é motivado
especialmente pela vontade de manter a cultura tapeba. Desse modo, comercializam produtos
como garrafadas, xaropes, pomadas, cestas de palha, redes, bonecas, colares, brincos, comidas
típicas (paçoca, mocororó,8 tapioca, cocada). Cada oca, construída coletivamente, abriga
durante três dias e três noites todas as comunidades tapeba.
Em relação à educação escolar propriamente dita, as salas de aula são transferidas
para o Pau-Branco, integralmente, predominando a organização comunitária, na higiene da
área, nos horários das refeições, em que cada escola responsabiliza-se em servir seus alunos.
Há chamada para cada atividade. Além de integrarem-se, aprendem também a dividir as
despesas com os custos da Feira. Os recursos são gerados pelas próprias escolas. Um dos
8

É uma bebida típica dos índios do Ceará, feita de caju.
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eventos de maior destaque para os tapeba conta apenas com o apoio financeiro de instituições
congregadas pelos próprios indígenas (a Associação dos Professores Indígenas Tapeba
(APROINT), Associação das Comunidades dos Índios Tapeba (ACITA) e escolas indígenas
tapeba). Depoimentos de professores que trabalharam na Feira, indicam que cada docente
contribui com as refeições dos seus alunos. Uma liderança acrescenta: “Tudo que conseguem
é com muita luta. Nada é fácil para eles”. A Feira Cultural é o Encontro dos Tapeba,
entretanto, o que lhes dá maior visibilidade educacional é a culminância dos eventos iniciados
com a comemoração do Dia do Índio (19 de abril) e do Dia do Índio Tapeba (03 de outubro).
Todas as escolas confraternizam-se num clima de “grande família”. A Feira Cultural é uma
exposição da arte tapeba, disponível à visitação e à venda, que mostra a alma, a criação e o
pensamento desse povo.

Trabalho produzido pelas crianças e exposto na Feira Cultural de 2006

Após exposição geral acerca dos contatos iniciais com os tapeba, passo agora a
apresentar o cenário da investigação.
A Escola Diferenciada Indígena que escolhi para a pesquisa pertence à Rede
Municipal de Ensino de Caucaia (Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Tapeba Conrado Teixeira). Antes de dar início ao trabalho de campo,
aproximei-me dos sujeitos da área selecionada em setembro de 2005. Essa aproximação
aconteceu por meio da diretora da escola, que é também liderança comunitária da Lagoa II.
Obtive um panorama geral da escola. Conversei, de maneira informal, sobre as
atividades pedagógicas dos professores que envolviam aulas culturais no meio ambiente da
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aldeia: árvores, pássaros, lagoa, plantas medicinais, sementes. Organizaram a Farmácia-Viva
Tapeba, – oportunidade de “juntar o aprendizado dos mais velhos com o convencional” –
afirmou a diretora, conhecimento adquirido durante os oito anos em que trabalhou no setor de
saúde. Cultivam, na horta e no horto, legumes e ervas medicinais nativas, indispensáveis à
fabricação dos produtos da Farmácia.
Algumas das questões preliminares suscitadas permitiram refletir melhor sobre
certos impasses encontrados na história que originou o Povo Tapeba, assim como quanto à
educação diferenciada. Ficou mais claro por que a língua materna, tupi, está em desuso, pois,
desde 1863, quando o Presidente da Província do Ceará deu por extinta a população indígena
nesta localidade, era proibido identificar-se como índio para evitar ser perseguido,
ridiculizado (palavras dos antropólogos e dos tapeba). Segundo Alfredo (2007), no Ceará
chamar alguém de índio, até recentemente, significava um apelido ruim, um xingamento.
Houve muita perseguição, luta, até chegarem à resistência e assim assumirem-se tapeba. Esse
processo também teve etapas comuns à do surgimento da escola diferenciada. Em ambos,
foram de “lutas pelas conquistas”, em campos distintos: a) territorial e b) educação escolar.
A pesquisa sobre a prática escolar indígena dos professores constitui um estudo de
caso que evidencia aspectos da EA, além do recorte como história, terra, religião, cultura,
tradições e meio ambiente. Apresentei a proposta de estudo à Escola Diferenciada Indígena,
em setembro de 2005, durante uma visita a essa instituição, e solicitei autorização para
realizá-la nesta unidade de ensino. Para tanto, além de entrevistar sua diretora, expliquei
sucintamente os objetivos e a metodologia. Assim, foi “celebrado” um compromisso entre
escola e pesquisadora.
Em setembro de 2006, iniciei à pesquisa de campo. Para dar encaminhamento a
esse trabalho, com maior tranqüilidade, considerei a essência da pesquisa etnográfica que está
no interesse de compreender o outro no seu próprio ponto de vista, ver o mundo na
perspectiva do outro, não para classificá-lo, ou justificar a dominação sobre os povos
indígenas. O etnógrafo, à medida que se aproxima do outro, distancia-se de si mesmo.
Esqueci-me de mim mesma, na qualidade de educadora de uma escola não indígena, em parte,
para mergulhar naquela realidade. É como se posiciona Makiuchi (2005, p. 31), ao afirmar
“Dessa forma, esta pedagogia exige do educador, em primeiro lugar, a sensibilidade para a
alteridade que o intima, que já é em si, a saída de si em direção ao outro [...]”.
A opção pela escola indígena selecionada está ligada à trajetória histórica da
educação escolar tapeba. Essa é uma das duas primeiras escolas diferenciadas indígenas dessa
etnia. A esse respeito, Aires (2000) assinala que duas localidades deram início à “luta” por
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escolas diferenciadas: as “comunidades” do Trilho e da Lagoa II. As lideranças locais
polemizam a autoria da fundação da “Escola Diferenciada Tapeba”. Vale ressaltar que
“comunidade indígena é toda comunidade fundada nas relações de parentesco ou vizinhança
entre seus membros, que mantém laços histórico-culturais com as organizações sociais
indígenas pré-colombianas”.(Entrevista à equipe da edição de Povos Indígenas no Brasil
2001/2005, 2006, p. 41). A discussão em torno da legitimidade da paternidade da escola,
merece um estudo à parte, que não é minha pretensão nesta análise. A instituição escolar
pesquisada foi fundada em 1990. Na época da fundação,
[...] tínhamos uma sala de aula com trinta alunos, que não se dividiam por idade nem
por série. E por não terem uma estrutura adequada para uma entidade de ensino, é
que nossas crianças penavam embaixo de árvores como cajueiro e tamarindo e a
coisa piorava quando chegava o inverno. Seu primeiro nome foi Escola dos Índios
Tapebas. (PROFESSORA TAPEBA).

Em 1993, os índios

construíram um espaço feito de taipa, no terreno de

propriedade da fundadora e liderança. Em 1997, essa construção estava caindo e com a ajuda
de uma associação apoiada pela organização não governamental Visão Mundial,9 construíram
outro prédio, destinado às reuniões da comunidade. Depois aumentaram sua área, inicialmente
uma sala de aula.
A nova construção passou a se chamar “Centro Cultural Tapeba” e, no mesmo
ano, foi cadastrada escola com o mesmo nome. Em 1999, o nome da escola foi alterado para
“Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tapeba Conrado Teixeira”,
em homenagem ao avô da sua fundadora. “[...] foi um grande curandeiro que existiu nesta
comunidade. Além de grande curandeiro, ele foi um grande defensor da natureza e das
plantas nativas e medicinais da aldeia” (Fundadora da escola). Atualmente, conta com um
anexo, a Creche Kurumim Tapeba, situada em Capuan.
Ao retornar à Escola, ratifiquei o interesse no estudo e recebi o convite para uma
reunião entre a Escola, a Associação de Pais e Mestres e o Conselho Escolar. Prontamente
aceitei e aproveitei a oportunidade para apresentar o meu projeto de pesquisa. Senti a
receptividade dos presentes. A coordenação dessa reunião ficou sob a responsabilidade da
diretora da Escola. Neste evento conheci representantes de todos os segmentos escolares e

9

Trabalha no Brasil desde 1950, desenvolvendo projetos nas regiões empobrecidas. Tem programas em saúde,
educação, desenvolvimento comunitário, agroecologia dentre outros. Financiou projetos dos tapeba, o do
Laboratório de Informática da escola. Tem representação no mundo inteiro (Fonte: <http://www.visaomundial.
org.br>.
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tomei conhecimento de vários assuntos importantes para a educação escolar indígena tapeba,
em especial, sobre seus projetos escolares, como, por exemplo, o “Projeto Karnayba Yande
Kobé”, que enaltece a carnaúba, uma realização das escolas municipais de Caucaia, indígenas
e não indígenas, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PPDE), do MEC, seu repasse e
propostas de aplicação, além da eleição dos participantes da 2ª turma do Magistério Indígena
de nível médio.
Sobre a oferta da 2ª turma do Magistério Indígena, a discussão foi polêmica.
Dessa reunião, sairiam os nomes dos professores eleitos por esta plenária. Havia 10 critérios10
para selecionar apenas dois professores. Um professor afirmou que: “Todos têm poder de voz
e voto”. A coordenadora enfatizou que o magistério é uma oportunidade para fortalecer a
cultura, “é uma chama, uma oportunidade única”. Avaliaram o 1º Curso do Magistério
Indígena, as falhas, as desistências dos cursistas, as dificuldades. Os candidatos às vagas
foram ouvidos, externando suas pretensões em participar. Finalmente, houve a votação para
apenas um candidato, o outro desistira por não atender a todos os critérios. Após esse
momento, escolhi para a observação a sala multisseriada da 2ª e 3ª séries, com todas as
disciplinas lecionadas por um professor polivalente. No decorrer da pesquisa, atuei também
nas turmas da Pré-Escola (I e II), da Alfabetização e de 1ª a 4ª séries, totalizando 05 turmas,
distribuídas nos turnos da manhã e da tarde.
Todas as turmas da manhã e tarde reúnem-se às sextas-feiras, de 7 às 9 horas, em
algumas vezes extrapolam este horário, para desenvolverem juntas atividades pedagógicoculturais. Em geral,
Acontece com a interação de toda a escola, com conteúdos sobre nossos costumes,
nossas tradições, eventos culturais, a dança, a música, o artesanato, e a gente explora
bastante a oralidade deles, através da história acontecida na comunidade. Às vezes, a
gente ensina projetos. (PROFESSORA TAPEBA DA ALFABETIZAÇÃO).

Decidi freqüentar a Escola sistematicamente dois dias por semana, mas houve
semanas em que este número foi superado. Os dias podiam variar, exceto a sexta-feira, por ser
o dia dedicado exclusivamente às aulas culturais. As observações modificaram um pouco o
rumo da pesquisa, não apenas em relação à escolha das turmas, mas também sobre atividades
que desenvolvi para a coleta de dados. Houve momentos em que a observação ocorreu por
10
1 – Ser apontado pela comunidade; 2 – Ser índio tapeba; 3 – Ser maior de 18 anos; 4 – Ter terminado o 2º grau
ou estar terminando o fundamental maior nas escolas indígenas; 5 – Estar na luta, participar das retomadas, fazer
algum trabalho dentro da escola; 6 – Ter compromisso, responsabilidade; 7 – Não ser desistente do 1º
Magistério; 8 – Priorizar quem está em sala de aula com o apoio da comunidade; 9 – Valorizar a identidade; 10 –
Ter o 2º grau concluído ou concluindo nas escolas não indígenas.
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meio de um plano; noutros não. Para Matos e Vieira (2002), a observação, de modo geral,
mesmo sem planejamento rígido, possibilita o acesso direto à informação.
Decorrido o período de observações, aproximadamente vinte dias, em sala de
aula, nos intervalos das aulas, nas brincadeiras, nas conversas informais e dirigidas com os
professores, alunos e lideranças, passei a utilizar outros instrumentos de coleta, tais como:
observação das aulas, provas e atividades escolares, a entrevista individual e coletiva, semiestruturada e aberta. Apliquei ainda questionários com os professores, liderança e alunos.
Sendo assim, realizei junto aos docentes, além da observação, os registros no
diário de campo, entrevista (APÊNDICE B), com questões flexíveis, permitindo que cada um
expressasse livremente suas idéias e experiências. Com o intuito de sistematizar as práticas
pedagógicas em EA dos professores indígenas, elaborei dois questionários, um voltado
predominantemente para suas práticas pedagógicas (APÊNDICE C) e outro (APÊNDICE D)
com 40 itens, para evidenciar questões sobre sua trajetória escolar e profissional, relação com
a escola e suas práticas pedagógicas. Todos os professores devolveram os questionários
totalmente preenchidos, exceto um deles. Apliquei os questionários (APÊNDICES C e D), o
de 6 questões, simplificado, mais direcionado às práticas pedagógicas, o outro, composto de
questões versando sobre sua identificação, trajetória escolar e profissional, a relação com a
escola pesquisada e, por último, a maior parte, tratou das práticas pedagógicas, especialmente,
em EA. A proposta inicial consistia em pesquisar apenas as práticas docentes, no entanto, a
aproximação com os alunos possibilitou-me verificar as situações de ensino-aprendizagem,
com o alunado. Optei pelo anonimato dos professores pesquisados nas entrevistas e
questionários.
Com os alunos, realizei atividades escolares que refletissem sobre a aprendizagem
relacionados à EA. Tendo em mente que o ponto de partida para que a aprendizagem aconteça
deve ser a prática docente, refleti junto com os alunos a respeito do que fôra ensinado durante
as aulas, inclusive sobre suas produções (trabalhos individuais e grupais). Nesse sentido,
indaguei sobre os cuidados com a lagoa, lixo, fauna e flora, qual o significado de meio
ambiente e as conseqüências da poluição ambiental. Por serem turmas diversas (do Pré à 4ª
série do Ensino Fundamental), o desenrolar das atividades atendeu às faixas etárias. Em todas
as salas mantive a conexão entre os objetivos traçados e a dimensão ensino-aprendizagem em
EA.
Durante a pesquisa, adotei as técnicas da observação, diferentes tipos de
entrevistas, a informal ou espontânea, que prescinde de roteiros (MATOS; VIEIRA, 2002) e a
entrevista focalizada ou livre. As observações, atividades desenvolvidas, impressões e
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reflexões, bem como as falas e fragmentos de discursos dos sujeitos foram registrados em
diário de campo. O espaço pedagógico envolveu o escolar e o extra-escolar, na exploração de
temas ambientais. Analisei amostras de tarefas escolares. De início, percebi que o ambiente
da aldeia, natural, até certo ponto, em sua natureza, não era mais “original”. Havia
construções humanas. Aproveitei situações diversas na busca de coletar dados. Considerei as
aulas dos professores a oportunidade para fazer algumas intervenções. Apreciei materiais
didáticos, inclusive os cartazes que decoravam as salas de aulas, atividades lúdicas que
desenvolvi com as crianças, dentre outras. É quase impossível abordar todas as experiências
vivenciadas, de modo que selecionei algumas delas, a serem apresentadas no Capítulo 5. O
certo é que não adotei regras ou usei receitas. Permiti a mim e às crianças - liberdade de
expressão e de aprendizagem, sem perder o foco na EA.
Nas minhas intervenções junto aos alunos, em momentos coletivos com todas as
turmas, empreguei como alternativa metodológica a aliança do lúdico com os conteúdos que
envolvessem situações-problema de temas ambientais. Enfoquei o meio ambiente, por meio
de brincadeiras, intermediadas pelas reflexões: abordei os alunos, utilizando gravuras. Assim,
selecionei um conjunto delas extraídas de jornais (oitenta unidades numeradas),
caracterizando elementos da realidade local, nacional e global. As ilustrações seriam
trabalhadas indistintamente, a priori, com todos os alunos, graduando as indagações em
função das diferentes séries. Em primeiro plano, busquei identificar pontos relevantes nas
ilustrações que permitissem o exercício de análise e reflexões dos alunos. Spazziani e
Gonçalves (2005), ao discutir sobre ações educativas, que promovam e valorizem a
formulação do conhecimento, sugerem trabalho que prioriza o discurso dos sujeitos e as
imagens, que podem ser figuras ou fotos, selecionadas livremente, para que expressem
idéias/concepções, do que se pretende investigar/conhecer. Vale frisar que, em uma das
primeiras intervenções, não contei com o auxílio desse material (figuras de jornais), e lancei
mão de questionamentos, feitos diretamente aos alunos. Desconsiderei, na análise, essa
experiência, porque várias respostas eram meras repetições do que algumas professoras
diziam para eles (cochichos). Posteriormente, os professores ficaram na sala apenas como
espectadores. Na atividade com as ilustrações dos jornais, obtive melhores resultados, pois as
crianças foram mais espontâneas.
Em outras oportunidades, aproveitei as atividades dos alunos que envolviam
colagens de gravuras de livros e revistas velhas. Em cada trabalho, indagava sobre a poluição,
preservação, natureza, fauna, flora, reflorestamento, vegetação, recursos naturais da aldeia.
Esses registros estão mais detalhados no Capítulo 5.

38

Ainda com os alunos, obtive não só a oportunidade de intervir, por meio das
atividades escolares que planejei e executei, detalhadas no Capítulo 5, mas durante as aulas
nas relações de ensino e aprendizagem, entre eles e seus professores. Não estruturei um
roteiro rígido de entrevista para eles. Apliquei a entrevista livre, com foco na EA
(APÊNDICE B). A dinâmica das entrevistas com os alunos variou conforme a série e
respectiva faixa etária. Em algumas situações, o professor intervinha para deixar o
entrevistado mais à vontade, fato comum entre as crianças pequenas. Algumas se recusavam a
participar. Visando à caracterização da unidade escolar, apliquei um questionário junto à
diretora da escola (APÊNDICE E) sobre a identificação, dados gerais, histórico, direção e
colegiados e as práticas pedagógicas dos professores.
A análise dos dados e de seus conteúdos será expressa a partir de agora.
Professores e alunos ficaram muito à vontade para as filmagens de clipes e fotografia;
empolgaram-se, demonstrando muita satisfação com as gravações. Utilizei largamente o
sistema fotográfico, porque as fotografias “[...] dão-nos fortes dados descritivos, são muitas
vezes utilizadas para compreender o subjectivo [...]”. (BIKLEN, 1994, p. 183). Os textos
produzidos com base nelas refletem palavras não ditas pelos sujeitos. As fotos complementam
idéias não verbalizadas.
Quando formulei as principais perguntas, nas entrevistas semi-estruturadas,
pertinentes a práticas pedagógicas, de enfoque ambiental, conteúdo do segundo questionário
(APÊNDICE D), a maioria dos professores preferiu responder particularmente, em sua
residência, exceto uma professora, que me solicitou que a entrevistasse. Essa experiência e as
demais consolidadas durante a pesquisa de campo subsidiaram-me ao entendimento de que o
mobilizador da educação indígena é a questão da diversidade étnico-cultural. Foi com essa
constatação que pude desprender-me, um pouco mais, da escola não diferenciada e deixar de
almejar, encontrar naquela, o modelo que tinha da convencional, cristalizado durante os meus
23 anos como profissional do magistério. Passei por uma mudança de paradigmas, visto que
existem diferenciações que desconhecia. Mesmo assim, ainda me senti confusa, o que me
ocasionou certa insegurança. Isso decorre da não-superação do modelo ocidental de escola e
que o próprio sistema educacional insiste em fazer nas comunidades indígenas. Embora com o
aparato legal, desacordado de tal realidade, apenas encontrando ressonância no discurso das
leis, de maneira imperativa, prevalece uma educação escolar indígena que não leva em conta
as especificidades socioculturais dos alunos. Inexiste capacidade técnica para orientar os
professores, visando ao ensino intercultural e o saber desses recursos humanos é
desconsiderado.
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Para pensar as práticas pedagógicas em EA como referência, examinei um
conjunto de “cartinhas”,11 escritos e desenhos das crianças, enfatizando elementos culturais e
ambientais dos tapeba. Elas eram produzidas espontaneamente, uma vez que não houve
solicitação da minha parte nem de seus professores. É interessante observar como os
elementos (árvores, ocas, maracas, casas, nuvens, lagoa, índio, criança, chuva) dos desenhos
repetem-se e fazem parte da aldeia. As cartinhas foram-me entregues, em dias diferentes,
algumas por meio de portadores, outras crianças as recolhiam dos coleguinhas, para depois
me entregarem. Isso acontecia durante as aulas, ou após estas. Algumas produções vinham
prontas de casa, e traziam o nome do autor, idade e série; outras, não. Em sua maioria, não
possuíam texto gráfico, além dos dados pessoais. Em geral, traziam paisagens da aldeia.
Cheguei a receber 22 exemplares em única manhã.
Em todas as intervenções, os sujeitos pesquisados criaram um clima acolhedor e
de confiança, deixando-me à vontade. As atividades relatadas até aqui são apenas um anúncio
do que está mais bem explorado no Capítulo 5. A temática ambiental fez-se marcadamente
presente nas aulas de campo,12 aulas culturais e nas atividades extracurriculares.
As aulas culturais nem sempre ocorreram em sala de aula, mas, em geral, foram
ao ar livre. Antes de iniciá-las, todos os alunos se concentravam em um mesmo local, a sala
do pré-escolar, por ser a maior da escola. É um ambiente destinado ao funcionamento de duas
salas, mas na realidade só atende a uma série por turno. Alunos e professores aguardavam
juntos. A base para essas aulas é o sentido do coletivo em que primam pelos conteúdos
culturais dos tapeba. Numa dessas ocasiões, trabalharam a língua tupi, na peça dos ensaios
para a Feira Cultural e Festa da Carnaúba de 2006. Quem não participava dos ensaios ficava
como espectador da dramatização: O Brasil fala o Tupi e não sabe.
As aulas de campo envolviam dramatizações, músicas, brincadeiras infantis
indígenas, de peteca, atividades de limpeza nas áreas da aldeia, aguarem suas plantas, passeio
pelo entorno da escola, por exemplo. Peteca, em tupi, significa golpear ou bater com a mão
espalmada. Ao final das aulas, os participantes ficavam descalços, para sentirem a força da
natureza nos pés, e dançavam o toré.

11

Durante a pesquisa de campo, recebi trabalhinhos das crianças, dobrados em forma de cartinhas, ou nos
envelopes também confeccionados por elas. Daí, a denominação de cartinhas.
12
São realizadas extra-classe, no âmbito escolar ou em seu entorno, e objetivam trabalhar a cultura e o meio
ambiente tapeba: músicas, danças, artesanato, espécies nativas. As aulas culturais podem ser também de campo,
pois deixam o prédio escolar e deslocam-se para seu entorno, com vistas a trabalharem aspectos de sua história,
por exemplo, daí as atividades ocorrerem no Pau-Branco. Nesse caso, as exposições didáticas acontecem com
base na realidade concreta. Dependendo do conteúdo e metodologia adotados, elas podem ocorrer no interior da
escola ou não.
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Algumas atividades das aulas de campo estiveram centradas na preocupação em
limpar o meio ambiente do Pau-Branco, localizado às margens da lagoa da aldeia. Com essa
compreensão, os alunos da 3ª e 4ª séries assumiram a limpeza de uma oca utilizada por outra
escola, durante a última Feira Cultural. O trabalho desenvolvido fora da escola, na
comunidade, contou com as orientações da diretora, previamente, e de duas professoras (1ª
Série e Pré-Escolar) também durante o processo, além da adesão dos alunos.
O lixo foi separado da seguinte forma: um saco para caixas, um para vidro, um
para plástico e outro para folhas. Professoras e alunos trabalharam na atividade, aproveitaram
para limpar toda a área do Pau-Branco. O lixo que não pôde ser separado foi queimado dentro
de um buraco feito para isto. Há elementos da EA nessa atividade: conscientização da
importância da limpeza da área do Pau-Branco, reciclagem da coleta seletiva do lixo,
discussão das conseqüências do lixo para a Lagoa e valorização do ambiente. É fundamental
enfatizar a responsabilidade do aluno para com a comunidade em que vive. (CURRIE, 1998).
Reconheço a Feira Cultural e a Festa da Carnaúba como verdadeiras aulas
“extraclasses”.
Crianças e adolescentes acompanham a diretora da escola mata adentro. Não andam
muito até encontrar as ocas cobertas de palhas de carnaúba onde trocam a farda
escolar pela tanga, o cocar, os colares, as pulseiras, também feitos a partir da
carnaúba [...] “Um dos nossos projetos anuais é a Festa da Carnaúba, que ocorre
geralmente em outubro. Nossos alunos respeitam essa árvore tão importante para
nosso povo” [...]. (FAHEINA, 2005, p. 10).

Para o coordenador do Projeto Carnaúba nas Escolas, da Secretaria Municipal de
Gestão e Promoção da Educação, de Caucaia, a Feira teve como ponto alto “a aprendizagem
dos alunos nas áreas da linguagem, códigos, ciências naturais e o incentivo à preservação do
meio ambiente”. Sendo assim, apresento como ilustração o depoimento de um professor
indígena tapeba, por ocasião da Feira Cultural de 2006. Ele afirmou:
Agradeço aos professores pelas ajudas que deram. Tudo que tem aqui foi com essa
ajuda. Os professores indígenas devem conscientizar-se dos seus direitos e deveres.
Agradeço aos alunos e pais por compreenderem que a educação não acontece só
entre quatro paredes. Com a globalização, não é só os índios que sofrem, os outros
também. (PROFESSOR INDÍGENA TAPEBA, 2006).

A Feira Cultural é uma aula que faz parte do currículo e compreende assuntos da
realidade indígena onde são destacados: as danças, as pinturas, o artesanato, conhecimento
das espécies vegetais, as plantas medicinais, a preservação das matas. São conteúdos
trabalhados teoricamente e na prática, ininterruptamente, por três dias. Diferentemente de
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outras aulas, as da Feira Cultural são previamente planejadas, aproximadamente um mês
antes, e discutidas com os alunos, estimulando a sua participação. Levando em conta este
aspecto, a avaliação escolar integra os conteúdos desse evento, inclusive nos estudos e
questionamentos das provas. A experiência pedagógica é também avaliada pelos seus
organizadores. Trabalhar cultura sob a perspectiva dos tapeba faz parte do conteúdo das
escolas diferenciadas e a prática dos antepassados reafirma o compromisso com o resgate
cultural.
Com o objetivo de ampliar o campo investigativo, a respeito da etnia tapeba,
busquei interlocutores institucionais, como a Secretaria de Educação Básica, Núcleo de
Educação Escolar Indígena, da Arquidiocese de Fortaleza, e Associação Missão Tremembé.
Seus representantes subsidiaram-me com informações acerca da educação, movimentos de
luta pela terra e escola diferenciada, retomadas de terras por posse não legalizada,
lideranças,13 em que procuram ter suas terras de volta, pacificamente.
A coleta de dados para a análise das práticas pedagógicas em EA dos professores
tapeba inclui a liderança indígena, os professores e os alunos. Especificamente, os professores
foram previamente selecionados com base nos seguintes critérios.
– estar lecionando no 1º segmento do Ensino Fundamental;
– ter participado do Curso de Magistério Indígena Diferenciado, de nível médio;
– ser indígena (uma característica da escola diferenciada indígena); e
– residir na aldeia.
A opção por investigar professores que atuam no 1º segmento do Ensino
Fundamental decorre do grande desafio que é a inexistência do 2º segmento e do Ensino
Médio na maioria das escolas diferenciadas indígenas. Ainda prepondera a oferta de
matrículas de Educação Infantil a 4ª série nas escolas indígenas cearenses. Quanto aos demais
itens, as propostas decorrem das experiências bem-sucedidas no País, quando o professor
reside na aldeia.
Além dos professores, contei com a participação dos alunos nas diversas sessões
de observação das atividades pedagógicas, em sala de aula, nas aulas de campo ou no estudo
de seus próprios documentos e material escolar. A aproximação gradual com esses segmentos
foi acrescida por pesquisa documental, consulta a publicações, censos, livros didáticos, dentre
outras fontes. Estabelecida a colaboração, destacada com a efetiva interação deles comigo,
13
Representantes da comunidade indígena que fazem a mediação nas relações políticas internas e externas. São
líderes. A nomenclatura faz parte da neolíngua do indigenismo. Substitui os termos anteriores caciques e tuxaua.
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celebramos laços de amizade, propiciando o convite para participação em diversas atividades
extracurriculares da escola, por exemplo, a Festa de Confraternização, realizada em 19 de
dezembro de 2006. Firmei o compromisso de retornar à aldeia Lagoa II, com os resultados da
investigação, e de freqüentar alguns eventos escolares no ano de 2007.
A liderança indígena, coincidentemente diretora da escola, constituiu-se numa
informante de importância, por ter sido protagonista na história da luta pela escola
diferenciada tapeba. Fez relatos orais de fatos, sistematizados com uso da memória e
imaginação, não apenas sobre a sua etnia, como também a respeito do surgimento da escola
diferenciada.
A oralidade é uma das antigas formas de comunicação dos indígenas. Na sua
história, são consideradas as tradições orais e a memória como fontes privilegiadas para estas
sociedades. Preservam a identidade com a oralidade, o uso de narrativas míticas, relatos,
cantigas. Durante anos, a história é contada, recontada, renovada. A história oral favorece a
recuperação e preservação dos valores tradicionais indígenas e valoriza a identidade cultural.
Entre os tapeba, destacam-se as lendas da Iara, do Curupira, da Jurema e do “cajueiro dos
fatos”. As histórias e lendas citadas envolvem a preservação da natureza, divulgadas na
comunidade. O uso da história oral possibilita o conhecimento de fatos corriqueiros do
cotidiano e das tradições indígenas.
O tema preservação do meio ambiente é desenvolvido no cotidiano infantil
mediante a valorização da fauna [(“é a parte da natureza relativa aos animais”) e da flora (“é a
parte da natureza relativa à vegetação;”) – (BENITES, 2001, p. 39)], contextualizada no
mundo da aldeia. Em uma das conversas com a liderança, ouvi relatos sobre algumas dessas
histórias:
É uma lenda que a mãe fala para a criança não fazer xixi dentro da água, a mãe
d’água vem e pega a criança. O curupira, se maltratar os animais, ele faz a pessoa se
perder na mata. Ele é defensor da natureza. São formas de proteger a natureza.
Quando eu era criança, a minha mãe usava essa maneira de preservar. Fazer xixi e
cocô dentro d’água não podia, para preservar a natureza, eles não tinham
conhecimento. É o mesmo que a história do “cajueiro dos fatos”. Ele existia aqui em
frente de casa. Tinha um cajueiro, quando alguém de fora entrava na aldeia, saía
uma voz “Eu caio”. É verdadeira a história. Se a pessoa dissesse “cai”, caía um fato,
parecido com fato de animal. A pessoa desistia de passar, ou então pedia ao meu avô
para passar. Pediam socorro. É ver como o próprio espírito da natureza para
proteger. É uma proteção, a pessoa voltava assombrada e corria. Na volta da Jurema,
tinha um pé de jurema muito grande, geralmente onde tem pé de jurema aparecem
visões. Um pé de jurema é uma porta de entrada com outro mundo, o mundo do
encantado. E assombrava, aparecia o bezerro, cachorros grandes. O pessoal não
conhecia, tinha medo. A estrada foi feita em 1958 e tiraram a jurema para fazer a
estrada. A pedreira fica bem na volta da jurema. Era uma curva a volta. Dá a
impressão que a jurema vai voltar e vai castigar quem cortou ela. Talvez esteja no
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livro dos Tapeba. Mas no livro novo tem, do Magistério. (LIDERANÇA E
PRESIDENTE
DA
ONG
CONSELHO
DE
DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO JARDIM DA NATUREZA).14

A respeito das narrativas, identifiquei outras referências na publicação “Arte e
Cultura Comunidade Indígena Tapeba Lagoa II”, de 2005, de vários autores .Este material foi
adotado no “Curso de Informática Vivenciando a Cultura Indígena”, realizado pela escola que
pesquisei. À guisa de complementação, sobre a lenda da jurema,
Em 58 havia uma jurema preta que aparecia, vários encantos como besouro,
cachorro dos olhos de fogo, lençóis. [...] Até hoje as pessoas lembram e contam essa
lenda. Foram arrancadas várias juremas pretas por medo dos encantos que havia
nelas. (SOUSA, 2005, p. 8).

E sobre o “cajueiro dos fatos”, Sousa (2005, p. 8) acrescenta “[...] por medo,
ninguém passava depois das seis horas perto do cajueiro, que foi cortado [...] mais brotava
novamente, até mesmo os índios mais sábios tinham um certo medo do poder dos encantos”.
O Curupira é uma lenda indígena, não específica dos tapeba. Criado para guardar
a fauna e a flora, respeita quem cuida da natureza. Um professor tapeba contou em entrevista
que seu avô “tirava carvão na mata à noite e depois descansava, o Curupira fez medo a ele.
Levantou ele”. Seu avô prometeu não fazer mais isso, não cortar mais. Segundo o professor:
“No Pau-Branco, decidimos não cortar mais árvores de lá. Para fazer as ocas usam coaçu, a
carnaúba, o sabiá, o marmeleiro, o tiririca. Essas são historinhas para preservar o meio
ambiente. Até hoje são contadas pelos mais velhos”. A lenda do Curupira, a priori, uma
estratégia para as crianças indígenas protegerem as matas, com o processo educativo,
aprendem a ter atitudes de irmandade com todos os seres nela existentes. Para Sodré (1988, p.
152), a de “uma cosmovisão de grupo que torna essencial a confraternização com plantas,
animais e minerais”, tal qual o negro. Segundo o autor, a mata é um lugar de encantamento.
Para realçar o caráter pedagógico das lendas e mitos indígenas na EA, na opinião
de Sato (2004), as lendas e mitos indígenas constituem preciosa fonte de conhecimento em
sala de aula. Suas histórias são tentativas das sociedades indígenas

compreenderem a

natureza e podem ser usadas nas cidades grandes, porque ligadas à cultura brasileira.
De fato, a natureza faz-se presente no cotidiano indígena, nas narrações de
histórias pelos pais, professores e mais velhos, não apenas no sentido “utilitarista”, nem
14

Esta ONG foi fundada em 1998, pela ONG Visão Mundial. Desenvolve um trabalho com a Comunidade
Tapeba promovendo a unidade da etnia. Dentre suas atividades, destaca-se o futebol, que conta com a
participação dos jovens. Ele integrou os tapeba com outros povos indígenas e fortaleceu os laços entre as aldeias,
na opinião de sua presidente.
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somente em suas lendas e mitos. Cabe recordar que, por ocasião das comemorações do Dia da
Criança, de 2006, da escola tapeba, a sala de aula era decorada com um cartaz que dizia: “Ser
criança é ter a pureza da natureza e ser a esperança de um futuro melhor”. Simbolicamente, a
natureza é refletida na sabedoria ambiental indígena, como algo puro e intocável, que deve ser
respeitado, para tanto, retrata o Curupira, o cajueiro dos fatos como seres encantados. Além
das histórias, outros itens decorativos mencionam o meio ambiente. Na sala de educação
infantil, por exemplo, um cartaz diz: “Cuidando do meio ambiente”, e listava atitudes que
devem ser praticadas: Não fazer desmatamento; Evitar pôr lixo em rios, lagoas, lagos e
praias; Conservar o ambiente da casa, da escola e da rua limpo; Não fazer queimadas; Onde
não há coleta, enterrar o lixo longe das fontes de água. Muitas dessas ações eram repetidas
pelas crianças durante as aulas, e também, em algumas atividades que realizei, destacadas no
Capítulo 5.

2.3 Tapeba, um povo forte: etnia das mais representativas do Ceará

Ser índio é ser guerreiro.
Lutar pela demarcação preservando a natureza.
(Cartaz em sala de aula tapeba).

Caucaia, Município do Ceará, situado a 10 km de Fortaleza, não se distancia do
cenário nacional na questão da diversidade populacional. Inicialmente chamada de Vila Nova
de Soure, após ser considerada o aldeamento de Nossa Senhora dos Prazeres, tornou-se
Caucaia, nome dado em homenagem aos índios. Caucaia significa “mato queimado”, na
língua tupi. “[...] a atual cidade de Caucaia surgiu a partir de um aldeamento jesuítico,
inaugurado em 20 de outubro de 1741, para concentrar sob a vigilância dos brancos, os índios
que habitavam aldeias vizinhas.” (O POVO, 05 abr. 2006). Em seu contingente de habitantes,
encontram-se os povos indígenas, da etnia tapeba, composta de 17 comunidades (Lagoa dos
Tapeba I e II, Jandaiaguaba, Cutia, Lagoa dos Porcos, Capoeira, Trilho, Lameirão, Vila dos
Cocos, Ponte, Cigana, Itambé, Jardim do Amor, dentre outras). É a mais numerosa etnia
cearense, com população ultrapassando 5.741 índios. (FUNDAÇÃO NACIONAL DA
SAÚDE, 2006).
A cidade de Caucaia cresceu, mas o povo tapeba continua resistindo e mantendo
parte de seus costumes, vendo muitas vezes “desmerecerem” sua cultura, retratada pelo
processo da homogeneização cultural, como as demais etnias brasileiras. Segundo a
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Professora

Joyciane B. de Menezes, durante o minicurso Direito Ambiental Indígena,

promovida pelo MUNDO UNIFOR15 de 2006, os tapeba, juntamente com os tremembé
(índios de Almofala-Ceará), “abriram espaço para a demarcação das terras indígenas”.
Ressalta ainda que 11% do Território Nacional está reservado para uso dos povos indígenas.
“Terra demarcada, vida garantida”, é o lema tapeba.
Expressões manifestadas por esse povo, textualmente ou em práticas eventuais,
fazem com que sintam-se fortes e distintos das demais etnias cearenses. Possuem a marca de
“povo forte”. Consideram-se assim; esse é símbolo que permite o seu reconhecimento, não
apenas no cenário local, mas também estadual e nacional.
Em pesquisa na Internet, nos sítios16 que enfocam a temática indígena brasileira,
no ano de 2006, em sua maioria, não verifiquei realização tapeba. Exceto a da Universidade
de Brasília (UnB), que tratava da sua demarcação de terra, embora existam vários exemplos,
como a Festa da Carnaúba (evento anual para reafirmar as origens da etnia tapeba), a Feira
Cultural. Creio que a constatação não é restrita aos tapeba, mas aos povos indígenas
cearenses. Embora as etnias do Ceará tenham concretizado várias ações, como, por exemplo,
a XII Assembléia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará, em novembro de 2006, no período
de pesquisa, encontrei apenas notas em jornais de circulação no Estado (O Povo e Diário do
Nordeste) tratando da demarcação das terras dos pitaguary (de Maracanaú e Pacatuba),
homologada no dia 14 de dezembro de 2006 e do I Encontro de Mulheres Indígenas
Cearenses. A respeito do livro “Memória viva dos índios Tapeba – terra demarcada, vida
garantida” (TAPEBA, 2000), constatei diferentes textos que afirmam essa posição política de
luta pela terra representada em crenças e atitudes, tais como a criação do Centro de Produção
Cultural e do Memorial Tapeba Cacique Perna de Pau, anexo ao Centro. Suas conquistas, no
entanto, apresentam pouca visão pública, apesar da luta e feitos .
TAPEBA
Povo forte!
Somos fortes porque lutamos pelos nossos ideais.
Pelo resgate de nossa cultura.
Por nossa terra que é nossa maior herança deixada por nossos antepassados. [...]
Tapeba!

15
É um evento promovido anualmente no mês de outubro pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), com
apresentações diárias de palestras temáticas, trabalhos científicos, minicursos, feiras, exposições, dentre outros.
16
Disponível em: <http://www.anovademocracia.com.br>; <http://www.cedefes.org.br>; <http://www.ipp.uerj.
net>; <http:// www.cimi.org.br>; <http://tupiniquim.org.br>; <http://socioambiental.org>; <http://www.laced.
mn.ufrj.br>; <http://www. unesco.org>; <http://www.trabalhoindigenista.org.br>.
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Somos um povo forte que lutou para ter seu direito de ser reconhecido como índios
fortes que lutaram e ainda iremos continuar lutando pelo direito de um lugar ao sol.
(EDUCADOR LAMEIRÃO, 2000, p. 8).

Na mesma concepção de identificarem-se como fortes, tratando da história da
escola tapeba, uma liderança expressa-se sobre um dos objetivos da escola diferenciada
indígena, que existe “para pôr em prática a sua verdadeira identificação: SER ÍNDIO E SER
FORTE”. Ainda sobre a luta pela terra, há registros como este, a seguir.
Nosso povo Tapeba é um povo forte, várias vezes nos reunimos e fizemos diversas
retomadas para garantir aos poucos a nossa terra; só assim garantimos a
sobrevivência e a moradia para nosso povo. Todas as lideranças continuam lutando
para o governo demarcar as nossas terras, sabemos que é uma grande luta, mas não
iremos desistir, pois sabemos que é o sonho de cada povo ver a sua terra demarcada,
homologada, desentruzada. Só assim viveremos felizes com o nosso povo. (SOUSA,
2005, p. 6).

A expressão “Tapeba povo forte” consta também em cantos tradicionais indígenas
cantados pelo Coral Kurumins Tapeba, que gravou um CD, produzido em 2005. Destaco os
cantos “Índio Guerreiro” e “O Forte Guerreiro” (ANEXO D). Além da composição musical,
para finalizar essa amostra, durante a aula cultural de 10 de novembro de 2006, indaguei às
crianças da 1ª a 4ª série: Por que é importante ser índio tapeba? E obtive várias respostas:
Porque protege as terras;
Somos povos fortes e guerreiros;
Para proteger a mata dos brancos, lutar pelos nossos direitos;
Para fazer as casas.

Encontrei semelhanças nos discursos dos professores, alunos e lideranças.
Algumas delas ao serem entrevistadas: “Porque lutar é preciso desistir jamais” (PROFESSOR
TAPEBA); “Pela luta, pela resistência, é a identidade indígena” (LIDERANÇA TAPEBA).
Recorrendo à história desse povo forte e guerreiro, é possível perceber a origem
da sua força e organização, que fazem dos tapeba, “uma referência no movimento indígena”,
opinião de Weibe Tapeba, uma das lideranças deste povo.
A história da etnia tapeba relatada a seguir, mostra sua sobrevivência heróica ,
porém sofrida pela discriminação e contestação quanto à identidade indígena.

47

2.3.1 Pelas margens da lagoa da Pedra Chata

Na Lagoa dos Tapeba
“Antigamente tinha uma pedra no meio da lagoa.
Nela aparecia uma moça de cabelos longos. Ela era
muito bonita, linda como a água. Essa moça era encantada..
mas um dia quebraram a pedra e desfizeram o encanto”.
(FRANCISCO ANTONIO TAPEBA).

Os tapeba são descendentes dos índios cariri, potiguara e tremembé, povos
indígenas que habitavam o Brasil em 1500. A origem e a evolução do povoamento do Brasil
consideram os troncos jê e tupi responsáveis pelas principais características das sociedades
nativas pré-cabralinas. Marin (2000) assinala que o tronco tupi, formado por sete famílias,
dispersou-se na direção da orla marítima, por extensa área, compreendida entre o Rio Grande
do Sul e o Ceará. Apesar dos pontos de divergência entre os estudiosos, o autor considera que
esta é a tese mais aceita.
Esses dois grandes grupos se subdividiam, à medida que se expandiam no
território, constituindo vários outros grupos tribais. No domínio litorâneo, os tupi e os guarani
derrotaram e expulsaram os demais grupos habitantes daquelas localidades. Fatores como
técnicas de agricultura, de produção de cerâmica, de habitações bem construídas, de canoas,
mais bem organizadas e uma boa estrutura para defesa e ataque favoreciam a dominação.
Marin (2000, p. 26) traz mais informação sobre a representação dessa luta pelos tupi:
Aos povos vencidos eles atribuíram o apelido de tapuia, que na língua tupi significa
selvagem, inimigo bárbaro. Quando fizeram seus primeiros contatos com os
portugueses, os Tupi transmitiram a eles o seu desprezo pelos tapuia, sentimento
este incorporado pelos recém-chegados, que usavam a expressão tapuia para
designar qualquer grupo não pertencente ao ramo Tupi.

As pesquisas mostram, no entanto, o quanto foi difícil os tapeba se afirmarem
como povos indígenas pertencentes à Nação Tupi.17 Etimologicamente, tapeba é uma palavra
tupi. Caucaia e suas localidades, seus distritos, são vocábulos que também se originam do
tupi: Capuan, Jurema, Tabapuá, Icaraí, Iparana. A legitimação da identidade étnica não foi
equacionada

facilmente.

Recentemente,

passaram

a

ser

reconhecidos

tapeba.

O

reconhecimento ocorreu paulatinamente, com a ajuda da Arquidiocese de Fortaleza. Antes da
década de 1980, conforme registros da FUNAI, inexistiam índios no Ceará. Vejamos, a
seguir, contribuições importantes na formação dessa consciência.
17

A palavra Nação foi substituída pelas palavras povo e comunidade.
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Maria Amélia, da Associação Missão Tremembé, durante a Semana dos Povos
Indígenas (1997), em debate promovido pelo O Povo, com representantes de várias entidades
sobre a situação das comunidades indígenas no Ceará, resume:
[...] Os Tapeba são Tupi; têm a marca Tupi. Eles são o que chamam hoje Potiguara.
São das famílias Potiguara e Cariri. São muito mais Potiguara. É preciso acreditar.
Se não acredita, não adianta. O nome Tapeba não é o nome original deles. Os
Tapeba incorporaram o nome de uma lagoa, onde eles resistiram. Na hora em que
reivindicam seus direitos, eles passam a se chamar Tapeba. Mas eles são do grupo
Potiguara. Não se pode dizer que eles não existem. Eles têm uma marca indígena
muito forte. (NOCRATO, p. 15, 19 abr. 1997).

Pesquisa de Barreto Filho18 (1993) cita que os tapeba são o resultado de um lento
processo de individuação técnica das quatro sociedades indígenas originárias, potiguaras,
tremembés, cariris e jucás. Para os tapeba, a sua origem, como etnia, ocorreu com a fuga dos
índios potiguara, cariri e tremembé, das regiões litorâneas e do sertão cearenses à procura de
terra férteis e de acesso difícil. Fugiam dos invasores portugueses.
Para delimitar uma idéia geral do modo de vida dos tapeba, antes do aldeamento,19
convém partir de informações oferecidas por eles próprios. Elas dizem respeito a línguas
faladas, situação das terras, formas de sobrevivência e tradições. (TAPEBA, 2000). Os tapeba
moravam em ocas no mato, feitas de barro e palha, portas feitas de talos. Com o crescimento
das aldeias, alguns indígenas partiram para outras localidades de Caucaia. Os que foram
deixaram ao seu povo a cultura indígena para fortalecer a luta. “Sua cultura é constituída da
pesca, da caça, da plantação e do fabrico do carvão, como meios de sobrevivência e garra para
continuar sua luta”, – o isto é o que expressam o Cacique Alberto e a professora tapeba
Lucilene. Era uma vida dedicada à terra.
Cultivavam roças, uma das principais fontes de sobrevivência desse povo,
plantavam bananeiras, ateiras, sirigüeleiras, cajueiros e muitas outras árvores frutíferas, além
do feijão, arroz, batata e mandioca. “Um pé de mandioca era tão grande que dava para comer
durante três dias. A pesca era tão boa, que com três lances de tarrafa nós enchíamos dois urus
de peixe”. (Relato do pajé Zé Tatu).
Da terra, aproveitavam tudo, faziam cal de casca de ostra, das ervas (raizes de
angélica, língua-de-vaca, rabo-de-tatu, alfavaca, manjericão) produziam remédios. As ervas
18

Fez trabalho antropológico da área indígena tapeba, em 1984, transformado em relatório publicado no Diário
Oficial da União.
19
Representou a estratégia missionária dos padres jesuítas, da Companhia de Jesus, junto aos indígenas do
Brasil, uma adaptação ante a reação dos índios à catequese. No século XVIII, todos os aldeamentos foram
transformados em vilas pelo Marquês de Pombal (SILVA, 2006).
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curavam por meio dos chás e banhos, aliados a orações. Esse era o principal trabalho do
curandeiro, o pajé. Os tratamentos serviam para a cura de inflamação de ferida, dor de cabeça,
hemorróidas, dor de dente, trombose e para limpar o sangue. Para cada uma dessas doenças
havia receitas. Os índios faziam uso de recursos naturais de forma sustentável.
Levando em consideração critérios, acepções e definições, às vezes mesclados,
nestes, prepondera a dimensão cultural refletida não apenas em fontes documentais, mas
também em relatos em que se destacam os interesses pela auto-afirmação e conquista de
direitos sociais e territoriais. A exaltação desse aspecto não está dissociada das lutas pela
identidade, do direito à diferença, assegurado constitucionalmente.
Para os povos indígenas do Ceará, cultura é muito relacionado à tradição, aos
costumes, ao artesanato. O conceito de cultura dos índios é “recortado” na academia, opina o
professor Kleber, doutorando de Ciências Sociais – UFC, que está pesquisando “O toré”, do
Povo Jenipapo-Kanindé, de Aquiraz, por ocasião do I Encontro de Ciências Sociais, em 2005.
Afirmou: “Para o próprio índio, se ele estiver com a indumentária é índio, quando está com
roupa comum considera-se índio aculturado”. No que se refere à cultura Tapeba, eles assim
definem:
CULTURA
Temos o tucum, que serve para fazer saias.
As palhas de carnaúba, que servem para fazer vassouras.
Temos também as sementes, que servem para fazer colares e pulseiras.
(PROFESSORA TAPEBA, LAGOA II).

Até recentemente, a presença indígena era ignorada no Ceará. Silva (2006) ilustra
o fato, ao dizer que ainda hoje é muito freqüente a afirmação de que não existem mais índios
no Nordeste. Para muitos, o movimento indígena nordestino é um “disfarce da luta pela terra”,
”encenação,” legalmente apoiado pela Constituição em vigor. Conforme a autora, a
Constituição expressa uma conquista , e não uma cortesia de um “Estado dadivoso”.
Até pouco tempo atrás, o Estado do Ceará, assim como os do Piauí e do Rio Grande
do Norte, eram dados pelos registros da FUNAI e pelos levantamentos produzidos
por antropólogos e missionários, como os únicos do Brasil em que inexistiam índios.
No Ceará, entretanto, a presença indígena deixou de ser ignorada – ou melhor,
passou a ser considerada – a partir da primeira metade da década de oitenta, quando
a então Equipe Arquidiocesana de Apoio à Questão Indígena – da Arquidiocese de
Fortaleza passou a atuar no município de Caucaia, zona metropolitana de Fortaleza,
Ceará, junto à coletividade dos assim denominados “Tapebas” – ou ainda
“Tapebanos” (que é uma locução adjetiva para “do Tapeba”, “da lagoa do Tapeba”),
ou mesmo “Pernas-de-Pau” (numa referência ao apelido de um ancestral de um
segmento dessa coletividade, ao qual comumente remontam ao traçarem sua
genealogia). (BARRETO FILHO, 1993, p. 3).
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A respeito da idéia do desaparecimento de índios no Ceará, Aires (2000) indica
que esse fato ocorreu desde a segunda metade do século XIX, com as declarações de políticos
e da produção intelectual local.
A partir de 1757, o diretório pombalino (instituído pelo Marquês de Pombal) com
o objetivo de ocasionar o desaparecimento dos povos indígenas, impôs medidas tais como as
vilas em substituição às aldeias, a divisão comunitária de suas terras, a proibição da língua
nativa, passando o português a ser considerado a língua obrigatória nas escolas e povoações,
além de outras, uma nova ordem que diluiu “a população indígena na comunidade nacional”.
Em 1863, foi decretada a extinção da comunidade indígena na Província do Ceará,
tendo os índios desmentido a oficialização, através de correspondência enviada ao imperador
D. Pedro II. O Presidente Provincial reconheceu a extinção de povos indígenas no Ceará, ao
afirmar que não há mais índios nessa Província. Decreto estadual de 1863 extinguiu as
aldeias, proibiu a língua nativa e costumes indígenas. A partir dessa legislação, deu-se um
marco na história desses povos, proibidos de assumirem sua identidade, tornaram-se
“caboclos”: um “disfarce” para sua sobrevivência, explicando o suposto desaparecimento
étnico, como assinala Porto Alegre (2000). Ao lado disso, grupos étnicos perderam a língua
nativa, ao assimilarem outras culturas. (PACHECO, 1999). A aculturação tornou-os
indistintos do restante da população. A cultura originária foi sendo modificada, quase nada
restando de típico ou autêntico. No tocante à cultura,20 seu conceito não será aprofundado
neste trabalho.
Depois de longo percurso, chegaram a “uma grande e bela lagoa, com águas
cristalinas”. Ao seu redor havia árvores frutíferas e um carnaubal, onde a natureza falava mais
alto; neste lugar resolveram morar. Na lagoa, uma pedra chata inspirou o grupo a denominar a
nova tribo de “tapeba” (que significa pedra chata), antes Itapeva em tupi-guarani. A pedra
sumiu misteriosamente, segundo eles.

20

Defendo, no entanto, a concepção de cultura identificada como forma geral de vida de um grupo social, “com
as representações da realidade e as visões de mundo adotadas por esse grupo”. (MOREIRA; CANDAU, 2006, p.
94).
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Lagoa dos Tapeba

Passados mais de quinhentos anos, continuam argumentando que no Ceará não
existe índio (GALLEGO, 2004), sobretudo os poderosos políticos, posseiros de grande e
pequeno porte. Muitas famílias permanecem morando próximo a essa lagoa, atualmente a
Lagoa II, um marco histórico para a Comunidade Tapeba, no Distrito de Capuan (Caucaia).
Na década de 1980, os índios cearenses deram início a várias lutas, visando a conquistas e
recuperação de suas tradições e identidade.
A história dos índios Tapeba começa exatamente com a conscientização do próprio
povo indígena que vai a busca de uma liderança vindo então a ser reconhecida como
povo indígena. Foi dessa iniciativa do povo que a história de luta começa. O marco
da história Tapeba é a lagoa dos Tapeba, batizada assim por eles mesmos. Na lagoa
dos Tapeba, como contam os anciãos da aldeia, existia uma “pedra chata” assim
chamada [...]. ( TAPEBA, p.5, 2005).

O vocábulo “luta” é comum nas falas dos tapeba. Aires (2000) explica que o
termo “possui uma constatação política”, pressupondo o jogo de relações de poder, que exige
“um mínimo de organização coletiva” para a conquista de “direitos sociais e da cidadania”.
Não é à toa que se torna imprescindível à organização. “As crianças estão desde cedo
envolvidas na luta”. (PROFESSORA TAPEBA).
A discussão relativa à identidade indígena tapeba é ponto nevrálgico,
principalmente nos momentos em que são tratadas demarcação e homologação de terras,
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retomadas, expulsão de posseiros. Mesmo com alguns interesses contrariados, os efeitos do
reconhecimento da identidade tapeba, publicamente, em 1986, ocasionaram a identificação de
uma área de 4.675ha21 e 75km de perímetro, como propriedade indígena e o levantamento
fundiário dos imóveis rurais nela situados. Decorridos 20 anos, as terras foram demarcadas,
não homologadas. Das 15 áreas demarcadas pela FUNAI, no Ceará, foram homologadas
apenas as dos tremembé e pitaguary. O conflito fundiário permanece e os tapeba aguardam o
pagamento da dívida histórica, o reconhecimento do seu direito à terra, com a legitimidade
legal.
Mesmo com os “impasses” na definição de um grupo étnico, na clareza do
diagnóstico dos povos indígenas, têm-se várias conceituações, inclusive de cunho
antropológico. Caldeira (2007) é uma antropóloga que trata sobre a proliferação de
identidades indígenas, nas últimas décadas, os povos antes não reconhecidos como tal ou que,
considerados extintos oficialmente, anunciaram sua origem e reivindicaram direitos. A reação
social de suspeição e descrédito, indicando-os como “falsos índios”, fez com que fossem
objeto de discriminação e estabelecessem relação singular com sua origem pré-colombiana,22
para serem ouvidos.
Considerando as finalidades práticas na identificação étnica, visando a saber se as
etnias têm características indígenas, o Estatuto do Índio, Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de
1973, art. 3º, incisos I e II, elege critérios na definição de índio e de comunidade indígena. Os
critérios abrangem a raça, a cultura (características culturais), aspectos biológicos
(ascendência pré-colombiana), ao estabelecerem a definição de índio. O vínculo familiar e
cultural e o sentimento de pertença decidem quem é índio. Uma importante consideração
sobre a questão da identidade étnica é feita por Silva (2006, p.44)
Em suma, consideramos fundamental insistir na importância do entendimento do
conceito de identidade étnica. As últimas abordagens procuram libertar, de uma vez
por todas, a noção de identidade das idéias de permanência ou manutenção,
referências facilmente visíveis e constantes que escapariam às mudanças. Identidade
não é sinônimo de unicidade.

Pacheco (1995) acrescenta que “existe uma enorme discrepância entre dois
significados atribuídos à palavra índio”. De um lado, existe o do senso comum. De outro lado,

21
BARRETO FILHO, Henyo Trindade. Universidade de Brasília (UnB), dez. 1998. Disponível em:
<http://www. pegue.com/indio/tapeba.Artigo>.
22
Critério para reconhecer a identidade indígena, definir o índio brasileiro, baseado no Estatuto do Índio, Lei nº
6.001, de 19/12/1973 (art.. 3º, I). Há uma perspectiva integracionista na concepção deste artigo.
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o termo índio tem significado mais técnico, utilizado pelos antropólogos, advogados,
indigenistas, termo empregado administrativamente e em definições legais.
Na primeira acepção, “índio” constitui um indicativo de um estado cultural [...].
Todos carregados com um claro denotativo de morador das matas, de vinculação
com a natureza, de ausência dos benefícios da civilização [...].
Na segunda acepção, “índio” indica um segmento da população brasileira que
enfrenta problemas de adaptação à sociedade nacional em decorrência de sua
vinculação com tradições pré-colombianas. (PACHECO, 1995, p. 78).

Nesse processo de identidade indígena, Leff argumenta sobre o índio, na
complexidade do ser.
Esse ser, objeto de estudos antropológicos, revive no tempo atual transportando
seus tempos imemoráveis, reinserindo-se em seu território, relocalizando-se no
mundo globalizado a partir de suas lutas de resistência e de suas estratégias de
reapropriação da natureza. (2002, p. 216)

Chamando a atenção para a importância do território sobre a terra indígena tapeba,
dados de dezembro de 2000, do Instituto Socioambiental – no que diz respeito à situação
jurídica, a Portaria Ministerial n.º 967, de 24/09/97 (BRASIL, 1997b) – declarou a posse
indígena de 4.658 hectares (DOU, 25/09/97), de Caucaia, correspondente à faixa costeira,
Rodovia BR-222, espaço estratégico para a preservação cultural, incluindo área de
preservação ambiental, com lagoas, matas e manguezal. No momento, o reconhecimento
ainda não ocorreu, aguardando-se o desenrolar dos processos judiciais impetrados por grupos
empresariais, políticos e posseiros interessados nas terras.
Falta uma política séria que assegure o direito à terra de origem. Conta que, em
1980, época da primeira pesquisa na área Tapeba, constatou o direito a 30 mil
hectares. Em 1983, com outro levantamento, a área sofreu redução e passou para 18
mil hectares. Hoje, em 2006, a área é de apenas 4.658 hectares para uma
comunidade de 5.800 famílias. A demarcação dessas terras foi revogada, embora a
posse dos índios já foi confirmada com novo estudo (DOURADO TAPEBA,
representante da Articulação dos Povos Indígenas no Nordeste, Minas Gerais e
Espírito Santo – APOINME,23 1996 , p. 554).

Dada a reafirmação de suas origens, com destaque para a sua cultura, convém
proceder à apresentação da diversidade cultural desse povo.

23

Significa Articulação dos Povos Indígenas no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo.
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2.3.2 A diversidade cultural das comunidades indígenas tapeba

A imagem cultural dos tapeba é muito bem representada, não restrita ao toré, a
vestimentas e adornos, elementos de identificação quando se apresentam em público. A
caracterização do grupo é manifesta por meio de práticas tradicionais, em que se afirmam
como etnia. O toré representa uma arte para seu povo, “com seus cocares, vestes tradicionais,
a música e principalmente a dança sagrada e a pintura” (aluna tapeba da 3ª série). O toré tem
um sentido cultural e espiritual. Ele é o ponto alto na cultura tapeba. Enquanto dançam,
bebem o mocororó,24 própria para comemorações e rituais indígenas, por exemplo, os
batizados. No momento da dança, cantam músicas de sua composição. A música “Quem deu
esse nó”, retrata a memória da história tapeba, fala do nó (a escravidão) que se livraram
mediante a luta e sempre é tocada nos seus rituais sagrados. A música “Na Jurema Tem”,
criada após uma retomada, contou com a participação de todos os índios do Ceará, e
“Sustento da Nação” mostra que as comunidades tapeba se organizam, de mãos dadas, lutam
juntos. Pode-se perceber grande entusiasmo e forte emoção quando dançam o toré. As
músicas entoadas retratam reflexões dos indígenas sobre sua história, meio ambiente, sua
fauna e flora. Esse conjunto é contagiante sob o embelezamento da maraca,25 um dos
instrumentos usados, considerado “escudo cultural e espiritual”, como se observa:
O processo de preparo da maraca é um ritual cultural e religioso. Escolhemos a
melhor, a mais bela que ainda passa por um ritual de enfeite, adornos, para por
último ser consagrada, porque ela irá junto com nós exaltar, engrandecer os nossos
deuses que são dignos de receber o que há de melhor em nós e em nossas terras.
(PROFESSOR TAPEBA, LAGOA I E LAMEIRÃO).

A apresentação de danças conta com as lideranças e demais indígenas, incluindo
jovens e crianças de várias faixas etárias. O toré, exemplo de afirmação indígena, um símbolo,
é dançado em rodas. Na roda de dentro, menor, ficam o pajé e as lideranças, na outra, a
seguir, ficam os demais indígenas. A dança pode contar também com a participação dos
brancos, na segunda roda, a maior.

24

Bebida típica dos índios do Ceará, extraída do caju. Como se prepara: espreme-se o caju e coloca-se o sumo
em garrafas. Enterra-se durante 3 dias. Em três dias está pronto para beber. É usada em noites festivas ou em
alguma conquista do Povo Tapeba.
25
Principal instrumento musical tapeba, é usado para invocar os antepassados. Chama-se maracá nas outras
sociedades indígenas.
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O desenvolvimento cultural artístico, compreendido pela cultura material, contém
variados elementos na tradição tapeba. O artesanato compõe-se de adereços, colares, brincos,
saias, braceletes, cocares, instrumentos musicais e de caça. Parte desse material é
confeccionada com recursos naturais, extraídos das próprias aldeias, tais como sementes,
fibras de tucum, e matéria-prima da carnaúba. Seu artesanato tem tendências próprias, na
confecção de seus objetos e técnicas, “nosso artesanato é uma prova que existimos.”
(PROFESSORA TAPEBA DA COMUNIDADE CAPOEIRA). O artesanato é feito dos
recursos naturais e materiais disponíveis, a carnaúba é aproveitada em larga escala. A riqueza
maior encontra-se na variedade de sementes e nos produtos da carnaúba. A palha de carnaúba
é transformada em chapéus, cordas, cestos, bolsas.
A área indígena tapeba é composta de manguezal, utilizado para a pesca de
caranguejos e retirada da argila para a fabricação de potes, panelas, pratos, canecas, colheres e
jarros .
As culturas, em geral, e não apenas a arte, constituem os grandes alicerces de sentido
que permitem às comunidades humanas se auto-afirmarem, manterem-se,
argumentarem e mudarem. A arte está relacionada ao mítico, ao simbólico, ao
sistema de poder, ao terapêutico, permeando toda a vida social. No domínio da arte,
enfatiza-se o formal, a aparência, a imagem, como meio de expressão e vivência da
sensibilidade. (VIDAL; SILVA, 1995, p. 373-374).

A arte, somada ao terapêutico com uso de ervas medicinais, traz à medicina do
Povo Tapeba, segundo o livro “Memória Viva dos Índios Tapeba” (2000), receitas para dor de
dente, gripes, inflamação, dor de cabeça, hemorróidas, trombose.
Respeitando o contexto ambiental da aldeia Lagoa II, patrimônio cultural dos
alunos, professores e de toda a comunidade, anualmente são realizados a Festa da Carnaúba,
os Jogos Indígenas, juntamente com a Feira Cultural. Esses eventos reafirmam as suas origens
e promovem o intercâmbio das realidades culturais da etnia tapeba. A arte, a culinária e os
ensinamentos da cultura tapeba são tratados por estudantes e professores, encantando
visitantes e autoridades educacionais. Celebram a carnaúba, árvore considerada base da
economia e cultura do seu povo. Cada uma das doze escolas diferenciadas tapeba de ensino
fundamental e creche (única) montam ocas, com a fibra de carnaúba, para expor o seu
material, comercializando plantas medicinais, cosméticos, artesanatos e produtos de higiene.
Na oca da Farmácia-Viva Tapeba vendem óleo de juá, shampoo de babosa,
xarope, pomada para coceira e feridas, condicionador de cabelos, garrafadas. Todos são à base
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de plantas medicinais cultivadas no horto situado na Escola Diferenciada de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Conrado Teixeira, na Lagoa II.
Além dos eventos divulgadores da cultura tapeba, existe, desde 2005, o Centro de
Produção Cultural, “um espaço onde o povo Tapeba expõe a sua arte, afirma a sua identidade
e busca oportunidade de uma vida melhor”.26 O Centro está situado em Caucaia, oferecendo
uma diversidade de produtos culturais artesanais indígenas, que contribuem para o sustento
dos tapeba. Sua concretização foi resultado da parceria entre a Associação das Comunidades
dos Índios Tapeba, as ONGs Associação para Desenvolvimento Local Co-Produzido
(ADELCO) e Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés (FAP).
A produção cultural tapeba, nas publicações, conta com o apoio financeiro de
entidades e instituições, como a Pastoral Indigenista, da Arquidiocese de Fortaleza, da
SEDUC, dentre outras. Dessa associação, surgiram diferentes trabalhos.27 Atualmente, são
bem conhecidos e reavaliados elementos de sua cultura, através de vídeos sobre os eventos
Festa da Carnaúba, Feira Cultural e Jogos Indígenas, promoção da Associação dos
Professores Indígenas Tapeba (APROINT), da Associação das Comunidades Indígenas
Tapeba (ACITA) e da Secretaria de Educação Básica do Ceará (SEDUC).
Após compartilhar as peculiaridades culturais, destaco o setor econômico da
Comunidade Tapeba de Capuan, as atividades que garantem o sustento dos índios da Lagoa
II.

2.3.3 Economia tapeba: a realidade da Lagoa II

Carnaúba
Árvore
Radiante
Nativa
Altamente
Útil
Brasileira
Amada
(Acróstico contido em cartaz: Feira Cultural/06)

26

Folder “TAPEBA Centro de Produção Cultural”, 2005.
Aires (2000) menciona alguns deles: Tapeba: Resgate e Memória de um Povo (vídeo realizado por Eusélio
Oliveira e José Cordeiro); A Medicina dos Tapebas, sobre os medicamentos elaborados e empregados pelos
índios para a cura de várias doenças; Crenças e Pensares do Povo Tapeba (1989). Além desses, o governo do
Estado do Ceará publicou em 2000, o livro Memória Viva do Povo Tapeba de autoria dos Tapebas.
27
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Diante da variação topográfica e dos ecossistemas nas áreas habitadas pelos
tapeba, as atividades econômicas são baseadas nos recursos naturais disponíveis em cada
uma, praticamente extraídas do meio ambiente. Na área dos mangues, às margens do rio
Ceará, formados por água doce e água salgada, a fonte de renda é constituída pela captura do
caranguejo e camarão. Segundo o ISA (2001), o caranguejo não é mais o único ganha-pão dos
índios, pois as famílias estão sobrevivendo de produtos artesanais fabricados na própria
comunidade. A poluição do rio Ceará ocasionou o desaparecimento do caranguejo. O cacique
Alberto informa que há muito tempo o rio Ceará não abastece a comunidade, em virtude da
poluição: “Quem comer um peixe deste rio está arriscado a morrer”. Essa advertência pôde
ser fortalecida, nas respostas das crianças, durante algumas entrevistas, quando o assunto é a
poluição da lagoa, relacionada à existência ou não de peixes.
Se a água da lagoa estiver poluída, os peixes morrem.
Não poluir a lagoa e o rio; não pode sujar a lagoa, senão os peixinhos vai morrer.
Botar o lixo no saquinho do lixo, porque faz mal botar na lagoa. Os peixes morre.
A água não está poluída porque os peixes estão dentro.

Para algumas crianças, se a água da lagoa estiver escura e com folhas, está
poluída. Uma criança do Pré-II, de cinco anos, disse: “A Tia falou: os peixinhos morrem, vai
trazer doenças a poluição”. Os alunos compreendem a relação direta entre poluição da lagoa e
morte dos peixes, as conseqüências da água poluída. As crianças somente conhecem mais o
meio ambiente da aldeia em que vivem, ou seja, o entorno da escola. Sabem da existência de
lagoa, riacho e de um açude, em construção.
Na maioria das comunidades, há mão-de-obra livre no mercado. As mulheres são
empregadas domésticas, os homens trabalham na cerâmica (fábrica de tijolos e pedreira). A
fábrica de tijolos, a “cerâmica”, foi construída com mão-de-obra indígena

e possibilita

empregos para poucos índios.28 Hoje muitos indígenas trabalham fora da aldeia, nas fábricas.
Existe comercialização de peças artesanais de variados tipos, com destaque aos colares
comercializados no Centro Cultural Tapeba. Segundo uma liderança, “o colar é um troféu
cultural”. A venda de colares de sementes tem destino certo: o Centro Cultural Tapeba
(Caucaia), a Central de Artesanato do Ceará (CEART), em Fortaleza, e o Centro de Turismo

28

Segundo Weibe Tapeba, quando os índios passaram a fazer as retomadas das áreas dos tapeba que estavam
com os posseiros, as relações com o dono da fábrica foram afetadas, e isso ocasionou a redução do número de
funcionários indígenas.
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do Estado (EMCETUR), em Fortaleza, onde são vendidas máscaras de madeira, trabalhadas a
mão, em cerca de 30 modelos. As máscaras podem ser utilizadas como decoração rústica. A
venda de frutas da época, como caju, complementa a fonte de renda dos tapeba. O comércio é
realizado às margens da BR-222 , nas feiras livres e no centro de Caucaia e em Fortaleza.

Variedade de produtos da Farmácia Viva da escola

Ainda praticam a agricultura, como opção de sobrevivência e subsistência;
plantam milho, mandioca, feijão, macaxeira, jerimum, maxixe, quiabo, legumes, com rodízio
das famílias agricultoras, nas áreas de plantio, para não “cansarem” o solo. Não plantam como
antes, “porque falta dinheiro”. Essa é a opinião da diretora da escola investigada.
Duas atividades comuns no período de verão são o trabalho da palha da carnaúba e a
retirada de areia no rio.
A carnaúba é uma grande fonte de riqueza [...] além de oferecer empregos, todas as
suas partes são aproveitadas e utilizadas no nosso dia-a-dia. (PROFESSORES
TAPEBAS).

Indiscutivelmente, a carnaúba tem um lugar de destaque na economia e cultura
indígenas. A carnaúba era considerada uma árvore sagrada para os ancestrais, e, ainda hoje, os
índios tapeba a homenageiam anualmente. A Cartilha Carnaúba: um Convite à Luta,
produzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Instituto Sertão (2004), destaca o
artesanato feito da carnaúba, das palhas; do olho da palha, extrai-se o tucum, pó que se
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transforma em cera. Além dessa matéria-prima, os tapeba aproveitam a madeira para a
construção de bancos e ocas. As roupas são confeccionadas de suas palhas, bem como os
cestos, bolsas, adereços e cobertura das casas, sapatos, pisos. A carnaúba é considerada a
“planta da longevidade”, um símbolo cearense. Serve na indústria de papéis, embalagens,
tintas, cosméticos, alimentícia e farmacêutica. O Ceará é um dos três principais produtores da
cera extraída da carnaúba. Os índios oferecem sua força de trabalho, durante o verão ou em
períodos de seca, para arrendatários, para extrair a palha de carnaúba.
Os tapeba louvam a natureza e afirmam a cultura indígena, com a carnaúba,
festejada dia 20 de outubro. A planta é fonte de vida. Assim, agradecem com um festejo
especial, herança dos antepassados. A planta maior da aldeia tem grande importância para a
subsistência da comunidade. Além da iniciativa cultural, existe o caráter econômico, uma
valorização de espécie nativa da flora. A valorização da cultura da carnaúba não acontece
exclusivamente na Festa da Carnaúba. Em 2005, a Secretaria de Gestão e Promoção de
Educação, de Caucaia, promoveu um projeto para recuperar a difusão da cultura da carnaúba,
junto aos alunos e professores das 33 escolas públicas desse Município.
A retirada de areia do leito do rio Ceará constitui uma das atividades produtivas
dos tapeba, “[...] para vender a lojas de material de construção e empresas de construção civil
[...].” (OLIVEIRA,1999, p. 103). Essa atividade pode causar impactos negativos ao meio
ambiente, ao provocar erosão do solo, caso não fique restrita ao leito do rio, no entanto, é
importante para os tapeba, porque ocorre no período de agosto a dezembro, época em que não
existe o plantio de nenhuma cultura. As terras da população indígena têm proteção legal e
cabe ao Ministério Público defender seus direitos e interesses, segundo o art. 129, Inciso V da
Constituição Federal. Para tentar reverter essa situação, a FUNAI, em ação conjunta com o
Ministério do Meio Ambiente (MMA), executa programas de recuperação de áreas
degradadas, controle ambiental das atividades modificadoras do meio ambiente, dentre outras.
Cabe ao Ministério Público, defensor das populações indígenas, usar de
instrumentos no combate à exploração e à venda ilegal dos produtos naturais extraídos das
terras indígenas, incluindo lideranças das próprias comunidades. Causa-me estranheza a
inércia do Ministério Público, perante a retirada ilegal de areia na área dos tapeba.
O índio tapeba possui carências e necessidades que devem ser atendidas pelo
Estado. Contrariando essa expectativa, o que vemos são ações criminosas praticadas pelos
agentes públicos do próprio Estado. O ISA (2001) publicou uma matéria jornalística
abordando uma dessas ações.
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Seis caminhões, uma pá mecânica e um trator esteira foram apreendidos ontem pela
Delegacia Fazendária da PF e 13 homens foram presos, autuados em flagrante por
crime de devastação, invasão de terras indígenas e extração de minérios sem
autorização do IBAMA. Eles estavam retirando ilegalmente areia da área dos
Tapebas. Dos seis caminhões apreendidos, cinco pertencem à Prefeitura de Caucaia
– todos novos, de chapa branca e com inscrição lateral: “uso exclusivo em serviço”.
(ISA, p. 555, 2001).

Com relação às terras indígenas, ocupadas pelos índios, cabe-lhes com
exclusividade o direito de usar das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas situados. Na
Lagoa II, a comunidade planejou a construção de um açude. Este foi edificado e a areia
retirada e comercializada. Continuaram fazendo mais escavações em outras áreas vizinhas. A
liderança procurou detê-los e sofreu ameaças pelos parentes desempregados que venderam a
areia. Como conseqüência, foram acionados IBAMA, FUNAI, Ministério Público e Polícia
Federal para freá-los. A areia não deixou de ser retirada em área indígena, sendo, fora de
Capuan, noutra comunidade. O fato ensejou muita insegurança entre as crianças, pelo temor
dos alagamentos que poderiam ser provocados pelas grandes crateras. A ocorrência foi
discutida algumas vezes, entre alunos, professores e liderança. Esse é considerado um
problema ambiental por 80% dos professores que responderam o questionário (APÊNDICE
D), ao considerarem: Cavações de açudes em local que não são adequados; A retirada do
barro de um açude na frente da escola; Destruição dos açudes que estão fazendo e destruindo
a natureza; A retirada da areia.
O

descumprimento

das

normas

de

proteção

ao

índio,

estabelecidas

constitucionalmente, sobretudo no que diz respeito ao direito à terra, acarreta o desemprego, a
falta de lavoura, das frutas, que lhes podem render uns trocados, e a fome, as doenças. Muitos
saem a pedir esmolas em Caucaia. Essa dura realidade inquieta adultos e crianças. Ao indagar
às crianças, alunas da escola, sobre o que aconteceria se a lagoa ficasse poluída, uma criança
respondeu: “A gente vai pedir esmola”.
Os tapeba desenvolvem uma política descentralizada, baseada na formação de
parcerias e para tanto, estão mais articulados com as demais populações indígenas (tremembé,
pitaguary, jenipapo-kanindé, arancé, kalabaça, tabajara, potyguara, kariri, tupinambá e
kanindé de Aratuba), especialmente as cearenses, visando à garantia da efetivação das leis e
conquista de outros direitos. Como efeito, desde essa organização, surgem outras
interlocuções.
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2.3.4 A organização indígena no Ceará: novas interlocuções

Os índios isolados não têm anticorpos para se
defenderem dos brancos. (Liderança tapeba)

No final da década de 1980, destacadamente após a promulgação da atual
Constituição, diferentes experiências com organizações e associações foram evidenciadas
entre os povos indígenas. Foram conquistados espaços na mídia local e nacional. Surgiram
outras lideranças que assumiram a interlocução no debate e reivindicação, junto a órgãos do
governo. Desse processo, nasceram as assembléias gerais, audiências públicas, semanas do
índio, conferências, jogos e olimpíadas, além de outras mobilizações. Há uma proliferação de
novas organizações indigenistas no Brasil, de formação recente e com características políticas
traçadas pela busca de aliados, de caráter nacional e internacional. (MONTEIRO, 1995).
Segundo Ricardo (2006), os índios brasileiros se aliaram às forças democráticas,
emergiram em cena pública e conquistaram seus direitos na Constituição. O problema da terra
é o eixo central da questão indígena. O autor diz ainda que os índios tiveram suas terras em
grande parte reconhecidas e demarcadas. Atualmente, as terras indígenas (TIs) cresceram,
somam 12,7% do Território Nacional. Antes eram 11% das terras brasileiras e 22% da
Amazônia. A terra, para as sociedades indígenas, simboliza a vida social estreitamente ligada
às crenças, saberes, espiritualidade, história cultural, ancestralidade, mitologia, identidade,
auto-sustentação, enfim a sobrevivência étnica. Desse modo, a garantia da terra é essencial à
sobrevivência dos índios como grupo étnico diferenciado da sociedade brasileira.
Vislumbrando soluções para os conflitos oriundos dessa problemática, os povos indígenas
ingressam na luta comum pela terra.
A importância de avançar politicamente é tamanha no esforço indígena, que
gradativamente, descobrem diferentes formas e canais, e, se ainda não conseguiram executálas, lutam por elas, em todas as frentes. O Instituto Socioambiental (2001) revela que o
movimento indígena no Ceará passou por dois momentos. Em meados da década de 1980,
deu-se o início, com ações tímidas e isoladas, sob a assessoria da Arquidiocese de Fortaleza,
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e de missionários católicos. Formaram-se as
primeiras lideranças que buscaram apoio de antropólogos, juristas, parlamentares,
sindicalistas, ambientalistas, jornalistas e de outros profissionais receptivos às questões
indígenas. Surgiram as primeiras associações indígenas cearenses.
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Com a necessidade de efetivar os direitos constitucionais dos povos indígenas,
aflora a articulação com organizações governamentais e sociedade civil pró-índio no País,
iniciada no período da ditadura militar, tendo continuidade até hoje. Lideranças e
representantes indígenas passaram a se articular, à procura de soluções coletivas para os
problemas comuns. Desse processo, destaco as assembléias, as audiências públicas, as
reuniões, seminários, congressos. As assembléias, na opinião do povo da etnia tapeba,
constituem um espaço político para discussão dos seus direitos e um momento para que os
povos indígenas do Estado se unam, visando a refletir suas demandas e fortalecer sua
espiritualidade. Por intermédio delas, conseguem vitórias e o fortalecimento das lutas. O
movimento indígena tem alcançado conquistas com essas assembléias, como
29

Assembléia da APOINME

a VI
30

e a XII Assembléia dos Povos Indígenas do Ceará.

Elas

garantem a interação das etnias, protagonizadoras desses eventos.
No segundo momento, os grupos organizaram-se, no plano estadual, para
enfrentar conjuntamente os interesses contrários à demarcação das terras (grandes posseiros).
Para tanto, em 1993, lançaram a Campanha pela Demarcação das Terras Indígenas no Ceará.
Os tapeba também reagiram. Sucederam-se formas de organização distintas.31
Inicialmente, nos idos de 1980, com a Arquidiocese de Fortaleza, as lideranças tapeba
conseguiram a efetivação do trabalho antropológico da área indígena tapeba pelo antropólogo
Henyo Barreto Trindade. O processo de reconhecimento jurídico-administrativo da área
indígena tapeba foi identificado em outubro de 1986. O relatório do estudo, delimitando uma
área de 4.675 ha, caracterizou-se como primeira etapa para a demarcação, que ainda não
ocorreu. Houve inúmeras “reviravoltas” nesse processo, arquivamento, enfim, “idas e vindas”.
Em 24 de setembro de 1997, a Portaria n.º 967 (BRASIL, 1997b), sob a égide do Decreto n.º
1.775/96, declarou as terras tapebas como território tradicional indígena.
A respeito do engajamento político, Pinheiro (2006), pesquisadora e doutoranda
em Antropologia Social, enfatiza que há vários anos os povos indígenas do Ceará apresentam
organização política, “as lideranças indígenas locais ainda se encontram numa luta contínua
[...] a disputa pelo território tem se revelado como uma luta por autonomia e
autodeterminação”. Em defesa dos seus direitos, procuram parceiros.
A nossa história não foi fácil [...] O Povo Tapeba é uma grande bênção. Antes íamos
tomar banho escondidos na lagoa, com medo dos posseiros. Mas, muito a gente vai
29
Evento realizado de 05 a 10 de junho de 2005, em Potiguara, terra indígena do Município de Baía da Traição,
Estado da Paraíba. Durante essa Assembléia, foi discutida a Política Educacional para os povos indígenas.
30
Evento realizado em Nazaro, de Crateús, no Estado do Ceará, de 25 a 30 de novembro de 2006.
31
Em 1982, organizaram a Associação dos Índios Tapeba. Lutaram pelo reconhecimento da etnia, contra o
preconceito.
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conquistar se continuarmos todos juntos [...] Os povos de outros Estados acham que
a gente já conquistou muito. Vamos trocar energias e pensamentos positivos [...]
sempre [...] levando em consideração toda a luta conjunta. (PROFESSORA
TAPEBA).

Para as comunidades indígenas, o tema terra é de grande relevância. Sob esse
prisma, as etnias unem-se com a intenção de reaver os territórios para os parentes,32 nas
retomadas.33 Em suas palavras, o índio só quer a terra que lhe pertence, as áreas demarcadas
para viver dignamente e sustentar sua família. “A questão da terra é, sem dúvida, um sonho
coletivo.” (PROFESSORA TAPEBA).
Diante dessa situação, as comunidades indígenas realizam protestos, audiências
públicas, movimentos em defesa dos seus direitos, mantêm agentes públicos reféns, fazem
campanhas, panfletagem .
[...] objetivam conquistar novos direitos e fazer valer os que já existem, aprendendo
a lidar melhor com o mundo institucional, público e privado da sociedade nacional e
internacional e a tratar de demandas territoriais (demarcação e controle de recursos
naturais), assistenciais (saúde, educação, transporte e comunicação) e comerciais
(colocação de produtos no mercado). (BRASIL, REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL PARA AS ESCOLAS INDÍGENAS, 1998a, p. 99).

Esse suporte, representado pelas diversas etnias é reconhecido nas falas dos
tapeba durante o I Seminário de Políticas Públicas de Educação Escolar Indígena, em 2006:
“Agradecemos aos parceiros que vêm somar com nós. O que faz a nossa força é a nossa
união. Quando a gente está junto ninguém nos segura”. (PROFESSORA TAPEBA).
É perceptível a integração das etnias e comunidades nos exemplos para
enfrentamento de determinado problema (exemplificando, a retomada) denominada por
Pacheco (1993) de “sentimento de unidade” ou “efetivação de uma política”, mas, a rigor, isso
nem sempre acontece. Essas populações já viveram situações de conflitos entre elas próprias,
desde o período pombalino, quando as aldeias foram transformadas em vilas. Nessa época,
Caucaia foi Vila de Soure. As vilas agregaram as aldeias que ficavam no entorno. Na política
pombalina, índios aldeados e não aldeados teriam de morar em vilas. Houve uma separação
entre os índios. Os brancos podiam morar nas vilas. Com essa mistura, os índios perderam
parte de sua identidade. A política do Marquês de Pombal teve caráter econômico e de
negação da existência indígena. Suas medidas proibitivas incluíam a nudez, o uso da árvore
jurema, porque era praticado o ritual da jurema, de resistência. Por força de lei, os índios
32

É o modo como os indígenas tratam-se entre si.
Processos usados para reaver, reconquistar suas terras invadidas pelos posseiros. Em geral, acarretam muita
tensão, expressa por conflitos entre indígenas e posseiros.
33
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foram proibidos de falar as próprias línguas – uma violência cultural imposta e sobretudo
etnocêntrica.34
Essa política oficial, que perdurou por décadas, faz-me compreender a luta da
atualidade pelo resgate da identidade e por outros direitos indígenas. É interessante ressaltar
que a imposição do novo modelo administrativo ocasionou a divisão entre os próprios índios.
Muitos deles foram transformados em mão-de-obra militar para combater os índios rebelados,
que não aceitavam pacificamente a perda das suas terras. Houve deslocamento de tropas
inteiras de índios para os combates. A coesão indígena diminuiu, com a descaracterização da
sua identidade, distribuição das terras indígenas e principalmente, pelas tentativas de
extermínio por parte de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal .
Ainda assim, a resistência indígena persiste impulsionada pela sua situação social.
“Em situação pior estão os indígenas que não usufruem com facilidade do mínimo necessário
para a sobrevivência, saúde e educação do seu povo”. (VITAL, 2006, p. 4).
No Ceará existem quatro etnias, que somam cerca de 60 comunidades. Os tapeba
e suas dezessete comunidades fazem parte das etnias cearenses que aguardam a demarcação e
homologação de suas terras. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o
reconhecimento e a demarcação das terras indígenas deveriam ocorrer em cinco anos, prazo
estabelecido pela Carta Magna, o que não aconteceu. A comunidade dos tapeba foi a primeira
a despontar, como povo indígena cearense.
Até pelo menos 40 anos atrás, o que se sabia, isso em termos vagos, era da
comunidade dos tapebas, no município de Caucaia. Aos poucos, lideranças desse e
de outros povos reivindicaram seu status na Fundação Nacional do Índio (FUNAI),
para que os direitos fossem estabelecidos e confirmados. (O POVO, 7 ago. 2006).

A organização do movimento tapeba permitiu algumas conquistas significativas e
a educação escolar indígena constitui uma delas. A Associação dos Professores Indígenas
Tapeba (APROINT) conta com 55 profissionais de Caucaia. É a única entidade que congrega
educadores indígenas cearenses e outra oriunda do movimento dos professores tapeba. Ainda
no campo político institucionalizado, os tapeba criaram na década de 1980 a Associação das
Comunidades Indígenas Tapeba (ACITA), organização mais antiga do Ceará, criada em 1980
e, atualmente, presidida por Weibe Tapeba. A política oficial tapeba também conta com o
articulador dos povos indígenas dos Estados do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo,
Dourado Tapeba, que exerce o cargo de coordenador regional. A Articulação dos Povos e
34

Segundo Duarte (2005), etnocêntrico toma os parâmetros de uma cultura como válidos para julgar outras
culturas.
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Organizações Indígenas do Nordeste (APOINME) é a 2ª maior organização do Brasil e
representa 47 etnias. Os tapeba também tem representação na Coordenação das Organizações
Indígenas do Estado do Ceará (COPICE).
Segundo o ISA (2001), no volume Povos Indígenas no Brasil (1996/2000), a
organização indígena traz vários efeitos, pois um elemento novo e comum, está se dando na
melhoria da auto-estima. A convicção de seus direitos, as formulações de quem são e do lugar
que querem ocupar no Brasil podem ser observadas na prática dos grupos indígenas, resultado
da crescente auto-estima. Novas perspectivas abrem-se para eles, não apenas na formação de
uma nova consciência étnica com vigor e coragem, mas política, principalmente, renascendo
cada dia na alegria de lutar. Alguns aspectos podem ser considerados positivos – a
regularização das terras, a conquista da escola diferenciada. Valle (2005, p. 28)35 acrescenta a
formação de professores indígenas, a atuação da FUNASA e “a mobilização social e política,
que tem crescido significativamente”. Ele mencionou a Coordenação das Organizações dos
Povos Indígenas do Ceará (COPICE), criada em 2003, como exemplo da dinâmica de
emergência étnica.
Pesam a demora e os entraves no atendimento das reivindicações, mas formulam
demandas significativas. Por intermédio do seu engajamento, buscam o Magistério Indígena
de nível superior, ampliação da oferta de ensino, por meio do Ensino Médio, estrutura física e
instrumentos adequados, material didático e formação docente diferenciada. Apesar disso,
houve conquistas: a criação do Ministério dos Povos Indígenas, formulação da Conferência
Nacional dos Povos Indígenas, realizada na segunda quinzena de abril de 2006, em Brasília.
Outra foi a constituição do Conselho de Educação Indígena Cearense, e ainda a realização da
I Conferência Estadual de Povos Indígenas do Ceará, com assento no Núcleo de Educação
Indígena, da SEDUC. Estas demandas foram destacadas no I Seminário de Políticas Públicas
de Educação Escolar Indígena, em Capuan-Caucaia, Ceará, que contou com representação do
MEC.
O MEC promove diversas ações para a valorização da sociodiversidade indígena,
dentre as quais está o apoio à produção, edição, publicação e distribuição de material escrito e
audiovisual. Não resta dúvida, as publicações de autoria indígena contribuem como um
elemento a mais na sua organização. A esse respeito, Munduruku (2006), índio e autor de

35

Comentário durante a 57ª Reunião Anual da SBPC, em 2005, no simpósio “Os povos indígenas no Ceará e no
Nordeste: perspectivas plurais, política e cultura”.
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livros infantis, trabalha para tornar mais visível a cultura indígena. O escritor acredita que a
literatura funcione como uma ferramenta política de luta:
Realmente acho que a literatura é fundamental para criar uma atitude de respeito em
relação aos povos indígenas [...] percebo que minhas idéias ajudaram para
transformar um pouco a mente das pessoas. Isso é gratificante. (MUNDURUKU,
2006, p. 3).

Em se tratando do Povo Tapeba, especificamente, conta-se com o primeiro livro
que fala um pouco da sua história, das lutas e conquistas. Na opinião dos autores da
publicação, intitulada Memória Viva dos Índios Tapebas (2000), “este livro vai ser uma
vitória conquistada no contexto do nosso povo”. Acrescentam que esperam sensibilizar o
leitor sobre a luta pela demarcação de suas terras e que vejam realmente a capacidade de sua
organização para “proporcionar algo de bom para a sociedade”. A divulgação da etnia tapeba
não teve continuidade, em 2007, mas a SEDUC pretende imprimir os treze livros produzidos
nos trabalhos dos grupos e pesquisas realizadas, durante o primeiro Curso do Magistério
Indígena. Resta clara, nestas publicações a apresentação dos direitos políticos, com evidência
dos direitos à educação diferenciada e ao território.
Para os tapeba, a organização é a base de tudo, da luta pela terra e pela escola
diferenciada. Sendo assim, articulam-se ao máximo.Segundo eles,
Estar na luta é se auto-reconhecer Tapeba e se mobilizar para a conquistar a terra, o
direito à educação indígena, à auto-sustentabilidade com o trabalho dentro da
própria aldeia, à saúde, à revitalização de suas tradições, enfim à qualidade de vida.
(FUNDAÇÃO BRADESCO, 2004, p. 5).

Para tanto, contam também com as lideranças indígenas. Na comunidade da
Lagoa II, as lideranças políticas são várias: professores e diretores de escolas diferenciadas,
Margarida Teixeira Gomes e Ricardo Weibe Costa, José Soares, Raimunda Teixeira,36 e Sônia
Cunha Rodrigues, que é também agente de saúde. “Não há discussão sobre educação, saúde e
terra sem as lideranças”. (DIRETOR DA APOINME).
Da perspectiva local, parte-se agora para a educação escolar indígena, nos
panoramas nacional e estadual. É o que será discutido no capítulo seguinte.
3

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL: PANORAMA NACIONAL E
ESTADUAL

36

É também pajé da comunidade, uma das pessoas mais influentes; é guia espiritual.
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O saber não basta, temos
de aplicá-lo. A vontade não basta, temos de atuar.
(GOETHE)

A experiência da educação escolar indígena no Brasil vem ocorrendo com
parâmetros positivos de crescimento, orientada por políticas públicas com ações de inclusão
étnico-racial. Segundo Matos (2005), apesar dos desafios nos âmbitos federal e estadual, há
avanços importantes que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino indígena.
Neste capítulo, discuto as políticas públicas das esferas governamentais,

em

atendimento à educação escolar indígena brasileira. O foco da reflexão está localizado no
período 1996-2006, por considerar a efervescência da Escola Diferenciada que começa a
despontar, no meado da década de 1990. Ele divide-se em três tópicos: o primeiro e o segundo
fazem um relato das políticas de educação indígena, das esferas governamentais, desdobrados
em dois períodos: de 1996 a 2000 e de 2001 a 2006. No último tópico, comento os
descompassos da realidade escolar indígena em relação às políticas educacionais que lhe são
destinadas. O meu objetivo ao escrevê-lo é traçar um panorama geral sobre as propostas e
execução dessas políticas, programas prioritários, projetos e níveis de articulação entre as
instituições governamentais. Para viabilizar esta discussão, priorizo o contexto real da escola
diferenciada cearense. Para tanto, busco nexos entre a realidade dessa escola e as próprias
políticas de educação indígena, ao longo desses marcos de tempo. A educação indígena
ganhou maior destaque na sociedade, aglutinada à questão da terra.

3.1 As políticas de educação indígena brasileira nas esferas federal e estadual:
vislumbrando o horizonte da escola diferenciada (1996-2000)

Estamos em um Estado do Direito, onde todos se encontram submetidos à lei,
ninguém está acima da lei, nem mesmo os governantes, no exercício do poder político. Na
hierarquia das normas, a Constituição Federal (BRASIL, 2004b), Carta Magna brasileira, é
soberana e contempla direitos fundamentais e direitos sociais, em seu Título II, Capítulos I e
II, respectivamente. Os direitos fundamentais e também humanos37 são mandamentos para o
Estado, “considerados indispensáveis à pessoa humana, necessários para assegurar a todos

37

São os considerados indispensáveis à pessoa humana, que devem ser reconhecidos e garantidos na legislação.
Eles estão bem contemplados na atual Constituição brasileira. Existem quatro gerações de direitos humanos: 1ªcorresponde ao ideal de liberdade(individuais); 2ª- igualdade(sociais); 3ª- direitos de fraternidade e a 4ª- direito à
democracia (PINHO, 2003).
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uma existência digna, livre e igual”. (PINHO, 2003, p. 66). A educação destaca-se dentre
outros direitos para a cidadania, conforme prescreve o art. 6º, considerado no art. 205, em que
a educação é dever do Estado.
Em se tratando da educação das comunidades indígenas, busca-se uma educação
escolar diferenciada e de qualidade. Em tese, a política educacional indígena começou a tomar
novas feições com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2004b), que procurou adequar
os preceitos legais à sua realidade, com os artigos 210, 215, 216, 231 e 232. A relevância
constitucional no ordenamento jurídico positivo condiciona as demais normas e, para não
serem inconstitucionais, precisam atender a Constituição.
A educação escolar destinada às comunidades indígenas, a Educação Escolar
Indígena,

38

introduzida pela Constituição de 1988, redefiniu as relações entre o Estado

brasileiro e os povos indígenas, ao reconhecer a diversidade sociocultural e política, refletindo
nos estados e municípios. O MEC criou a Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas e
o Comitê de Educação Escolar Indígena (Ministério da Educação e do Desporto, 1998) para
atuarem com as secretarias estaduais de educação.
Na educação, destacam-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), Lei n.º 9.394, de 20/12/1996, e o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n.º 10.172,
de 09/01/2001 (BRASIL, 2001b), a Resolução CNE n.º 03/99, norteadora da política
brasileira de educação escolar indígena. “A política desenvolvida pelo MEC visa assegurar
aos povos indígenas uma escola de qualidade, que respeite suas especificidades culturais e
que garanta sua participação plena nos projetos de futuro do país”. (MEC / SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998, p. 10). Abordam os direitos dos indígenas a uma
educação diferenciada, bilíngüe, com utilização das línguas maternas, valorização dos
conhecimentos e saberes tradicionais e respeito aos processos próprios de aprendizagem, não
esquecendo a capacitação dos professores.
A educação dos povos indígenas, à época do Brasil-Colônia, despertou-lhes o
interesse, ultimamente, por uma educação formal, com os ideais de autodeterminação.
(FERREIRA, 2001). Antes da Constituição de 1988 (BRASIL, 2004b), os indígenas eram
tutelados,39 no plano da lei, inicialmente, pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), criado em
38

Ensino e pesquisa para a população indígena, com os objetivos de: I – proporcionar aos índios, suas
comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas ; a reafirmação de suas identidades étnicas; a
valorização de suas línguas e ciências; II – garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e nãoindígenas (LDB, Artigo 78).
39
O Código Civil brasileiro de 1916, art. 6º, considerava os indígenas “relativamente incapazes”; deixaram-no
de ser com a Lei n.º 10.406, de 10/01/2002, o atual Código Civil. (BRASIL, 2004a).
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1910 e extinto em 1967, pela FUNAI, que deu continuidade à ação tutelar , de política
compensatória e assistencialista e pelo Estatuto do Índio, Lei n.º 6.001/73. (BRASIL, 1973).
O Estatuto do Índio (Lei n.º 6.001/73) encontra-se tramitando no Congresso desde
outubro de 1991, para reformulação. A Conferência Nacional dos Povos Indígenas, em
Brasília (2006), questionou a tutela. Os representantes indígenas de 225 etnias dividiram-se
diante do tema polêmico. Alguns o consideram paternalista, por colocar os “índios numa certa
comodidade”. Outros, compreendem que o índio deve ser tutelado, com base nos códigos em
vigor. Santilli (2000) assinala que o Estatuto do Índio cristalizou o instituto da tutela. Esta
serve para garantir a proteção dos direitos indígenas à terra, à saúde, à educação e à
preservação de costumes e conhecimentos tradicionais. A Constituição atual favoreceu o
delineamento de políticas mais específicas para os indígenas, nos Ministérios da Educação
(MEC), a partir de 1991, da Saúde (MS), do Meio Ambiente (MMA), e do Desenvolvimento
Agrário (MDA), “as mais importantes”. (LIMA; HOFFMANN, 2006).
A ampliação das políticas aos povos indígenas faz surgir uma demanda pela
escola diferenciada, em suas comunidades. A mudança de paradigma na idéia da educação
escolar indígena, introduzida pela Constituição de 1988 (BRASIL, 2004b), ocasionou a
formulação da publicação Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena,
pelo MEC, em 1994, tratando de conteúdos curriculares conforme os interesses indígenas:
avaliação diagnóstica, organização do calendário escolar, material didático-pedagógico e
formação de recursos humanos. Propostas de tendências descentralizadoras, iniciadas no
Brasil, em meados da década de 1980, tendo como pano de fundo o panorama político
nacional. (PARENTE, 2000).
Os novos desenhos democráticos e descentralizados tardaram a chegar à educação
escolar indígena, nos estados e municípios, como diretrizes, e sua configuração satisfatória no
sistema educacional brasileiro, parece-nos que vai tardar mais ainda. Partindo-se para as
políticas públicas, é preciso incorporar também a noção de que as pessoas são sujeitos de
direitos. Não basta, porém, conquistar direitos apenas na legislação. Em conseqüência, muitas
lutas indígenas advieram e permanecem, para que se realize a prática desses direitos.
Nesse sentido, vale ressaltar que a política desenvolvida pelo MEC visa a uma
escola de qualidade para os povos indígenas, que respeite suas especificidades, com
professores indígenas tendo formação adequada para o exercício do magistério, sobretudo que
atendam aos princípios da educação escolar indígena.
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A Constituição de 1988 (BRASIL, 2004b) estabelece o federalismo,40 cujas
unidades da Federação possuem formas organizativas com “[...] a mesma hierarquia entre si e
gozam de autonomia política, jurídica, financeira e administrativa [...]”. (ALBUQUERQUE,
2006, p. 35). Essas unidades federativas dispõem de competências para atuar. A distribuição
de competências abrange a União, estados, municípios e Distrito Federal. As competências
constitucionais imbuem de legalidade e legitimidade os entes federados. No âmbito das
competências encontram-se as políticas públicas, amparadas, sobretudo, no Título III, Da
Organização do Estado da atual Constituição. O Texto Constitucional traçou, em linhas
gerais, a política nacional de educação indígena.
Com base na legitimidade assegurada pela Constituição Federal (BRASIL, 2004b)
para delegar competências, o Decreto Presidencial n.º 26, de 04 de fevereiro de 1991
(BRASIL, 1991a), atribuiu ao MEC a coordenação das ações referentes à Educação Escolar
Indígena no País, e às secretarias estaduais e municipais de educação, a execução,41
anteriormente de competência da FUNAI. O MEC, com as atribuições para definir a Política
Nacional de Educação Escolar, assistir técnica, científica e financeiramente os Estados para a
formação dos professores, viabilizar publicações de uso nas escolas indígenas, dentre outras,
deve articular-se com os estados federados e o Distrito Federal, a fim de que possam executar
suas atribuições, sob a forma de políticas. Existe um distanciamento entre a normatização e
execução das ações pelas secretarias estaduais e municipais, mesmo com as articulações e
parcerias com o MEC, apoiados pela legislação. As secretarias de educação distrital, estaduais
e municipais, não consideram a diversidade cultural e étnica dos povos indígenas nem
conhecem as especificidades da Educação Escolar Indígena (Referencial Curricular Nacional
para as Escolas Indígenas – RCNEI, 1998a).
Em 1996, a educação diferenciada já era uma conquista. A elaboração da política
pública para essa finalidade ocorreu em 1991, quando o MEC assumiu as ações para a
educação escolar indígena, substituindo a FUNAI. Focando, especificamente, 1996, quando o
Brasil era presidido por Fernando Henrique Cardoso, período de 01/01/1995 a 31/12/1998, a
educação foi uma das cinco prioridades anunciadas pelo Governo, em 1996. (VIEIRA;
FARIAS, 2002, p. 338). Foram desenvolvidos projetos em direção à qualidade do ensino,
formalizados pela Secretaria de Educação Fundamental (SEF), órgão do MEC.

40

O federalismo: agrupamento de estados, municípios e Distrito Federal, com autonomia financeira e
orçamentária, como entes federais. (ALBUQUERQUE, 2006).
41
Caracteriza uma repartição de competência classificada em concorrente, conforme art.24, IX.
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A Secretaria de Educação Fundamental, visando à qualidade do ensino brasileiro,
tem como sua principal missão formular e propor políticas de qualidade para o
ensino fundamental, apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais,
promovendo e ampliando as condições do aluno para o exercício da cidadania.
(Principais Projetos Desenvolvidos pela SEF 1995-1998a, 1999, p. 7).

Em seu conjunto, tratando-se de educação escolar diferenciada, alguns projetos
de sua gestão merecem destaque. Procedeu-se à proposição de Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) para o Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação de Jovens e
Adultos e Educação Indígena. Com o objetivo de concretizar a escola indígena como
diferenciada, bilingüe, cultural e específica, em 1998, foram impressos e distribuídos 20.000
exemplares do RCNEI, gênero de parâmetros curriculares, entre professores e escolas
indígenas, às delegacias do MEC (DEMECs), atualmente extintas, às secretarias estaduais de
educação, a instituições vinculadas ao sistema educacional, aos países da América Latina com
população indígena e embaixadas e organismos internacionais. Ele constitui importante
ferramenta de trabalho para iniciar a discussão com as comunidades indígenas sobre os
projetos de escola que elas almejam.42 “O RCNEI tem como maior objetivo oferecer subsídios
e orientações para elaboração de programas de educação escolar, de modo que atendam aos
anseios e interesses das comunidades indígenas.” (ALMEIDA, 2006, p. 109). O RCNEI
(BRASIL, 1998a) é um material destinado a orientar a qualidade na condução de políticas de
educação escolar indígena pela busca de consenso entre os setores atuantes nesse campo.
Essa publicação, composta de único volume, de aparência atraente, com
ilustrações e citações indígenas, elaborada e discutida pelos educadores indígenas
(representantes das etnias brasileiras), profissionais não indígenas e instituições de todo o
País, veio acrescentada de um conjunto de livros (kit com 11 exemplares diferentes) também
produzidos pelos povos indígenas. No ato do seu lançamento, o presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso (1998), enalteceu-o como uma proposta de conquista da “escola
como espaço vivo, flexível e dinâmico”, por dar acesso aos conhecimentos universais, à
valorização das línguas, saberes, práticas e tradições dos povos indígenas do País. O Governo
ofereceu, com essa publicação, conteúdos da temática indígena, de modo objetivo mediante
uma gama de informações, com pluralidade de idéias, transformada em consensos. Com esse
documento, o MEC abriu caminho para a reflexão sobre a diversidade étnica, até então pouco
conhecida. É um concreto referencial de orientação para a prática cotidiana das escolas
indígenas, também subsídio para os dirigentes e técnicos dos sistemas estaduais e municipais
42

Documento Educação Escolar Indígena. Secretaria de Educação Fundamental -SEF. Ministério da Educação.
Brasília, 2000a, p. 4.
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de ensino. Existem também os parâmetros curriculares de formação dos professores
indígenas.
Entre os projetos do MEC, destaca-se o financiamento de capacitação e formação
inicial, e continuada de professores indígenas, encaminhadas por secretarias estaduais de
educação e organizações não governamentais, ao lado de outras ações: Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE); Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO); e o
Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO). Celebraram 53
convênios com as secretarias para a capacitação de recursos humanos, “financiamento
destinado, exclusivamente, à capacitação dos professores em efetivo exercício de suas
atividades docentes nesse segmento educacional, e será dirigido ao desenvolvimento de
currículo específico de educação indígena [...]”. (SISTEMÁTICA DE FINANCIAMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1997a, p. 26). Os materiais gerados nesses cursos
receberam apoio do MEC para produção de cartilhas e livros que seriam usados nas escolas
indígenas do País. O MEC oferece condições de atender às demandas e proporcionar
instrumentos, recursos e pessoal para cooperação técnica, de modo que as políticas estaduais
de educação indígena se estruturem e desenvolvam ações específicas. De modo geral,
Grupionni (2000) percebe pouco envolvimento de várias secretarias estaduais. Na opinião do
autor, esse é um dos pontos a ser enfrentado.
Poucas são as que estruturaram um corpo técnico-administrativo para formular e
implementar uma política estadual de educação indígena e que mantêm cursos
regulares de formação e titulação de professores indígenas. Em sua maioria, as
secretarias estaduais não contam com orçamento próprio para ações nessa área,
limitando-se a realizar pequenos cursos, encontros e oficinas com os poucos
recursos obtidos junto ao FNDE. (POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 1996 / 2000,
2001, p. 146).

Sabemos que a estruturação da Política Nacional de Educação Indígena não
acontece de modo simples. O MEC organizou seminários, junto aos diferentes parceiros e
comunidades indígenas, no sentido de estruturar a Política Nacional de Educação Indígena.
Os seminários regionais43 tiveram a primazia de debater a formação do professor indígena.
Em 2000, continuaram com atividades apoiadas pelo MEC em vários Estados do País, com
expressivo número de eventos voltados para a formação44 de professores indígenas, de nível
médio. Cabe aos estados promover a formação inicial, a formação continuada e a de ensino
43

Realizados em 1999, sob a Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas, nas Regiões Nordeste, CentroOeste e Sul, os primeiros.
44
A Resolução n.º 03/99, do Conselho Nacional de Educação, estabelece nos artigos 6º e 8º que a atividade
docente na escola indígena será exercida por professores com formação específica.
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superior ao professorado indígena, além de instituir e regulamentar a profissionalização do
magistério. O MEC tem a incumbência de assessorar as secretarias estaduais de educação na
formulação de programas específicos de formação dos professores indígenas. Para tanto, o
Ministério aplica recursos financeiros, por meio do FUNDEF. No ano de 1999, o MEC
disponibilizou recursos para estados e municípios, no valor de R$ 762.355,14 para capacitar
1.901 professores e técnicos de 903 escolas (JORNAL DO MEC, 2000b, p. 5). A formação de
professores, competência dos estados, em regime de colaboração com os municípios, tem se
ampliado, de modo que alguns estados ofertam o ensino superior aos professores indígenas. O
investimento na formação dos professores de educação indígena abrange a formação inicial
no Magistério Indígena, de nível médio, e a formação continuada por intermédio de
capacitações. Em 1999, o Censo Escolar Indígena revelou acerca da formação docente que, de
3.059 professores indígenas, 50% têm somente o ensino fundamental; 23% ensino médio;
17% magistério indígena, de nível médio; 4,5%, ensino médio completo; e 1,5%, ensino
superior. (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais – INEP/MEC, 2001).
No mesmo sentido, o Estado do Ceará desenvolveu a oferta da educação escolar
com vários objetivos, dentre os quais está: “Proporcionar aos índios a recuperação e
fortalecimento de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a
valorização de suas línguas, artes e ciências”. (CEARÁ, 1998).
As ações governamentais estaduais surgiram no início da década de 1990,
provocadas pelos estudantes indígenas que exigiram do secretário de educação um
posicionamento sobre a regularização da escola diferenciada. Em 1996, configurou-se como
uma política educacional, quando as comunidades indígenas do Ceará, tapeba e tremembé,
implantaram o Projeto “Reafirmando a Cultura do Índio Cearense”,45 envolvendo 48
professores índios, pais e lideranças comunitárias. Em 1998, o Estado atendeu mais 06 etnias.
(Governo do Estado do Ceará – Secretaria da Educação Básica, 1995-1998). O projeto teve
encaminhamento ao Conselho de Educação do Ceará intermediado pela SEDUC, responsável
pela oferta e execução da educação escolar. Estabelecida a legalidade da escola diferenciada,
carecia prover as secretarias de educação, de pessoal qualificado, para atender as diretrizes do
MEC e implementar planos e programas na esfera estadual. O MEC propôs a criação das
instâncias estaduais, o que aconteceu paulatinamente, algumas nem chegando a funcionar. No
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O Conselho de Educação do Ceará (CEC) emitiu parecer sobre o Projeto que objetivava apoiar a educação
escolar indígena e apresentar o Plano de Trabalho para o ano de 1996. O projeto foi aprovado, com ressalvas.
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Ceará, por exemplo, somente em 2003 foi criado o Núcleo de Educação Escolar Indígena,
subordinado a SEDUC.
Até então, sabia-se pouco sobre a educação escolar indígena cearense. Na década
de 1990, comunidades tapeba, líderes e professores, enfatizavam a inclusão da diferença
cultural nos currículos, sob a forma de reivindicação, influenciados pela política nacional de
educação escolar indígena. “Mesmo a escola não sendo uma pauta política mobilizadora, tal
como a terra, essa percepção aguçava-se com o entendimento de que a etnicidade é uma
espécie de trunfo na conquista política [...].” (AIRES, 2000, p. 61).
Não se conhecia sua clientela, o número oficial de matrícula. Em 1998, foi
realizado o primeiro Censo Escolar, divulgado no ano seguinte, que identificou 972 alunos
indígenas no Ceará. Em agosto de 2001, o MEC publicou os primeiros dados do Censo
Escolar Indígena, e, desde então, passou a ser realizado anualmente. Antes de 1999, as 12
escolas diferenciadas não integravam o Censo Escolar. Os alunos indígenas entravam no
quantitativo das escolas rurais. Embora o Censo Escolar seja anual, há divergências quanto
aos seus dados, constatados em documentos oficiais, pois é preciso considerar em seu número
a matrícula de crianças e adolescentes “brancos”, em algumas escolas indígenas.
Considerando essa realidade, quantos são, realmente, os alunos indígenas? De que forma o
MEC lida com o assunto?
Passados vários anos, representante das comunidades tapeba afirmou, por ocasião
do I Seminário de Políticas Públicas de Educação Escolar Indígena (2006): “O Estado não fez
as políticas porque fosse ‘bonzinho, mas por pressão’”. Somente no decorrer dos últimos
anos, que a educação escolar indígena auferiu visibilidade, pública no cenário estadual, com o
atendimento aos direitos educativos indígenas. A ausência de mecanismos dos órgãos
administrativos que evidenciassem pelo menos, a sua existência, era notória. Exemplificando,
a publicidade do Governo Estadual, de 1995-1998, com os números da educação sobre as
modalidades de educação e níveis de ensino, investimentos em material didático, em merenda
escolar, rede física e Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério (FUNDEF), não menciona a educação indígena. Ato consciente, caracterizando
omissão, ou falta de ações representativas para essas populações? Ao analisar as ações
governamentais, nesse período, só ocorreram duas iniciativas (Projeto “Reafirmando a
Cultura do Índio Cearense”, em 1996, e o primeiro Censo Escolar, em 1998). Nesta
perspectiva, indo um pouco além, Ladeira (2004) argumenta que os indígenas, integrantes dos
segmentos “excluídos”, apelam para que a política educacional atual seja para a “inclusão”
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social e que tenha como resposta o acesso à educação por meio do sistema de cotas ou de
medidas compensatórias.
Por outro lado, conteúdos dos documentos oficiais sobre política educacional
indígena apelam para a “educação de qualidade”. Essa expressão não tem concretude, uma
vez que as reflexões que tratam da educação escolar indígena são eivadas de insatisfações, tal
qual ocorre com as escolas do branco. Do ponto de vista de Paro (2001), é generalizado o
descontentamento em relação ao ensino oferecido pela escola pública fundamental. A
insatisfação pode ser ocasionada pela falta de coincidência entre o que é proclamado ou
desejado e o que é efetivado. Na opinião do autor, as medidas proclamadas não correspondem
aos resultados. Os cinco professores tapeba pesquisados sugeriram para melhoria da qualidade
escolar indígena (APÊNDICE D): melhorias ou construção de novo prédio para a escola
(03); recursos didáticos: papel, caderno e livros produzidos pelos próprios indígenas (02);
projetos (01); apoio das autoridades competentes para o atendimento das necessidades da
escola e deles próprios (01). As declarações enfatizaram que o prédio novo traria mais
conforto e aprendizagem ao aluno. A realidade da construção escolar pesquisada é bastante
precária, apesar da sua fundação ter ocorrido em 1990.
É um desafio efetivar um ensino indígena de qualidade. A esse respeito, Silva
(2000) argumenta que ainda predomina o modelo de escola homogeneizante, contrariando a
perspectiva constitucional. Para D’Angelis (2000), sequer existe uma circunstância padrão das
escolas indígenas, pois são realidades distintas, de culturas e histórias diferentes, com
diversidade no processo de ocupação e desenvolvimento no País; tudo isso colabora para a
diferenciação entre as várias escolas indígenas. A tendência do “modelo”, como padrão, está
sendo constituída, e vem crescendo no discurso : “Precisamos ter escola modelo em todas as
aldeias. Sofremos mas já conseguimos. Como nós sofremos. Agora, são muitas cabeças para
pensar. “[...] Quando a gente está junto ninguém nos segura”.(PROFESSORA TAPEBA).
Aprofundando mais sobre a escola indígena-“modelo”, de acordo com a declaração anterior,
representa aquela que atende as especificidades dos povos indígenas. Ladeira (2004) acentua
que, na prática, as escolas diferenciadas têm ensino de má qualidade e estão em situação de
penúria. Esta asserção é reforçada, ao considerar que a escola-modelo necessita ser pautada
“[...] por paradigmas de respeito ao pluralismo cultural e de valorização das identidades
étnicas”. (GRUPIONI, 2004, p. 6). O autor considera, também, que ela deve ter professoras e
professores indígenas organizados em nova categoria profissional, com formação específica, e
que os processos escolares sejam conduzidos pela própria comunidade onde a escola está
inserida.
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No setor educacional do Ceará, o projeto de desenvolvimento sustentável (19951998) resume-se em: TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS, do
Governo Tasso Jereissati, cuja vertente é o atendimento das necessidades de alfabetização e
escolarização de pessoas de 6 a 14 anos e apoio a outros graus e modalidades de ensino.
(VIEIRA; MAIA; AGUIAR, 1997, p. 49-50). Essa proposta não foi executada no período
previsto, e ainda é aguardada sua implementação, na realidade escolar indígena, mesmo
passadas várias gestões. Nesse período, as escolas funcionavam debaixo de cajueiros. As
lideranças e professores eram merendeiras. Essa dura realidade sequer constava nas
estatísticas governamentais.
Nem todas as experiências foram significativas e positivas. A maioria das escolas
só ofertava o ensino de 1ª a 4ª séries do extinto 1º grau, turmas multisseriadas, com
professores, em geral, leigos. Não existia uma formação adequada para os professores que
atuavam nas escolas indígenas. Várias escolas indígenas eram consideradas rurais. Essa
situação tinha diversas motivações, sendo a principal de natureza política, de articulação entre
as instâncias federal, distrital, estadual e municipal.
São atribuições das secretarias de educação nos estados, municípios e Distrito
Federal, a execução de políticas, que promovam a articulação das instituições locais ligadas à
causa indígena e a realização de concursos públicos específicos para professores indígenas,
manutenção do pleno funcionamento e investimento na construção das escolas indígenas
(Decreto Presidencial n.º 26, de 04 de fevereiro de 1991 (BRASIL, 1991a), e Portaria
Interministerial n.º 559/91 (BRASIL, 1991b). Apesar das aberturas administrativas oriundas
dessas ações, e considerando o lapso decorrido, pós decreto, que ultrapassa dez anos, o que se
verifica é a sua não-concretização. A realização do concurso parece ser uma utopia para a
quase totalidade das etnias.
De fato, essas condições são refletidas no Ceará. Até o final da década de 1990, o
Estado não possuía professores indígenas com formação no Magistério Indígena. A criação e
o funcionamento da escola indígena no Sistema de Ensino do Ceará teve regulamentação em
2003, pela Resolução n.º 382/2003. (CEARÁ, 2003), a educação indígena cearense
caminhava a passos lentos. Em 1999, esse Estado contava com apenas 12 escolas
diferenciadas indígenas; atualmente são 36. A tendência do momento é de mudança, de
movimento, graças ao regime de colaboração entre União, Distrito Federal, Estados e
Municípios, que começam a acertar o passo.
3.2 O acerto do passo: novo caminho das políticas educacionais indígenas (2001- 2006)
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As principais políticas do MEC são implementadas com suporte nas seguintes
linhas de ação: 1ª) formação de professores do ensino médio e superior; 2ª) produção de
material didático fundamentada no Parecer n.º 14/99 (CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO, 2002b) e na Resolução n.º 03/99 (CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO, 2002a), ambos do Conselho Nacional de Educação; 3ª) construção de escolas;
4ª) controle social pelas representações indígenas, no Conselho da Merenda, Conselho
Escolar; 5ª) implementação do Programa Nacional de Merenda Escolar Tradicional; e 6ª)
apoio às secretarias estaduais e municipais de educação na oferta de educação escolar aos
indígenas (BRASIL, 2005d). Apresentadas em linhas gerais as políticas educacionais
indígenas, faz-se necessário comentar, inicialmente, sobre alguns dados pertinentes aos alunos
e escolas indígenas.
Vivem no Brasil cerca de 220 povos indígenas em centenas de aldeias, de 24
estados. Apenas Piauí e Rio Grande do Norte não apontam a existência desses habitantes. São
populações bastante diversificadas entre si: quanto às posições de vida, tradições, cultura,
filosofia e complexos lingüísticos. Os dados do Censo Escolar comprovam o crescimento de
alunos indígenas no Brasil, na ordem de 40% nos últimos três anos, ou seja, de 2003 a 2005,
embora mais de 50% das etnias brasileiras contem com número inferior a quinhentas pessoas.
O MEC informa que, em 2002, havia cerca de 117.171 alunos freqüentando escolas indígenas.
Em 2005, passou para 164.018 alunos. (BRASIL, Educação Brasileira, 2006). A ampliação
da oferta de educação escolar indígena é a legitimação do direito à escolarização, preceito
constitucional, nos artigos 205, 206 e 208. O maior aumento ocorreu no ensino médio, pois,
em 2002, a freqüência era de apenas 1.187 estudantes, em 2005 chegaram a 4.749.
Demonstrado o esforço governamental, ainda é insignificante o seu crescimento, pois apenas
2,9% de estudantes indígenas cursam esse nível.
O número de escolas indígenas de ensino médio ainda é pequeno. Entre 2002 e
2006, houve um avanço no País, tendo passado de 18 para 72, em 2005. Conforme dados do
MEC (2005), havia no Brasil, em 2005, 2.228 escolas funcionando em terras indígenas, 148
mil estudantes, sendo 14.152 na educação infantil, 99.632 de 1ª a 4ª série, 19.371 de 5ª a 8ª
série, 2..025 no ensino médio e 12.369 na educação de jovens e adultos. As escolas indígenas
são predominantemente municipais (1.219), exceto no Ceará, por serem apenas 5. O Censo
Escolar de 2003 revelou que, de todas as escolas indígenas brasileiras, 1.059 estão sob
jurisdição municipal, 993 estadual e 3 federal.
O Censo Escolar de 2005 revelou que apenas 15% dos alunos das escolas
indígenas estão matriculados da 5ª a 8ª série. Durante um bom tempo, as políticas de educação
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escolar indígena privilegiaram apenas o funcionamento de escolas de 1ª a 4ª séries. No quadro
nacional, dos 164 mil estudantes indígenas, em 2006, 63,8% estão entre a 1ª e a 4ª séries do
Ensino Fundamental e apenas 2,9% cursam o Ensino Médio. (MATOS, 2007). Atualmente, a
maioria das escolas indígenas só oferece o 1º segmento do Ensino Fundamental (da 1ª a 4ª
série). Na publicidade do Governo Federal, os números da educação indígena não aludem à
seriação atendida, retratando apenas o crescimento total da matrícula no ensino fundamental.
Garcia (2001) alerta para o fato de que o marketing ajuda a criar uma meta-realidade, distinta
do que acontece com o funcionamento dos sistemas educativos. Em 2006, matricularam-se
172.256 alunos (60%) no 1º segmento do ensino fundamental e 16,4% no 2º segmento; no
ensino médio, 4,4%. A realidade cearense não se norteia pela evolução nacional, quando se
trata da universalização da educação básica.
De acordo com o Presidente da APROINT, no Ceará, 28 alunos passaram para o
ensino médio, em 2006, no Município de Poranga. Este número já consta no Censo Escolar.
Os tremembé não consideram o quantitativo irrisório, mas uma conquista. E acrescentam: “É
preciso que o MEC e a Secretaria46 acordem para isso”. A implantação do ensino médio é
considerada um desafio para os povos indígenas cearenses e que precisa ser oficializada.
Grande parte das escolas indígenas do Ceará reivindica a oferta desse nível de ensino. A
escola indígena do Ceará traz consigo essa dificuldade. Nas 36 instituições educacionais
indígenas, a maior parte do alunado conclui somente a 4ª série do ensino fundamental.
O Governo do Ceará, no último quadriênio, teve como meta educacional “crescer
com qualidade”, e o desafio do crescimento com inclusão social. O governo Lúcio Alcântara
(2003-2006) reuniu dez programas prioritários. Um deles tratou da universalização do ensino
médio nas localidades urbanas; outro voltou-se para a política de inclusão nas comunidades
indígenas. A melhoria de qualidade do ensino e da aprendizagem esteve no centro das
preocupações governamentais e sociais com a educação, conforme artigo Educação: crescer
com qualidade, sem autoria. (O POVO, 27 set. 2003). Contrariando a política de
universalização, houve diminuição no número de alunos, de 2005 para 2006 – de 4.973
passaram a 4.774. (CEARÁ, Matrícula da educação indígena por CREDE, Município e Rede
– Dados Preliminares, 2006b).
Há, de fato, um avanço “a passos largos na educação escolar indígena”, não
restrito à oferta de matrículas. De 2003 para cá, foram construídas 376 escolas indígenas no
Brasil. São marcantes as iniciativas que contemplam o acesso, acarretando a crescente
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Refere-se à SEDUC.
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matrícula e o aumento do número de escolas indígenas, demonstrados com dados numéricos
estatísticos contidos nos censos escolares.
Percebeu-se que já houve um grande avanço da educação diferenciada,
considerando-se o interesse dos povos indígenas que buscaram a validade de seus
direitos pelas lutas e reivindicações. A escola indígena veio para atender às
necessidades educacionais dos velhos, jovens e crianças, melhorar a educação de
nosso povo, que é voltada para nossa cultura, pois antes estava se perdendo.
(CEARÁ, PROPOSTA DE POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA. VERSÃO PRELIMINAR, nov. 2006).

Segundo Matos (2007), o avanço decorre do interesse maior dos indígenas pela
educação e dos investimentos do Governo, resulta da persistência dos índios, reivindicando
atendimento escolar de qualidade, porque vêem a escola como instrumento fundamental para
melhorar a qualidade de vida e o diálogo com a sociedade. Para o autor, os governos têm
investido com bastante regularidade nas escolas indígenas. Esse é o desejo dos povos
indígenas, que objetivam “Construir educação de qualidade. Foi muito sofrimento para chegar
aqui”. (PROFESSORA TAPEBA, I Seminário de Políticas Públicas de Educação Escolar
Indígena, 2006).
Na educação básica, o investimento na qualidade do ensino nos últimos quatro
anos pelo Governo Federal abrange ampliação do ensino, melhoria da infra-estrutura das
escolas, valorização dos profissionais do magistério. (BRASIL, Educação Brasileira, 2006).
Para tanto, criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação Básica (FUNDEB). O Governo Federal afirma
que o FUNDEB garantirá a qualidade da educação, com os recursos ampliados, distribuição
mais justa dos recursos, beneficiando todos os estados e municípios. Outros programas de
destaque, são o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), que
entregou publicações de Português e Matemática em 2006; o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), em 2005, que distribuiu para as escolas indígenas mais de 500.000
exemplares de livros didáticos e dicionários, o que garante ao MEC o título de maior
comprador de livros didáticos do mundo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE); o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); e outros. O Programa Transporte
Escolar também faz parte do conjunto de programas para melhorar a qualidade. Ao lado dos
programas e projetos, o Governo Federal encontra-se “aberto para as diferenças”, integradas
de crianças, jovens e adultos afro-brasileiros e indígenas. Alguns investimentos (programas)
coincidem com os voltados para a qualidade da educação básica, mencionados anteriormente.
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No campo da melhoria da qualidade docente indígena, o Ministério da Educação
investiu R$ 2,5 milhões na formação de 2.500 professores indígenas, que não tinham
concluído o Ensino Médio, em 2004. Os recursos foram também disponibilizados para
formação continuada de educadores, mediante cursos de extensão, seminários e palestras,
específicos à realidade indígena. (BRASIL, Informativo MEC n. 3, 2004d). O MEC
desenvolveu o Programa dos Parâmetros em Ação para Educação Escolar Indígena (PCNs
Indígenas), em 2002, em parceria com as secretarias estaduais. A crescente demanda indígena
pelo ensino superior tem obtido ressonância junto ao MEC, para “garantir educação escolar de
qualidade e viabilizar e ampliar a oferta de ensino fundamental para 5ª a 8ª séries e Ensino
Médio em terras indígenas”, de acordo com o MEC (BRASIL, 2005c, p. 5). O ensino superior
foi garantido, por meio de cursos de Licenciatura Específica, em Roraima e Minas Gerais
(pelas universidades federais), nos Estados de Amazonas e Mato Grosso (universidades
estaduais). Progressivamente, várias universidades estão ofertando o curso superior, como a
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), a pioneira, dentre outras instituições de
ensino superior.
A tendência do momento é expandir as oportunidades do ensino superior para os
professores indígenas. No Ceará, a formação docente desenvolve-se lentamente, apesar de
fazer parte dos planos de Governo desde 2000, com a Escola do Novo Milênio. Das 14
propostas básicas para a educação escolar indígena, duas tratavam de cursos específicos de
formação de professores indígenas de nível médio e superior. A SEDUC, em 06 anos,
promoveu apenas um curso de Magistério Indígena (ano de 2001), em nível médio, que
atendeu 244 professores e, ao ser avaliado pelos cursistas, recebeu críticas. Algumas delas
referiam-se ao desconhecimento da cultura indígena dos cursistas, as lideranças foram
melhores professores do que os profissionais contratados para lecionar no Curso. Em 2006,
iniciou a primeira etapa de um segundo curso,47 também de nível médio, com número de
docentes (96) abaixo da demanda. Segundo um professor tapeba, necessitavam de 170 vagas,
mas a Secretaria de Educação do Estado argumentou falta de recursos financeiros para atender
esse número.
Os recursos financeiros para as escolas diferenciadas aumentaram nos últimos
anos. Os repasses do MEC destinam-se à formação docente, por meio da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), e do Fundo Nacional de
47

Com carga horária de 3.200 horas e será realizado em etapas. Serão capacitados professores das etnias
jenipapo-kanindé, tapeba, tremembé, tabajaras, kanindé, potyguara, pitaguary, kariri e kalabaça. Teve início em
novembro de 2006.
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Desenvolvimento da Educação (FNDE). A RADIOBRÁS, em maio de 2006, informou48 que
o volume de investimentos em educação escolar indígena tem crescido consideravelmente nos
últimos anos. Em 2005, foram investidos 20 milhões, embora estivessem previstos 11
milhões. No ano de 2006, 24 milhões foram aplicados na construção, reforma e ampliação de
escolas indígenas, em cursos de formação de professores, para produzir materiais didáticos
específicos. Para 2007, está sendo aguardado o dobro do aplicado em 2006, considerado
pouco pelo MEC, embora entre 2002 e 2003 os valores tenham variado de 400 a 600 mil
reais.
Dentre as políticas do Estado cearense, situa-se a estadualização das escolas
diferenciadas, por ato governamental (Decreto n.º 25.970, Diário Oficial n.º de 31/07/2000),
em 2002, “abrangendo-se 91,42% (32) das unidades do Estado”. (CEARÁ, Plano de
Educação Básica escola melhor, vida melhor 2003/2006, 2004). Agruparam escolas que
funcionavam em residências, com 12 alunos, para dar-lhes mais força na conquista dos
direitos. Construíram 4 escolas. A estadualização do ensino fundamental indígena
desrespeitou a LDB em vigor e a Constituição Federal. Em ambas as legislações, cabe aos
municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil.
No contexto da municipalização do ensino fundamental, o espírito de colaboração
entre as redes estaduais e municipais da educação não é cultivado, principalmente quando se
presenciam os antagonismos político-partidários. Há uma competição em que se fomenta o
conflito, para auferir maior repasse financeiro aos estados e municípios. O estabelecimento de
custos diferenciados para os alunos de 1ª a 4ª série, 5ª a 8ª, ensino especial e escolas rurais
pode atenuar o problema. (MONLEVADE; FERREIRA, 1997). O orçamento do FUNDEF,
para 2006, foi da ordem de R$ 149 milhões (Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade – SECAD, 2006), no entanto, não foi discriminada a previsão de
recursos para as escolas indígenas. A esse respeito, Matos (2007) indica que o Estado
Brasileiro é impermeável ao controle indígena, à fiscalização. Seus gestores resistem à
prestação de contas referente ao FUNDEF, aos indígenas. Essas discussões são importantes ao
FUNDEB, substituto do FUNDEF, em vigor desde janeiro de 1997. Entre o planejado e o
consolidado na Educação Escolar Indígena existe um fosso, manifesto entre as políticas
educacionais e a realidade.

48

Disponível em: <http://www.funai.gov.br>, acesso em: 02 jan. 2007.
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3.3 A escola diferenciada indígena: descompassos entre as políticas de educação e a
realidade

Retomando a análise das políticas públicas de educação escolar indígena, convém,
anteriormente, discutir sobre as experiências educativas ocorridas no Brasil, desde a época
dos tempos coloniais, praticada por missionários jesuítas, nas missões de catequese.

3.3.1 O histórico da educação escolar indígena

O histórico da educação escolar indígena registrado pelo MEC por intermédio da
Secretaria de Educação Fundamental (1998a) destaca que a oferta de programas de educação
escolar às comunidades indígenas no Brasil pautou-se, inicialmente, na catequização, em que
os índios eram forçados a integrarem-se à sociedade nacional. Os missionários jesuítas
responsabilizavam-se pelo ensino catequético com a tônica de negar a diferença e as
especificidades culturais. A escola, entre os indígenas, constituía-se instrumento de imposição
de valores do português colonizador.
No Brasil, desde o século XVI, a oferta 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. (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2000, p. 104).

A negação de identidades, línguas e culturas diferenciadas foi agravada com o
desaparecimento de etnias diferenciadas. Ao longo da história do País, a educação indígena
sempre andou ao lado da religião. (KAHN; FRANCHETTO, 1994). Até os anos de 1970, a
educação indígena no Brasil foi norteada pela catequese e socialização dos índios na
sociedade brasileira. O lema era integrar e civilizar o índio tutelado paternalisticamente pelo
Estado. Com origem nos anos 1980, houve grande transformação no convívio do Estado
brasileiro com os indígenas.
Os anos 80 foram o marco na afirmação dos movimentos indigenistas organizados
no Brasil, motivados pelo caminho construído pelas organizações civis de apoio ao
índio para a conquista dos seus direitos formais, garantidos em lei, via Constituição.
Foi, então, o início de uma mobilização dos próprios sujeitos índios para conquistas
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políticas que vinham sendo lançadas na arena de um país que sempre se orgulhou de
sua democracia racial e uniformidade lingüística. (KAHN; FRANCHETTO, 1994, p.
6).

Da mobilização indígena adveio a aceitação do direito dos índios de serem
diferentes, uma conquista consagrada em leis promissoras, como a Constituição Federal de
1988, que por si só não basta. Essa Constituição constitui marco avançado na redefinição das
relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas, especialmente por ter assegurado o
direito a uma educação escolar diferenciada, com características específicas, bilíngüe e
intercultural, que busca a valorização do conhecimento tradicional dessa etnia. Há uma idéia
de educação escolar destinada às sociedades indígenas que o art. 231 indica, sua principal
conquista, no Capítulo VII – Dos Índios, ao reconhecer a organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, além dos direitos originários sobre as terras ocupadas
tradicionalmente. As garantias consagradas em aportes legais49 ensejaram o surgimento da
escola indígena e, assim, contribuíram para a sua afirmação étnica e cultural. É preciso, no
entanto, reconhecer que a educação diferenciada está em elaboração e representa novidade no
sistema educacional brasileiro.
Com o intuito de concretizar a educação escolar indígena, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) obriga o Estado a reconhecer e apoiar as escolas indígenas, que
passam a constituir um sistema educacional específico, inclusive com carreira diferenciada, o
magistério indígena. “No caso dos índios, este empreendimento é uma tarefa ainda mais
complexa que com professores da rede pública em geral, por serem povos com outras línguas
e culturas [...].” (MINDLIN, 2003, p. 148).
As Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, publicadas
em 1994, no Caderno de Educação Básica (BRASIL, 1994a) do MEC, Série Institucional,
estabelecem que a carreira do magistério para os professores indígenas deve ser “diferenciada,
resguardando-se a isonomia salarial”, o que não acontece.
A Lei n.º 10.172 (BRASIL, 2001b), de 9 de janeiro de 2001, que institui o Plano
Nacional de Educação (PNE), nas diretrizes da educação indígena, estabelece a
profissionalização e o reconhecimento público do magistério indígena, necessitando criar a
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Constituem as bases legais brasileiras da educação escolar indígena, conforme o Ministério da
Educação/Coordenação Geral da Educação Indígena (2005): Constituição Federal de 1988 (artigos 210, 215, 231
e 232), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigos 26, 32, 78 e 79), Plano Nacional de Educação –
Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Capítulo sobre Educação Escolar Indígena, Parecer 14/99 (Conselho
Nacional de Educação, de 14 de setembro de 1999) e o Decreto Presidencial 5.051, de 19 de abril de 2004, que
promulga a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (Documento Parâmetros em Ação
Educação Escolar Indígena, 2001).

84

categoria de professores indígenas como uma carreira específica do magistério. Sobre o
disciplinamento legal, é importante ressaltar a limitação sobre educação escolar diferenciada,
mencionada no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas .
Se existem hoje leis bastante favoráveis quanto ao reconhecimento de uma educação
específica diferenciada e de qualidade para as populações indígenas, na prática,
entretanto, há enormes conflitos e contradições a serem superados. Este documento
foi escrito na expectativa de que possa contribuir para diminuir a distância entre o
discurso legal e as ações efetivamente postas em prática nas salas de aula das escolas
indígenas. (RCNEI, 1998a, p. 11).

De fato, no âmbito da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2004b), cabe à
escola indígena utilizar a língua materna das comunidades indígenas e as especificidades
étnico-culturais valorizadas por meio dos processos próprios de aprendizagem. Por outro lado,
Grupioni (2004, p. 70) acentua que historicamente é inegável a constância do impacto
negativo da escola tradicional para os povos indígenas.
Da colônia ao Estado republicano, a escola foi um instrumento privilegiado para
promover a “domesticação” dos povos indígenas, alcançar sua submissão, promover
seu aniquilamento cultural e lingüístico e negar suas identidades, integrando-os
desprovidos de seus atributos étnicos e culturais, à idealizada “comunhão nacional”.

Várias iniciativas recentes foram adotadas no sentido de incluir as escolas
indígenas nos sistemas oficiais de ensino no País. Esta inclusão ainda se encontra em fase de
elaboração, dada a existência de muitos entraves merecedores de consideração.
Sinteticamente, o RCNEI (BRASIL, 1998a) considera os entraves que se referem às
dificuldades encontradas para a implementação das formas particulares de organização
escolar, por exemplo, um calendário próprio para as escolas indígenas e autonomia para
criação, desenvolvimento e avaliação dos conteúdos ensinados. Daí a importância de reportarme a alguns deles, formulações mais concretas da educação escolar indígena, uma modalidade
de ensino que tem o objetivo de: “I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a
recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas; a
valorização de suas línguas e ciências”. (LDB, 1996, p. 229).
A escola diferenciada deve, então, estar atenta e respeitosa quanto ao patrimônio
lingüístico, cultural e intelectual dos povos indígenas. A atual Constituição Federal (CF)
reconhece os direitos coletivos dos povos indígenas, enfatizados pelo RCNEI.
São direitos coletivos dos povos indígenas, entre outros, o direito ao seu território e
aos recursos naturais que ele abriga, o direito a decidir sobre sua história, sua
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identidade, suas instituições políticas e sociais, e o direito ao desenvolvimento de
suas concepções filosóficas e religiosas de forma autônoma. (RCNEI, 1998a, p. 30).

Desde o Texto Constitucional em vigor, há a perspectiva de afirmação dos valores
culturais, línguas, tradições e crenças das sociedades indígenas. Em decorrência deste fato, a
escola pode constituir instrumento de valorização dos saberes e processos próprios de
produção e recriação de cultura. A respeito dessa possibilidade, a escola indígena tem a
liberdade de organizar-se de acordo com as conveniências culturais. A Lei de Diretrizes e
Bases, em seu artigo 23, trata da diversidade na organização escolar com tal flexibilidade que
permite inovações em horários, currículo diferenciado, a elaboração de um calendário escolar
específico (em época de colheita, as atividades têm de ser interrompidas), originárias de
concepções e práticas pedagógicas próprias dos universos socioculturais onde estão situadas.
Em atendimento ao respeito às práticas, aos saberes e ao patrimônio intelectual
dos povos indígenas, o currículo, embora sintonizado com as mudanças da sociedade, não
deve abandonar os costumes, as tradições e a cultura. É essencial considerar a defasagem
entre o avanço do discurso e da legislação sobre a educação escolar indígena, comparada com
a realidade de grande parte das escolas.
Sobre os processos próprios de aprendizagem dos indígenas, Matos (2000, p. 78)
confirma a herança de vigorosa tradição oral em que “as crianças aprendem ouvindo, falando,
cantando, contando, recriando histórias, tecendo novos casos, voltando de formas diferentes
ao mesmo leito de palavras”.
Há muito ainda a se fazer para que as escolas indígenas conquistem a autonomia
curricular e administrativa reivindicada. Vale salientar algumas dificuldades dessa
modalidade educacional – escolas sem recursos pedagógicos e didáticos, professores
indígenas leigos, poucos recursos financeiros – daí a importância central de experiências de
elaboração de currículos em que os povos indígenas possam avaliar e refletir constantemente
sobre os espaços e efeitos que a educação formal escolar assegura. Neste sentido, o ensino
requer a contextualização da realidade sociocultural de cada indígena com a adoção de
metodologias e sistemas de avaliação que apoiem e reforcem o caráter de interculturalidade
das práticas pedagógicas indígenas, sem negar a importância do acesso a outros
conhecimentos .
Nas orientações pedagógicas sugeridas pelo RCNEI (BRASIL,1998a), os alunos
das escolas indígenas devem ter condições de reelaborar, com modificações, seu
conhecimento sobre os conteúdos escolares. Os alunos possuem um papel ativo em todo o
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processo de aprendizagem. Assumem a autoria, com a interação dos conhecimentos
adquiridos em sua experiência cultural e os apresentados em cada área de estudo.
Nesta perspectiva, o MEC contribui, com base em demandas dos povos indígenas,
“para a divulgação das temáticas e cultura indígenas, como forma de combate ao
desconhecimento, à intolerância e o preconceito em relação à população indígena”. (BRASIL,
2005c, p. 6). O conhecimento da prática cultural indígena é um aspecto relevante na definição
do currículo, tendo em vista o diálogo constante entre culturas.
A formação docente é uma aliada, não apenas no sentido de fortalecer a escola
diferenciada, a educação escolar diferenciada, fundamental na consolidação das relações
indígenas, em seus vários aspectos: legal, social, ético, político, cultural e psicológico.
Constitui um dos pleitos das comunidades indígenas, em processo de atendimento, que
oferece boas perspectivas para as etnias, no entanto, ainda são muitos os descompassos entre
o previsto nas políticas educacionais indígenas e a realidade vivenciada pela escola. É o que
será enfocado a partir de agora.

3.3.2 Os descompassos: as políticas de educação indígena e a realidade escolar

Pretendo aqui abordar a educação indígena, verificando algumas de suas políticas,
na sua execução. A reflexão engloba os dispositivos legais referentes à educação escolar
indígena, aos seus profissionais, organização interna escolar, dentre outros .
Os problemas das escolas indígenas, em parte, são produzidos na gestão e/ou
execução das políticas públicas educacionais. A história dessas políticas públicas é recente.
“Os atores interessados nessa política de educação escolar indígena vivem uma história de
lutas, de avanços e retrocessos, em busca de uma participação autônoma. Suas vozes não
foram ouvidas nestes quase 200 anos de emancipação política do Brasil”. (CARVALHO,
2003, p. 86).
É quase unânime entre as comunidades indígenas e suas organizações,
movimentos sociais, as lideranças, professores indígenas, antropólogos, indigenistas,
Governos Federal, estaduais e municipais e demais órgãos afins envolvidos com a educação
indígena, o reconhecimento de que os ordenamentos constitucionais e também legais
específicos em vigor, avançados, têm significativas repercussões na educação escolar
indígena. Enquanto isso, os debates, ricos e complexos, colocam à mostra os descompassos
acerca do previsto e do realmente vivido.
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O resultado de debates, seminários, conferências, assembléias e audiências
públicas com os povos indígenas e o MEC, tendo a participação de outras instituições , como
a FUNAI, o Ministério Público, ONGs, verifica que as políticas educacionais não têm
vinculação entre o seu conteúdo e o que é disponibilizado na prática.
Falta execução correta das políticas públicas; cumprimento da lei em do Estado, seus
órgãos e agentes públicos; uma boa gestão das políticas e dos programas, pois
existem alguns entraves que são causados única e exclusivamente por gestão
ineficaz; e, principalmente, controle social indígena [...]. (MATOS, 2006, p. 3).

A legislação não tem vida própria, não funciona em si mesma. É preciso
reconhecer a “frouxidão” que os institutos jurídicos lhe dedicam. Diante dos problemas
verificados na realidade da escola indígena, em contraste com a magnitude das leis, pouco ou
nada fazem, no sentido de que as políticas educacionais se corporifiquem, no entanto, pondera
o pesquisador Cavalcante-Shiel (2007), ao afirmar que não basta chacoalhar a retórica dos
direitos constitucionais. Ele indica que as leis devem ser materializadas, especialmente sob a
forma de políticas públicas.
Há um distanciamento entre os preceitos normativos contidos nos aportes legais50
e a sua execução, agravado pela autonomia dos estados da Federação para interpretar e/ou
adaptar ao contexto político local às normas de Brasília. A Constituição instituiu um novo
paradigma para a educação indígena; mesmo assim, também é certo que há muita coisa a ser
feita. (GRUPIONI, 2003). Nesse sentido, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização
e Diversidade (SECAD), órgão do MEC, promove ações que objetivam reduzir as
desigualdades educacionais, por meio de políticas públicas que assegurem a ampliação do
acesso ao ensino e à educação continuada.
As demandas das comunidades indígenas existem, como mostra a “[...] meta dos
Estados e de muitos movimentos indígenas é a universalização do ensino fundamental e
médio diferenciado nas escolas [...].” (MATOS; MONTE, 2006, p. 86). Existe, porém, uma
demanda reprimida51 de 5ª a 8ª série e de ensino médio não atendida. O atendimento da
demanda está diretamente relacionado a vários fatores que necessitam de encaminhamento,
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Da Educação Escolar Indígena conforme o MEC: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional; Plano Nacional de Educação (Lei n.º 10.172 – 09 de janeiro de 2001); Parecer n.º 14/99 –
Conselho Nacional de Educação, de 14 de setembro de 1999; Resolução n.º 03/99 – Conselho Nacional de
Educação, de 10 de novembro de 1999; Decreto Presidencial n.º 5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a
Convenção n.º 179 da OIT.
51
Significa demanda de matrícula não atendida por falta de oferta da vaga na escola.
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para que se possa universalizar a Educação Básica, podendo ser pertinente à formação dos
professores, realização de concurso para docentes, dentre outros.
Continuam os entraves entre o “previsto-não-executado” (MATOS, 2006), tanto
no âmbito federal como no estadual. De acordo com este autor, a educação escolar indígena é
um grande desafio. Para as lideranças indígenas, a transferência da execução das ações da
educação escolar para os estados, destes para os municípios, constitui o principal problema
para a implantação de uma educação escolar diferenciada e de qualidade. Os estados e os
municípios não têm capacidade ou nem demonstram vontade política para atender as
orientações do MEC. (CARTA DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL TERRA LIVRE, Abril
Indígena, abr. 2005).
Quando se entra em contato com a realidade das escolas indígenas, constatam-se
disparidades entre a formação, a situação funcional da rede de ensino, as diretrizes que
norteiam as práticas pedagógicas docentes e as políticas públicas educacionais. O fato se
expressa, de início, na oferta de Cursos de Magistério Indígena, de níveis médio e superior.
Embora se tenha conhecimento de que, em todo o País, existe articulação docente para essa
formação, contudo, há desigualdades, pois a formação, ainda que prioritária, nas políticas do
MEC, não vem ocorrendo em conjunto na realidade nacional, no tocante ao número de vagas
e recursos financeiros disponíveis, às propostas curriculares, critérios de escolha dos
professores participantes. Segundo Bendazzoli (2004), realizar a formação de professores
indígenas, no momento, exige, antes de mais nada, vontade política. Ele considera a criação,
nos últimos anos, de leis, normatizações e orientações bastante favoráveis aos povos
indígenas.
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O Movimento dos Professores Indígenas no País tem conquistado a formulação e
implementação das políticas de educação escolar indígena. O MEC assegura direitos
constitucionais e cabe aos estados e municípios explicitar as políticas, descentralizadamente.
Cada povo indígena tem o próprio percurso. As políticas são planificações, e os resultados
diferenciados. Há uma tensão decorrente do projeto geral para as sociedades indígenas e a
diversidade de práticas particulares desse projeto. (LADEIRA, 2004).
No Curso de Formação dos Povos Indígenas Cearenses, o Magistério Indígena I,
a tensão decorreu da concorrência entre instituições (UFC, FUNAI e SEDUC) divididas no
Estado. Mesmo com esse “consórcio” desintegrado e ao mesmo tempo agrupado no final do
curso, não foram atendidas as necessidades dos participantes. Constituíram-se três
experiências diferentes, segundo as instituições mencionadas anteriormente. Sua realização
evidenciou contradições com as diretrizes da política oficial brasileira. Parece que pouco
adiantou, pois quem teve a iniciativa de começar a formação foram UFC e FUNAI, por
solicitação das comunidades indígenas. Após iniciado o processo, a Secretaria de Educação
do Ceará (SEDUC) engajou-se também, ofertando uma turma. Um professor indígena cursista
assim expressou-se, ao avaliar a formação: “[...] Aquilo que a gente quer, a gente corre atrás
[...] O nosso curso foi um instrumento de luta e determinação. E nós queremos que o de
ensino superior seja assim”.
O MEC almeja que os professores trabalhem mais bem qualificados, portanto, a
formação inicial e continuada deve ocorrer em serviço. De modo geral, a política oficial
federal, dentre outras competências, define e determina procedimentos normativos que
regulamentam os profissionais da educação, a qualificação e a carreira do pessoal. O MEC
está em contato permanente com as secretarias de educação para apoiar as ações que elas
desenvolvem.
A qualificação e a carreira profissional constituem sério problema para a
efetivação de uma política educacional indígena específica. Isso decorre da discriminação
com o professorado, que, mesmo habilitado com o nível superior, não tem acréscimo em seu
salário. (SANTOS, 2001). O professor indígena, em quase todo o País, é considerado servidor
temporário. Os problemas de contratação referem-se aos contratos temporários, e o salário dos
professores indígenas é menor do que o de outros docentes. (MATOS, 2006).
A política de contratação do professor no Estado cearense ocorre com algumas
particularidades. A escola indígena conta com um núcleo gestor, podendo ser composto do
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diretor geral e/ou coordenador pedagógico, baseado no número de alunos. Os professores são
pagos pelo Governo Estadual. Os demais recursos humanos dos setores de serviços e
administrativos (vigias, secretário, auxiliares de serviço) têm os vencimentos pagos pelos
municípios. No caso específico da escola tapeba pesquisada, a Secretaria Municipal de
Educação de Caucaia recebe de forma direta os recursos destinados à manutenção e
pagamento de salário de seus funcionários. Isso decorre do convênio entre esta secretaria e a
SEDUC. Por um lado, há distribuição dos encargos entre os parceiros (Estado e Município) e,
por outro, não existe uma política de recursos humanos que assegure direitos trabalhistas
estáveis aos trabalhadores das escolas indígenas. São terceirizados. Para confirmar a
instabilidade funcional, paira entre esses profissionais a freqüente ameaça de demissão, fato
marcante a cada início de governo. No momento, de nova gestão governamental no Estado,
vivem várias angústias e dúvidas. “Como ficam os professores indígenas? Quem está com
cinco anos não pode mais fechar contrato com a SEDUC. Quem não tem cinco anos, graças a
Deus está garantido. Todo ano a gente sofre isso”. (PROFESSOR TAPEBA).
Os professores exigem providências da SEDUC, que não garante a continuidade
dos contratos, com parcos salários (pouco mais de R$ 300,00 para a carga horária de 100
horas), e ainda se submetem a pagar o aluguel da própria instituição escolar elétrica, contas de
energia e água para mantê-la funcionando.
A descrença do Poder Público, em seus agentes, é outro desafio. Os tapeba não
aguardam simplesmente os encaminhamentos dos órgãos competentes, eles próprios tomam
algumas providências, além de pressionarem as autoridades. Em busca de solução,
estabelecem estratégias, como se verifica:
Caros parentes e aliados dos povos indígenas. Como é de conhecimento, todos os
contratos temporários, assim como os cargos comissionados e de confiança, que
incluem professores indígenas e os gestores indígenas de nossas escolas, entraram
no mesmo programa de corte de gastos anunciados pelo novo governador Cid
Gomes. Porém, nossa luta já havia iniciada dias antes dele assumir. Após a
solenidade de posse e de anunciar o nome da nova secretária de educação,
começamos a nos articular, para garantir a contratação de nossos professores. Diante
disso, espero que todos os povos indígenas já estejam repassando toda a
documentação do contrato para que os CREDEs52 e a SEDUC possam viabilizar o
mais rápido possível a nossa situação. Se há escolas que ainda não repassaram os
processos ao CREDE é bom se apressar, pois a meta de contrato para nós índios, que
vai de janeiro a dezembro, é registrar esses professores já no dia 19 de janeiro. (email da APROINT, 16 jan. 2007).

52
São centros regionais de desenvolvimento de educação que somam 21 em todo o Estado do Ceará. Fazem
parte da estrutura organizacional da Secretaria de Educação Básica (SEDUC).
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A carreira de professor indígena e de outros profissionais ligados ao magistério
não é regulamentada, portanto, eles não possuem estabilidade. A regulamentação está
demorando a ocorrer no Ceará. Mato Grosso já realizou concurso específico para professores
indígenas. Uma vitória do movimento dos professores indígenas, na avaliação da presidente
do Conselho de Educação Escolar Indígena desse Estado, Chiquinha Pareci.53
A escola indígena, em sua realidade específica, apresenta descompassos que
maximizam os entraves e problemas. Alguns se encontram na organização interna da escola e
do sistema escolar de ensino. A que se deve isso? Como é possível planejar as políticas com
resultados dúbios? Existe um aparato tecnológico informatizado que sistematiza dados, a
serviço dessas instituições. Reunida uma coletânea de documentos e relatos oficiais, do MEC
e da SEDUC, existe certa incoerência em indicadores numéricos, pela não-coincidência dos
dados entre as várias fontes. A SEDUC informou que o total de cursistas do Magistério
Indígena I é de cento e noventa professores indígenas(LIMA, 2005). O Núcleo de Educação
Escolar Indígena (da SEDUC) indicou que, dos 137 alunos, apenas 96 conseguiram
concluir.54 Posteriormente, foi apresentado diferente resultado, apontando 144 professores
indígenas formados e diplomados,55 em 10 de agosto de 2005. De acordo com a Comissão
Interinstitucional de Educação Escolar Indígena, com representação da SEDUC, 170
professores indígenas foram diplomados (Documento Proposta de Política Estadual de
Educação Escolar Indígena, nov. 2006). A SEDUC divergiu desse número, afirmando que
foram 244 professores indígenas. (CEARÁ, 2004). O quantitativo de professores diverge, ao
indicarem 250 professores (MATOS; MONTE, 2006).
Na LDB em vigor, a educação indígena não está elencada expressamente entre as
modalidades de educação e ensino, no entanto, é assegurada no Título V, em seus Capítulos
I e I (DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO). Além disso,
usualmente é tratada pelo MEC, Conselho Nacional de Educação e Plano Nacional de
Educação, como uma modalidade de ensino, expressa textualmente em vários documentos,
como, “A Educação Escolar Indígena é uma modalidade de ensino” ( BRASIL, FOLDER
“Educação Escolar Indígena no Brasil”, MEC, 2005d); “[...] a política educacional para a
modalidade de educação escolar indígena tem se pautado pela necessidade de institucionalizar
a escola indígena dentro dos sistemas de ensino [...]” (Ricardo Henriques, Secretário de
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Disponível em: <http://www.portal.mec.gov.br>.
Disponível em: <http://www.portal.mec.gov.br>.

Disponível em: <http://www.portal.mec.gov.br>.
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Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD,56 do Ministério da Educação).
Para a SEDUC, a educação escolar indígena é uma modalidade de fato, mas não de direito.
O MEC considerada a educação escolar indígena com as seguintes linhas
norteadoras: desenvolvimento de currículos e calendários escolares específicos, respeitando as
atividades tradicionais das etnias, com metodologias diferenciadas, processos próprios de
aprendizagem, processos de avaliação flexíveis. (BRASIL, 1998a).
A especificidade e diferença, interculturalidade, língua materna e bilingüismos,
princípios legais da educação escolar indígena, não têm sido contemplados na escola indígena
real. O direito a um currículo específico não é respeitado, apesar da Constituição de 1988
(BRASIL, 2004b) e de outros marcos legais.
Ainda não foi constituído um sistema de educação que atenda às demandas,
expectativas e necessidades educacionais dos povos indígenas, embora esteja
garantido a eles na legislação brasileira o direito a um ensino específico. Essa foi a
principal constatação da relatoria nacional do direito à educação, Edla Soares.
(Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – CEDEFES, 25 jul. 2005, p. 1).

A Constituição indica em seu texto que as particularidades de cada etnia devem
ser respeitadas, portanto, não cabe mais ao Estado promover a homogeneização cultural e
lingüística dos índios, porém, a avaliação dos professores indígenas e o relato das
experiências pedagógicas mostram que o ensino não é adequado aos alunos indígenas e aos
preceitos legalistas. O direito à educação escolar por meio da língua materna, em primazia,
não é possível entre todas as comunidades indígenas. As etnias do Ceará não mantiveram sua
língua materna, nenhuma delas adota o bilingüismo,57 dominando a monolingüe (Língua
Portuguesa).
Ladeira (2004, p. 143) considera que as escolas nas aldeias, com raras exceções,
são réplicas das escolas das cidades: “a mesma proposta de currículos, de critérios da
avaliação, carga horária, estrutura de funcionamento”. Enfatiza que essas escolas podem
perder o seu modo próprio de ser, com o passar do tempo. A utilização dos livros didáticos,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), reforça essa realidade, por não
serem específicos à cultura indígena, pois são os mesmos utilizados pelas escolas
convencionais.

56

Na Apresentação da publicação do Ministério da Educação: Formação de professores Indígenas: repensando
trajetórias, organizada por Luís D. B. Grupioni.
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Valoriza o uso da língua indígena, como a língua materna. O português aparece como segunda língua.
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Há os que vêem a escola diferenciada, no entanto, destacando outros atributos
favoráveis aos povos indígenas. Os professores indígenas são enfáticos quando falam do
estado da educação escolar indígena hoje.
A escola indígena veio para atender às necessidades educacionais do nosso povo;
A educação que temos hoje, podemos afirmar que é diferenciada, de qualidade, que
nos dá o conhecimento e a possibilidade de contar nossas histórias, que trará um
futuro diferente para o nosso povo. Antes não havia nada.

Há ainda os professores que depõem, criticando a escola diferenciada, divergindo
das opiniões anteriores, pois acreditam que ainda há muito a ser conquistado.
É muito importante ter uma escola diferenciada. Mas é preciso melhorar bastante a
forma como trabalhamos, pois precisamos fortalecer nossas crenças, nossa cultura,
costumes e diferenças junto com a comunidade e trabalhar no sentido de resgatar a
nossa cultura e fortalecer a história dos nossos antepassados;
Uma grande necessidade situa-se na contratação de recursos humanos para as
escolas e na distribuição e a editoração de livros didáticos. É preciso ter um prédio
apropriado, com todos os funcionários necessários como merendeira, zeladora, vigia
e secretária. Há escolas sem bancada (carteiras) para adulto, só para criança, não tem
luz e a vista não é boa, mas o que não tínhamos agora temos, não precisa mais ir
para a vila. Faltam livros, material didático adequado, merenda, filtro, panelas,
fogões. Deveria ter transporte escolar em toda comunidade e a professora fazer
realmente o resgate da cultura [...] Poderia melhorar muito nossa escola, ter livros,
banheiro, salão para o torém [...];
A escola precisa de mais coisa como: mais salas de aula, mais professores, livros
para as séries, sala de computação, banheiros, quadra de esporte, biblioteca, telefone
e mais conforto para os alunos;
Podemos dizer que hoje temos uma escola diferenciada, mas há muita coisa só no
papel.

Aqui está um esboço da situação em que se encontra a escola diferenciada
desenhada pelo próprio índio. Não se trata de exacerbamento em cada depoente. O próprio
MEC reconhece essas condições.
Ao ser indagado sobre as denúncias do FUNDEF, e como ele está sendo
empregado na área indígena, o representante do MEC respondeu que existe a degradação dos
serviços escolares da área indígena, que são de muito baixo atendimento, com algumas
exceções. Delegações indígenas dizem que não há lápis nem cadernos nas escolas, embora os
recursos estejam sendo repassados aos estados, para escolas e alunos indígenas. Daí perguntase: De quem é, de fato, a competência da Educação Indígena hoje no Brasil? Um professor
tapeba opina: “Este sistema está errado, não está servindo aos povos indígenas. Precisa ser
rediscutido”.
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O MEC considera o ensino escolar indígena de boa qualidade e “exemplar para
toda educação nacional” (MATOS, 2006), contudo, há situações problemáticas na formação
do professor indígena, como falta de equipamentos, necessidade de construir salas de aula e
melhorar a infra-estrutura dessas escolas. Além dessas dificuldades, a situação da educação
escolar indígena pode originar-se pela omissão das secretarias de educação, que não respeitam
as especificidades das escolas diferenciadas.
A omissão pode não estar restrita às instâncias executoras. Para os professores
indígenas, o Estado não tem vontade de implementar as políticas públicas de desenvolvimento
da educação escolar indígena. O MEC defende-se, ao expressar que a articulação entre as
diferentes esferas do Governo Federal, Estadual e Municipal é o ponto-chave da sua atuação
de coordenação. Não obstante a responsabilidade legal de cada esfera governamental, algumas
vivem conflituosamente com as comunidades indígenas, por questões de terra, em que a
autoridade administrativa disputa com eles a posse territorial. Mesmo com os inúmeros
eventos, no País, envolvendo os representantes indígenas e órgãos governamentais, ainda
persistem as “dúvidas” e críticas sobre as competências da União, estados e municípios. Falta
autonomia aos povos indígenas, palavra que está no discurso do País inteiro. E quem tem
autonomia não realiza.
Muito ainda há que ser feito em todo o país, sobretudo do ponto de vista da
execução pelo Estado e seus órgãos responsáveis desse novo aparato legal e
conceitual .Mesmo diante das dificuldades no desenvolvimento institucional dessa
nova política, pode-se afirmar que os avanços nos últimos anos foram substanciais e
definitivos. (MATOS; MONTE, 2006, p. 76).

Enfim, apesar dos avanços, a escola diferenciada indígena ainda percorre trilhas
sob limites, surpreendentes, embora existam estratégias utilizadas pelos indígenas para
diminuir os descompassos entre as políticas de educação e a sua realidade.
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4

ESCOLA DIFERENCIADA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SIGNIFICADOS
PARA OS TAPEBA

Este capítulo está dividido em três tópicos. O primeiro relata os significados que
os tapeba possuem acerca da escola diferenciada. O segundo descreve a estrutura e o
funcionamento da Escola Diferenciada Indígena pesquisada, enfocando os significados que
os professores tapeba possuem sobre a Educação Ambiental. O último deles trata de uma
possível articulação entre EA e EI.
É oportuno ressaltar que as comunidades indígenas não vêem a escola como único
lugar de aprendizado. “Também a comunidade possui sua sabedoria para ser comunicada,
transmitida e distribuída por seus membros; são valores e mecanismos da educação
tradicional dos povos indígenas”. (BRASIL, 1998a, p. 23). É importante, contudo, sabermos o
que os tapeba pensam a respeito da escola diferenciada.

4.1 Os Tapeba e a educação escolar: “escola, lugar de oportunidade”

A escola indígena é lugar
de oportunidade.
De falar para nosso povo
sobre o que não é verdade
Dizem que não temos terra
Isso é pura crueldade.
(Professora e liderança tapeba).

Os movimentos da história da educação escolar indígena brasileira traçam o perfil
assegurado por um complexo de leis, constituído de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais.58 Esse movimento denota a necessidade de reconhecer a importância da
educação escolar indígena formal. Nas últimas décadas, ao lado da questão fundiária e do
atendimento à saúde das populações indígenas, a educação tem sido uma das reivindicações
mais sólidas do movimento indígena brasileiro. (SILVA; FERREIRA, 2001).
A legislação constitucional e complementar, a renovação legal e conceitual da
educação escolar indígena, antes integracionista, assimiladora e assistencialista, vão no
sentido de um novo paradigma, de revitalização das culturas indígenas, por meio da educação
diferenciada. Esforços permanentes foram concretizados com a finalidade de pensá-la, bem
58

Leis de hierarquia inferior à Constituição, tais como as leis ordinárias.
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como as escolas diferenciadas, “tendo à frente sua rica e desconhecida multiculturalidade.”
(MONTE, 2001, p. 54). O seu reconhecimento começou na década de 1980, em contextos
indígenas, visando à interculturalidade e ao bilíngüismo, difundidos como nova modalidade
do sistema nacional educacional, alcançada pelas redes de comunicação em vários níveis,
inclusive em âmbitos internacionais.
Durante os anos de 1980, começou a luta dos índios cearenses pela terra e “[...] a
resgatar a questão do recadastramento (quem é indígena?), assim como a questão da
identidade indígena (o que significa pertencer a tal etnia?) [...].” (GALLEGO, 2004, p. 88).
Os tapeba foram os primeiros que se manifestaram, pelo reconhecimento de sua indianidade e
demarcação de seus territórios, depois vieram os tremembé, com o apoio dos primeiros, e em
seguida os pitaguary, seguidos dos jenipapo-kanindé. A partir de 1984, a Equipe de
Assessoria às Comunidades Rurais da Arquidiocese de Fortaleza passou a atuar em Caucaia.
Com isso os tapeba ganharam visibilidade, “sinalizando a existência de um processo de
organização social da diferença cultural em nível local”. (BARRETO FILHO, 1997, p. 30).
Deixaram de ser ignorados. O processo de reconhecimento oficial dos tapeba e de sua terra é
discutido sobre a questão de serem ou não índios.
A luta pela reconquista do território teve continuidade com as primeiras
identificações59 e delimitações.60 E confundia-se com o anseio de conquistar a escola, que é
de extrema importância para os tapeba.61 A Escola Diferenciada Indígena é uma realidade
recente no Ceará, reconhecida legalmente em 2003.62 O adjetivo “diferenciada”, acrescentado
às denominações das escolas indígenas, deve-se à LDB em vigor, que trata sobre isso no
art.78 do Título VIII.
Essa escola, entre as comunidades tapeba, originou-se da discriminação e do
preconceito sofridos pelo seu povo, nas escolas convencionais (não indígenas). Essa foi uma
das justificativas sobre a necessidade de fundá-la, o que ocorreu em 1990. Em uma das
comunidades, o preconceito contra o filho de uma das lideranças tapeba (Comunidade do
Trilho), criança de 10 anos que usava cabelos compridos, um costume indígena, culminou em
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É quando as terras indígenas já possuem estudo realizado pelo órgão indigenista federal publicado no Diário
Oficial da União, Diário Oficial do Estado e fixado na Prefeitura em que se localiza o imóvel. Esta é a primeira
etapa do processo de demarcação das terras (Fonte: http://www.highrisemarketing.com ).
60
É quando as terras identificadas tiveram publicadas a portaria declaratória expedida pelo Ministério da Justiça
A delimitação é a segunda etapa do processo (Fonte: http://www.highrisemarketing.com).
61
O Povo Tapeba, uma das etnias reconhecidas no Ceará, foi pioneiro na área da educação escolar indígena no
Ceará. Os índios tapebas lecionam há várias décadas. O modelo de Educação Escolar Indígena Tapeba só foi
identificado no início da década de 1990, com a criação das escolas do Trilho e índios tapebas , na Lagoa II.
62
Através da Resolução Nº 382/2003 , do Conselho de Educação do Ceará.
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um episódio bastante desagradável em uma escola não indígena de Capuan. A diretora da
escola “[...] ameaçou agarrar o aluno para cortar-lhe os cabelos à faca, enquanto os outros
fizeram chacota do caso.” (AIRES, 2000, p. 70). A diretora não permitia alunos de cabelos
longos em sala de aula, disse ainda: “Eu nunca ouvi falar que aqui tivesse índio, o que tem
aqui é macaco, porco e bacurim.” (POVO TAPEBA, 2000, p. 43-44). O garoto reagiu com
desprezo às atividades escolares e desejou não voltar mais a essa escola. Os líderes sentiramse indignados, reprovando o acontecimento, elaboraram um documento na Pastoral Indígena,
assinado por todas as mães e endereçado à escola pública discriminadora. Além desse
acontecimento, outros alunos indígenas reclamavam que nas escolas onde estudavam, não
diferenciadas, sofriam com o deboche da comunidade escolar. Essa história é sempre
lembrada, especialmente pelas lideranças e professores, das comunidades do Trilho e da
Lagoa II, primeiras localidades a possuírem escolas diferenciadas tapeba. Atualmente, a
educação indígena é a “bandeira” que mais cresce no Ceará entre esses “povos”.
Sobre a discriminação sofrida pelos tapeba, uma liderança da comunidade Lagoa
II, argumenta:
Essa discriminação fez com que o índio procurasse seu caminho, ou seja, essa
história do magistério, da escola diferenciada, para manter a cultura. Se não existisse
a discriminação, não seria preciso fundar escolas diferenciadas. Se tivessem respeito
por nós, não seria preciso. Se o governo tivesse responsabilidade, não seria preciso
lutar por algo que é direito nosso. Sabemos que está na Constituição, mas isso
também foi uma luta. E, ainda que nosso direito esteja lá, a lei não é cumprida. Por
isso, há muita discriminação. (PROFESSORA TAPEBA).

Até a criação legal da escola diferenciada no entanto, no Ceará, surgiram muitos
entraves. O primeiro dizia respeito à identidade cultural do índio cearense, em virtude da
dificuldade para ser reconhecido oficialmente. Em 1996, a SEDUC encaminhou ao Conselho
de Educação do Ceará (CEC) o Projeto Educação Escolar Indígena, objetivando sua
apreciação e emissão de parecer técnico. O Conselho avaliou o Projeto, com ressalvas e
questionamentos quanto à identificação das etnias a serem atendidas. Na época somente os
grupos tapeba e tremembé constavam nos dados do Programa Povos Indígenas no Brasil, do
Instituto Socioambiental de São Paulo. Faltavam estudos dos antropólogos e pesquisadores
sobre as demais etnias. Segundo o Conselho de Educação do Ceará,63 não havia dados
confiáveis, apenas indicações. A população indígena do Ceará não era qualificada. Em 1995,
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Parecer Técnico sobre o Projeto Educação Escolar Indígena, de 16 de outubro de 1996.
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no Ceará, somente tinha-se notícia de dois grupos indígenas bastante integrados, os tapeba e
os tremembé, já pesquisados ou com pesquisas em andamento. (LARAIA, 1995).
Os indígenas percebem, desde essa época, a existência de uma vinculação entre a
efetivação dessas escolas e o fortalecimento de sua autonomia (FONTELES FILHO, 2003). O
estímulo à fundação da Escola Diferenciada Indígena Tapeba trouxe experiências inusitadas.
Houve escolas funcionando, inicialmente, debaixo de árvores, sob cajueiro e tamarindeiro
(Comunidade da Lagoa II), mangueira (Comunidade do Trilho), em galpão, cajazeira, em
casas de farinha, nas residências das lideranças e em quartinhos. O pouco material era doado
por visitantes da aldeia. Dada a escassez, cortavam um lápis em dois para atender mais
crianças. A iluminação era feita à base de velas. Não dispunham de nenhum apoio da
SEDUC. No ano de 1990, o início do trabalho deu-se apenas com duas professoras tapeba.
Em 2001, apenas três escolas indígenas de educação diferenciada apresentavam infraestrutura para funcionar, segundo a técnica de Educação da FUNAI, do Núcleo de apoio do
Ceará, Célia Abreu. (O POVO, Caderno Fortaleza, 15 nov. 2001). Essas escolas estavam nas
aldeias tapeba, pitaguary e jenipapo-kanindé. Nessa época, já havia desencontros entre o
quantitativo de escolas cearenses informado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e
SEDUC. A segunda instituição informou que eram 35 escolas diferenciadas. Segundo a
técnica, havia 22 escolas no Ceará para atender 1.603 crianças indígenas; algumas delas
funcionavam em lugares de construção de palha, sem piso, outras em prédios velhos,
rachados. Não possuíam material de suporte, como móveis e merenda escolar. Em 2003, os
tapeba tinham 5 escolas e aproximadamente 400 alunos e 50 professores. Em 2004, somavam
nove escolas e 1200 alunos. A partir de 2006, a etnia tapeba conta com 12, o maior número de
escolas indígenas cearenses e 1.514 alunos. Há também uma creche.
A professora Bete, da etnia tapeba, entende que o objetivo da educação
diferenciada é: “[...] que as crianças não tenham medo de se afirmarem indígenas, de bater no
peito e dizer ‘eu sou índio’”. (FONTELES FILHO, 2003, p. 157). A esse respeito, uma
professora tapeba e diretora da Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Tapeba Conrado Teixeira, esclarece:
[...] ela foi fundada já com a intenção de repassar pros curumins a questão da
cultura, da autovalorização, tanto, além de aprender a ler e escrever as matérias que
tem em comum na escola tradicional, a gente acrescenta a questão da cultura
corporal, que são os esportes, as danças, as músicas, os artesanatos como o barro,
palha, tudo que a gente tem que aprender em casa com a mãe [...], nós brigamos pra
que existisse Educação Infantil porque era uma oportunidade que nós temos de
passar pras criancinhas, desde pequenininhos, eles já vão conhecendo as músicas, a
importância de aprender a cultura e o significado de cada música Tapeba, porque
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dançar o Toré, porque da dança guerreira, o significado, porque da cultura corporal
então é assim, tudo isso é repassado pra que quando ele chegue lá fora, ele possa ter
o orgulho de dizer que é índio e porque ele vai saber de onde veio, né, qual é
realmente a função dele como índio e porque estudar na escola diferenciada [...].
(Projeto Vila de Índio Aldeia Tapeba, 2004, p. 54-55).

Sobre a importância da escola diferenciada, atualmente, os docentes e a gestora da
Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tapeba Conrado Teixeira,
assim expressaram-se, ao responderem os questionários (APÊNDICES D

e E,

respectivamente).
É uma oportunidade para fortalecer a cultura. É uma chama. (PROFESSORA E
DIRETORA DA ESCOLA).
É muito importante pois só assim as pessoas aprenderam a valorizar mais a nossa
cultura e até mesmo a própria identidade. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR I E
II, manhã).
É importante porque valoriza nossa identidade, é aberta. Respeita a diferença dos
alunos. É a escola do próprio índio, onde ele vai aprender a ler e a escrever, a
aprimorar a cultura, aprender sobre a história dos antepassados. O aluno é o futuro
professor da escola indígena. (PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA,
manhã e noite).
É repassar a cultura dos nossos antepassados. (PROFESSORA DA 1ª SÉRIE,
manhã).
É de suma importância pois assim nossos alunos não correm o risco de sofrer
discriminação pelo não-índio pois aqui nossas crianças são como nossa cultura é.
(PROFESSOR DA 2ª E 3ª SÉRIE, turma multisseriada, tarde).
Ela ensina o aluno a ter orgulho de ser índio. Ensina a cultura não deixando a
discriminação inibir o aluno indígena. (PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).

A construção da escola diferenciada, para os professores tapeba, constitui
oportunidade de desenvolver um trabalho com os valores culturais e éticos de sua etnia, que
podem resultar em mudanças de percepção dos educandos, no sentido da consciência de si,
como índios e seres culturais. (LIMA, 2006). Para tanto, não dispensam as artes nas
atividades escolares, que englobam a música, a dança, o artesanato. Os tapeba identificam
cultura como forma geral de vida, valores e significados compartilhados da realidade e as
visões de mundo adotadas (MOREIRA; CANDAU, 2006).
Indagados, por questionário (APÊNDICE D), sobre quais são as características da
escola diferenciada, assim expressaram-se, mesclando o previsto na legislação com os
sentimentos pessoais.
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Forte, resistente, importante. (PROFESSORA TAPEBA, da 4ª série, tarde).
Interculturalidade (porque não transmite só nossa cultura mas também de outros
povos). Comunitária porque trabalha para e junto com a comunidade. (PROFESSOR
TAPEBA, turma multisseriada).
Comunitária, é intercultural, afirma a identidade, respeita as diferenças étnicas e
culturais. Valoriza a auto-identidade. (PROFESSORA TAPEBA).
Escola com cara do nosso povo humilde mais com muita força de vontade de
lutarmos e sermos vencedores. (PROFESSORA TAPEBA).

Quanto ao significado que os tapeba possuem da educação escolar, os professores
pesquisados (Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino Fundamental Conrado
Teixeira) o direcionam para a valorização da cultura que envolve os costumes dos
antepassados, os valores indígenas, as tradições e a preservação do espaço em que vivem.
Seus posicionamentos refletem que a cultura indígena é destaque na escola diferenciada.
Apresentaram unanimidade ao identificar a cultura como aspecto relevante da educação
escolar indígena, no questionário (APÊNDICE D). Essa demonstração não deixa de ser uma
grande capacidade de resistência, no sentido de reelaborar continuamente o seu patrimônio
cultural, considerando seus próprios valores (THOMAZ, 1995). Na opinião do autor, os
índios não perderam a sua cultura, pois ela é apenas dinâmica, assim como a nossa.
A escola diferenciada é indispensável para o povo Tapeba pois a mesma tem como
objetivo trabalhar a valorização da cultura diferenciada Tapeba, além das disciplinas
convencionais garantindo assim que nossos alunos se tornem cidadãos conhecedores
dos seus direitos e deveres dentro e fora da aldeia, encarando a realidade vivida pelo
índio hoje de igual para igual. (LIDERANÇA DA LAGOA II, PROFESSORA E
DIRETORA).
A Escola Indígena ensina as disciplinas e vai mais além ensinando a cultura também
passando algo dos nossos antepassados. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR I E
II, manhã).
Ela cuida de preparar o aluno para a vida, ensina a ler e a escrever, os costumes, as
tradições e preservar o espaço em que vive. (PROFESSORA DA
ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e noite).
Na escola indígena trabalhamos a nossa cultura os costumes dos nossos
antepassados as tradições e ensinamos também como se defender. (PROFESSORA
DA 1ª SÉRIE, manhã).
Na Escola Indígena não aprendem só a ler e escrever, mas principalmente a valorizar
nossa cultura. (PROFESSOR DA 2ª E 3ª SÉRIE, turma multisseriada, tarde).
Nós ensinamos a cultura, repassando, os valores e costumes indígenas.
(PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).
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A educação escolar indígena, para os professores tapeba, reflete na formação de
sua identidade, considerada na prática pedagógica culturalmente orientada, incluindo a cultura
de outras etnias, dos parentes e do branco. É de especial relevância promover na escola
ocasiões favorecedoras da tomada de consciência da construção da identidade cultural de cada
um, gestores e docentes, relacionando-a aos processos sócio-históricos do contexto em que
vivem, aspecto importante do currículo como espaço de reconhecimento de nossas
identidades culturais. (MOREIRA; CANDAU, 2006). Os autores afirmam que as práticas
pedagógicas não devem “abordar o outro de forma genérica e folclórica, apenas em dias
especiais, usualmente incluídos na lista dos festejos escolares, tais como o Dia do Índio ou
Dia da Consciência Negra.” (MOREIRA; CANDAU, 2006, p. 107). Em se tratando de
escolas diferenciadas, essa preocupação é considerada também na formação discente. Para
tanto, todos os professores afirmaram que a escola diferenciada tem favorecido a reafirmação
da identidade étnica tapeba. A diversidade étnica é reconhecida, respeitada e protegida pela
Constituição Federal de 1988, ao considerar a existência de diferentes sociedades brasileiras,
que lhes asseguram a cidadania (SANTOS, 1995). O reconhecimento e respeito à diversidade
étnica e cultural é um dos princípios da organização da escola indígena.64
[...] lutando pela demarcação das nossas terras ou seja ganhamos mais confiança
para lutar por nossos objetivos. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR I E II,
manhã).
Pois a gente trabalha muito esta parte da identidade étnica, conversando com eles,
explicando o valor de ser índio, valorizando sempre a cultura. (PROFESSORA DA
ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e noite).
Nas apresentações culturais e na luta pela nossa terra. (PROFESSOR TAPEBA DA
2ª E 3ª SÉRIE, turma multisseriada, tarde).
Muitos que não se assumiam como índio, hoje incentivados até mesmo pelos filhos
já se identificam como indígena. (PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).

Em consonância com algumas respostas dos professores, a história da Escola
Diferenciada Tapeba relata sobre o seu principal objetivo, trabalhar a autovalorização do
índio, reavendo toda uma cultura que não deixou de existir, pois não era fácil ser índio no
Ceará e, principalmente, em Caucaia, onde os Tapeba têm como maiores opositores os
políticos, empresários, latifundiários e empreendedores. A escola diferenciada indígena
oferece a oportunidade de as crianças conseguirem reaver um pouco do significado de ser

64
Conforme a Resolução Nº 382/2003, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de escola indígena no
Sistema de Ensino do Ceará.
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índio, de valorizar o que é ser índio tapeba e não mudar o seu jeito de ser. (POVO TAPEBA,
2000).
Do passado, de um conjunto de esforços para provar a identidade indígena, e
consolidar uma escola diferenciada, traduziram-se em conquistas inventariadas entre as
comunidades. Em se tratando do Povo Tapeba, com base na XII Assembléia Estadual dos
Povos Indígenas do Ceará, de 2006, na área de Educação, setor de recursos humanos,
consideram a contratação de professores indígenas (regularizada a situação funcional com o
convênio com associações indígenas, através da Resolução n.º 382/2003 (CONSELHO DE
EDUCAÇÃO DO CEARÁ, 2003), Diário Oficial do Estado de 07/12/2003), do pessoal de
apoio (merendeira, zeladoras e vigias) e a nomeação dos núcleos gestores, compostos de
diretor, coordenador pedagógico e secretário, escolhidos pela comunidade indígena.
Outras conquistas: a rede física foi ampliada com a construção de escolas e
laboratório de informática, do Centro de produção Cultural Tapeba e Memorial Cacique Perna
de Pau.
Na estrutura funcional da SEDUC, foi instituído o Núcleo de Educação Escolar
Indígena (NUEEIN), estabelecido na Portaria Interministerial 559/91(BRASIL, 1991b). Com
o apoio dessa Secretaria e do mencionado Núcleo, criou-se a Comissão Interinstitucional de
Educação Escolar Indígena, possível embrião do Conselho de Educação Indígena do Estado
do Ceará. Houve a formação específica dos professores, implantaram mais um curso de
magistério indígena, na modalidade normal (com 115 professores), iniciado em 2006, e
realizaram o I Seminário Estadual de Políticas para a Educação Escolar Indígena.
Quanto às formas de organização política, instituiu-se a Associação dos
Professores Indígenas Tapeba (APROINT), com assento na Comissão Nacional de Educação
Escolar Indígena, do MEC. Tem representação no Conselho Nacional de Educação (CNE) e
no novo Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena, do MEC.
No setor financeiro, houve aumento maior do repasse dos recursos da merenda
escolar, comparando com as escolas convencionais. Os professores indígenas cearenses
sugeriram65 a compra dos gêneros alimentícios da produção local. Adquiriram verbas das
secretarias de educação, para aquisição de material de consumo, permanente e de serviço.
Quanto à legalização jurídica das escolas diferenciadas, obteve-se o ato de
criação, por meio de decreto estadual,66 no entanto, nem todas as escolas, em funcionamento,
65

Durante o Seminário de Políticas Públicas de Educação Escolar Indígena, promovido pela Comissão
Interinstitucional de Educação Escolar Indígena, de 18 a 20 de dezembro de 2006.
66
Decreto estadual n.º 25.970, de 31/07/2000.
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foram criadas. Estão organizando a documentação necessária para a regularização das
referidas unidades escolares, o credenciamento.
A questão cultural não foi esquecida, dentre as conquistas. Mencionaram suas
festas tradicionais: Festa da Carnaúba, Feira Cultural, Jogos Indígenas e o Dia do Índio
Tapeba.
No momento, políticas públicas traduzem essas conquistas, que em parte
representam as necessidades e os anseios das comunidades tapeba. As demandas, no entanto,
vão muito além. Críticas são feitas à escola diferenciada conquistada; com fundamento em
pressupostos legais, contemplam sugestões legítimas que retratam a educação escolar
desejada. Percebem que já houve avanço na educação diferenciada, no entanto ainda
perduram as dificuldades. Algumas considerações a respeito disso poderão ser observadas
concretamente, a seguir, na estrutura e funcionamento da Escola Diferenciada de Educação
Infantil e Ensino Fundamental Tapeba Conrado Teixeira.
A importância de se pesquisar a estrutura e o funcionamento dessa escola indígena
está no fato de que é crucial detectar a sua realidade, descobrir o que está causando suas
necessidades, saber as particularidades que a diferenciam das escolas convencionais, as
práticas pedagógicas em Educação Ambiental dos professores, dentre outros aspectos.

4.2 Estrutura e funcionamento da Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Tapeba Conrado Teixeira

E assim vimos nesta escola diferenciada, uma esperança de sermos todos tratados
com respeito e dignidade começando por nós mesmos, que uma vez conhecedores de
nossos direitos e deveres teríamos base para discutir sobre os mesmos dentro e fora
da aldeia. (Projeto Político-Pedagógico da Escola Diferenciada de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Tapeba Conrado Teixeira).

O Plano Nacional de Educação, Lei n.º 10.172 de 9 de janeiro de 2001, considera
a educação escolar indígena como modalidade de ensino e coloca a necessidade da
regularização jurídica das escolas indígenas, que contemple suas experiências bem-sucedidas,
lhes reoriente para a elaboração de regimentos, calendários, currículos, materiais didáticopedagógicos, de conformidade com as particularidades etnoculturais e linguísticas próprias.
Postula-se a escola diferenciada, o acesso aos conhecimentos gerais, universais e ocidentais,
sem, no entanto, prescindir das especificidades culturais dos grupos indígenas, objetivo
principal da escola indígena. No que se refere ao seu funcionamento, “Há um quase consenso
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de que na escola indígena o direito à diferença fica assegurado e garantido e as
especificidades étnico-culturais valorizadas [...]”. (SILVA, 2000, p. 65). Tudo isto é também
reivindicado pela Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tapeba
Conrado Teixeira. Em função desses dispositivos, a escola procura atender as necessidades da
comunidade indígena.
A instituição em foco está situada em uma área relativamente extensa, da
Comunidade Lagoa II, oriunda de retomada. É uma aldeia tranqüila, com edificações de
alvenaria, das famílias indígenas. Há aproximadamente 10 residências sem o serviço de água,
promovido pela Companhia de água e Esgoto do Ceará (CAGECE). A iluminação elétrica
somente chegou à aldeia em 2002. É desprovida de pavimentação, possuindo dois acessos, um
por estrada carroçável e outro, por via pavimentada. Há arborização, com pau-branco,
carnaubeiras, cajueiros, além de espécies vegetais em extinção: ipê, mulungu, catingueira,
timbaúba, aroeira, pau d’arco, falso-pau-brasil, jatobá etc. É visível a existência de
desmatamento das espécies nativas da flora, de queimadas e da degradação do solo,
ocasionada para a retirada de areia.

Funcionária e aluno da EDEIEF Tapeba Conrado Teixeira

Os professores dão importância ao fato de a escola estar situada na aldeia,
conforme expressaram ao responder o questionário (APÊNDICE D).
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É muito importante, pois está no próprio ambiente de nossa aldeia, assim podemos
trabalhar na prática vivenciando, construindo e transformando espaços. É assim que
se vive em transformação, construindo e aprendendo. (PROFESSORA TAPEBA, da
Alfabetização e EJA, manhã e noite)
Sim, aqui podemos viver a realidade do aluno, conhecendo-o, adaptando as práticas
pedagógicas de acordo com seu cotidiano. (PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).
Temos mais liberdade de trabalharmos com aulas de campo, mostrando os pontos
históricos de nossa aldeia, como a lagoa dos Tapeba. (PROFESSOR DA 2ª E 3ª
SÉRIE, turma multisseriada, tarde).

Do ponto de vista administrativo, a escola está localizada em terras indígenas,
habitadas por comunidades indígenas, cabendo-lhe o pleno acesso aos diversos programas que
beneficiam a educação básica, porque tem ato de criação (PARECER Nº 14/99, Assunto:
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, 1999). O mencionado
Parecer reconhece a categoria “escola indígena”, antes considerada rural. Ela faz parte do
sistema oficial de ensino, jurisdição de Caucaia, seu órgão mantenedor, em decorrência de sua
municipalização,67 juntamente com outras duas escolas diferenciadas, atendendo a LDB,
artigos 11 e 18, com prioridade para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
A sede da escola é de propriedade da família da diretora da escola. Foi construída
68

em 1993.

Anos depois, mudou-se para um prédio destinado às reuniões da comunidade,

denominado Centro Cultural Tapeba. No mesmo ano, a escola foi cadastrada com esse nome.
Segundo depoimento da diretora, em entrevista,
[...] passei uma temporada fora da aldeia e ao voltar, em 1990, vi a humilhação que
as crianças indígenas passavam nas escolas dos brancos, chegavam a chorar. Daí,
resolvi lutar pela escola diferenciada. A escola Conrado Teixeira foi a primeira
escola diferenciada, seu nome era Escola dos Índios Tapebas. Ela funcionou
inicialmente debaixo de umas árvores. De sua luta, conseguiu a remuneração das
duas professoras: minha e da Sinhá. Com a remuneração, a professora tinha que ter o
Ensino Médio ou o Ensino Fundamental. A Sinhá não tinha, por isso ela ficaria
como auxiliar. Ela não concordou e deixou a escola levando os alunos. Ela foi dar
aula num galpão recém-construído. Além dos alunos, ela levou também o nome da
Escola que hoje é registrado pelo Estado.

De acordo com a diretora, o primeiro nome dado, Escola Diferenciada dos Índios
Tapebas, não foi mantido porque não havia ato de criação da escola com esse nome, sendo
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Lei nº 1495/2001, de 23 de novembro de 2001, cria as escolas municipais, dentre estas se encontra a Escola
Diferenciada de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tapeba Conrado Teixeira, na localidade Capuan,
região da BR 222.
68
Há uma contradição quanto a esta data, informações distintas prestadas pela mesma pessoa, a Professora
Margarida. Na publicação Memória Viva dos Índios Tapeba Terra Demarcada, Vida Garantida, de 2000, de
autoria do Povo Tapeba, ela informa que o espaço físico da escola foi construído em 1992.
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assim, passou a ser de outra escola69 (estadual), que antes funcionava em um galpão da aldeia
e ganhou essa denominação. Atualmente, parece existir controvérsia sobre qual das duas
escolas é merecedora do título de pioneira e da denominação: Escola Diferenciada dos Índios
Tapebas, no entanto, a Escola Conrado Teixeira traz em seu histórico “coragem e ousadia” de
seus fundadores.
Em 1999, ela passou a chamar-se Escola Diferenciada de Educação Infantil e
Ensino Fundamental Tapeba Intercultural Conrado Teixeira, nomenclatura não totalmente
considerada em seu ato de criação, pois excluíram o termo “Intercultural”, contudo,
permanecem empregando o vocábulo, inclusive em documentos oficiais, oriundos da própria
escola e da SEDUC. Quanto ao tipo de classificação, conforme o número de alunos, é
considerada Escola Diferenciada Indígena Tipo C.70 A gestão escolar é exercida pela diretora
geral, que também acumula o cargo de coordenadora pedagógica e, anteriormente, também
professora de cultura e arte. Conta com entidades colegiadas: Conselho Escolar e Associação
de Pais. Sua creche dispõe de uma coordenadora específica. Possui um Laboratório de
Informática. A respeito da participação da comunidade na escola, a maioria dos professores
respondentes informou que ocorre por meio de reuniões de pais e mestres (na última quartafeira de cada mês, à tarde), em outros eventos, incluindo festas comemorativas e
manifestações. Na opinião de um deles, a comunidade participa de forma atuante. O Conselho
Escolar também foi mencionado. Além dessas afirmações, destaco uma que enaltece o
engajamento das mães, por ser uma escola comunitária e intercultural.
[...] As mães sempre estão a par das decisões, também para reivindicar, dar opiniões
e construir opiniões de projetos que beneficiam e enriquecem a comunidade.
(PROFESSORA TAPEBA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e noite).

Várias iniciativas são tomadas no sentido de aproximar a comunidade da escola.
Como resultado, fica evidente para a gestora a relevância atribuída à participação dos pais e
da comunidade. Sobre o que facilita a gestão escolar e a participação comunitária, ela
afirmou.
O que facilita é a aceitação dos pais [...]. A Comunidade escolar é bem participativa
quando não estão satisfeitos com alguma proposta na escola eles falam e resolvemos
tudo juntos, através de votações.
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Com prédio novo, de arquitetura sob a forma de cocar, inaugurada em 2005.
Tem de 100 a 299 alunos, classificação de acordo com a Resolução n.º 382/2003, do Conselho de Educação do
Ceará.
70
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Atende exclusivamente às comunidades indígenas tapeba (com exceção de 3
alunos), da Educação Infantil à 4ª série e educação de jovens.e adultos (EJA I e II), nos
turnos manhã (de 7 às 11 horas), tarde (13 às 17 horas) e noite (19 às 21 horas), algumas
turmas são multisseriadas. No intervalo do recreio, a merenda escolar é servida. A
distribuição acontece diariamente. Todas as crianças merendam, o cardápio é variado, servem
leite ou suco com biscoito, macarronada com carne, mingau. A quase totalidade dos alunos
reside nas proximidades da escola, na própria aldeia. Em 2005, matriculou 187 alunos,
contemplando a creche Kurumin Tapeba, seu anexo. No ano de 2006, a matrícula teve um
aumento, em torno de 57%. Matricularam 294 alunos, nas mesmas turmas do ano anterior.
Vale ressaltar que, no cômputo geral de todas as escolas indígenas cearenses, houve um
decréscimo nas matrículas, de 2005 para 2006, 4.973 para 4.774 alunos, o contrário do que
ocorreu com a escola analisada, também considerada a segunda maior matrícula dentre as
escolas tapebas. (CEARÁ, SEDUC, Central de Dados, 2005 e 2006c). Esse fato merece ser
investigado, principalmente suas causas. Naturalmente, o que se espera é o aumento da
população escolarizável indígena, e conseqüentemente a crescente demanda das matrículas.
De certa forma, não se pode desconhecer o incremento nas matrículas a cada ano, exceto em
2006. Ainda no tocante à clientela, a escola não admite alunos que não sejam de sua etnia
(Resolução n.º 382/2003), com o objetivo de resguardar, com isso, a cultura tapeba. O Parecer
n.º 14/99 (BRASIL, 2002b), aprovado em 14 de setembro de 1999, não vê objeção, em alguns
casos particulares, das escolas indígenas aceitarem, secundariamente, a população não
indígena. Nessa situação, o Conselho Nacional de Educação ressalta que a população não
indígena deverá sujeitar-se às condições da clientela indígena e o perfil da escola não é
alterado.
A escola vincula-se pedagógica e administrativamente à Secretaria de Educação
Básica do Estado e Secretaria de Gestão e Promoção da Educação (seu órgão mantenedor), de
Caucaia, portanto está sob a competência do Poder Público Municipal. Em regime de
colaboração, no entanto, a escola estabelece parcerias com os Poderes Públicos Federal e
Estadual, representados pelo MEC e SEDUC e Centro Regional da Educação 1 (CREDE),71
respectivamente. Compete ao primeiro coordenar as ações pertinentes à educação indígena,
em todos os níveis e modalidades (Decreto 26, de 04/02/1991). O Sistema Estadual de
71
Em 1996, foram criados 21 CREDEs em substituição às 14 delegacias regionais de educação (DERE). Sua
criação faz parte do Programa de Descentralização da Administração e Gestão Participativa da Secretaria da
Educação Básica do Estado do Ceará (SEDUC), fundamentado no Plano de Desenvolvimento Sustentável 19951998. Cabe aos CREDEs articular e executar a política educacional do Estado nas regiões, junto às prefeituras e
unidades escolares.
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Educação expede-lhe regulamentos e normas, tendo como base as orientações emanadas do
Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Educação do Ceará e legislação
disciplinadora. Levando em consideração como ocorre o relacionamento institucional, entre a
escola e a Secretaria de Educação municipal, a diretora assim exprime: “Bem temos acesso à
Secretaria sempre que precisamos”. Quanto à Secretaria de Educação Estadual, opina
diferentemente “Mais ou menos. A mesma está mais distante, por isso mais difícil de se fazer
reivindicação”. Ao falar do CREDE 1, órgão regional situado no Município de Maracanaú,
ela respondeu “O mesmo que a SEDUC. Apóiam os professores nos cursos de formação”.
Os povos indígenas do Ceará explicitam a necessidade que os professores têm de
ser capacitados, e também acompanhados pelo CREDE, SEDUC e MEC. Não sentem o apoio
efetivo e o acompanhamento dos CREDES às comunidades indígenas. Para equacionar o
problema, sugerem um índio atuando em cada um dos 21 CREDEs, na SEDUC e nas
prefeituras, para que possam atender aos povos indígenas. O desamparo tem marcado
presença, no momento em que cada escola indígena está se organizando para o
credenciamento.72 A comunidade escolar encontra muitas dificuldades na consolidação da
documentação para o Conselho de Educação do Ceará (CEC). É a primeira vez que vivenciam
esse processo, consideram-no burocrático e sugerem a desburocratização do Sistema de
Ensino. Visando à regularização das escolas, formularam o Projeto Político-Pedagógico
(PPP). Para várias etnias, a criação do PPP é um avanço.
No que se refere ao PPP da escola em evidência, encaminhado à Secretaria da
Gestão e Promoção da Educação, para ser avaliado, este estabelece a fundamentação da
proposta de sua estrutura e funcionamento, baseada na Constituição Federal (art. 231), na
Resolução n.º 3/99 (BRASIL, 2002a) e no PNE (BRASIL, 2001), justificativa para criação,
caracterização, objetivos, metodologia de trabalho, gestão escolar, currículo, seus
componentes e respectivos conteúdos programáticos, calendário, dentre outros assuntos.
Desconhece as Resoluções n.º 372/2002 e n.º 382/2003, ambas do CEC. Não se baseia no
RCNEI, os referenciais curriculares para as escolas indígenas.
O PPP, traduzido em projeto político-pedagógico, não é sequer mencionado na
organização do trabalho escolar indígena proposto pelo RCNEI (BRASIL, 1998a), documento
de caráter geral e abrangente, um auxílio às comunidades indígenas, como requisito para seu
credenciamento. Ele oferece orientações pedagógicas para sua elaboração curricular. Embora
o credenciamento seja exigido desde a LDB de 1996, “As normas adotadas pelos sistemas de
72
É o ato que o Conselho de Educação dá a uma instituição educacional prerrogativa de poder oferecer cursos de
educação básica [...] e de educação superior, cujo funcionamento depende de autorização e reconhecimento.
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ensino contradizem os princípios da educação diferenciada quando tomam como referência
para a criação das escolas critérios que não se adaptam à realidade indígena.” (RCNEI, 1998a,
p. 39). A inclusão das mesmas normas para o credenciamento da instituição não indígena
pode ocasionar a descaracterização da escola diferenciada ou o não-atendimento ao que está
disposto na Resolução 372/200273 do CEC. O credenciamento é obrigatório na educação
básica, para o funcionamento da escola. Sendo a educação escolar indígena uma de suas
modalidades, não pode ser dispensada do processo.
No Brasil, são poucas escolas regularizadas, faltam assessorias técnicas que
assistam as escolas indígenas na concepção do PPP. Os destaques com relação ao PPP da
escola tapeba pesquisada, notadamente com base nas normatizações do CEC, publicadas no
Manual do Secretário Escolar, em 2006, a instituição está caracterizada como intercultural,
comunitária e monolíngüe. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2004b) prevê o ensino
fundamental regular, assegurando às comunidades indígenas (bilíngüe) a utilização de suas
línguas maternas e seus processos próprios de aprendizagem (art. 210, § 2º). Nesta
perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) vem somar, com os
artigos 78 e 79, a Resolução n.º 03/99 (BRASIL, 2002a), do Conselho Nacional de Educação /
Câmara de Educação Básica – CNE /CEB (1999) e o Plano Nacional de Educação. (BRASIL,
2001). A escola não fala a língua materna, o tupi, sendo portanto, monolíngüe. Os alunos
conhecem apenas algumas palavras em tupi.
As concepções que norteiam a escola pressupõem a formação de um cidadão
crítico, político. Desde cedo, as crianças participam, junto com os adultos, das organizações
dos tapeba, de suas lutas. O currículo das turmas seriadas, de 1ª a 4ª série e EJA, compreende
uma base nacional comum composta das disciplinas Português, Matemática, Geografia,
História e Ciências (obrigatórias), e uma parte diversificada, com apenas uma disciplina, Arte
e Cultura, em consonância com o que vem especificado no art. 26 da LDB. Os conteúdos
curriculares especificamente indígenas perpassam as disciplinas do núcleo comum, sobretudo,
História, Geografia e Ciências, incluindo distintamente as histórias do povo, da família, da
comunidade, da escola tapeba e do Ceará, o meio ambiente, plantas medicinais, geografia da
área tapeba, natureza, seus equilíbrios e desequilíbrios, preservação, tradições, cultura tapeba,
datas comemorativas, dentre outras temáticas. A programação da disciplina Arte e Cultura
atende satisfatoriamente o princípio da valorização e fortalecimento das culturas indígenas,
73

Dispõe sobre credenciamento de instituição de ensino fundamental e médio da educação básica, autorização e
reconhecimento de seus cursos, bem como sobre a renovação do credenciamento da instituição e do
reconhecimento dos cursos e dá outras providências.
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previsto no art. 2º da Resolução n.º 382/2003. (CEARÁ, 2003). Com a prerrogativa de
respeitar a diversidade cultural dos povos indígenas, os professores tapeba destacam
conteúdos envolvendo músicas, danças, pinturas corporais, artesanato, história, cultura
corporal, comidas e bebidas típicas. O atendimento aos seus objetivos, do processo de ensino
e aprendizagem, é constatado marcadamente durante a Feira Cultural e nas aulas culturais por
serem “[...] momentos voltados para nossa cultura onde as crianças podem vivenciar, junto
com os professores o conhecimento sobre a cultura tapeba, para garantir o repasse da mesma,
aos nossos alunos”. (PROFESSORA E DIRETORA DA ESCOLA). Em resumo, constitui um
desafio o diálogo entre o saber sistematizado, universal, do não-índio, com o saber das
comunidades tradicionais. Isso ocorre principalmente ocasionado pelo etnocentrismo,
caracterizado na tensão de negação cotidiana da riqueza cultural e histórica da sociedade
indígena.
O preconceito contra a própria cultura não precisa se manifestar pela afirmação de
que sua cultura é ruim ou feia. O preconceito se manifesta pela escolha de elementos
da outra cultura, da sociedade do dominador, quando o problema poderia ser
resolvido com os recursos da própria tradição cultural. (D’ANGELIS, 2003, p. 37).

Romper com a tendência etnocêntrica é desafiador para as escolas, cujo processo
pedagógico poderá negar o modelo “assimilacionista” e desenvolver mecanismos que deixem
de considerar os indígenas como pessoas inferiores. Ao mesmo tempo, necessitam dos
conhecimentos universais.
O caráter etnocêntrico não consegue dominar as mencionadas aulas culturais, uma
vez que os professores e comunitários privilegiam o uso de metodologias específicas nas
práticas pedagógicas, há alternância de espaço escolar, com outros espaços, por meio do
convívio com as comunidades tapebas, durante a Feira Cultural, por exemplo, em que se
desenvolvem as atividades socioculturais e demais manifestações relacionadas à Educação
Ambiental (EA).
O enfoque centrado nas práticas pedagógicas em EA na escola indígena tapeba
será tratado a partir de agora, apresentando caminhos traçados por professores e alunos.
A EA realiza-se atendendo às características de cada local, de forma única.
(GUIMARÃES, 2000). Assim, historicamente foi registrado o protagonismo indígena na
defesa do meio ambiente. A ênfase dada aos indígenas no campo da EA remonta às suas
formas de integração com o meio ambiente.
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Os nativos brasileiros garantiam sua sobrevivência, explorando com sabedoria os
recursos naturais até a chegada dos “conquistadores europeus”. (MARIN, 2000; RICARDO,
1999; MESGRAVIS, 1994). Para as populações indígenas, existe uma interdependência
profunda do mundo da natureza, dos animais e o mundo dos humanos. O papel das
comunidades indígenas, na conservação da biodiversidade, é reconhecido em vários acordos
internacionais, como na Convenção da Diversidade Biológica e na Agenda 21. (SANTILLI,
2001). Sendo a dimensão ambiental tão forte entre os indígenas, é importante saber se as
práticas pedagógicas dos professores ligam-se à Educação Ambiental. Os professores tapeba
consideram importante a proposta pedagógica por incluir atividades culturais, desenvolvidas
na aldeia, no entorno da escola.
Sim, aqui podemos viver a realidade do aluno, conhecendo-o, adaptando as práticas
pedagógicas de acordo com seu cotidiano. (PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).
Temos mais liberdade de trabalharmos com aulas de campo, mostrando os pontos
históricos de nossa aldeia, como a lagoa do Tapeba. (PROFESSOR DA 2ª E 3ª
SÉRIE, turma multisseriada, tarde).

Na escola, há cinco professores trabalhando na sede e três no anexo (creche). Os
da sede têm idade entre 26 e 39 anos de idade. Quanto ao sexo, 80% são compostos de
mulheres. Atendem entre 12 e 26 alunos em cada sala, todos com formação inicial de nível
médio (Magistério Indígena). Os professores aguardam o Magistério Indígena de nível
superior, no entanto, um deles cursa graduação em universidade estadual local, não específico
para a comunidade indígena. É oportuno frisar que apenas dois professores tapeba possuem
curso de graduação, em Magistério Indígena de 3º grau, promovido pela Universidade do
Estado do Mato Grosso (UNEMAT). Nenhum deles está lotado nessa escola.
O corpo docente – indicado pela escola, com aprovação da comunidade indígena
local – ensina74 por tempo determinado, mediante contrato temporário, anual e recebe um
salário mínimo mensal. A maioria trabalha nessa escola com carga horária de 100 h/a. Quase
todos os docentes possuem o mesmo tempo de experiência no magistério, 6 anos, totalizando
80%. Moram no entorno da escola, na própria aldeia, por isso, torna-se mais fácil o seu
engajamento nas atividades extra-classe. Além disso, facilitam a integração entre escola e
comunidade, fortalecendo a cultura tapeba, possibilitando o trato da questão ambiental com
familiaridade, destacando a necessidade de integração com o meio ambiente. De fato, “a
74

Para realizar a lotação dos docentes, é necessário obedecer aos critérios estabelecidos nas diretrizes da
SEDUC, conforme a Resolução n.º 382/03, que dispõe sobre a criação e funcionamento das escolas indígenas
cearenses, do Conselho de Educação do Ceará (CEC).

112

questão ambiental, dentro de uma análise global, tem optado por associar as interações sociais
das interações naturais, pois os fenômenos aí estudados estão em ligação dinâmica e
permanente”. (NUNES, 2004, p. 94).
Entre os povos indígenas, há um campo fértil para a prática da EA. São
possuidores de uma visão de sociedade que admite e estabelece relações de cooperação e
intercâmbio, respeito entre humanos e tudo o que há em seu entorno.
Depoimentos dos professores, nas entrevistas e questionários, destacam que o
meio ambiente, assim como o cultural e o social relacionam-se o tempo todo. Um dos
princípios norteadores do PRONEA faz referência a esses diferentes meios, compreendendo a
concepção de ambiente em sua totalidade.
O ambiente não é o espaço natural independente da ação social, mas o resultado de
interações múltiplas e complexas, mutáveis e dinâmicas, limitadas em recortes
espaço-temporais que permitem a construção do sentido de localidade,
territorialidade, identidade, pertencimento e de contextualização para os sujeitos
individuais e coletivos. (LOUREIRO, 2004, p. 43).

A escola diferenciada, conforme prevê o Programa Nacional de Educação
Ambiental (BRASIL, PRONEA, 2005b, p. 50), traz o “incentivo à inclusão da dimensão
ambiental nos projetos político-pedagógicos das instituições de ensino”. É importante
salientar que não foi assegurado o apoio governamental necessário. Apesar das políticas
públicas voltadas para a educação escolar indígena, ainda perduram entraves de ordem física,
administrativa, financeira e pedagógica, que se refletem na qualidade do trabalho docente e na
relação ensino-aprendizagem.
Quanto às razões facilitadoras da abordagem em EA, os docentes indicam os
espaços físicos da aldeia, da escola, sua história, os recursos naturais, a vegetação nativa, a
água e a participação das pessoas, alunos, diretora, professores e comunidade.
A participação é o cerne da aprendizagem política, da gestão democrática de uma
escola, um lar, uma comunidade, enfim de um ambiente, e é por meio deste que
vinculamos a educação à cidadania e estabelecemos os elos para formulações
transdisciplinares e ampliadas acerca da realidade. (LOUREIRO, 2004, p. 37).

Os professores opinam que as aulas de EA são diferentes nas escolas indígenas,
porque “[...] os alunos índios têm mais cuidado com a natureza”; “Os indígenas se preocupam
com a preservação do meio ambiente”; “Nós, professores, alunos, e até alguns membros da
comunidade, trabalhamos mais pelo amor à natureza e à nossa mãe Terra”. Por outro lado
registram que uma das dificuldades de trabalharem os conteúdos de EA é a de não
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conseguirem a colaboração da comunidade da Lagoa II, onde está situada a aldeia. Para um
dos professores, “[...] é muito dificultoso fazer com que a comunidade se conscientize”. Não
investiguei a formação familiar dos alunos. Soube em conversas com algumas professoras que
as crianças procuram passar o aprendizado escolar aos pais.
Há ênfase da EA nas aulas culturais e de campo. Promovem a relação dos alunos
com o meio, ensejando conversas sobre o meio ambiente e temas transversais, “com as
plantas e até mesmo com os animais e principalmente com o nosso tesouro, que é a querida
Mãe Terra”. Não se esqueceram de incluir a horta e o horto. O Pau-Branco, localidade em que
se originou a etnia, é um espaço, sagrado para os tapeba. Consideram que o relacionamento
entre os discentes e o meio ambiente ocorre todos os dias, inclusive em sala de aula, quando
refletem sobre cuidados, preservação e poluição. A respeito disso, realizei levantamento das
concepções de EA de cinco professores tapeba, que atuam do Pré à 4ª série, obtidas em
questionário aplicado (APÊNDICE C). No geral, as respostas tiveram perspectivas
naturalistas, centradas na conservação dos recursos naturais.
O SIGNIFICADO DE EA PARA OS PROFESSORES
É preservar a natureza.
Significa preservação e conservação do lugar onde vivemos.
Significa uma forma especial de conscientizar as pessoas a cuidar mais da natureza,
preservá-la, a nossa Mãe Terra, os matos, os animais.
Preservar os espaços do ambiente, cuidando bem da mãe natureza.
Significa levar o aluno a conhecer o ambiente em que vive e acima de tudo preserválo.

O posicionamento conservacionista foi retomado em uma outra questão, a das
tendências de EA existentes, e o professor deveria assinalar a(s) tendência(s) que mais se
identificasse(m) com a sua prática. Em sua maioria, destacaram a Educação Ambiental
conservacionista. Há também professores que acreditam na preservação do ambiente para
preservar a cultura indígena.
Com os alunos, adotei também a realização de atividades escolares,75 relacionadas
à EA, que refletissem sobre a aprendizagem, decorrentes das práticas pedagógicas dos
professores. Elas serão descritas no próximo capítulo. Examinando um conjunto de
“cartinhas”, alguns escritos e desenhos das crianças, notei que os elementos dos desenhos das
75

Lúdicas e participativas, provocadoras de reflexão sobre a temática ambiental.
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crianças repetem-se: espécies vegetais e animais, nuvens, chuva, sol, ocas e casas tradicionais,
lixos depositados em lixeira, açude e lagoa com peixes e o Pau-Branco, dentre outros. São do
meio ambiente da aldeia.
Percebi certa sensibilização dos alunos, ao apresentarem atitudes preservacionistas
e respeito ao ambiente natural. Evitam a poluição das águas e do solo, não derrubam as
árvores. Ao cortarem uma planta, plantam outra, pois aprenderam o significado de
reflorestamento (“é replantar as árvores”), aboliram o uso da baladeira, instrumento usado
para matar os pássaros. Creio que essa atitude é uma manifestação de (re)educação das
crianças. Conhecem a diversidade da fauna e da flora da aldeia. “É preciso reconhecer os
inúmeros trabalhos que os índios desenvolvem para a conservação tanto da fauna como da
flora o equilíbrio até hoje existente é devido aos conhecimentos adquiridos e repassados por
seus ancestrais”. (RCNEI, 1998a, p. 93). Não é à toa que, no Brasil, de modo geral, as terras
indígenas são ainda as que mantêm mais características de harmonia e equilíbrio.
A discussão sobre o significado de Educação Ambiental para os professores
tapeba será retomada no Capítulo 5, de modo detalhado, identificando o trabalho pedagógico
que desenvolvem, as atividades prioritárias, levando em consideração a análise dos dados, no
entanto, a seguir ainda tratarei sobre a ligação entre EA e EI.

4.3 Possível articulação entre Educação Ambiental e Educação Indígena na Escola
Diferenciada

Um dia, a Terra vai adoecer.
Os pássaros cairão do céu, os mares
vão escurecer e os peixes aparecerão
mortos nas correntezas dos rios.
Quando esse dia chegar, os índios
perderão o seu espírito. Mas vão
recuperá-lo para ensinar ao homem branco a
reverência pela sagrada terra.
(“Olhos de Fogo”, índia Cree, há mais de 200 anos).

É possível articular EA e EI. A profecia de “Olhos de Fogo” é fonte de inspiração
para discutir essa articulação. O sustentáculo maior dessa afirmação faz-se presente,
historicamente, na idéia de intimidade do índio com as matas, no conhecimento das plantas
nativas, das ervas usadas preventiva e curativamente. De fato, essa relação, sempre marcante,
elemento da história e cultura ancestral dos vários povos indígenas no Brasil, permanece,
embora as imagens do meio ambiente tenham ganhado novos contornos, outras feições.
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Para Duarte (2005, p. 44), a imagem das populações indígenas é retratada como
“inegavelmente negativa”. Tal concepção permanece até os nossos dias, no entanto, eles
agiam de forma sustentável. As sociedades indígenas convivem com o ambiente, sem
depredá-lo. Por outro lado, existe a depredação com impactos menos significativos.
Conforme Ricardo (1999), aos índios se deve dar o crédito histórico de manejarem
os recursos naturais brandamente, provocando poucas perturbações e impactos ambientais, até
a chegada dos portugueses. Fundamental é a preservação dos recursos ambientais, das
riquezas naturais existentes em terras indígenas. Estes argumentos são analisados à luz da
prática de EA na educação escolar indígena, tentando entender as estratégias de uso dos
recursos naturais. As escolas têm o papel de ofertar EA em todos os níveis e modalidades de
ensino. Nesse sentido, cabe à EA despertar uma “consciência crítica” no cidadão, de modo
que considere o meio ambiente como bem comum, direito natural e essencial à vida. O
processo educativo deve preocupar-se com as questões ambientais. (DIAS, 1993).
No item seguinte, apresento inicialmente a concepção de EA defendida nesta
pesquisa, apoiada por diversos autores.

Alunos planejando a limpeza na localidade Pau-Branco
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4.3.1 Educação Ambiental

Educação Ambiental
Não apontar para uma verdade única,
para um modelo a ser replicado.
O que se busca é diversidade, autonomia,
protagonismo.
(SATO).

Nesta parte do trabalho, abordo a concepção de EA que defendo, com base em
Reigota, Carvalho, Brandão, Freire, Souvé, Loureiro, Sato, dentre outros, e destaco

as

opiniões dos professores tapeba, acerca dessa modalidade de educação.
Ao dar continuidade à reflexão sobre práticas pedagógicas dos professores tapeba
no âmbito da EA, no presente capítulo, convém fazer algumas considerações.
A discussão instaurada na perspectiva de uma Educação Ambiental justifica-se na
escolha dos sujeitos, professores indígenas e porque “dá ênfase ao caráter cultural da relação
com o meio ambiente”. (SOUVÉ, 2005, p. 34). Segundo a visão dessa autora, meio ambiente
é concebido como território, lugar de identidade, natureza, cultura, enfim, é onde se
encontram natureza e cultura. Não utilizei porém uma definição específica de cultura, nem
tive a pretensão de realizar um estudo aprofundado acerca dos aspectos culturais tapeba.
Portanto, apoiei-me na concepção de práticas pedagógicas ambientalistas que consideravam a
cultura da etnia tapeba, uma referência na análise, uma vez que não são dissociadas. Além
disso, utilizei a discussão sobre crítica social, a práxis, em que a ação se ajunta ao processo
constante de reflexão crítica (SOUVÉ, 2005); as práticas pedagógicas como prática da
liberdade, em que há o diálogo com os educandos, “numa metodologia que não pode
contradizer a dialogicidade da educação libertadora”.(FREIRE, 1994, p. 86); numa
perspectiva crítica, em que se estabelece “um processo de aprendizagem participativo,
emancipatório e transformador”.(LOUREIRO, 2005, p. 328). Neste sentido, as metodologias
são participativas, em que circulam os saberes, com o enriquecimento de educadores e
educandos. As idéias de Paulo Freire (pedagogia freireana) e de outros autores podem ampliar
a análise.
Cabe ressaltar neste estudo que serão apresentados alguns conceitos de EA, de
acordo com uma concepção própria defendida e concebida, das discussões e leituras acerca do
tema proposto. Desse modo, as atividades educativas adquirem dimensão política. O processo
pedagógico de EA é um exercício de cidadania. A EA “pode ser vista como um novo
momento de um projeto pedagógico para uma grande mudança de valores e de posturas
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educativas”.(CARVALHO, 1998, p. 24). A autora indica que esse projeto teve início nos anos
1960 e 1970, sendo consolidado nos anos 1980, com as lutas ecológicas e a emergência da
problemática ambiental, visível à sociedade, tomando impulso no Brasil.
Falar de EA faz-me lembrar da escola, pois “A escola tem sido historicamente o
espaço indicado para a discussão e o aprendizado de vários temas urgentes e de atualidade,
como resultado da sua importância na formação dos cidadãos”. (REIGOTA, 1998, p. 47). O
autor ressalta que essa modalidade de ensino traz muitos desafios à escola, e que há equívocos
quanto à concepção de EA. Um deles é ter a EA como substituta das disciplinas Biologia,
Geografia, Ciências, no entanto, elas permitem a abordagem da EA. Na realidade, em sua
prática pedagógica mais tradicional, tais disciplinas transmitem conteúdos científicos ou
expressam conceitos científicos específicos delas próprias. Elaborar e/ou transmitir
conhecimentos científicos não é suficiente para fazer EA. Ele sugere a nossa participação
política cotidiana. Para tanto, apresenta dois princípios – “Aprender com alguém”, que requer
a participação de no mínimo, duas pessoas – e a “Conscientização”, em que todos os
habitantes do Planeta têm atenção para os problemas que afetam a todos. A esse respeito, é
proposta a “matriz pedagógica”, com destaque “ao diálogo entre pessoas, entre grupos
humanos e entre pessoas, grupos humanos e as diferentes formas de presença da vida no
mundo natural”. (BRANDÃO, 2005, p. 95). Daí origina-se uma EA não restrita à transmissão
de informações ou formação de regras comportamentais. A EA engaja-se para uma nova
cultura, que está originando gerando novos comportamentos éticos e políticos. (CARVALHO,
1998).
É válido efetivar um trabalho ambiental na escola, que busque a consciência
crítica, que possa vivenciar a capacidade de questionar desde a realidade local. A EA deve ser
urgentemente trabalhada no âmbito escolar, envolvendo toda a comunidade, verificando suas
práticas pedagógicas, sem a pretensão “de dar respostas prontas, acabadas e definitivas, mas
sim de instigar questionamentos sobre nossas relações com a alteridade, com a natureza”.
(REIGOTA, 2002, p. 140). Diante disso, insere-se a escola das comunidades indígenas. Com
estas reflexões, é possível reconhecer o compromisso da comunidade indígena na proteção
ambiental. Assim, argumenta Terena (2004), ao dizer que “Nascemos livres e logo que
aprendemos a andar e a nadar, aprendemos a ser parte do equilíbrio natural da vida que é a
terra e o meio ambiente”.76

76
É índio terena do pantanal sul-matogrossense. Essa afirmativa foi proferida durante o Fórum Mundial de
Educação de São Paulo, em 2004.
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De acordo com Santilli (2001), o papel das comunidades indígenas na
conservação da biodiversidade é reconhecido em vários acordos internacionais, sendo
destaque na Convenção de Diversidade Biológica e na Agenda 21. Vale ressaltar que o
envolvimento dos indígenas faz parte da sua própria história. A esse respeito, Marin (2000)
diz que os nativos brasileiros viviam em harmonia com seu habitat. Para garantir sua
sobrevivência, souberam explorar parcimoniosamente os recursos ofertados pela MãeNatureza.
A Educação Indígena (EI) tem cada vez mais legislação específica, no sentido de
considerar suas peculiaridades. No âmbito da legalidade, a EA e EI são apoiadas por leis,
projetos desenvolvidos nas três esferas administrativas (federal, estadual e municipal), ONGs,
universidades, organizações civis e organizações religiosas, instituições que promovem ações
diversas, como programas, projetos, fóruns, seminários, cursos, conferências, em todo o País.
O debate sobre a EA junto às comunidades indígenas não pode prescindir da
escola. O ponto de partida quando se trata de sociedades indígenas, conforme Krenak
(BRASIL, 1998c), líder indígena, é a tradição de proteger as espécies vivas da fauna e da
flora, ou seja, cada família protege um animal ou uma planta. Numa prática tranqüila e
natural, há união das pessoas com os demais seres vivos do Planeta. No sentido de evidenciar
essa relação, o MEC publicou coletâneas, como o Referencial Curricular Nacional para as
Escolas Indígenas (RCNEI), em 1998. Esta publicação compõe o conjunto dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para as escolas indígenas (professores) e constitui proposta formativa
garantida nos princípios legais do direito à cidadania e à diferença.
O RCNEI é dividido em duas partes. A primeira – Para começo de conversa –
reúne os fundamentos gerais históricos, antropológicos, políticos e também legais da
educação escolar indígena. A segunda – Ajudando a construir o currículo nas escolas
indígenas – apresenta áreas de conhecimentos, sugestões de trabalho para elaboração dos
currículos escolares indígenas, a indicação de seis temas transversais e do trabalho com seis
áreas de estudos (Línguas, Matemática, Geografia, História, Ciências, Arte e Educação Física)
e os temas transversais – “terra e conservação da biodiversidade”, “auto-sustentação”,
direitos, lutas e movimentos, ética, pluralidade cultural, saúde e educação – evidenciam a
importância que os povos indígenas dão à conservação dos recursos naturais e do meio
ambiente. A proposta desta parte é integrar os conhecimentos universais selecionados com os
etnoconhecimentos de cada povo indígena, em oposição ao etnocentrismo.
A escola constitui instrumento de valorização dos saberes e produção e recriação
de cultura, garantida mediante a educação diferenciada. Assim, convém viabilizar a ação,
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definindo estratégias de organização escolar que atendam à cultura indígena, valorizando esse
saber, para que haja o reconhecimento de seus direitos étnicos e culturais.
Discutir e pesquisar sobre a relação entre EA e EI requer, neste trabalho, visão
mais aguçada sobre a escola e a adoção de práticas pedagógicas desenvolvidas pelos
professores. Esse diálogo tem como ponto de partida alguns dos grandes eventos que fazem
parte da história sobre EA.
A educação voltada para a temática do meio ambiente adveio da Conferência de
Estocolmo, em 1972. A Assembléia Geral das Nações Unidas, reunida de 5 a 16 de junho de
1972, estabeleceu princípios que deveriam inspirar e orientar a humanidade para a
preservação e melhoria do ambiente humano. Esta Declaração destacou a importância do
trabalho de educação em questões ambientais, para a melhoria de qualidade ambiental. A
Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, realizada em 1972, tornou-se,
conforme Dias (1993), um marco histórico político internacional para o surgimento de
políticas de gerenciamento ambiental. Além desse evento, outros grandes encontros acerca da
E.A. foram realizados no País e no Exterior.
Na Conferência Internacional Rio/92, representantes de instituições de cerca de
170 países assinaram tratados, reconhecendo o papel central da educação para a “construção
de um mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado”. Houve a indicação da
necessidade de a escola indígena adquirir o conhecimento socioambiental, que avance não
somente na direção de sustentabilidade ambiental da Terra, mas também no fortalecimento de
suas tradições culturais.
Entendemos a sustentabilidade sócio-ambiental como um processo voltado para a
melhoria de qualidade de vida da população, usando os recursos disponíveis de
forma que eles sejam conservados e otimizados para o usufruto deste e das gerações
futuras. (FOLDER MES – MUNICÍPIOS EDUCADORES SUSTENTÁVEIS, DO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005a).

Cuidar da natureza não é preocupação nova, atual.
Filósofos, cientistas, religiosos têm, ao longo da escalada do homem, expressado a
sua admiração pela natureza, e a sua preocupação em protegê-la. As culturas
orientais e a Grécia Clássica nos legaram reflexões filosóficas de grande
sensibilidade a respeito das relações homem-natureza. (DIAS, 1993, p. 20).

Dentre os desdobramentos da Conferência de Estocolmo (1972), veio o
reconhecimento da Educação Ambiental para combater a crise ambiental no mundo. No
Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê a EA, no art. 225, inciso VI. Hoje, nas escolas
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brasileiras, a temática ambiental, de alguma forma, já foi incorporada como tema transversal
curricular. Esta nova concepção de Educação Ambiental considera os direitos humanos e
liberdades fundamentais próprios de cada indivíduo e, também, essencialmente, da
coletividade, que inclui o direito a um ambiente saudável.
Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) assevera, no Programa
Municípios Educadores Sustentáveis, que “A crise ambiental que vem sendo vivenciada pelas
sociedades humanas em todo o Planeta tem gerado sofrimento, dúvidas e insatisfações,
tornando complexa e difícil a arte da gestão pública.” (BRASIL, 2005e, p. 8).
Esse sentimento da crise ambiental global enseja práticas e metodologias em EA,
baseadas em diretrizes legais, que deliberam a participação social nas ações públicas e/ou da
sociedade civil, por intermédio de grandes movimentos planetários.
Com a proposta de mudança social, o Ministério do Meio Ambiente recomenda a
educação como possibilidade de transformar a mentalidade, “almeja contribuir para o
enraizamento de uma cultura de respeito e de valorização da diversidade e da identidade”
(Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA), que convida a todos para serem
protagonistas, coletivamente, renovando a educação.
[...] os sistemas sociais atuam na promoção da mudança ambiental, a educação
assume posição de destaque para construir os fundamentos da sociedade sustentável,
apresentando uma dupla função a essa transição societária: propiciar os processos de
mudanças culturais em direção à instauração de uma ética ecológica e de mudanças
sociais em direção aos empoderamentos dos indivíduos, grupos e sociedades que se
encontram em condições de vulnerabilidade em face dos desafios da
contemporaneidade. (PRONEA, 2005b, p. 18).

Além dos direitos legitimados junto à educação, os povos indígenas são também
reconhecidos quando o assunto é legislação de Educação Ambiental. O Tratado de Educação
Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global definiu o marco político
para o planejamento do projeto pedagógico para comunidade, região ou bairro da escola, e
estabeleceu que deve receber a adesão de todos, inclusive dos indígenas, como se vê no
princípio da Educação Ambiental sustentável.
A Educação Ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a
história indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural,
lingüística e ecológica. Isto implica uma revisão da história dos povos nativos para
modificar os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngüe.
(CARVALHO, 2004, p. 58).
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O Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) contemplam
os povos indígenas em seus programas, diretrizes e metas. Em ambas as pastas
governamentais, é proposto um constante exercício de transversalidade, além da
interdisciplinaridade no campo da Educação Ambiental. Segundo o MMA, uma Educação
Ambiental que desconsidera a sustentabilidade e o caráter interdisciplinar de suas atrações
não atinge os objetivos básicos que a fundamentam.
Souvé (2005) explora 15 correntes de Educação Ambiental. Didaticamente, divide
em correntes de longa tradição (naturalista, conservacionista, resolutiva, sistêmica, científica,
humanista e também moral) e recentes (holística, biorregionalista, práxica, crítica, feminista,
etnográfica, da coeducação e da sustentabilidade). Acredito, haver impossibilidade de
defender, exclusivamente, uma corrente. Os modelos classificados, na minha opinião, podem
ser identificados em uma mesma realidade analisada. Sendo assim, é importante considerá-las
conforme o tipo de investigação, os sujeitos pesquisados, enfoques dominantes e seu aspecto
cultural. De acordo com essas proposições e a cartografia das correntes, identifico àquelas que
mais convém ao contexto da minha intervenção sobre a prática da EA. A corrente crítica
social, por contextualizar os temas tratados e dar importância ao diálogo entre os diversos
saberes. A corrente da sustentabilidade, ao contribuir para o desenvolvimento sustentável e,
por último, a etnográfica.
Quando reflito sobre EA nas práticas educativas dos docentes indígenas, concebo
a relação direta com a corrente etnográfica, ao privilegiar a relação com a natureza fundada no
sentido de pertença, não de controle, por enfatizar o caráter cultural nas inter-relações das
populações indígenas com o meio ambiente, com sentido, que não é dado a priori, porque ele
emerge na interação da pessoa com cada evento. Para tanto, parti da análise dos conceitos de
EA dos professores, sujeitos da pesquisa.
Estabeleci um levantamento das concepções de EA de cinco professores tapeba,
que atuam do Pré à 4ª série, a partir das respostas ao questionário simplificado (APÊNDICE
C). No geral, elas tiveram perspectivas de valorização da natureza, centradas na conservação
dos recursos naturais, uma das correntes de longa tradição.
Preservar a natureza.
Preservação e conservação do lugar onde vivemos.
Uma forma especial de conscientizar as pessoas a cuidar mais da natureza, preservála, a nossa mãe terra, as matas, os animais.
Preservar os espaços do ambiente, cuidando bem da mãe natureza.

122
Levar o aluno a conhecer o ambiente em que vive e acima de tudo preservá-lo.

Os

elementos

contidos

nas

respostas

identificam

uma

“consciência

preservacionista”, de acordo com Segura (2001, p. 103), quando aborda o objetivo mais
recorrente das atividades de EA.
[...] é preservar a natureza, que pode ser interpretado de duas formas: preservar
como uma atitude isolada do contexto sociocultural; conscientizar para a
preservação, o que denota a mediação de alguém ou algo como condutor do
processo de formação de consciência preservacionista.

O posicionamento preservacionista foi retomado quanto às tendências de EA
existentes, em que o professor deveria assinalar no questionário (APÊNDICE D) a(s) que
mais se identificasse(m) na sua prática. Novamente, destacaram como resposta a Educação
Ambiental Conservacionista, em sua maioria, exceto uma resposta, assinalando: Educação
Ambiental Crítica e Educação Ambiental Política. Dois professores não responderam.
Ressalto que preservação e conservação estão sendo usadas com o mesmo significado
(APÊNDICE C).
Destaco a importância da EA para a preservação da cultura do Povo Tapeba.
Todos os respondentes (APÊNDICE C) concordaram com a noção de que a EA é importante
para preservar a cultura de sua etnia.
Sim. Muito importante pois apesar de nós estarmos no nosso cotidiano sempre
conscientizando o povo ainda existem pessoas que não valorizam o nosso meio
ambiente.
Sim. Pois com educação tudo se constrói e transforma.
Sim para preservar de como preservar o que tem ao nosso redor.
Sim! Pois se nós conhecemos e sabemos seu valor logo nossa cultura é preservada.
Sim, porque quando aprendemos a preservar o ambiente, nossa cultura está sendo
preservada.

O sentido do pensamento dos docentes é de uma EA culturalmente situada, em
que o meio ambiente é passível de leituras diversas. Nestas, crêem que poderão preservar a
cultura tapeba, enfocando a EA. A dimensão cultural alia-se ao processo de conscientização e
transformação presente nos discursos dos professores, na prática educativa da EA, da mesma
forma como os tapeba concebem a escola diferenciada.
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A comunidade lagoa dos tapeba II acredita que essa escola possa fortalecer a nossa
luta, onde se alfabetize na própria aldeia juntamente com nosso povo indígena para
não só aprenderem a ler e escrever, mas todos os costumes, tradições e culturas,
formando assim cidadãos críticos, cumpridores de seus direitos e deveres.
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL
FUNDAMENTAL DIFERENCIADA TAPEBA CONRADO TEIXEIRA).

Enfim, os professores tapeba têm experiências de EA para evitar a perda dos
ambientes naturais, no sentido da preservação da natureza, no entanto entendem o meio
ambiente “como lugar das relações, sobretudo relações sociais e culturais”. (SANTOS, 2004,
p. 1). Segundo a autora, nessa concepção, a EA pode configurar-se em uma prática educativa
para a cidadania em que a degradação das condições ambientais e de vida é problematizada, e
seus processos são considerados intrinsecamente articulados.
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5

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES TAPEBAS NO ÂMBITO DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O processo de ensino-aprendizagem parte da
perspectiva de preservar o meio ambiente, para uma
vida mais sadia hoje e para as gerações futuras.
(Profesor tapeba).

Este capítulo aborda as práticas pedagógicas dos professores tapeba, considerando
sua percepção de EA. Para melhor compreensão dessas práticas, busquei, inicialmente, situar
a formação do professorado no contexto do Curso do Magistério Indígena. Para tanto, faço
breve enfoque histórico do 1º curso. Em seguida, apresento as práticas destes professores,
ampliadas pela reflexão sobre a aprendizagem dos alunos.

5.1 Educação para enfrentar “o mundo lá fora”: o Curso do Magistério Indígena

Formar índios para serem professores das escolas indígenas é hoje um dos
principais desafios e prioridades no sentido de consolidar a Educação Escolar Indígena. Esta é
uma tarefa complexa com soluções variadas, em diversas localidades do País, haja vista a
“extrema heterogeneidade e diversidade de situações sociolingüísticas, culturais, históricas, de
formação e escolarização vividas pelos professores índios e por suas comunidades”.
(GRUPIONI, 2003, p. 13). O autor destaca que a proposta de formar índios como professores
para atuarem nas escolas diferenciadas é a principal novidade impulsionadora de novos
modelos de escolas indígenas.
Esse assunto é pauta da discussão em todo o País, quando se debate a educação
escolar indígena. Existem vários projetos de formação de professores em andamento, no
patamar de ensino médio e é desejável que este ocorra com o ensino superior, embora já seja
uma realidade em Mato Grosso do Sul, por meio da Universidade Estadual de Mato Grosso
(UNEMAT), e em Roraima, por intermédio da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Em
2004, havia mais de 2.000 professores cursando o Magistério Indígena (nível médio) no Brasil
(BENCINI, 2004). Mônica Theresa Soares Pechincha – técnica representante da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), do MEC – por ocasião do I
Seminário de Políticas Públicas da Educação Indígena, apresentou as políticas do MEC para
a educação escolar indígena, enfatizando a importância da educação superior para os índios
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Várias universidades já estão oferecendo curso superior, a UNEMAT (Universidade
Estadual de Mato Grosso), a pioneira, a de Roraima, a de Cuiabá para os Ticunas, a
de Tocantins. Várias universidades estão estudando a oferta [...] É o reconhecimento
dos povos indígenas. [...] Um documento do MEC pede que as universidades se
abram para esse ensino, porque elas têm passado a largo. Nos últimos três anos tem
tido um avanço significativo.

As Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, de 1993,
documento resultante dos direitos constitucionais adquiridos pelos povos indígenas, previam a
formação de professores índios com certa urgência. O curso de formação dos professores
indígenas, atualmente, habilita em nível médio de magistério, na maioria dos estados
brasileiros. Há em torno de seis mil professores indígenas exercendo a docência, e 60% deles
estão freqüentando ou concluíram cursos de formação em Magistério Específico Indígena.
(MATOS; MONTE, 2006).
Dentre as principais Políticas Públicas da Educação Básica Intercultural Escolar
Indígena está a formação de professores. É prioridade a formação de ensino médio e ensino
superior. Recursos são passados aos estados e municípios, via Fundo Nacional de Educação
(FNDE). Foi realizado um grande investimento pelo MEC, em 2005, de R$1 milhão para
licenciatura de professores. (BRASIL, 2005c).
De modo geral, o esforço demonstrado pelos professores é de aprimorar sua
formação, com o intuito de prepará-los também para atuar no Ensino Médio; para tanto, se faz
necessário o Ensino Superior. O Estado do Ceará, em atendimento a essas Diretrizes, instituiu
a formação indígena, que será registrada, sob enfoque histórico, a seguir .
Visando a ampliar, compreender, respeitar a formação e as práticas docentes
indígenas, prosseguirei comentando a respeito do assunto, particularmente, o Curso do
Magistério Indígena, do ponto de vista das propostas pedagógica curriculares, inseridas nas
experiências acumuladas em contextos diferenciados, que incluem as etnias cearenses, dentre
as quais, o Povo Tapeba, e também as práticas em EA.

5.1.1 Enfoque histórico do 1º Curso do Magistério Indígena

Uma das ações importantes das políticas públicas da educação escolar indígena
no Ceará é a capacitação e qualificação dos professores. A Secretaria de Educação Básica do
Ceará, (SEDUC) está desenvolvendo cursos diferentes nesse sentido. São cursos de formação
dos professores estaduais e municipais, que contam com a participação das lideranças das
diversas etnias cearenses. O primeiro deles, de formação docente, ocorreu de 2000 a 2004, e
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atendeu 184 cursistas. Durante esse curso,77 foram confeccionados materiais didáticos. Seu
currículo constou de conteúdos de Educação Indígena, Aspectos Culturais, Antropologia,
Legislação. O segundo curso, em processo, está atendendo a 120 participantes, embora o
orçamento atenderia originalmente à demanda de apenas 96 cursistas.
O resultado da primeira formação, além da certificação, da preparação de
professores para a educação infantil e as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, foi a
produção de 1378 livros. A SEDUC esperava que em janeiro de 2007 as publicações fossem
distribuídas nas escolas indígenas. Deveriam ser impressos 25.000 livros endereçados a essas
escolas e inclusive para as demais, as não indígenas, no sentido de propagá-los. Vale ressaltar
que a LDB atual, em seu art. 79, parágrafo 2º e inciso II, prevê a formação de pessoal
especializado para atender à educação escolar nas comunidades indígenas.
A Formação de Professores Indígenas do Ceará foi desenvolvida em três cursos,
todos de cunho diferenciado e de origens distintas. Cada um, inicialmente, com trajetórias
variadas, a pedido das próprias etnias. Segundo uma técnica da SEDUC, foram organizados
três cursos independentes mediante o seguinte processo:
Começamos uma história muito complicada. A SEDUC não era aceita pelos índios.
A SEDUC não tinha uma boa convivência com a FUNAI. Dava arrepios. Não
parecia que a gente era pessoa, mas sim entidade que eles detestavam. Eu vou com
eles, estamos começando um trabalho, e com eles, vieram as dificuldades. É jornal
do passado, recebemos várias alfinetadas. Passamos a aprender a trabalhar juntos.
Na 1ª etapa, os parentes e etnias não se conheciam. Depois as pessoas passaram a se
conhecer, a se relacionar [...] A separação era entre os parentes, entre os “partidos”
da SEDUC, da FUNAI.
No SESI, juntamos 210 professores e lideranças, passamos três dias lá. Foi a
primeira vez que eles se reuniram juntos. Se o Curso não foi tão bom, ele teve esse
mérito de reunir, de misturar, hoje ficaram de uma maneira mais leve. Como está
sendo leva a gente a conversar, a ir para as comunidades. [...] Nós não sabíamos
fazer. [...] Eu acho que a gente, na própria relação com a gente, tem a transparência.
A gente combina tudo. É um processo novo, que começamos a desvendar juntos.

Na verdade, os três cursos para formação de professores indígenas tiveram
períodos de funcionamento e carga horária distintos, mas todos foram reconhecidos pelo
Conselho de Educação do Ceará. O primeiro a ser iniciado e concluído (setembro de 2003, 42
professores) atendeu à etnia tremembé, de Almofala, sob a coordenação da UFC. O
atendimento da demanda – iniciativa da própria etnia, conta com o trabalho dos professores da
77

Atendeu as etnias potiguara, tremembé, tapeba, pitaguary e jenipapo-kanindé. Os parceiros MEC, FUNAI e SEDUC
atenderam diferentemente os povos, ou seja, cada instituição ficou responsável por um grupo de cursistas. Dada essa
peculiaridade, alguns grupos concluíram em 2004 e outros em 2005. Apesar disso, a diplomação deu-se, igualmente, em
2005. As entidades proponentes do curso foram a Universidade Federal do Ceará, a SEDUC e a APROINT.
78
Ainda não foram confeccionadas. Aguardam o processo licitatório.
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Universidade Federal do Ceará. Ele foi o primeiro curso que teve a maior carga horária (3.438
h/a), considerando os outros cursos.
A FUNAI, juntamente com a UECE, coordenaram o curso ministrado aos tapeba,
pitaguary e jenipapo-kanindé. A SEDUC também ofereceu a habilitação para o exercício no
magistério na Educação Escolar Indígena, nas séries iniciais do Ensino Fundamental da escola
diferenciada. Das experiências, fica a certeza de que sua efetivação ocorreu graças às
iniciativas particulares das etnias, que apresentaram propostas discutidas com as
comunidades, às entidades parceiras, como universidades, FUNAI, Igreja Metodista, dentre
outras.
Na opinião de uma professora potyguara, nenhum dos três cursos foi perfeito. Ela
solicitou que o planejamento do curso em execução (II) fosse realizado conjuntamente entre
povos indígenas e SEDUC: “[...] Para planejar um único curso, planejar junto, estar todo
mundo falando a mesma língua, todo mundo é belo, quem é índio e quem não é, vamos juntar
nossas belezas, a gente junta esse belo. Senta para pensar [...]”.
Para os professores tapeba, o “curso foi riquíssimo”. Muitos professores estão
praticando o que aprenderam. Os professores pesquisados admitiram a importância do curso
em sua prática pedagógica.
O curso abriu vários caminhos de aprendizagem, capacitando mais ainda o professor
em sala de aula. Melhorando assim a educação diferenciada indígena.
(PROFESSORA DA 4ª SÉRIE).
Ajudou-nos ter mais aprendizado para passar pros nossos alunos. (PROFESSORA
DA 1ª SÉRIE, manhã).
Ele é importante pois nos ajudou a melhorar nossa prática pedagógica.
(PROFESSOR DA 2ª E 3ª SÉRIE, turma multisseriada, tarde).
Foi muito bom, aprendi muitas coisas que não sabia, também acredito que ensinei,
tudo é uma troca de experiências. Considero uma vitoriosa, apesar das dificuldades.
A gente já foi muito discriminada. A sociedade hoje nos vê diferente. Também nos
trouxe muita formação, mais disciplinas para serem trabalhadas na sala de aula.
(PROFESSORA TAPEBA, da Alfabetização e EJA , manhã e noite).
Muitas porque antes do curso os pais pareciam não acreditar no nosso trabalho então
depois do mesmo os pais passaram a confiar no nosso trabalho desenvolvido para
com seus filhos. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR I E II, manhã).

Cumpre destacar, ainda, que o curso contou com a participação de professores
brancos, desconhecedores da cultura e da história dos povos indígenas. Estas pessoas estão
formando os docentes numa perspectiva que desconsidera os seus conhecimentos, a
interculturalidade. “Tivemos vários exemplos de rendimento diferente entre pessoas que
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deram o curso sem formação étnica, sem experiência com povos indígenas (Professora
tapeba)”.
As disciplinas Pesquisa e Estágio Supervisionado foram consideradas “fracassos”,
na opinião dos cursistas. O Projeto da SEDUC desconhece a realidade e a necessidade do
aluno indígena hoje.
[...] de fato, é preciso que a instituição ouça o índio [...]. Nós “acordamos”.
Precisamos ir juntos. Chegamos à determinada conclusão: o Curso não está
atendendo aos índios [...] Somos convidados, queremos participar do planejamento
do curso. Não conhecemos a proposta da SEDUC. Não queremos mais divisão [...]
Nós, Tapeba, nos reunimos e vamos nos retirar se não tivermos assento no
planejamento do curso ou se não atenderem nossa proposta. Os técnicos precisam
saber que precisamos ser ouvidos [...] É preciso fazer uma avaliação desse processo.
(PROFESSOR TAPEBA).

Tratando-se do Magistério Indígena II, os professores têm várias sugestões. A
necessidade de novos professores, decorrente do aumento da população de alunos que, no 1º
Censo Escolar realizado em 1998, identificou 567 alunos. Em 2004, a matrícula era de 4.067
e, em 2006, passou para 4.774 alunos.
Partindo para a demanda, considerando as atuais necessidades, a oferta de 120
vagas é insuficiente. Em geral, o número aumentou nas várias etnias. Segundo os professores
indígenas, havia uma carência inicial de 170, mas este número está defasado, “[...] é preciso
que seja o mais real possível [...] A realidade tende a crescer”. (PROFESSOR TAPEBA,
representante da APROINT). Além disso, não estão contempladas as lideranças.
Precisamos levar as lideranças. É o conhecimento tradicional que deve prevalecer no
curso, não é o científico [...] A educação indígena é cara entre aspas, existe uma
dívida do governo brasileiro que não nos respeitou no processo de invasão. O MEC
faz eventos em hotéis de luxo, caríssimos, mas, quando se trata de Educação
Indígena, não tem. (PROFESSOR TAPEBA).

Diante da vontade que os professores expressavam em participar de um curso de
mais qualidade e mais universalizado, incluindo os auxiliares de sala de aula, que, na opinião
de um professor indígena, também devem receber essa formação. Assim, evidenciam: “Agora
é o momento de unificarmos, não é só fazer. Precisamos ter qualidade. Hoje temos professor
de Ensino Fundamental que não está respondendo porque nenhum desses cursos tem
qualidade”. (PROFESSOR TAPEBA).
Os professores criticaram as diretrizes da SEDUC que consideram o curso
“aberto”. Segundo palavras de Rosa Carlota, “só planejamos ao longo do curso; à proporção
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que ele vai caminhando, é planejado”. O 1º módulo, trabalhado em duas etapas, referiu-se à
pesquisa.79 A esse respeito, um professor tapeba afirmou: “[...] quando se coloca que é uma
proposta aberta, ficam várias interrogações sobre o que é essa proposta aberta. Até que ponto
é bom essa proposta aberta? É preciso ficar algo amarrado [...] Curso aberto não é seguro”.
Para a SEDUC, o curso está aberto, “porque qualquer curso já começado, o governo novo não
pode mais parar. O curso está aberto porque não houve todos os planejamentos necessários”.
(ROSA CARLOTA).
Além da formação de professores por meio do Magistério Indígena, a SEDUC
promove várias capacitações em educação infantil. Por exemplo, em 03 de janeiro de 2007, os
professores fizeram a 2ª etapa com o objetivo de confeccionar material. A 1ª etapa tratou do
desenvolvimento infantil.
Embora as políticas públicas referentes à EI caracterizem avanços, na realidade,
do ponto de vista dos professores e lideranças que participaram do “I Seminário de Políticas
Públicas de Educação Escolar Indígena”, no tocante à formação de professores, manifestaram
várias dificuldades durante o evento. Algumas delas referiram-se a locais com pouca infraestrutura, professorado despreparado para lecionar, ausência de participação indígena no
planejamento das aulas. Os relatos de experiências do Curso de Formação do Magistério
Indígena demonstraram insatisfações e frustrações. Trata-se de uma avaliação do primeiro
curso. Em conseqüência, representantes das etnias tapeba, pitaguary, jenipapo-kanindé e
tremembé explicitaram com exemplos o processo de formação. Como mostram os
depoimentos, nas críticas oriundas das experiências, eles demonstram interesse em não
repetirem os mesmos problemas. Muitas das críticas direcionadas à SEDUC estão registrados
a seguir.
[...] A SEDUC não apoiou muito; 85% dos recursos vieram da FUNAI, do início ao
fim. (PROFESSORA INDÍGENA).
[...] A SEDUC não quer reconhecer as inúmeras funções do professor indígena.
(PROFESSOR TAPEBA).
[...] Fizemos cinco dias de seminários para construirmos o projeto do curso,
mandamos ele para o MEC, SEDUC e FUNAI. Os dois primeiros não deram
resposta [...] A formação foi em casa, porque o curso era específico e diferenciado.
Quem financiou o curso: uma parte fomos nós, a Igreja Metodista e a FUNAI,
também [...] Quando faltava dinheiro para alimentos, fazíamos uma vaquinha,
pedíamos aos parceiros [...]. (PROFESSORA TREMEMBÉ).
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Realizada em campo pelos professores indígenas. A pesquisa “como proposta metodológica [...] como
estratégia fundamental [...]” (Nohemi Rezende, diretora do Núcleo de Formação do Educador da SEDUC), em
2002.
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[...] Quando terminou o curso, começou a briga pelo nosso diploma. A SEDUC
empurrando com a barriga. (PROFESSORA TREMEMBÉ).

Em geral, o funcionamento do curso acarretou muitas queixas e, atualmente, elas
tendem a se transformar em cobranças constantes dos professores. Para eles, é indispensável a
participação de representação das etnias nos planejamentos, execução e avaliação do
Magistério Indígena II, iniciado em 2006. A lacuna acarretada pela ausência indígena nesses
processos motivou críticas à sua organização, demanda, oferta, currículo, coordenação,
planejamento, para a não-repetição do que ocorrera no primeiro curso.
Após esses depoimentos, em vista dos entraves e apesar deles, o curso conferiu
maior legitimidade ao professor indígena. Foi uma porta a mais que se abriu para essas
comunidades, o que não invalida o eco de suas vozes durante o Seminário, eivadas de
mágoas e, ao mesmo tempo, de vitória, pela conquista do Curso Magistério I. A luta continua
desde 2003, desenvolvendo ações em busca do magistério de nível superior.
[...] Foi muito sofrimento para chegar aqui. Passamos no magistério de três anos e
meio de muito sofrimento. [...] Fomos buscar as nossas leis. Nós ainda temos muito
o que caminhar. Vamos tentar trazer para cá o ensino superior [...] Buscamos o 3º
grau indígena. (PROFESSORA TAPEBA).

5.2 Práticas pedagógicas dos professores em Educação Ambiental

O índio deu prá gente o gostar da
natureza, dos animais, da brasilidade.
(CARNEIRO PORTELA).

Ao dar continuidade à reflexão sobre práticas pedagógicas dos professores tapeba
no âmbito da Educação Ambiental, no presente capítulo, convém fazer algumas
considerações.
A EA “não é uma modalidade de educação cujos princípios, objetivos e
estratégias educativas são iguais para todos aqueles que a praticam”. (TOZONI-REIS, 2005,
p. 269). Para os autores, existem diferenças conceituais que ocasionam práticas diferentes.
Assim, é possível prever que as práticas em EA dos professores indígenas são diferenciadas.
A discussão instaurada na perspectiva de uma Educação Ambiental baseou-se na
corrente etnográfica. A opção justifica-se na escolha dos sujeitos, professores indígenas Além
dessa corrente, utilizei as correntes da sustentabilidade, a crítica social, a práxica.
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Após abordar as percepções do professorado relacionadas à EA, busco identificar
práticas, indicações de conteúdos, metodologia, recursos didáticos, de cunho ambiental. Nos
primeiros encontros, foram enfatizados os objetivos da pesquisa, com os índios.
Os técnicos em educação deixam de dar a orientação devida e nem permitem que
os índios andem “com suas próprias pernas”. Não estou defendendo uma escola que trabalhe
apenas conhecimentos tradicionais. Esta constatação é partilhada por Krenak (1996, p. 94-95),
um representante indígena, ao assinalar:
[...] Mas a atribuição da educação indígena é indígena. Quem tem que gerar esses
conteúdos, quem tem que administrar esse processo, que tem que esboçar esses
currículos, a escola, o seu modelo, até do ponto de vista espacial, das relações, se
são adultos e crianças, se são só crianças, se são turmas mistas, ou separadas, o
calendário, isso tudo é uma questão que temos aprendido e que só está resultando
numa coisa boa quando a condução da experiência sai da comunidade que gera essa
demanda, e que constrói os instrumentos com a ajuda dos pontos de referência, de
contato com dirigentes das instituições, mas que busca a construção de um projeto
próprio.

Não podendo deixar despercebida a diferença vitalizadora entre a educação
ocidental e a educação escolar indígena, a cultura, que insere a luta pela terra, sua força
motriz, achei necessário tecer essas considerações iniciais, para compreendermos que a escola
indígena tem um funcionamento peculiar e, ao mesmo tempo, similar ao cotidiano das escolas
não indígenas. Mesmo assim, não é oportuno fazermos comparações entre ambas. O cotidiano
das escolas dos índios tapeba apresenta práticas e rotinas pedagógicas da escola não indígena.
(AIRES, 2000). Ela é marcada por um certo hibridismo, uma mistura das duas escolas, ou,
quem sabe, um “casulo”, em que desponta uma escola diferenciada. Agora, volto-me para
outros achados na pesquisa de campo. Em primeiro lugar, trago a atividade de planejamento.
Na educação escolar convencional, em seu processo educativo, existe um
momento para o planejamento didático das aulas do professor, além do planejamento escolar,
geralmente, quinzenal. A prática pedagógica integra o planejamento. No caso do professor
indígena, há espaço para essa atividade também, embora “o planejamento escolar é ainda uma
prática muito nova e incipiente.” (D’ANGELIS, 2003, p. 42). A escola pesquisada faz um
planejamento para o ano todo e também planeja mensalmente. O material didático utilizado,
no entanto, é constituído em primazia, por livros didáticos dos não-índios, produzidos pelo
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE),80 para todas as disciplinas.
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Exemplos: História – interagindo e percebendo o mundo 1, dos autores Lílian Sourient; Roseni Rudek Correa
Nascimento; Rosiani de Camargo, Editora do Brasil S/A, 2003; Ciências Naturais, de Emmanuel Cavalcanti de
Oliveira e Maria da Penha Gonçalves, Editora Moderna Ltda, FNDE, 2003, 1ª a 4ª série; Matemática: Pode
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Segundo a escola, os professores fazem a adaptação. Um professor tapeba respondeu no
questionário (APÊNDICE D) que usa exclusivamente esses livros. O desvinculamento da
realidade do professor tapeba não se torna mais destoante, em virtude de a maioria trabalhar
também com o livro Memória Viva dos Índios Tapeba (2000), produção de autoria indígena
que aborda o histórico e a cultura da etnia.
Já é significativo o número de cartilhas de alfabetização,mas são pouquíssimos os
materiais didáticos que tratam de conhecimentos específicos como as mitologias, as
etnomatemáticas, as etnociências, as etnogeografias, as etnohistórias e outras
especialidades. (BANIWA, 2006, p. 147).

Na opinião de Baniwa (2006), essa é uma das dificuldades da escolarização
indígena. Ele destaca ainda duas outras, a primeira relativa ao modelo de sistema educacional
com as condicionantes universais exigidas para o estabelecimento de uma escola, sem as
quais, a escola deixa de ser aprovada pelos conselhos de educação ou, então, os alunos são
impedidos de continuar os estudos. A segunda causa ele considera conseqüência da primeira:
diz respeito à ausência da liberação de recursos financeiros para a produção de materiais
didáticos, próprios e específicos.
Apenas dois professores tapeba, citaram o emprego do RCNEI81 no planejamento.
Nos relatos e apresentações dessa publicação, existe expressiva participação de etnias das
regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Os tapeba participaram de sua confecção. Uma
professora destaca como costuma utilizar para planejar suas aulas.
Recursos didáticos adquiridos durante o Curso de Magistério Indígena, o PPP, os
planejamentos da escola, puxa pela memória do que aprendeu, pelo conhecimento
que ficou do Curso, RCNEI, livros didáticos dos não-índios: produções de autoria
indígena: Memória Viva do povo Tapeba e os relatos dos mais velhos, antes eles são
também nossos livros para relatar a história. Seu Chico, pai da Margarida, sabe de
muitas coisas. (PROFESSORA TAPEBA, manhã).

Essa professora aliou à sua prática pedagógica o saber popular “contido nas
tradições dos velhos, nas lendas e nas estórias dos índios [...] complementado com o saber
crítico científico”. (BOFF, 2001, p. 136).

contar comigo 1, de José Roberto Bonjorno; Regina de Fátima Souza Azenha Bonjorno, da Editora FTD S/A,
2004; Português: Bem-te-li 1, autoras: Angiolina Bragança e Isabella Carpaneda, FTD S/A, 2004.
81
Um documento importante, subsídio e apoio aos professores na organização das suas práticas escolares, nas
orientações didáticas para a organização curricular.
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Momento de planejamento pedagógico entre a diretora e as professoras da escola

De acordo com Aires (2000), o livro didático retrata o índio como uma ilustração
num determinado tempo que não existe mais, uma referência ao índio do passado, com
indumentária que hoje só se vê em ocasiões especiais, em que se apresenta vestido a caráter.
Essa reprodução estereotipada, entretanto, não tem prejudicado a população
indígena, pois é uma forma de afirmarem-se índios perante a sociedade.
A questão 5 do questionário (APÊNDICE D) referiu-se aos materiais didáticos
utilizados nas aulas, em que todos os professores pesquisados disseram utilizar os livros
didáticos do ensino convencional. Somente dois mencionaram que também adotam o livro
específico da etnia Tapeba, Memória Viva do Povo Tapeba, e, entre estes, um disse aproveitar
os conhecimentos desse povo, ou seja, seu patrimônio cultural. A professora da Alfabetização,
no entanto, disse que trabalha com material concreto e de uma forma interdisciplinar. Relatou
uma experiência pessoal em Matemática, em que substituiu numerais por cajus: “O caju foi
usado na aula de Matemática. Comecei falando sobre a preservação do cajueiro. As continhas
foram feitas com cajus [...]. Trabalhei as cores do caju, um amarelo e um vermelho”. A
professora utilizou uma linguagem própria na aula de EA. Ela sequer planejou, no entanto, a
aula foi tão bem desenvolvida que foi filmada e emitida em programa de televisão do Ceará.
O material didático aproveitado estava na própria natureza; não precisou ser confeccionado
em indústrias.
Voltando à experiência pedagógica anterior, nas noções práticas da Matemática, a
professora não explorou um caminho diferente ao ensinar. Na tentativa de que os alunos
compreendessem essa disciplina, variou os recursos didáticos, tornando o aprendizado mais
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fácil. Trabalhou as operações fundamentais com a fruta. A aprendizagem tornou-se
significativa para a vida do aluno. O caju é um recurso disponível na comunidade. É
amplamente utilizado pela etnia, inclusive em sua bebida típica, o mocororó, o conhecido
cauim, produzido à base de qualquer fruta.
Não perdendo de vista os materiais didáticos, indaguei quais eram usados,
especificamente em EA (APÊNDICE D, Parte III). Dois professores não responderam e os
demais, manifestaram-se, dizendo:
Livros, gravuras etc. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR, manhã).
Acho que a aula de campo é fundamental. Vê as diferenças, a preservação da água,
mostra uma planta bonita e uma desmatada, uma paisagem bonita e uma devastada,
que é a feia. (PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e noite).
Um material específico do nosso grupo étnico. (PROFESSOR DA 2ª E 3ª SÉRIES,
multisseriada, tarde).

As aulas de campo, embora citadas como materiais didáticos, na verdade são
consideradas metodologia e uma atividade por Cascino (2000), e, segundo esse autor, faz
parte de um dos três grandes momentos característicos do percurso que professores /
educadores traçaram para o desenvolvimento das práticas pedagógicas em EA. As atividades
de campo são práticas educativas do seu segundo momento, ocorrido desde o final dos anos
1970.
A respeito das aulas de campo, dois professores desenvolvem a EA por meio delas
e três por intermédio das aulas culturais (APÊNDICE C). Quando se trata de metodologia de
ensino, todos os professores utilizam as aulas de campo nas práticas pedagógicas em EA,
juntamente com a Feira Cultural (Questão 11, APÊNDICE D). Atividades de desenho, pintura
e colagem também se mantiveram em primeiro lugar na preferência do professorado. Essas
diversas formas de expressão plástica tornam-se importantes recursos didáticos, porque o
ambiente escolar fica interessante, os alunos têm oportunidade de trabalhar a emoção, a
criatividade e a sensibilidade, além de desenvolverem habilidades artísticas individuais.
Aproveitam ainda os recursos físicos de que a escola dispõe: horta, farmácia viva, horto e
áreas verdes (80% das respostas) e o açude.
As aulas de campo representam rico campo de aprendizagem, da memória, por
meio das narrativas, em que é peculiar a relação entre os tapeba e o mato, a natureza. De
modo íntimo, eles conhecem as ervas para sua medicina preventiva e curativa, feitas de
espécies vegetais da aldeia, enfim, o ambiente da aldeia. O conceito de ambiente adotado é o
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que resulta “de interações múltiplas e complexas, mutáveis e dinâmicas, [...] que permitem a
construção do sentido de localidade, territorialidade, identidade, pertencimento e de
contextualização para os sujeitos individuais e coletivos”. (LOUREIRO, 2004, p. 43).
As aulas culturais e campais se fundem no cotidiano escolar. Alguns ambientes
são comuns entre ambas: o Pau-Branco, a lagoa, o horto, a horta, o açude. O patrimônio
cultural está integrado ao meio ambiente. É da mata que tiram a matéria-prima para
confeccionarem o seu artesanato, marcante na diferenciação do grupo étnico. As vestimentas
(saias, pichulas – estas uma espécie de soutien confeccionado de casca de coco), a bebida
ofertada na dança do toré, o mocororó, da jurema,82 os cocares, feitos de fibras naturais
extraídas da carnaúba, uso de sementes. A coleta dessa matéria exige conhecimento sobre as
áreas em que crescem as plantas das quais é possível extrair sementes e fibras.

Horto da escola

82
É uma árvore de que se extrai a “Bebida sagrada, utilizada nos rituais. A bebida é feita da raiz e da casca. É
usada no ritual da purificação. Deve ser consumida por um grupo pequeno”. (Liderança tapeba).
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Horta da escola

Nesse sentido, de acordo com os depoimentos dos professores, durante as
entrevistas e nas respostas do questionário (APÊNDICES C e D), percebi que as aulas
campais têm peculiaridades culturais da etnia tapeba, que valorizam a identidade cultural
desse povo. Nas aulas de EA ocorrem:
A Feira Cultural, o Toré [...]. (PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA,
manhã e noite).
A Festa da Carnaúba. (PROFESSORA DA 2ª E 3ª SÉRIES, turma multisseriada,
tarde).
A conservação da lagoa, lugar onde começou a tribo Tapeba. (PROFESSORA DA
4ª SÉRIE, tarde).

De acordo com Loureiro (2004) e Pedrini (1998), as metodologias participativas
são as mais propícias quanto ao fazer educativo ambiental. A ação educativa deve ser
conduzida para apoiar e estimular a manifestação individual e grupal na transmissão e
recriação do patrimônio cultural. O tema participação é também valorizado, ao ser
considerado “um eixo estruturante das práticas de Educação Ambiental”.(JACOBI, 2005, p.
233). Em termos da operacionalização desses objetivos, a Feira Cultural, o toré e a Festa da
Carnaúba são estratégias adequadas e recursos pedagógicos importantes. Representam formas
de relacionamento com a natureza, de modo participativo, democrático e solidário. Natureza
no sentido de
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[...] conjunto dos seres orgânicos e inorgânicos, as energias e os campos energéticos
e morfogenéticos que existem organizados em sistemas dentro de outros sistemas
miores, sejam ou não afetados pela intervenção humana, constituindo um todo
orgânico, dinâmico e em busca de um equilíbrio. O ser humano é parte e parcela da
natureza e entretém com ela uma sofisticada rede de relações [...]. (BOFF, 2001, p.
114).

A Feira Cultural e a Festa da Carnaúba fazem parte das atividades culturais dos
tapeba, revitalizadas por iniciativa dos professores, da Associação dos Professores Indígenas
Tabepa (APROINT). Esses eventos congregam as 17 comunidades dessa etnia em que
trabalham higiene dos diversos ambientes em que são realizados, do Pau-Branco, valores
comunitários, tradições, a medicina indígena tradicional, o papel do pajé na aldeia tapeba.83
Reigota (2002) alerta para a noção de que na Educação Ambiental é fundamental
aprender-se com alguém, e não de alguém. Portanto, durante três dias, o processo pedagógico
envolve relações sociais entre todas as comunidades tapeba, especialmente da Educação
(professores, alunos, gestores, funcionários das escolas, família dos alunos). É importante
observar, conforme o autor, a questão pertinente ao trabalho participativo, socializado.
Reporto-me ao sentimento do professorado tapeba quanto à participação da comunidade nas
práticas pedagógicas.
De modo geral, a participação da comunidade na escola ocorre por meio das
reuniões de pais, festas comemorativas, no Conselho Escolar, em manifestações.84 Na opinião
de uma professora entrevistada, a escola é considerada comunitária, intercultural. “As mães
sempre estão a par das decisões, também para reivindicar, dar opiniões e construir opiniões de
projetos que beneficiam e enriquecem a comunidade”.
Segura (2001, p. 41) defende a idéia de que a criticidade não está restrita apenas à
escolha do que ensinar, “mas também no como se ensinam (e aprendem significados)”. Nesse
sentido, a abordagem metodológica está ocasionando mudança no processo pedagógico para
que se torne mais significativo, participativo e dialógico. Enfocando as dificuldades dos
professores ao trabalhar EA, três deles reportaram-se à não-colaboração da comunidade da
Lagoa II. Um destacou que não consegue fazer com que a comunidade se conscientize. Ao
lado disso, Cascino (2000) anota que há três concepções equivocadas para uma prática
educativa pretensamente transformadora. Uma delas desconsidera o necessário tempo de
amadurecimento, crescimento, dedicação e amor para a constituição e fixação de uma maneira
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De acordo com a liderança tapeba, não é qualquer pessoa que pode ser pajé. É preciso que seja reconhecido
pajé pela comunidade, ter dom natural para sê-lo. É preciso destacar-se na luta.
84
Pela demarcação de suas terras e de outras demandas.
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de ver e sentir a realidade, de modo que envolva todos os interessados na condição de coparticipantes, o que se coaduna com a falta de participação da comunidade.
Paralelamente, o desinteresse do aluno também foi identificado por dois
professores que almejam realizar atividades ambientais. Essa é uma das dificuldades das
práticas pedagógicas em EA. A respeito do desinteresse do aluno e da comunidade, elas
podem estar desafinadas das práticas curriculares, em que os educadores, conforme Cascino
(2000), ao desenvolverem atividades voltadas à formação de uma consciência ambientalista
e/ou preservacionista. É interessante verificar as respostas, sobre como a EA ajuda a vida da
aldeia (questionário simplificado, APÊNDICE C). Todos afirmaram positivamente.
Fazendo coletas de lixo nas redondezas das lagoas, principalmente no nosso local
sagrado que é chamado de Pau-Branco. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR,
manhã).
Através da conscientização tudo melhora. Pouco a pouco as pessoas estão se
conscientizando do valor da natureza. Se destruirmos a natureza estamos nos
destruindo. Acredito que todos um dia irão ter este mesmo pensamento.
(PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e noite).
Porque as pessoas se conscientizam de como preservar a natureza, o que é o meio
ambiente, que não se deve destruir a natureza e sim preservar o que é nosso.
(PROFESSORA DA 1ª SÉRIE, manhã).
Nas aulas é que trabalhamos o respeito ao nosso meio ambiente, pois sabemos que
se o acabarmos mais na frente não teremos como plantar, caçar, produzir nossos
artesanatos. (PROFESSOR DAS 2ª e 3ª SÉRIES, turma multisseriada, tarde).
Quando trabalhamos o respeito ao meio ambiente com os alunos, eles podem levar
esse aprendizado até aos pais e assim todos aprendemos a cuidar do ambiente.
(PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).

É possível deduzir pelo exposto que, dentre as tendências da EA, a maioria se
identifica mais na prática com a conservacionista. Apenas uma professora disse adotar a EA
Política e Crítica. Tais tendências influenciam a prática pedagógica dos professores. Na
verdade, a EA está sendo utilizada para reflexão, e ação, de modo que minimize os danos
ambientais e favoreça a conscientização sobre a finitude da natureza.
Da parte do professorado, a EA vem propiciando ajuda à comunidade da aldeia,
embora não se perceba o princípio fundador da EA: “[...] é estreitar os laços entre o indivíduo
e a coletividade” (SEGURA, 2001, p. 46) nas afirmações.
As práticas pedagógicas estão relacionadas à conservação animal e vegetal, do
ecossistema, de cunho naturalista. A EA, nessa linha, estimula o seguinte aprendizado sobre a
preservação do meio ambiente, de seus elementos naturais, como água, fauna, flora, ar,
conforme se observa nas respostas (APÊNDICE D).
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Muitas coisas principalmente na questão da limpeza dos locais. (PROFESSORA DO
PRÉ-ESCOLAR, manhã).
Preservar a natureza, os espaços da escola, de casa, as plantas, os animais, a água, a
gente trabalha sempre o problema da água, porque a gente tem água da Cagece, mas
quando faltar, se fizer sujeira nas pedreiras, vamos tomar água poluída? Pescar sem
necessidade porque pode faltar, a gente se preocupa com os pássaros, a gente
trabalha muito o processo de baladeiras para não destruir os pássaros.
(PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e noite).
Sobre o problema do lixo na comunidade e o cuidado com o meio ambiente.
(PROFESSOR DA 1ª SÉRIE, manhã).
A não desmatar, não fazer queimadas. Não matar os animais silvestres.
(PROFESSORA DA 2ª e 3ª SÉRIE, turma multisseriada, tarde).
O problema do lixo na comunidade e o cuidado com o meio ambiente.
(PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).

Considerando as conclusões anteriormente descritas, verifiquei um aprendizado
que pressupõe medidas para a manutenção da vida, no sentido da EA comportamental. Uma
professora, porém, desenvolve a práxis, despertando uma consciência crítica sobre o problema
da água, caso venha a ficar poluída pelas pedreiras. Ela discute a atuação do homem sobre o
patrimônio

natural.

Trata-se

de

uma

preocupação

voltada

para

uma

formação

conservacionista, relacionada com aspectos naturalistas, para o espaço natural da aldeia. Na
visão de Travassos (2007), uma educação conservacionista ensina o uso racional dos recursos
naturais e a manutenção da produtividade dos ecossistemas naturais em um nível ótimo. O
autor chama atenção para as práticas curriculares, nessa concepção, articuladas apenas ao uso
dos recursos naturais e dos equilíbrios dos ecossistemas naturais. Portanto, o meio ambiente
reduz-se exclusivamente aos seus aspectos naturais. Hoje a EA que se defende, contudo,
ultrapassa o paradigma do conservacionismo dos meios naturais. Na Declaração da
Conferência de Tbilisi (1977) foram estabelecidas diretrizes nesse sentido, orientadoras da
prática de EA que continuam em vigor.
As diretrizes da Conferência devem repercutir na formação individual, por meio
de conhecimentos necessários que considerem a compreensão dos principais problemas do
mundo contemporâneo. A EA constitui uma educação permanente, global, “[...] sustentado
em uma ampla base interdisciplinar [...]”. (DIAS, 1993, p. 62).
De acordo com a EA na perspectiva conservacionista, na análise ora discutida,
observei que apenas um dos professores entrevistados trabalha EA em todas as disciplinas,
pois os demais desenvolvem em apenas algumas (Ciências e Geografia). A proposta da
interdisciplinaridade não é contemplada por todos os docentes. O ensino predominante ainda é
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o compartimentalizado. A EA não está interligada com todas as disciplinas curriculares, em
todos os níveis do ensino, conforme (BRASIL, 1987) de 11 de março de 1987, do MEC.
É notável o caráter preservacionista da EA praticada na escola, como intenção de
práxis pedagógica: ação, conscientização e transformação. Neste contexto, os professores
buscam entre crianças, jovens e adultos, o despertar de uma consciência de responsabilidade
individual, particularmente em casa, na família e na aldeia, no sentido de favorecer um
ambiente saudável.
Conscientizar as pessoas para não estarem jogando lixo próximo às lagoas e não
fazer queimadas. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR, manhã).
A gente tenta repassar sempre a importância do respeito aos mais velhos, ao
ambiente, à higiene, respeito ao ambiente e também à cultura. Tinha gente que não
se envergonhava mais de ser índio, é um orgulho dizer que é índio. (PROFESSORA
DA ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e noite).
Incentivar o aluno a cuidar do ambiente em que ele estuda. (PROFESSORA DA 1ª
SÉRIE, manhã).
Conscientizando meus alunos a não jogar papel no chão. Não sujar as margens da
estrada. (PROFESSOR DA 2ª E 3ª SÉRIES, turma multisseriada, tarde).
Conscientizando os alunos a conservarem sempre a escola limpa, mostrando que
devemos também praticar em casa, na comunidade. (PROFESSORA DA 4ª SÉRIE,
tarde).

É importante ressaltar que, além do discurso sobre a conscientização dos alunos
para as práticas conservacionistas, há o entendimento acerca das relações humanas, que insere
os mais velhos e o contexto indígena, trazendo a realidade vivida para o processo educativo.
A EA, na prática, não está desvinculada do ambiente de vida dos tapeba, contemplando
inclusive o significado de ser índio, de se reconhecer indígena com orgulho. Esse resgate de
identidade favorece as aulas de EA na escola. Reportando-me para as razões facilitadoras das
aulas de EA na escola contidas no questionário (APÊNDICE D), quase todas as respostas
afirmaram que a comunidade e a participação dos alunos têm bastante influência positiva,
seguidas da vegetação nativa, do ambiente da área indígena. Resulta uma EA atenta às
relações entre a comunidade indígena e o meio ambiente. Os índios são parceiros na
preservação ambiental. (BASTOS, 2007).
No sentido do relacionamento entre a comunidade escolar e o seu meio natural,
em se tratando de materiais que devem ser utilizados nas aulas de EA (APÊNDICE D), entre
os professores que responderam essa questão (60%), houve quem se reportasse ao meio
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ambiente do Povo Tapeba.85 Em uma das respostas, o professor entendeu a aula de campo
como material. Daí frisou:
Acho que nas aulas de campo é fundamental ver as diferenças, a preservação da
água, mostrar uma planta bonita e uma desmatada, uma paisagem bonita e uma
devastada, que é feia. (PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e
noite).

Do ponto de vista dessa professora, a aula de campo enseja ao aluno a
compreensão do que se passa à sua volta. O aluno relaciona a diferença entre as plantas,
paisagens, com sua própria experiência de vida e a da

comunidade. Por isso, algumas

questões ambientais inquietam a escola, ao preparar os indivíduos para avaliar e decidir sobre
os problemas que a eles afetam. É o que há de mais desejável. (CARVALHO, 1998). Durante
a pesquisa de campo, surgiu uma questão ambiental que preocupou a todos da aldeia –
lideranças, professores, alunos. Essa questão foi discutida em várias ocasiões, inclusive em
sala de aula. Foi considerada um problema ambiental, vivenciado pela escola. De modo quase
unânime (80%), o professorado considerou a retirada de areia do açude em construção como o
problema do momento (APÊNDICE D).
Cavações de açudes em local que não são adequados. (PROFESSORA DO PRÉESCOLAR, manhã).
A retirada da areia. (PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E EJA, manhã e
noite).
Destruição dos açudes que estão fazendo buracos e destruindo a natureza.
(PROFESSORA DA 1ª SÉRIE, manhã).
A retirada do barro de um açude na frente de uma escola. (PROFESSOR DA 2ª E 3ª
SÉRIES, turma multisseriada, tarde).

Exceto uma professora, que considerou o lixo um problema ambiental escolar, a
degradação ocasionada pela retirada da areia preocupou especialmente as crianças, desde as
do pré-escolar, temerosas com a possibilidade de enchentes. Não raro, observei adultos e
crianças no local, olhando com ar de curiosidade e temor. Algumas vezes questionei o fato
junto à comunidade escolar e senti que não havia acomodação da parte deles. Ao contrário,
houve o enfrentamento até conseguirem a expulsão dos trabalhadores da área escavada.
Na aldeia, a natureza não está intocada, pois evidenciam-se construções de
moradias, desmatamentos, com impactos menores, possibilitando a recuperação ambiental. O
85
Os recursos naturais existentes na aldeia – horto, horta, lagoa e farmácia viva – são aproveitados nas aulas de
campo.
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seu entorno natural foi modificado desde a retomada da Lagoa II, que trouxe pessoas de
descendência indígena tapeba de volta. Segundo os resultados da pesquisa de campo,
professores e alunos discutem práticas preservacionistas que têm ocasionado mudanças
comportamentais (APÊNDICE D). Entre os cinco respondentes (80%), há os que defendem a
preservação do meio ambiente, sem desconsiderar o valor da vida humana, a sobrevivência
física, cultural e bem-estar da comunidade.
Adquiriram novos conhecimentos, aprenderam a valorizar a cultura, passar do
jeitinho deles o que fazer para cuidar principalmente do meio ambiente.
(PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR, manhã).
Eu acho que eles levam muito em consideração a preservação. Quando matam um
passarinho, trazem o assunto para ser discutido. O respeito aos mais velhos.
(PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E DA EJA, manhã e noite).
Eles passaram a se preocupar mais com o bem-estar da comunidade. (PROFESSOR
DA 2ª E 3ª SÉRIE, turma multisseriada, tarde).
Eles estão pouco a pouco tomando consciência de que não podemos viver em um
ambiente sujo, desmatado. (PROFESSORA DA 4ª SÉRIE, tarde).

Vale ressaltar que os alunos estão aprendendo a pensar criticamente, são sensíveis
à derrubada de uma árvore ou à morte de um pássaro. Por sua vez, os professores não
oferecem apenas a informação, o conteúdo, como na “educação bancária” denominada por
Paulo Freire. O grande salto dado é que eles discutem com os alunos as questões ambientais,
de modo dialógico; nem sempre adotam práticas de EA comportamental,86 entre as crianças,
grupos prioritários pois representam gerações futuras em formação. Nesse sentido, o papel do
professor não está sendo de apenas um condutor de novos conhecimentos, um informante,
mas também de motivador, estimulador dos educandos no processo participativo das questões
ambientais.
Segundo Berna (2005), as questões ambientais são inter-relacionados também à
questão da identidade cultural da comunidade. A respeito do binômio ambiental-identidade
cultural, destaco o fato de que eles estão imbricados entre os tapeba, segundo as respostas dos
professores.
Durante as aulas, os alunos relacionam-se com a natureza, particularmente nas
aulas de campo. É surpreendente, no entanto, o fato de que as áreas selecionadas são as que se
relacionam ao universo histórico dos tapeba: a lagoa, o Pau-Branco, áreas sagradas. Segundo
86

Segundo Carvalho (2004), a EA comportamental, assim como a EA popular, são diferentes orientações das
práticas de EA. Essas duas tendências não esgotam todo o campo das EA’s, mas são distintas. A EA
comportamental traduz-se em comportamentos expressos pela conscientização.
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Boff (1999, p. 179), “O sagrado constitui uma experiência fundadora. É ele que subjaz às
grandes experiências sobre as quais se construíram as culturas no passado e a própria
identidade profunda do ser humano”. O acesso ao sagrado não é restrito à lagoa e ao PauBranco, pois estende-se à Terra, quando a professora diz (APÊNDICE D) que:
Acontece assim, alguns dos alunos conversam com as plantas e até mesmo com os
animais e principalmente com o nosso tesouro que é a querida Mãe Terra.
(PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR, manhã).

E se comparo a afirmação da professora com o paradigma defendido por Boff
(1999, p. 12-13), em que “as convergências a serem construídas devem concernir à
restauração do sagrado de todas as coisas, o resgate da dignidade da Terra [...]”, percebo que
existe uma relação de amor dos tapeba com a Terra, portanto, eles não a exploram.
Respeitam-na e veneram-na. Coincidentemente, são novamente citados a lagoa e o PauBranco (APÊNDICE D) – como ambientes que os professores (100%) sugerem aos alunos
para serem preservados.
O caráter naturalista da EA é notório nas aulas, nos conteúdos sobre Terra e
Natureza, em que estão intimamente relacionados e expressos com amorosidade. A respeito
do que mais ensinam nas aulas sobre ambos (APÊNDICE D) os professores responderam:87
1. TERRA – Ensino que apesar de todas as nossas lutas não deixamos de acreditar
na demarcação das nossas terras, porque ela é herança de nossos antepassados.
Porque lutar é preciso, desistir jamais.
1. NATUREZA – Ensino que temos de amá-la pois dela é que vamos tirar nossa
sobrevivência. Conscientizando os alunos a preservá-la com muito amor.
(PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR, manhã).
2. TERRA – É a importância da retomada, a importância de cultivar a terra e cuidar.
2. NATUREZA – Preservar em geral. (PROFESSORA DA ALFABETIZAÇÃO E
EJA, manhã e noite).
3. TERRA – Não retirar areia porque causa prejuízo ao meio ambiente.
3. NATUREZA – Cuidar da nossa mata, preservar a nossa área. (PROFESSORA
DA 1ª SÉRIE, manhã).
4. TERRA – Como plantar e cultivar.
4. NATUREZA – Como preservar e respeitá-la. (PROFESSOR DA 2ª E 3ª SÉRIES,
turma multisseriada, tarde).
5. TERRA – Localização da terra indígena, conservação do solo.

87

Para melhor entendimento do leitor, as respostas dos professores foram numeradas de 1 a 5.
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5. NATUREZA – Temos a obrigação de conservar a Mãe Natureza, pois
dependemos dela independentes de sermos índios ou não. (PROFESSORA DA 4ª
SÉRIE, tarde).

Uma das fontes vitais da sobrevivência indígena é a terra. Quando indaguei sobre os
conteúdos das aulas pertinentes à Terra e à Natureza (APÊNDICE D), não estabeleci nenhum
valor semântico ao vocábulo Terra; deixei à vontade. Consultando o dicionário, Terra pode
significar “O planeta que nós habitamos; solo sobre o qual se anda; parte sólida da superfície
do globo; poeira; pátria; região; território”. (BUENO, 2002, p. 752). Optei por fazer com que
o discurso do professor aproximasse o máximo ao sentido que a palavra Terra representa para
ele. Desta forma, compartilharam expressões distintas de Terra, tendo o significado de
território, o que decorre do contexto de luta pela terra. Essa conotação pode ser visualizada a
seguir, durante a entrevista.
Paz e as terras andam juntas. Na hora que a gente tiver as terras, teremos paz para
plantar, investir com máquinas, sobra tempo para a construção de artesanato [...] É
um conflito constante. (Professora MARGARIDA TAPEBA).

O vocábulo Natureza, por sua vez, reforça o sentimento de dependência dela, de
extrair o que ela pode oferecer à sobrevivência dos tapeba, mas não na perspectiva de
exploração, porque os discursos estão impregnados de uma linguagem amorosa, de cuidados,
para sua preservação. “Terra” e “Natureza” não se confundem nas respostas dadas, pois estão
marcadamente distintas. Não há uma conotação romântica, no sentido de apenas apreciá-las,
contemplá-las, porque o discurso pedagógico deixa claro que existem respeito e humildade
perante elas. De acordo com Leff (2003), o respeito é um dos valores indígenas ensinados
para a convivência humana e o respeito à natureza. Um dos professores indica que uma das
características da escola diferenciada é
Uma escola com cara do nosso povo humilde mas com muita força de vontade de
lutarmos e sermos vencedores. (PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR, manhã).

O estudo das práticas pedagógicas em EA dos professores tapeba continua sendo
enfocado no próximo tópico, relacionado ao aspecto da aprendizagem dos alunos, em
situações concretas e vivências.
5.3 Aulas de Educação Ambiental: uma reflexão sobre a aprendizagem dos alunos

Ei! Eu sou criança, sou presente.
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A esperança desse nosso País.
Com carinho, proteção e com amor
teremos juntos um futuro FELIZ!
(Cartaz da E.E.I.E.F. Tapeba Conrado Teixeira).

Buscando-se a apreensão do objeto de estudo, de modo mais significativo,
procurei refletir sobre as aprendizagens dos alunos. Esse item relaciona-se com o anterior, que
tratou mais sobre as práticas pedagógicas dos professores, metodologias adotadas, concepções
de EA e a mudança que desejavam dos alunos. Convém verificar as atividades pedagógicas
desenvolvidas e as interações das crianças durante tais experiências. Assim, práticas
educativas constituídas nesse momento não foram perdidas de vista, com o olhar na criança.
Carvalho (2004) considera que as crianças, além de representantes das gerações futuras, estão
em fase de desenvolvimento cognitivo, supondo que uma consciência ambiental pode ser
internalizada e traduzida em comportamentos mais bem sucedidos do que em adultos, difícil
de se modificarem, por já estarem formados.
Carvalho e Grun (2005) acentuam que há muitas maneiras de fazer EA, desde
uma perspectiva compreensiva, mantendo postura e olhar atentos ao diálogo. À luz das
minhas observações, pude fazer essa constatação. Os relatos a seguir comprovam. A título de
exemplo, relato a primeira aula de campo de que participei, no dia 22 de setembro de 2006, no
Pau-Branco. Essa aula tinha como objetivo “Organizar o local em que seria realizada a Feira
Cultural de 2006”. Ao ar livre, crianças representantes de todas as turmas ensaiaram os
números dos índios tapeba que apresentariam no evento, como o teatro “Todos falam o Tupi e
não sabem”. Após esse momento, lancharam suco com biscoito e algumas delas pediram
permissão à diretora e aos seus professores para tomarem banho na lagoa dos tapeba. Segundo
os professores, a lagoa é o ponto histórico dos tapeba e não tem poluição. Há um grande
cuidado em proteger esse ambiente, pois tem um significado cultural e espiritual. Enquanto
isso, os alunos mais velhos cuidavam de capinar a área. Pediam orientação sobre se deveriam
queimar o terreno limpo, recebendo uma resposta negativa. A diretora disse aos alunos: “Pode
ficar folha no chão, serve de adubo para a terra. A folha é necessária. Lixo não pode ficar”. O
lixo foi queimado. Nesse dia, algo chamou-me a atenção, além da não-permissão para
queimarem o solo. Em uma árvore, havia dois filhotes de pássaro em um ninho. Curiosamente
e com bastante cuidado, alunos e professor olharam e retiraram do ninho aqueles pequenos
animais e, rapidamente, os colocaram de volta, ao perceberem que se aproximava o pai das
aves para dar-lhes alimento. O pássaro não descia ao ninho em virtude da aproximação das
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pessoas. Às crianças, foi ensinado que esse fato estava impedindo os filhotes de serem
alimentados.
Durante a aula, os professores destacaram o valor da Feira Cultural para a etnia
tapeba. Outra aula de campo ocorreu no dia 6 de outubro de 2006, com o mesmo objetivo:
ensaiar a dramatização e as músicas para a Festa da Carnaúba. Esta aula contou com a
presença de alunos das 3ª e 4ª séries (21 no total), além de professores e diretora da escola. A
aula foi concluída com o toré, dançado e cantado pelos alunos, descalços. Em seguida,
merendaram e foram liberados. Geralmente, essas aulas não têm intervalo e podem ser
concluídas mais cedo. Vale ressaltar que a escola começa o ano letivo no mês de janeiro,
portanto, conclui as aulas antecipadamente, comparando-se com as escolas não diferenciadas.
A Festa da Carnaúba traz benefícios e fartura aos tapeba. Durante o evento, de
mãos dadas, pedem a proteção da natureza: terra, água, fogo e ar. Cada um desses elementos
tem seu povo. Bradam: “Salve o povo da terra. Salve o povo da água. Salve o povo do ar.
Salve o povo do fogo. O povo é tudo, plantas, animais, a mãe d’água, para não poluírem as
águas”. Objetivando melhor descrever as atividades pedagógicas, a partir de agora, os relatos
ocorrerão discriminados por datas.
As experiências88 vivenciadas com as crianças serão apresentadas, situando o
cronograma da aula, a(s) turma(s), disciplina, tema explorado, objetivo e o processo de
ensino.


Dia 1º de novembro de 2006.
Aula de Ciências.
Tema: A Natureza.
Objetivo: Refletir sobre a Natureza.
Turmas: Alfabetização e 1ª série.
Turno: Manhã.
Conscientização
Eles (alunos) são multiplicadores do conhecimento.
(PROFESSORA TAPEBA DA ALFABETIZAÇÃO).

A experiência didática das professoras89 teve início com a oração do Pai-Nosso na
sala da Alfabetização, num prédio de alvenaria isolado da escola, construído inicialmente para
as reuniões de pais e comunitários, em 2000, chamado de “Casa-Modelo”. Atualmente,
88
Ressalto que não tive nenhuma participação no planejamento dessas experiências pedagógicas. Segundo as
professoras, essas aulas já estavam previstas no calendário letivo.
89
Da Alfabetização e 1ª Série que resolveram juntar as turmas, nessa aula. Para facilitar o entendimento da
atuação de cada uma delas, as denominei de A e B, respectivamente. A aula de Ciências foi trabalhada por
ambas.
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aproveitado como espaço escolar, tem pequeno porte e atende a uma turma, a da
Alfabetização, além das reuniões comunitárias. Durante a tarde, não funciona nenhuma turma.
Possui estrutura similar a uma oca, com a cobertura de telhas, e parte de palhas de carnaúba.
Além da pequena sala de aula, há outra sala para guardar livros da escola. Apresenta, na parte
exterior, espaços livres, os pátios, com a cobertura de palhas, disponíveis para as reuniões da
aldeia, dançarem o toré e atividades recreativas dos alunos. Não possui banheiro. O piso é de
cimento. As paredes são rebocadas. É um ambiente simples e ao mesmo tempo acolhedor. A
sala de aula é apertada, mobiliada por mesinhas e cadeirinhas, próximas umas das outras,
dificultando o deslocamento das crianças. Sua ventilação acontece graças às janelas e portas
rústicas que permanecem abertas durante o horário das aulas. O pouco espaço livre existente
encontra-se nas laterais das mesinhas. Nas paredes ficam dispostos alguns cartazes, contendo
as letras do alfabeto e amostras dos trabalhos infantis. De um lado da sala, há uma lousa
velha, de médio porte, no chão. Na parede frontal da sala, há uma lousa menor suspensa, que
foi utilizada durante a aula; próximo dela, a mesa da professora. Em um cantinho, são
colocados copos e garrafas com água para as crianças. Não existem muros. Há capim
próximo, mas não acumula lixo. A área é bastante limpa. O recreio acontece na escola,
embora as crianças tenham liberdade para transitar nos dois prédios.
A sala de aula, do ponto de vista ambiental, não se mostrou tão adequada à
aprendizagem, embora as crianças parecessem adaptadas à sua realidade. Em determinadas
vezes demonstravam inquietude, sentavam-se, levantavam-se, algumas sequer tiraram a
mochila das costas. Tinham, contudo, atenção ao que as professoras perguntavam e
respondiam quando interrogadas. As professoras A e B movimentavam-se freqüentemente;
ora sentavam-se junto às crianças, ora andavam pela sala, enquanto falavam. Na ocasião da
aula, as professoras juntaram as turmas da Alfabetização e da 1ª série. O caminho didático
caracterizou-se pela exposição dialogada. De modo claro e simples, a professora A (da
Alfabetização) explicou o objetivo da aula dizendo: “Hoje vamos falar sobre a natureza. E
quando se fala em natureza, fala-se em...?”. De imediato, uma menininha da sua turma
respondeu: “Em meio ambiente”. A professora continuou: “E o que é natureza?”. Em várias
vozes disseram: “Animais, árvores, água, frutas, pessoas, pássaros”. A professora frisou
“pessoas, a nossa Mãe Natureza”. A natureza é com freqüência, considerada como Mãe.
(CHARLOT; SILVA, 2005). A mãe, continuam os autores, “[...] é fonte de vida, de alimento,
de amor, boa [...]”.(CHARLOT; SILVA, p. 68). Sobre meio ambiente, as crianças
continuaram exemplificando: “Flores, mata, índio”. Após ativar o conhecimento prévio dos
alunos, a professora perguntou: “Como é que chamamos a Terra?” “Mãe Terra”. Ela
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continuou: “Porque tiramos flores para enfeitar nossa casa, aldeia, frutas”. A professora disse
que ela oferece flores para enfeitar e, ao mesmo tempo, vê o sentido de aproveitar o que ela
tem a lhe oferecer.

Prédio onde funciona a turma da Alfabetização

A professora B escreveu na lousa meio ambiente, animais, matas, flores, árvores,
frutas, pessoas, índio e pássaros. Pediu para as crianças lerem todas as palavras, letra por
letra, soletrando as sílabas e dizendo o número delas. Depois disso, deram exemplos de frutas.
As crianças disseram: “Caju, abacaxi, coco babão”. Ela perguntou: “Qual é a nossa etnia?”.
Responderam: “A nossa etnia é tapeba”. A professora A interveio, acrescentando: “Quando se
fala em meio ambiente, fala-se das coisas que temos no meio ambiente”. Novamente, leram
todas as palavras contidas na lousa. A docente continuou: “Índios são pessoas. Existem os
nossos parentes. Quem cuida do meio ambiente?” Responderam: “Os índios”. A professora B
disse: “Mas todos devem cuidar do meio ambiente. O meio ambiente precisa ser cuidado, de
que maneira?” As crianças disseram: “Não jogando lixo, garrafas, o lixo deve ser guardado,
queimado”. Dando continuidade à discussão em torno do lixo, a professora A acrescentou: “O
lixo não pode ficar espalhado, o vidro corta”.
A professora B perguntou: “Qual a árvore que tiramos tudo dela?” A resposta:
“Carnaubeira”. “O que tiramos dela? Sementes, troncos para ocas, palha, o zóio (Ao invés de
olho), as frutas, a raiz para remédio”. Nesta pergunta, é marcante o caráter utilitarista dado à
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carnaubeira. Nesse sentido, ela reforçou dizendo: “Da carnaúba, nada se destrói”. Voltando à
temática meio ambiente disse: “A sala de aula é um ambiente”. “E o que devemos fazer nesse
ambiente?” Responderam: “Não sujar”. “E o que fazer com o lixo?” “O lixo, no lixeiro”.
“Onde devemos fazer a ponta do lápis?” “A ponta do lápis no lixeiro”.

Sala de aula da turma de Alfabetização

A professora A novamente interveio, perguntando: “É só na escola que se tem este
cuidado?” Em coro, responderam com um sonoro “não”; “é nos cantos”. E por falar em
ambiente, ela abordou a Festa da Carnaúba, festejada durante a Feira Cultural, destacando o
lugar de sua realização (Pau-Branco, lugar sagrado) e oportunidade para “Tomar banho na
lagoa, lavar roupa, ajeitar a oca, vender maraca, colar, sabonete de aroeira. Existe a Feira
Cultural, onde tem dança, tem o toré. Tem jogos?”. Responderam: “Tem, corrida, briga de
galos, quebra de braço,90 arco e flecha”. “E o que tem de frente no lugar sagrado?” “É a
lagoa”. Ela continuou: “Mas, para aquele ambiente ser bonito a gente tem que cuidar. Como
podemos cuidar da lagoa?” As respostas foram: “Não sujar, não dar banho em animais”. “E se
a gente vai lavar roupa na lagoa com Kibon (Referia-se ao picolé)?”. “Joga o Kibon no saco
de lixo”. “Quando você for para lagoa com a mamãe, leve o saco para colocar o lixo e peça
para não sujar. A lagoa é nossa, temos que deixar ela limpa. Também não é só a lagoa, nós

90
É uma prova tradicional, de criação indígena e que conta com a participação de dois atletas índios, de ambos
os sexos. A disputa da luta é realizada somente com o braço direito. O tempo da luta é ilimitado. Será vencedor o
atleta que primeiro encostar a mão do adversário na mesa (IV Jogos dos Povos Indígenas do Ceará). Disponível
em: <http://www.sec.ce.gov.br>. Acesso em: 6 jun. 2007.
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temos a pedreira. Alguém já viu alguém fazendo sujeira na água?” Responderam: “Já”. Ela
enalteceu um de seus alunos, dizendo ser um defensor da natureza, “Porque ele conservou a
natureza”. Ele evitou a morte de alguns pássaros. E perguntou: “Todo mundo agora vai
defender a natureza?” “Vai”. “Como a gente está falando em natureza, vamos cantar umas
musiquinhas, uma do toré e outra, ‘O sabiá na gaiola’” (ANEXO E). Antes disso, fizeram uma
breve pausa para as crianças beberem água. Retornando à aula, dançaram o toré. Em seguida,
a professora A disse: “A água faz parte da natureza, também os pássaros, as flores, as árvores.
Eu soube hoje de uma queimada em uma área da aldeia e queimou parte da plantação. Uma
coxia de cigarro pode provocar uma queimada. Ontem eu disse nas aulas que não existe só
paisagem bonita, existe a feia, com lixo e queimada. A gente não sabe quem foi. Vamos rezar
para que não aconteça novamente, porque assim vai acabar com a natureza. Quando a gente
souber, vamos dizer para vocês. Vamos fazer com que só tenha paisagem bonita”.
Após a fala da professora A, todos cantaram a música “Sabiá na Gaiola” (ANEXO
E), do cancioneiro brasileiro, um baião antigo, de 1950. As crianças sabiam toda a letra da
música. Em seguida, ela passou a explorar o conteúdo da letra musical. Perguntou onde o
sabiá estava. Uma criança aproveitou para dizer que na casa de sua avó tinha um sabiá. Outra
disse que na sua tinha um ninho de cobras. A terceira informou que seu coleguinha de turma
matava “passarim com baladeira”. A docente perguntou ao menino se ele matava os pássaros
e ele respondeu: “Matava, não mato mais”. “Por quê?”. Uma menina respondeu: “Porque o
passarim (ao invés de pássaro) faz parte da natureza”. Comentaram sobre a alimentação dos
pássaros, e foi dito aos alunos que não devem alimentá-los demais, senão morrem. “É certo
deixar os pássaros na gaiola?”. Responderam: “Não, porque eles estão presos”. “E se soltar,
eles vão para onde?” Uma criança disse: “Vão se encontrar com seus amigos”. Houve
mudança de assunto, dos animais, passou para os vegetais. A docente afirmou que a
abacateiro, conteúdo da música, é uma árvore frutífera e aproveitou para perguntar: “Toda
árvore que dá frutos é...?”. Responderam: “Frutífera”. Continuou: “Que outras árvores
frutíferas vocês conhecem?”. Os alunos mencionaram abacateiro, pitombeira, cajá, seriguela,
cajueiro, acerola, castanhola. Voltou a explorar o texto da música. Perguntou pelos animais de
estimação de cada um. Disseram possuir cachorros, gatos, passarim, periquitos. A
interpretação foi destacada com o diálogo entre a menina e o sabiá, e a amizade entre os dois.
Enfatizou que, “Ele voltou. Se voltou, é porque tem sentimento. Voltou, mas não para ficar
preso. Ele queria sentir o ar. Concluído esse momento da aula, todos cantaram a música “A
Lagoa dos Tapeba”.
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A professora anterior perguntou: “Do que a música nos fala?” “Da lagoa, da
natureza, da coruja, do café, [...]”. A outra docente complementou: “Da pesca do uruá. Vamos
desenhar sobre a natureza, não temos papel-ofício, não têm lápis de cores.91 A tia Tereza92 vai
levar o desenho”. Uma criança ofereceu às demais seus lápis de cores. Os trabalhos artísticos
das turmas ilustravam elementos da natureza, do meio ambiente natural, cultural e social: sol,
árvores com frutos, sapo, peixes, animais, aves, cachorros, borboletas, lagoa, casas e ocas,
pessoa, índios, chuva, televisor. Suas produções retrataram muito do que foi discutido durante
a aula.
Pude verificar uma prática pedagógica reflexiva contextualizada, baseada nas
vivências da aldeia. Numa perspectiva dialógica. A natureza foi abordada com atividades
diferenciadas, por música, desenho. A temática ambiental é adotada em todos os níveis de
ensino da escola. A discussão extrapolou os muros escolares. A aula não se deteve apenas nos
problemas ambientais locais, pois enfocaram ações para resolvê-los, embora fragmentadas no
espaço da comunidade. Ofereceram aos alunos não apenas informações, pois buscaram a
reflexão. Mesmo tratando-se de uma aula de Ciências, na prática, houve a intercomunicação
das disciplinas convencionais de Ciências, Artes, História, Geografia e Língua Portuguesa,
além de trabalharem valores éticos, tais como não matar os animais, ter amizade por eles.
Oliveira (2005) considera que a idéia central da interdisciplinaridade está na relação entre
disciplinas, preservando seus interesses. Ciências, a disciplina-piloto, foi objeto da
intervenção das demais disciplinas na exploração sobre o meio ambiente. Essa foi uma
estratégia que implicou a interdisciplinaridade.
As crianças demonstraram o reconhecimento de que fazem parte da natureza, do
meio ambiente, oralmente e nos desenhos. Não passaram a idéia de que a natureza é intocada,
no entanto, havia nas falas das crianças e professoras, novamente, o aspecto preservacionista,
enfatizado em tópico anterior. Ensinam as atitudes positivas que devem ser adotadas. As
ameaças ao meio ambiente tiveram relevância na aula e, durante esta, as caçambas
trabalhavam retirando areia do açude em construção, uma preocupação para a comunidade da
Lagoa II. Prometeram cavar o açude, mas foram além do acordado, pois estavam negociando
a areia, vendendo cada carrada por R$ 100,00 (cem reais). Os caminhões transitavam na
aldeia, há dias, levando muita areia. Soube, por uma das professoras, que no dia anterior, 14
91
Normalmente, durante as aulas, as crianças costumam desenhar, mesmo sem serem solicitadas. Desenham em
seu caderno, utilizando apenas o lápis de escrever. A professora justificou a carência de material para mim,
porque eu receberia os desenhos, ao final da aula.
92
Referindo-se à pesquisadora.
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caminhões fizeram esse trabalho. O cuidado com uma possível inundação preocupou a todos,
contudo a aula não enfocou o problema identificado, para juntos refletirem sobre uma
possível solução.
Em síntese, é importante salientar que a preservação foi discutida sem argumentos
que problematizassem as agressões ambientais praticadas pelo homem, como, por exemplo, a
relacionada à retirada da areia, durante a construção do açude, um problema concreto naquela
localidade. Esse assunto seria pertinente à discussão, e não foi lembrado pelas professoras,
mesmo considerando o barulho que as caçambas faziam. Causas e conseqüências desse fato
não foram trabalhadas. A temática voltou-se para o aspecto da formação de comportamentos
sobre os elementos da natureza que as crianças mostraram conhecer muito bem. Durante a
aula cultural de 10 de novembro de 2006, entrevistei algumas crianças. Indaguei sobre a sua
aprendizagem na Feira Cultural. Obtive as seguintes respostas:
Ter educação;
A natureza;
As matas, os passarinhos, as árvores;
Preservar o meio ambiente, não jogando lixo, não fazendo queimada;
Não queimar, não acabar com a terra, não derrubar as árvores.

Responderam ainda que
Os animais são importantes porque fazem parte da natureza;
Precisamos dos animais. Usamos os animais na carroça.

A professora A, num certo dia, disse-me que trabalham a natureza com as
crianças, “não para acertar nas provas”. Dando seqüência às observações das aulas, abordarei
uma aula da 4ª série.
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A pesquisadora, juntamente com as crianças das turmas de Alfabetização e 1ª série



Dia 16 de novembro de 2006.
Aula de Ciências.
Objetivo: Refletir sobre os cuidados com o Meio Ambiente.
Tema: “Cuidado com o meio ambiente”.
Turmas: 4ª série.
Turno: Tarde.
Minha missão é ajudar a proteger o meio ambiente!!!
(Frase contida em trabalho escolar da 4ª série).

O ambiente físico escolar, no qual ocorreu a aula de Ciências da 4ª série,
constituía-se de um espaço aberto, local onde funcionam as turmas do pré-escolar (manhã) e
da 4ª série (tarde). Não existem paredes separando as duas salas. É uma espécie de salão,
necessitando de melhorias em seu aspecto físico. Suas paredes, em número de três, estão
esburacadas, parte delas, sem reboco, e o piso é de cimento. Há banheiros e bebedouro
elétrico disponíveis para o uso dos alunos. As carteiras escolares são suficientes. São
agrupadas em filas ou em círculos. Estão velhas, mas conservadas. Há colagens de cartazes e
pinturas confeccionados por alunos e professores, alguns já desbotados. Uns despertaram-me
atenção por serem bem coloridos, feitos com sementes e talos de plantas, outros com
gravuras, identificados ou não os autores. Destaco alguns a seguir:
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COMO CUIDAR DO MEIO AMBIENTE
Preservando os ambientes
Fazendo a coleta do lixo
Não fazer queimada
Não fazer retirada de areia
Não jogar lixo nas ruas
Mantendo o local bem limpo
Não fazer desmatamento
Não jogar lixo próximo rios e lagoas
Cuidar do solo
Plantando mais árvores
Mantendo rios, lagoas e praias limpas.
(4ª série, tarde)
O QUE FAZER PARA EVITAR DOENÇAS
Tomar banho todos os dias
Lavar bem os alimentos
Tomar vacinas etc.
(Pré I e II, Tia Mazé)
NÃO FUME
O fumo pode causar:
Rouquidão
Bronquite
Perda de sono
Problemas no coração
CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
Não fazer desmatamento
Evitar pôr lixo em rios, lagos, lagoas ou praias
Conservar o ambiente da casa, da escola e da rua limpo
Não fazer queimadas
Onde não há coleta, enterrar o lixo longe das fontes de água
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Amostra dos cartazes da escola

Além desses cartazes, havia outros com desenhos de índios, árvores, lagoa dos
tapeba, carnaúbas, ocas, maraca, casas com sementes de jiriquiti, rios, oca coberta por cordas
desfiadas, um colar de penas de aves e uma bonita pintura na própria parede de uma índia
colhendo cajus. Havia um cartaz sobre os meios de transporte. Essas atividades artísticas
refletem a cultura indígena tapeba e reafirmam o cuidado e a proteção que dispensam à Mãe
Terra, pois retratam seus recursos naturais, integrantes do universo da aldeia, no sentido da
sua proteção. As sementes, folhas e areia são bastante utilizadas nas produções decorativas,
retratam construções da aldeia, tais como ocas e casas. Além dos adornos, a sala possui duas
lousas, mesinhas, cadeirinhas, carteiras escolares e dois birôs com cadeiras para as
professoras. Os alunos da 4ª série utilizam livremente todo o ambiente.93 Há momentos em
que se sentam nas cadeirinhas do pré-escolar, noutros preferem as carteiras escolares. Essa

93

À tarde, somente funciona esta turma. Pela manhã, destina-se apenas às turmas de pré-escolar, sob a
responsabilidade de uma professora. O espaço é suficiente para duas turmas, no entanto, por não existir parede
separando-as e nem as duas funcionando no mesmo horário, os alunos transitam livremente em toda a área.

156

preferência varia com a atividade escolar desenvolvida. Na parte externa da sala, que funciona
como duas salas, não há divisórias entre ambas. Existe vasta área descoberta, arborizada, com
plantas e árvores bem cuidadas, limpa, que serve de espaço para o recreio e atividades
pedagógicas. Nela, situa-se a casa da diretora da escola. Durante o intervalo das aulas, e ao
final, crianças brincam, correm à vontade, alegres e livres nesse pátio descoberto e, às vezes,
na própria sala de aula. Decorrida essa descrição, volto para a sala de aula como espaço de
aprendizagem.
Professora e alunos acomodaram-se nas mesinhas e cadeirinhas, bem próximos
uns dos outros. A metodologia da aula, a exposição dialogada, teve inicialmente atividade de
leitura, por um aluno, do livro-texto de Ciências,94 conteúdo intitulado “Cuidados com o Meio
Ambiente”. Os demais da turma acompanhavam a leitura. Após cada leitura, a professora
fazia uma pergunta a respeito do conteúdo lido para a criança que lera e fazia os acréscimos
necessários. A aula teve um momento grupal e, por último, as apresentações dos alunos.
Exemplificando, com a leitura flora sobre a flora
1. A madeira veio de onde?
R. Da árvore.
2. E a árvore faz parte de quê?
R. Da natureza.
3. Como podemos evitar a devastação?
R. Plantando, evitando a queimada.
4. Se eu tirar uma planta, o que devo fazer?
R. Plantar outra árvore.95
5. O que é reflorestamento?
R. É replantar as árvores.

Logo após, a diretora da escola interveio para lembrar que o próprio livro é feito
de madeira e que precisa ser conservado. A fauna foi o tema da próxima leitura.
1. Os animais são utilizados para quê?
R. Alimento, meio de transporte.
2. O que é pesca desenfreada ?
R. Ela está demais.

94

OLIVEIRA, E. C. de; GONÇALVES, M. P. (2003)
Nesta resposta, a criança pode ter respondido mecanicamente, uma vez que lhe foi perguntado sobre planta e
ela citou árvore. A árvore é um tipo de planta.
95
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A professora deu continuidade, dizendo: “Já lemos sobre os vegetais, os animais e
agora lemos sobre o ar. Vocês acham que a gente vive sem o ar?” Responderam com um
sonoro “não”. Novamente a diretora interveio para dizer que: “A gente não deve matar os
arapuás e os maribondos, os pássaros. Os passarinhos defecam e nascem as árvores nas
matas”. A professora retomou a palavra, perguntando, a respeito da água, que acabaram de
ler.
1. Aqui na comunidade a gente não tem praia, a gente tem o quê?
R. Lagoa e riacho.
2. Se a água estiver poluída, como vivem os peixes?
R. Morrem.

A diretora aproveitou para lembrar que o Pau-Branco ainda estava sujo desde a
Feira Cultural, menos a lagoa dos Tapeba. “O lixo está espalhando-se, causa doenças e fica
feio”. A professora perguntou: “Será que eles vão limpar”. Ela respondeu: “Não sei”. E
continuou: “Um papel de bombom suja?”. Teve resposta afirmativa dos alunos. “Se cada um
foi deixando o papel, tudo polui. Se você não tem onde colocar, uma lixeira, guarde na bolsa e
depois bote na lixeira”. Uma criança quis saber: “E se a gente estiver no ônibus com
chiclete?”. Ela disse: “Coloque no papel e depois jogue no balde de lixo”. Sugeriu que os
alunos desenhassem os recursos naturais da comunidade da aldeia. A professora afirmou:
“Tivemos lagoa suja e lagoa limpa, uma oca limpa e uma oca suja”. E pediu que os alunos se
dividissem em dois grupos para desenharem. A divisão grupal foi a alternativa encontrada
para os alunos socializarem o material, os lápis de cores, canetas coloridas, dada sua escassez.
Uma aluna, a mais velha da turma, preferiu trabalhar sozinha, longe de todos. Cada grupo
apresentaria, no final da aula, os desenhos individuais, sobre “casas e ocas sujas e limpas”
(Grupo 1) e “escola limpa e escola suja”.(Grupo 2).
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Alunos da 4ª série realizando atividade

As crianças demonstraram tanta concentração na atividade de desenho que sequer
perceberam o início do recreio. Os alunos das demais turmas vieram até eles, mas não
conseguiram fazer com que desviassem a atenção na atividade. Até que sua professora pediu
para pararem e merendarem. Depois do recreio, eles concluíram o trabalho e alguns deles
apresentaram as produções. Explicaram cada componente dos desenhos que enfocavam
paisagens com áreas devastadas, árvores floridas e frondosas, lixo acumulado e espalhado,
casas poluídas pelo lixo, lixo jogado na rua, embora houvesse lixeira perto, o sol sorridente,
chuva, pneu jogado no chão, a escola em que estudam, as matas, a sereia dentro da lagoa e
uma pessoa jogando lixo na lixeira. Não desenharam nenhuma oca. Considerei os trabalhos
interessantes. Um deles retratava duas paisagens, uma bonita e outra feia (ANEXO F). A
bonita apresentava um sol, com ar de alegria, a escola e uma árvore com um ninho onde
repousava um pássaro, além de muitas aves no céu. A feia sofreu uma agressão humana: um
homem cortou todas as árvores, inclusive aquela onde se encontrava o pássaro. Com seu
corte, a ave bateu asas e foi embora; enquanto isso, o sol chorava. Concluídas as
apresentações, a professora dispensou alguns alunos e ficou com parte da turma para fazerem
mais leituras.
Na aula não houve fase de sensibilização, pois foram direto à leitura sobre os
vegetais, os animais, o ar, a conservação do solo e da água. Não verifiquei
interdisciplinaridade. Segundo Carvalho (1998), a interdisciplinaridade na prática educativa
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requer o emprego de novas metodologias, pela reestruturação dos temas debatidos e também
dos conteúdos curriculares. Além disso, a aula de Ciências que a professora supostamente
ensejou tratar-se de EA não teve como base o pensamento crítico, pois centrou-se nas ações
de cuidados com o meio ambiente, sobretudo da Lagoa II, no entanto, algumas produções das
crianças demonstraram o contrário. Ela esqueceu-se de motivar os alunos a pensar
criticamente sobre a realidade, dialogando acerca dos tipos de relacionamento das pessoas
com elas próprias, e com a natureza, que têm gerado problemas ambientais. (BRANDÃO,
2005).
Retomando a discussão sobre os cuidados com o meio ambiente, fiz uma
entrevista coletiva com as crianças da 4ª série, visando a identificar as formas de colaboração
dispensadas, aos animais, vegetais, ar, água e solo. Há uma forte tendência, freqüentemente
repetida da existência de uma EA comportamental, de âmbito individual, que nem sempre
reflete, articuladamente, os problemas vivenciados pelos alunos. Exemplificando, sobre os
animais: “Não prender na gaiola, não matar: não maltratar; proteger os animais; não derrubar
a casinha dos animais”. No tocante aos vegetais, além dos cuidados em aguá-los, foi
evidenciado um carinho especial ao dizerem: “falar com elas; plantar; não derrubar; conversar
com as plantas”. Segundo os alunos, as plantas entendem a conversa, reagem bem, “ela fica
bonita; a gente fala bem dela”. A respeito da água, solo e ar, nas respostas não se esqueceram
de fazer referência à poluição, evitando-a. A queimada provoca a poluição. Sabem que o ar e
a água da aldeia não são poluídos. A seguir, houve uma aula com as turmas do pré-escolar. Os
comentários sobre a estrutura física dessa sala já foram feitos.



Dia 22 de novembro de 2006.
Aula de Ciências.
Objetivo: Realizar atividade sobre os cuidados com o Meio Ambiente.
Tema: “Cuidando do meio ambiente”.
Turmas: Pré-Escolar I e I.
Turno: Manhã.
A esperança está nas crianças para preservar o ambiente
porque o adulto não tem essa consciência
(Professora MARGARIDA TAPEBA).

A aula começou com a pergunta inicial da professora: “É certo cortar as árvores?”
Responderam: “É errado”. As crianças, entre três e cinco anos de idade, organizadas nas
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cadeirinhas e mesinhas, folheavam livros e revistas velhas, adequados para recortar. Com
base nos livros e revistas, os alunos foram sensibilizados a escolher gravuras relacionadas ao
tema explorado. Segundo a professora, já estavam trabalhando esse conteúdo, desde o início
do ano letivo. Para tanto, desenvolveriam uma atividade de fixação do que estudaram. Na
seleção, contaram com a mediação da professora. Preparado o material, ou seja, o conjunto de
gravuras selecionadas e recortadas (cada uma recortou de acordo com a coordenação motora
da sua faixa etária), vieram as apresentações das figuras, individualmente e, por último, sua
colagem no caderno. Aproveitei a oportunidade para fazer indagações pertinentes às
ilustrações. Vale ressaltar que o material didático-pedagógico era escasso e não participei do
planejamento da aula. Aproveitei a oportunidade para estimular as crianças à reflexão, usando
as simples imagens, dissociadas de texto escrito. As ilustrações constituíam o próprio texto.
Essas imagens foram analisadas separadamente pelas crianças e recolhidas por mim, ao final.

Alunos, professoras e pesquisadora na sala do pré-escolar

Iniciando a apresentação do material, sugeri que viessem conversar comigo,
voluntariamente. De dezesseis crianças presentes, três não quiseram apresentar. A professora
insistiu e justificou que elas eram bastante tímidas. Das amostras, cinco delas de fato tratavam
de cuidados com o meio ambiente. Três ressaltavam ambientes naturais bem cuidados e as
demais optaram por comentar um desenho trazido pela professora (ANEXO G) para pintarem.
As falas refletem a participação de parte dos alunos, com suas “leituras” sobre as gravuras.
Nesse sentido, Reigota (2002) acentua que as imagens servem de material didático,

161

estimulando a discussão e o diálogo em processos educativos que envolvem pessoas com
diferentes referenciais relacionados à cultura, política, religião. Parti, então, para ouvir as
crianças, inspirada em Paulo Freire, quando indica que “A leitura do mundo precede a leitura
da palavra [...]”. Nesse contexto, Oliveira (2000) assinala que, antes de aprender as primeiras
letras, aprende-se a ler o ambiente, nossa primeira leitura. Assim, veremos as leituras que
cada criança trouxe sobre o ambiente.
A primeira criança (5 anos, pré II) tinha uma figura com um homem aguando
uma horta ao lado de um trator. Perguntei o que o homem estava fazendo. Ela respondeu-me:
“Aguando a verdura”. Perguntei-lhe, por quê? E ela disse: “Para não morrer”. E se morrer? –
continuei. E tive como resposta: “Não tem mais”. Quis saber o que tem na horta. “Verdura”.
“Na escola tem horta?” “Tem”. “Para que serve a horta?” “Para vender a verdura”. Dessas
falas, pude concluir que essa criança conhece a necessidade dos cuidados com a horta e que
ela é finita, pois afirmou que pode morrer, se não for aguada.
A segunda criança, de quatro anos (pré I), destacou um gari varrendo a rua e
juntando o lixo. Indaguei porque estava catando o lixo. Ela respondeu: “Para não botar na
estrada”. Assim, articulou o conhecimento que já possuía com o culturalmente organizado,
vivenciado na aldeia. “E o que acontece, se botar o lixo na estrada?” “Vai ficar suja”. A
estrada a que a criança se refere é um dos principais acessos à aldeia, e está inserida na
realidade de sua comunidade, com grande importância para o povo da Lagoa II.
A terceira (4 anos, pré I) trouxe uma paisagem contendo uma lagoa com águas
limpas, com peixe em seu interior, vegetação bem verde ao seu redor, pássaros voando e
crianças observando o lugar. Perguntei: “As crianças estão olhando o peixe, por quê?”
“Porque ele está vivo”. Continuei: “A paisagem é bonita ? Ou feia?” “É bonita”. Quis saber
por que era bonita e ela disse-me: “Porque os peixes podem andar na lagoa”; ou seja, porque a
lagoa não estava poluída, portanto o peixe vivia e a paisagem era bonita. Outro aluno (quatro
anos, pré I) selecionou uma paisagem com coqueiros e uma lagoa limpa e foi logo dizendo:
“Água limpa que não pode ficar lixo dentro”. “Por quê?” “Porque não pode, não no ambiente.
Botar no saquinho do lixo, porque faz mal botar na lagoa”. “O que acontece?” “Os peixes
morre”. “A água está limpa ou poluída?” Imediatamente disse: “Limpa”. “Por que não está
poluída?” A resposta: “Os peixes estão dentro”. “O que você vê mais na figura?” “Água
branca. Está limpa”. É muito presente nas leituras associarem vida ao meio ambiente, quando
ele não é poluído, costumam chamar de “bonito”. São convergentes essas interpretações,
oriundas do ensino dos seus professores. Ficou evidenciado mais uma vez que os alunos
conhecem os recursos naturais da aldeia e quando estão despoluídos. Exemplificando, umas
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crianças de apenas quatro anos (pré I) sabiam o nome da lagoa, a dos tapeba, que na sua
opinião era limpa e que fica suja, “[...] quando está cheia de folha”. Esta não escolheu
nenhuma gravura, preferiu falar sobre o desenho trazido pela professora e disse o nome de
cada elemento dele.96
Outro aluno (5 anos, do Pré II), que também preferiu falar do desenho, de cinco
anos, do pré II, deu os nomes dos elementos e informou-me que, “se não ter cuidado com o
rio, o pessoal morre”. “Por que o pessoal morre?” Ela respondeu: “A tia falou. Os peixinhos
morre, a poluição vai trazer doenças”. “A gente vai botar a borboleta na gaiola?” “Não”. “Por
quê?” “Não, porque não”. “E o pássaro?” “Pode, ele vua e fica cansado e fica na gaiola”.
No que concerne ao desenho da professora, embora reconheça sua importância,
poderia ser utilizada a estratégia de aprendizagem, por meio de desenho realizado pela própria
criança. Toda criança desenha. O desenho constitui manifestação simbólica das linguagens
das diversas áreas de conhecimento, em que a criança cria significados. (LIMA, 2006). A
autora indica que desenhar não é apenas uma atividade lúdica, mas é uma ação também do
conhecimento. Desse modo, poderíamos melhor avaliar a aprendizagem. Wallon. (LIMA,
2006, p. 33) indica quais atividades fundamentais para aprendizagem dos conhecimentos
escolares, além da leitura. Devem envolver “comportamentos relacionados a perceber, refletir,
compreender e expor”. Observação e registro podem vir juntos. A seguir, temos exemplos
expressos de cuidados com a flora.
A respeito dos cuidados com as árvores, uma criança (5 anos, pré II), disse que a
gente deve cuidar delas, “não arrancar”. Outra (4 anos, pré II), acrescentou “Não pode cortar”.
Perguntei: “E se a planta morrer?” Ela respondeu: “Planta árvore”. Considerando o plantio de
árvores, um determinado aluno (5 anos, Pré II) escolheu uma ilustração em que duas crianças
preparavam o solo para plantar. Pretendiam plantar espécies vegetais distintas, uma roseira e
um pé de cana-de-açúcar. Pedi que falasse sobre o que via: “Está plantando isso aqui”. “Por
que estão plantando?” “Se a planta morrer tem que plantar outra planta”. Sobre os próximos
cuidados, após o plantio: “Botar água todo dia. Se não botar água todo dia, ela vai morrer. É
para ela viver. Se não aguar todo dia, ela vai morrer. Ela tem que crescer”, respondeu. “E o
que acontecerá?” Respondeu: “Tem que nascer as folhinhas”. “Se for frutífera?” “Vai dar
fruta”. Independentemente do vocábulo empregado por elas, acerca dos cuidados com o meio
ambiente, é preciso considerar que são capazes de compreender a interdependência dos seres
vivos do meio natural. Compreendem que a conservação ambiental é importante para a
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Nuvens, aves, borboletas, árvores, flores, rio, criança.
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sobrevivência das pessoas e animais, interpretando a interdependência dos diversos elementos
do ambiente. Nisto está a concepção de sustentabilidade. Torna-se oportuno frisar o que
Chacon (2005, p. 94) diz a esse respeito
No atual modelo de desenvolvimento globalizado o homem é apenas mais um
elemento, assim como também é a natureza, que devem ser preservados, úteis que
são para a definição e reprodução de um modelo de exploração que se sustenta há
séculos, desde que o homem passou a se julgar acima da natureza, desde que achou
que a dominava e ela estava a seu dispor.

Ainda em relação à sustentabilidade, a autora destaca que as questões ambientais
são incorporadas às preocupações cotidianas das pessoas. Em se tratando de comunidades
indígenas, torna-se visível essa preocupação também. Elas trabalham a interação do ser
humano com a natureza, desde muito cedo, no sentido da sustentabilidade, do equilíbrio com
a natureza. Concluída essa discussão conceitual, destaco o fato de que não notei a
interdisciplinaridade na aula. Oliveira (2000) diz que, nas abordagens das questões
ambientais, o tratamento interdisciplinar constitui desafio. Por último, enfoco amostras
isoladas de outras atividades escolares.
Aproveitei algumas aulas culturais, intercalando brincadeiras com reflexões. As
crianças brincavam, divertiam-se e, ao mesmo tempo, analisavam gravuras por mim
selecionadas, como referido no capítulo metodológico. Às vezes, na ânsia de participar,
respondiam a mais de uma questão. No dia 1º de dezembro de 2006, após a realização das
avaliações finais do quarto bimestre, trabalhei vários problemas do meio ambiente, tais como:
a derrubada de árvores, a poluição da água, do ar e das matas, o uso dos recursos naturais na
confecção de artesanato, o lixo, a extinção de animais, a seca, o planeta Terra, fauna e flora.
Contei com a participação de vinte alunos. As gravuras foram pano de fundo para as
reflexões, em que os alunos eram instigados a dizerem as causas e conseqüências dos
problemas ambientais observados. Neste caso, poderia saber se memorizaram as respostas ou
se tinham, de fato, conhecimento e criticidade sobre os assuntos. Na prática, considerei os
temas já discutidos em sala de aula por seus professores. Na medida em que a dinâmica
ocorria, independentemente de idade, sabiam, por exemplo: diagnosticar as figuras bonitas
(não poluídas) e feias (com poluição); relacionar os diferentes mananciais; apontar que o lixo
polui as matas e as suas conseqüências; identificar se os animais estão bem cuidados, com
detalhes; nesse caso, tratava-se da exploração animal; localizar a poluição do ar na aldeia e
fora dela; dizer que a morte de animais é uma das conseqüências de maus-tratos ou da seca;
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relacionar os animais e os vegetais como integrantes da natureza; identificar os elementos
naturais do planeta Terra; e dizer as conseqüências das chuvas.
Procurei abordar as questões ambientais, relacionando suas causas e efeitos da
ação humana. Não tenho dúvidas de que esta compreensão ainda é desafiadora, no entanto já
desponta na escola. No último dia letivo, enquanto aguardava a festa de encerramento,
conversei informalmente com os alunos. Mantive o seguinte diálogo com uma aluna da turma
de alfabetização, de seis anos. Ela sempre se destacava na sala de aula.
O que é meio ambiente?
É não destruir nossas aldeias.
E se destruir ?
A gente fica no meio da rua, pedindo esmola.
A gente tem condição de fazer uma lagoa?
Não.
Quem fez a lagoa?
O índio.
O que a gente pode fazer com a lagoa?
Não poluir, cuidar, não botar lixo na lagoa.
Como a gente cuida da lagoa?
Sem botar lixo e saco.
E se jogar?
A nossa lagoa vai ficar suja.

Com base nesse diálogo, as crianças demonstraram aprendizado em que os
conhecimentos não se deram abstratamente. Expressaram uma visão de mundo, do ponto de
vista indígena, intermediado por elementos concretos da comunidade, a aldeia e a lagoa.
Oliveira (2000) discute recursos didáticos que trazem significativos resultados, na perspectiva
da aprendizagem e participação. Dentre eles, faz referência à criação de ambiente de
aproximação do assunto a ser trabalhado em sala de aula, com desenvoltura do diálogo e que
seja de interesse do grupo. De acordo com ele, com o envolvimento, exploram-se diversos
ângulos, para que os alunos se manifestem e se posicionem. Pelas respostas dadas há pouco, o
entorno espacial da escola é considerado. Conseqüentemente, essa compreensão é
predominante nos desenhos das crianças, denominadas “cartinhas” (ANEXOS H e I).
No dia 27 de novembro de 2006, recolhi quarenta e duas cartinhas da turma da
alfabetização. Alguns alunos fizeram mais de uma. Retratam representações do meio
ambiente, elaboradas espontaneamente. As cartinhas trazem desenhos, na maioria sem
nenhuma pintura. Poucas crianças possuem lápis de cores. Elas vêm dobradas em forma de
carta, algumas são assinadas e colocadas dentro de envelopes (ANEXO H), também
confeccionados por elas. Por seu formato, dei a denominação carinhosa de “cartinhas”. Ao
recebê-las, procurava ouvir as crianças sobre o que elas queriam dizer com seus desenhos. Do
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total, o meio ambiente estava presente em vinte e três. O ser humano apareceu em dezessete,
nos aspectos étnico e cultural. Na maioria, desenharam índio pescando, banhando-se na lagoa
ou dançando o toré. Dezessete trouxeram casas, estradas, igreja, ocas, maracas, garrafas de
mocororó. A natureza, em perfeita harmonia, o sol sorria radiante, chuva caindo, peixes na
lagoa, animais, frutas nas árvores, flores, nuvens, índios. Cinco desenhos foram ilustrados
com areia e folhas naturais, dando mais veracidade às produções. De maneira geral, Moraes
(1998) considera que as “representações” de meio ambiente são aquelas associadas
exclusivamente aos elementos naturais, em que a natureza é algo sagrado e intocado pelos
seres humanos, também excluídos dessas representações. Nesse aspecto, os indígenas
avançaram, como pôde ser constatado nos desenhos das crianças, que incluíram homem,
animais e vegetais, superando a fragmentação.
Os trabalhos em EA com as crianças, por turma ou coletivos, em grande parte,
evidenciaram em situações de ensino-aprendizagem que estão próximas da realidade onde
estão inseridas. Desse modo, os alunos começam a perceber as relações de interdependência
dos seres humanos, seu meio físico, biológico e cultural.
Essa é, portanto, uma característica do aprendizado dos alunos, demonstrado na
percepção de que plantas e animais partilham da mesma realidade do ser humano. Com muita
sensibilidade, apresentaram “o conhecimento vivido com afeto [...] conhecimentos (o afeto
vivido como um saber) [...]” (BRANDÃO, 2005, p. 33) e em grande parte, harmoniosa,
“como fraternos e solidários irmãos do Universo.” (BRANDÃO, 2005, p. 22). Por meio de
uma prática de ensino e de reflexão, os professores motivam seus alunos “a pensar o meio
ambiente como vida e vida biodiversa” (BRANDÃO, 2005, p. 70), integrado e interativo,
apoiados em padrões culturais peculiares à sua etnia. O viés cultural dos tapeba provoca um
estilo diferenciado de EA, porque envolve sua história, conjunto de tradições, crenças,
espiritualidade, saberes, valores e lutas. Os estilos diferenciados, mesmo em pequenos
aspectos, como ocorre às vezes, sempre têm importância para nós. (BRANDÃO, 2005). Os
docentes promovem uma EA de múltiplas maneiras, mas em todas elas a cultura é
identificada, pois aproveitam o cotidiano da comunidade escolar, os recursos didáticos do
meio ambiente da aldeia, as espécies da fauna e da flora, horta, horto, lagoa e açude.
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CONCLUSÃO

Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras e
recursos, assim como suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida.
(A CARTA DA TERRA).

Esse trabalho ensejou-me o conhecimento sobre a realidade da escola diferenciada
indígena, particularmente a da etnia tapeba. A aproximação com sua realidade, mediante a
investigação das práticas pedagógicas de seus professores, fez-me perceber que é possível
articular EA e EI. O sustentáculo maior dessa afirmação faz-se historicamente, na intimidade
do índio com as matas, no conhecimento das plantas nativas, das ervas usadas, preventiva e
curativamente, e da fauna; e em especial, no respeito que nutrem nas suas relações cotidianas
entre si. De fato, essa relação sempre marcante, elemento da história e cultura ancestral dos
vários povos indígenas no Brasil, permanece, embora as imagens do meio ambiente tenham
ganhado novos contornos. Assim sendo, em todos os momentos da pesquisa de campo, senti
que a escola diferenciada indígena avança nas práticas de EA. As considerações que me
levam a essa conclusão, em primeiro lugar, estão condicionadas à forma como se relacionam
com o meio ambiente e consigo mesmos.
As práticas pedagógicas dos professores são ainda contingentes, não como se faz
costumeiramente nas escolas não indígenas, com a realização de coleta seletiva e reciclagem
do lixo, trilhas, horta escolar, plantio de árvores, comemoração de datas (Dia do Índio, Dia da
Árvore, Dia do Meio Ambiente), passeio em volta da escola, estudo do meio, de projetos
específicos,97 dentre outras. A EA é lembrada, no entanto, com freqüência nas reflexões,
durante as aulas, e no enfrentamento dos problemas ambientais vivenciados pela etnia.
Conhecem a biodiversidade local. A comunidade escolar sente-se motivada para a
preservação do meio ambiente na aldeia. Estudos do meio ambiente fazem parte do seu
cotidiano. São capazes de identificar aspectos singulares do meio. Para tanto, os alunos
realizaram o mapeamento cultural, em 2005, envolvendo a cultura tapeba, elementos naturais
da aldeia.
Os professores e alunos investigados deixam claro em seus discursos o fato de que
a escola indígena é um instrumento de valorização da cultura, das tradições e da autoafirmação dos tapeba. Os eventos, Dia do Tapeba (3 de outubro), Feira Cultural (18 a 20 de
97

A escola pesquisada já participou de projetos, especialmente, orientados pela Secretaria de Educação de
Caucaia (Projeto Karnayba Yande Kobé,, sobre a carnaúba e Projeto de Mapeamento Cultural, a respeito da
cultura tapeba, ambos realizados em 2005; Projeto Humanas, promovido pela UFC, em 2006).
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outubro) e Festa da Carnaúba (20 de outubro), anualmente realizados, ensejam a manifestação
das particularidades dessa etnia, destacando a EA. Há, de fato, a recuperação das memórias
histórica, étnica, cultural e também ambiental, em que suas crenças, valores e sua língua
podem ser recuperados. Firmam-se quanto à importância da sua existência, contrapondo-se ao
que foi “decretado” durante anos: a sua extinção. Vale ressaltar que, só recentemente,
soubemos nunca ter havido decreto extinguindo os indígenas cearenses, mas um Relatório à
Assembléia Provincial de 1863, afirmando que não havia mais índios no Ceará98 (PORTO
ALEGRE, 1992, p. 33). Esse discurso, no entanto, atravessou séculos e foi emblema nas
bandeiras de lutas das etnias do Ceará.
Nos discursos da maioria do professorado, trabalham conhecimentos voltados
para a conservação ambiental. Nas aulas de abordagem ambiental, manifestam preocupação
com os recursos naturais e a ação humana, no sentido da preservação. A esse respeito,
Carvalho (2001) indica que a EA no Brasil, nas falas e na prática, é marcada com
características conservacionistas, individualistas e comportamentalistas. De fato, entre os
sujeitos pesquisados, pude verificar a questão ambiental sendo tratada, reforçando a mudança
de comportamentos individual e coletivo, para a sustentabilidade física dos recursos naturais.
Demonstram cuidados com a vida humana, vegetal e animal, como patrimônio de todos. Para
tanto, o Pau-Branco, símbolo histórico cultural desse povo, onde viveram seus ancestrais, tem
destaque significativo. O berço dos tapeba é amado e venerado por toda a comunidade, desde
os pequeninos. Eles têm um sentimento muito forte por essa área. Nesse sentido, as ações
pedagógicas enfatizam o suporte histórico, cultural e biológico do seu Povo. Em particular,
existe uma veneração especial pelo Pau-Branco, um campo sagrado. Considero essa
particularidade, um reforço às aulas de EA, principalmente as de campo. Para fortalecer as
atividades de sala de aula, utilizam essa peculiaridade, como estratégia de ensino, aliada às
aulas culturais. Nesse sentido, utilizam não apenas aspectos da sua história, mas sobretudo o
próprio local, que são considerados “conteúdo” e “espaço de ensino e de aprendizagem”.
A interdisciplinaridade em EA ainda é um desafio também na escola tapeba. A
EA é abordada predominantemente nas disciplinas Geografia e Ciências, no entanto, o
conjunto de conteúdos curriculares está vinculado à realidade local dos alunos, pois eles
vivenciam os problemas ou ameaças ambientais da aldeia, como, por exemplo, uma possível
poluição da lagoa dos tapeba, retirada da areia, ocasionando erosão do solo. Assim sendo, é
possível considerar que expressivo número de alunos participa ativamente no exercício de
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Informação repassada, através de e-mail, ao termince@yahoogrupos.com.br, em 6 de abril de 2007.
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conhecimentos adquiridos, não apenas externando conteúdos memorizados, mas também
expressando criticidade com a aprendizagem.
Em se tratando de aprendizagem, optei por pesquisar o aluno, na qualidade de
sujeito na elaboração do próprio conhecimento. Foi muito interessante essa experiência.
Durante as atividades, o aluno, com grande responsabilidade, não se preocupou somente em
acertar as perguntas feitas. Pretendia mesmo participar. Ainda assim, suas respostas conferiam
aprendizagem. Com muita descontração, ríamos e aprendíamos juntos, eu e as crianças. Estas,
com ar professoral, ensinaram-me sobre o uruá, o cajueiro dos fatos, a história dos tapeba, que
é algo relevante, e a forte interação dos alunos. Talvez isso aconteça em decorrência da
escassez de recursos vivenciados por eles. Essas relações pedagógicas vividas com as crianças
podem ser mais bem justificadas em Matos (2001, p. 204), ao dizer que
Há uma cultura estabelecida que não ensina ao professor como é significativo com
os alunos, por isso também e, infelizmente, muitos não sabem agir de outra forma.
Temem se arriscar com essa experiência que os desnuda por completo, é verdade,
mas que também abre caminhos para a construção de uma prática pegagógica mais
corajosa e feliz.

Realmente, foi uma aprendizagem com os alunos, professores e lideranças, na
escola indígena.
A escola indígena, em geral, padece de muitas dificuldades, conforme pôde ser
constatado no Capítulo 3. Ela tem muitas carências de infra-estrutura, sobretudo, de um
prédio digno que atenda as necessidades da comunidade. Precisa ainda de formação adequada
e assessoramento técnico para seu professorado, e de recursos didáticos, como livros voltados
para sua cultura e outros materiais (papel, cartolina, canetas, lápis de cor). A unidade escolar
estudada não difere de outras da realidade nacional. Não dispõe de biblioteca, não oferece
educação bilíngüe e intercultural. Para driblar a falta de material escolar, os professores
trabalham cooperativamente, desde a organização da sala de aula, em que o mobiliário é
arrumado de forma a favorecer o seu empréstimo, a sua socialização. Além disso, outra
particularidade que me chamou a atenção foi a integração entre as turmas de alunos.
Interagem com muita amizade. Até trocam de professores nas aulas de campo, sem nenhum
constrangimento e rejeição, como se fossem uma família. Creio que esse fato pode decorrer
do sentimento de união, bastante forte entre os povos indígenas e seus parentes. Pelas análises
observadas, trabalham também de forma natural, nas aulas de enfoque ambiental. Para alunos
e professores, não existe momento exato de fazer EA. Essa educação é permeada em seu
cotidiano, sem horários rígidos, sem nomes científicos. Flexibilidade é a palavra-chave da
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comunidade tapeba. O clima escolar é de responsabilidade, respeito e afeto, sobretudo ao
meio ambiente. Há, todavia, semelhanças no funcionamento das escolas diferenciadas com
as não diferenciadas.
Crianças e professores têm a clareza de que o homem está inserido no meio
ambiente. Este é marcantemente representado nas aulas e atividades escolares, nos desenhos
infantis. De fato, os professores praticam EA conforme seus valores e cultura. São convictos
da dimensão afetiva que o índio dispensa à natureza, ao meio ambiente e à Mãe-Terra.
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