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Por sorte, nao Rquei ancorada em mi-

nhas "verdades" e mui[o aprendi com a

agraddvel ca.eFa oLe me pediu a ami-
ga Cdrd. 0 livro em que s€ assenla esLe

prefdcio -_ 6enero, desenwlvimento e
territdria novas sementicas e antiSas

prdLicas - nos questiona em dislin[as
formas. OesaFa correnl€s do Feminismo

que cirrulam por debates da micropolitica,
reduzindo gonero a relaqoes sociais entre
homens e mulheres e compreendendo o

paLriarcado apenas como ordem do pai.

do marido. sociatmente legitimada em v6-

rias instituiQoes, mas que leria na Familia

leu habitat origlnal. lvercado, EsEado e

movimentos sociais seo queslionados em

diwrsos artigos q!e compdem o liuro

Seus capltulos circulam por disLintos

niveis sugerindo nexos entre macropollu-

cas, modelos de desenvotvimento e repro-

duQao de relaqoes de gonero assim€trrcas,

tanto no embiio das relaqoes homern e

muther na Familia, com reprodugio de di-
visoes sexuais de trabalho, quanLo no es-
paqo prlblico. da miliEancia - quanio mes-
mo em movimenlos sociolg progressislag,

em que etas neo tem poder de mando

Mary Garcla Castro
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c4rLvro Gffino, c4ilDJoLur' olhid I

onfesso que resisti em preFaciar o

livro organizado por Cynthia lvara

lvliranda, Denyse C6td, Milena Fer-

nan&s Barroso e lvarcos Andre Estdcio

0 primeiro estlmulo foi o reconhacimento

da contribuiqao dos esiudos de COt6. que

conhecia, para o campo de esLudos sobre
g€nero e desenvolvimento, o FaEo de que

o Brasil clnEa com Imitido aceno. asgm

como a orienLaqeo da publlcagao por r€u-
nir LexEos relacionados a diferen!es palses

como Brasil, Argenlina e Canad6 (Quebec).

Minha traiei,dria em um feminismo

em se fazendo, cunhado como emanci-
paclonista. no Brasil, mas se alimenla d€

andtises sobre suieitos na crllica ao ca-
piLalismo e esEudos Sobre o urbano. Esse

Feminismo desconfa da €nFase de agOn-

cias inEernaclonais €m Programas para

mutheres em comunidades rurais, ainda

qu€ bem-inrencionados aposlando em

alguma aulonomia das mulheres, produ-
q6o para subsrsrencia geraqio de peque-

na reeda, alguma cooperaLrva local e aporo

conira reproduqoes de viol0ncias nas re-

laqOBs p.im6ilas, mas evilando debates

sobre mudanqas estruturais ou sobre o

desveloarne"Eo de alquim'as entre capi-
Lalismo - ou sela, ctasse como srsLema

potiLico econ6mco cLriural-simbolico -
e os que susEen[amos de raga g6nero e

geraqdo, indo, portanm. atdm do plano da

lguatdade. Ati6s, reflexeo que, no arti3o de

COiC, n€ste livro se €sclarec€.
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REFLEXOES SOBRE O MULTI(INTER)

虚 調 躙 鮒 絵 驚 義 A。
ESCOLARINDIGENA NO AMAZONAS

sidade 6tnica e cultural, e o marco dessa politica foi a criagio,
em 1910, do ServiEo de ProtegSo aos [ndios e Localizagio dos
Trabalhadores Nacionais (SPIUINJ, posteriormente denomi-
nado de Serwigo de ProtegSo ao indio ISPI).

Nesse periodo, a agio educativa para as cornunidades in-
digenas tinha por finalidade a formagdo do trabalhador na-
cional, com repercussSo na "prote96o" aos indios e o objetivo
de transformS-los em pequenos produtores rurais, a fim de
atender i politica de regeneragdo agricola do pais. Ou seja, a
fun95o educativa do SPI objetivava a incorporagio do indigena
ao territ6rio brasileiro pela perspectiva do pequeno produtor
rural, por meio do ensino primdrio, com iniciagio para o tra-
balho agricola ou agropecudrio, e tamb6m na defesa nacional,
com 6nfase na disciplina militar, por meio do ensino de moral
e cfvica e da educagAo fisica.

Vale ressaltar que, mesmo a educaqio escolar das cornuni-
dades indigenas estando sob a responsabilidade do SPI, ainda
permanecia a presenga das miss6es religiosas na tarefa edu-
cacional, que incluia uma parcela indigena, sobretudo no Es-

tado do Amazonas. Prova disso 6 a presenga efetiva, a partir
de 1915, de missionirios salesianos na condugio de interna-
tos para criangas indias, na regido do alto rio Negro, interior
do Amazonas; para tais irlternatos, rneninos e meninas indios
eram recrutados e recebiam ensino primirio, eram proibidos
de falarem suas linguas maternas e eram, ainda, iniciados na
religiio cat6lica e no aprendizado de hdbitos e padr6es estra-
nhos ) sua cultura (WRIGTH, 2005).

Nos anos 1950, iniciou-se a discussio da necessidade de

se repensar as escolas indigenas, rnas as alterag6es propostas
restringiram-se ) adequagdo do ensino regular is diferentes
fases do contato entre os indios e a dita "civilizag5o'i Na d6cada
de 1960, incorporaram-se "cet'tos avangos" ) politica indige-
nista, com a ratificagio, pelo Brasil, da ConvengAo r.re 107, da
OrganizaEAo Internacional do Trabalho (OlT), elaborada em

2/$ $snsr[, dsssnvgl$irnnlg - .!r, iriI1 r

Marcos Andrd Ferreira Estdcio

Diana Andreza Rebougas Almeida

TNTRODUqAO

A s primeiras experidncias escolares com os indigenas,

A no Brasil, datam do inicio da colonizagio poftuguesa,
.l }'no s6culo 16, e ocorreram em ulrl contexto onde o po-
der politico e econdmico e a evangelizagao eram indissoci6veis,
cabendo aos jesu[tas catequizar os indios para promover uma
educacSo do tipo escolar e difundir o cristianismo. Nesse con-
texto, as diversidades culturais e de g6nero eram suprimidas do
processo educativo e a centralizagao das ag6es estava apenas na
"suposta' necessidade de "civilizar" os indios aos moldes da cul-
tura ocidental.

O surgimento da monarquia no Brasil e a "proclamagio da
Independ6ncia" no s6culo 19 n5o trouxeram mudangas signifi-
cativas na 5rea educacional em relagio i populagio indigena,
continuando a ser realizada nos moldes tradicionais da cate-
quese, agora nio mais pelo exclusivismo jesuitico, mas tam-
b6m por outras ordens religiosas. O advento da Repfblica re-
presentou uma continuidade em relagio i fase anterior; n5o
acarretando rnudangas no Ambito da educagio para o indfge-
na, pois na ConstituigSo de 1891 ela foi ignorada.

No inicio do s6culo 20, a relagSo do Estado brasileiro corn
os povos indigenas pautava-se pela politica integracionista que
visava a preparar os indios para ingressare[l na "civilizagdo'l
Tais ag6es contribuiram para o quase aniquilamento da diver-
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1957, eos conv6nios firmados entre o Suntmer lnstitute of Lin'

guistics (SlL) e a FundagSo Nacional do fndio (FunaiJ.

Por meio de tais cotrv€nios, anrpliaram-se os trabalhos

linguisticos e escolares no interior de dezenas de aldeias no

Amazonas, sern, contudo, considerar as especificidades das

relaE6es de pertencimento, identidade e g6nero no contexto

indfgena. O modelo educacional implementado pelo SIL, ba-

seado na educagio bilingue, assetnelhava-se ao de qualquer

missio tradicional: conversdo dos gentios e salvaqio de suas

almas (RIBEIRO, 1962). Esse tipo de formagio nio valorizava

a diversidade e nao tratava os povos indigenas como suieitos

de direitos.
Os anos 1970 rnarcararn um periodo de novas experiOncias

na erea da educagSo escolar indigena, pois parcelas influen-

tes do aparelho estatal e diferentes instituig6es religiosas e

indigenistas opuseram-se i perspectiva integracionish e a
presenEa do SIL er.n 6reas indigenas e defenderam uma escola

guiada pelo respeito is culturas e identidades indigenas e aos

seus projetos de futuro. A partir desse periodo, iniciaram-se

os primeiros nlovimentos de organizagdo de indios, a busca de

representagao, a defesa dos seus interesses e a reivindicagdo

de uma instituigio escolar em oposigio i politica de integra-

qio e construfda por ulna perspectiva educacional especifica

e diferenciada.
A luta dos povos indigenas e as experi6ncias de educag5o

escolar indigena, implementadas pelas entidades e organiza-

g6es nio governamentais, somada i forga do movimento das

organizag6es em defesa da causa indigena, contribuiram para

que se alcangassem as conquistas constitucionais de 1988.

Essa Carta Magna reconheceu o direito de organizagio, de ma-

nifestagio lingufstica e cultural, de ser e de viver segundo os

pr6prios proietos de sociedade. O texto constitucional rornpeu

com a politica integracionista de homogeneizagio cultural e

6tnica, estabelecendo um novo paradigma baseado na possi-

8s limilss de d0sglye[ir3[ts ili r,atst{{rii!r Cs Wlsr0 2ll

bilidade de pluralismo, superou a tradigao de tratar os [ndios

como "categoria transit6ria" e afirmou o direito i alteridade

cultural (GRUPIONI, 7997).

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Edtrcagio [LDB) re-

forgou as disposig6es da ConstituigSo Federal, incentivando o

desenvolvimento de uma educagSo multi[inter)cultural, com

a finalidade de proporcionar is comutlidades indigenas o seu

reconhecimento perante as demais sociedades. Assim, as re-

formas educacionais para as populag6es indigenas propostas

pelo governo brasileiro v€m propiciando um grande estfmulo

i discussio sobre escolarizagio das e nas aldeias, com in(me-

ros proietos de forrnagdo e capacitaEdo de professores indige-

nas realizados no pais nos irltimos anos (BANIWA, 2014J, com

financiamento priblico e participagSo de secretarias estaduais

e municipais de educagio, universidades e organizag6es nio
governamentais (oN GsJ.

A insergio das quest6es 6tnico-raciais no contexto das re-

formas educacionais nAo tem sido posta como um tema rele-

vante das polfticas pribticas. No que se refere aos estudos de

g6nero em relagio is comunidades indigenas, nota-se ainda

pouca disseminagio. Para Milhomem (2072), essa situagao

ocorre ndo por falta de interesse de pesquisa na irea, mas em

razSo das dificuldades vivenciadas por pesquisadoras/es em

compreender as relagOes de g6nero em comunidades indige-

nas. Assim, o grande desafio posto 6 tirar as questoes de ge-

nero e etnia da invisibilidade para que sela possivel construir

uma agenda de politicas p(rblicas educacionais para os indige-

nas na perspectiva de g6nero.

Assim, em um exercfcio preliminar, o pl'esente texto busca

promover uma reflexao sobre multi(inter)culturalismos6 e re-

56 Neste tmbalho, entetrde-se por nlulti(inter)culturalismo a postura dial6gica, pam

al6m da perspectim da tolerancia, entre os diferentes €lrupos cultumis que se entre-

cruzam ilos espagos sociais, destacando as desigualdades que podem marcar esss

relaqdes e a necessiclade de seu enfrentarnento (CANDAU; l 'EITE, 2006, 20 1 1 )'
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lag6es de g€nero r.lo contexto da educagio escolar indigena rto
Amazonas, e, nesse processo, apesar da tentativa de enfatizar
as diferengas, estas nao s6o consideradas em sua totalidade,
pois, como ser6 identificado, as questdes de g€nero t6m sido

negligenciadas.

EDUCAEAO ESCOLAR INDiGENA?

A Constituig5o Brasileira de 1988, fundada em principios
democriticos, declara que todas e todos sio iguais perante a

lei, sem distingio de nenhuma natureza, e deterrnina que cabe

ao Estado garantir a todos o pleno exercfcio dos direitos cul-

turais e de acesso is fontes da cultura nacional; apoiar e in-

centivar a valorizagdo e difusio das manifestagdes culturais,
proteger as manifestaE6es das culturas populares, indigenas e

afro-brasileiras e as de outros grtlpos participantes do proces-

so civilizat6rio nacional.
Nesse sentido, a cultura, para a Constituigio e para al6m

dela, pode ser vista como elemento importante para o desen-

volvimento de urna nagio ao permitir que a populagio acesse

os bens culturais favorecendo o processo de inclusSo social,

econ6mica, politica, e tamb6m incentivando a tolerAncia e o

respeito is diversidades. O Minist6rio da Cultura (MinC),s7 or-
ganismo federal articulador das politicas priblicas de cultura
no Brasil, afirma que a concepgSo de cultura deve abranger
tr6s dimens6es: a simb6lica, a cidadi e a econ6mica:

A dimensio simb6lica aborda o aspecto da cultura que

considera que todos os seres humanos tonr a capacidade

de criar simbolos que se expressarn etn preticas cultu-

57 Para mais iuformaE6cs, rcessar o endcrego eL'tr6nico do 14 inist6rio da Cultura. Dis-

ponirel ern: <http://w'wcultura.govbr/o-ministerio>. Acesso enr: 17 maio 2{)15.
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rais diversas como idiomas, costumes, culindria, modos

de vestit', crengas, criag6es tecnol6gicas e arquitet6nicas,

e tambem nas lingttagens artisticas: teatro, n1(lsica, artes

visuais, dauga, Iiteratura, circo etc.

A dimensSo cidadi considela o aspecto em que a cultura

6 entendida como um direito bisico do cidadSo. Assim,

6 preciso garantir que os brasileiros participenl mais da

vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espe-

tiiculos de dauga, teatro e circo, exposig6es de artes vi-

suais, filmes nacionais, apresentag6es mtlsicais, expres-

s6es da cultura populac acervo de museus, entre outros.

A dimensio econdmica envolve o aspecto da cultura

como vetor econ6mico. A cultura como um lugar de ino-

vagio e expressSo da criatividade brasileira faz parte

do novo cendrio de desetlvolvimento econ6t't.tico, social-

Inente,usto e sustentivel IMINC, 2015, p. 1)'

Logo, investir em politicas que levem em conta as "culturas'l

a afirmagio da identidade e a diversidade cultural 6 estimular

os valores de autoexpressio de um povo. Segundo Inglehart

e Welzel (20091, as sociedades corn alto grau de autoexpres-

s5o tendem a enfatizar a autonomia individual e a qualidade

de vida, e assim estdo relativanlente propensas a proteger o

meio ambiente, bem como favorecer i igualdade de g6nero, e

mostram-se tolerantes com as miuorias.
Uma educagio que estimule a autoexpresseo e reconhega

os pap6is sociais distintos de g6nero 6 um caminho necessSrio,

tendo em vista que a voz das mulheres indigenas, pela falta do

costurne, foi silenciada. Segundo Milhomem (201'2), o movi-

mento indigena brasileiro foi liderado por homens, e somente

a partir da d6cada de 1990 as tnulheres cometaranl a criar or-

ganizagoes pr6prias para lutar por seus direitos.
A Lei ne 9.394/1.996 determina que, nos curriculos do En-

sino Fundamental e M6dio, o ensino da hist6ria do Brasil leve

280 Sir[uro. dsstnrolvlnn[10 { 
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em consideraqio as contribuig6es das diferentes culturas e et-

nias para a formagSo do povo brasileirr:, especialmente as das

nratrizes indigena, africana e europeia {Att.26, S 4qJ; institui

a obrigatoriedade do estudo da hist6ria e cultura afro-brasi-

leira e indigena nos estabelecimentos de Ensino Fundamental

e M6dio, sejam eles priblicos ou privados {Art' 26-A, SS 1a e

2e); assegura is comunidades indigenas a utilizatao de suas

l(nguas maternas e processos pr6prios de aprer.rdizagem, l1o

Ensino Fundamental [Art. 32, $ 3eJ; institui como dever do Es-

tado a oferta de uma educagSo escolar bilingue e intercultural

para os povos indigenas [Art' TB,caput e Incs. I e II)' Ou seja,

essa legislaqio rep6e o Brasil como um pais plural e reconhece

a importAncia do respeito irs culturas, identidades e difererl-

gas, e tamb6m exige um repensar das relagdes entre educagSo

e culturas no espago escolar.

Se, por um lado, essas temdticas passaraln a ser explicita-

mente colltelnpladas uos cufficulos da rede regular de ensino,

por outro lado, as resolug6es aprovadas pelo Cor.rselho Nacio-

nal de Educagio (CNE), as quais fixam as diretrizes nacionais

para o funcionamento das escolas indigenas e as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educagio das Relag6es Etnico-

-Raciais e para o Ensino de Hist6ria e Cultura Afro-Brasileira e

Africaua, jd defendiam uma educagio especifica, diferenciada

e de qualidade construida em conjunto com os povos.

Entretanto, podemos perceber que nas referidas legisla-

g6es ndo l.ri refer6ncia )s quest6es de g6nero, o que evidencia

que, mesmo o Brasil tendo avangado nas p<lliticas de g6nero

hi pouco mais de uma d6cada, a partir da criagSo da Secreta-

ria de Politicas para as Mulheres da Presid6ncia da Reptiblica,

ern 2003, as politicas nio foram plenamente interiorizadas e

diversificadas para atender as especificidades das mulheres

brasileiras.
No Amazonas, conforme afirmam Albuquerque e Peixoto

(2006), a educagio escolar para as populagoes indigenas tem

sido objeto de desenvolvimento de agoes goverllamentais e sao

decorrentes da Constituigao de 1988, da LDB ne 9'394/1996,

das Dil'etrizes do CNE, da Constituigio do Estado do Amazonas

de 1989 e das reivindicag6es do movimento indlgena, que ao

longo dos anos venl lutando por uma educagio escolar espe-

cifica, rnulti(inter)cultural, diferenciada e aut6noma para os

seus povos. E conquistas dessa luta foram o reconhecimento

pela politica estadual de educagSo escolar indigena da cate-

goria "escola indigena"5s e a criaqio do Conselho Estadual de

EducagSo Escolar Indigena [CEEI/AM).
Mesmo com esse reconhecimento, observa-se que o aces-

so i educagSo ainda 6 limitado. E um exemplo 6 a capital do

Estado do Amazonas (ManausJ, que, segundo dados do Censo

Escolar (20131 do Minist6rio da Educagdo, possui 726 institui-

96es priblicas de educagio bdsica em atividade, sendo que ape-

nas tr6s delas sao reconhecidas como escolas indigenas'sn as

quais atendern 90 alunos. Logo, 6 imprescir-rdivel a arnpliagSo

do acesso escolar diferenciado para as comunidades indige-

nas, possibilitando-lhes uma educagio especifica e o respeito

is caracteristicas 6tnicas e socioculturais.

E inegivel que essas legislagOes introduziram o princfpio

do multi(interJculturalismo e o desejo de que este se constrlra

nas escolas, ganhando vida e transformando realidades' e que

no seu processo desconstrua os modelos padronizadores e

monoculturais dos grupos privilegiados que silenciam as di-

ferengas e reproduzem desigualdades e discriminag6es' Para

Candau t200S], faz-se necess6rio a (inter)relagio entre os di-

IttI響鷲灘性国菫聯鮮i薇見lIII
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ferentes grupos e a pertnanente renovaqio das culturas, seu

processo cle hibriclizagdo e a desvinculagio entre quest6es de

diferenga e de desigualdade, e afirma que 6 no cruzamento, na

interagao, no reconhecimento da dimensio l.rist6rica e social

do conhecinrento que a escola este chamada a se situar'

No que concerne i educagio escolar indigena, Bergamas-

chi (2007, p. 197) aponta que os povos indigenas defendem

"pr6ticas escolares que busquem constituir um modo pr6prio

de ensinar; em di6logo com [...] a educagSo tradicional e a cos-

mologia de seu povo". Ou seja, essa educagio deverd permitir a

cada povo indigena definir e exercital no imbito de sua escola,

os processos pr6prios de ensino e aprendizagem e de produ-

g5o e reprodugio dos conhecimentos tradicionais e cientificos

de interesse coletivo do seu Povo.
E por que um povo ou comunidade indigena lutaria por es-

colas, j6 que ela 6 um espago contradit6rio e ambivalente? So-

bre esse questionamento, Weigel {2003' p. 5) conclui que

tal processo 6 determinado por relag6es politicas, rela-

q6es de forqa e condig6es materiais, no qual os segmen-

tos indfgenas [".] operam mudangas enr: sua cosmologia,

suas concepgdes lnfticas e estdticas, sua lDagia, seus ri-

tuais, suas bases rnateriais e linguas, apropriarrdo-se -
mas tamb6m recriando e reelaborando, de acordo com

cl'it6rios e paradigmas de suas pr6prias cultttras - dos

elementos da cultura dominante.

Os povos indigenas diferem entre si, e tamb6m de outros

povos e segtnentos sociais. Entretanto, pela sua hist6ria de

colonizagio, Inassacres e perseguig6es, tiveraln de elaborar

estrat6gias de resist6ncia com a sociedade envolvente, muitas

vezes implicando a quase perda das suas identidades e tam-

b6rn a ressignificag6o identit6ria. Hoje, esse 6 um ponto a ser

considerado, pois subiaz no imagin6rio da sociedade brasileira
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uma concepgio ideol6gica natttralista e romAntica sobre esses

povos, os quais sao referidos a um passado mitico, sendo con-

traditorianrente negada a sua exist6ncia no presente.

Povos que viram - e hoje ainda veem - as suas linguas, suas

cosmovis6es e costumes serern diminuidos, desprezados e

desrespeitados estao lutando para restabelecer e recuperar

seus territ6rios, vivendo um momento de intenso embate com

o etnocentrismo reinante nas sociedades n5o indigenas. No

entanto, se h6 pontos comuns entre as culturas, trocas entre

modos e costumes, isso ttio p6e por terra as identidades de

um povo, pois uenhum ser humano ou sociedade vive isolado

do contexto e de seu tenlpo.
N5o existern grupos superiores ou inferiores, mas grupos

diferentes. Um grupo pode ter menor desenvolvimento tecno-

l6gico se comparado a outro, mas, possivelmente, 6 capaz de vi-

ver e corlviver com determinado ambieute, al6m de n5o possuir

diversos problemas que esse suposto grupo "superior" possui.

N5o se pode tamb6m negar os recursos tecnol6gicos da contem-

poraneidade, mas cada etnia precisa refletir sobre os condicio-

nantes sociais e econ6micos qtle acolnpanhanl tais recursos.

Os indigenas, ou qualqtter outro povo ou populagio, nio
perdem suas identidades porque possuem escolas com recur-

sos tecnol6gicos, por acessarem - de suas cor-nunidades, tri-
bos ou aldeias - a rede mundial de computadores (internet),

porque possuem celulares ou estao vestindo roupas sint6ticas.

Para Meli6 (2001., apud SILVA, 2007, p. 138, grifos do autor), a

identidade nio 6 a fixagdo sobre o urestno; tanlb6m nao

6 simplesmente it'para frente, tocar numa outra diregdo;

ela 6 dinArllica, se constr6i em tlansito. Pode ser defini-

da cotno o nds em movimento. Significa encontrar-se a si

mesmo em novas situagoes, as quais eu tenho que res-

ponder.

216 EBB0r0. fis0wchiflille " ;d{,tdrr0

, f 
I1r,l,, Lv,( cl:r-l l{(). .. ' (i'rrisiJu I uu !'r I'Nrd rrr

I

29llO/2d15 1620.D? 
I -

I

| | M"ilo Lilro CeNt.lld... eo(flgid. Luu lil 
'r(lJ 

28{tt
I



|

|

ll_

:9/lo/:nl5 l(,:lnlra I ;-
I

Segundo Geertz (1989, p. 15), a cultura 6 um colltexto den-

tro do qual os acontecimelltos sociais podem ser descritos e

ganhar significados. O conceito de cttltura que ele defende

6 essencialmente senti6tico. Act'editando, como Max We-

ber, que o homem 6 um auimal amarrado )s teias de sig-

nificados que ele mestno teceu, assunlo a cultura conto

sendo estas teias e sua aniilise, portanto, nio como unta

ci6ncia experimental em busca de leis, mas como uma

ci€ncia interpretativa, a procura do significado.

Para esse autor, o importante 6 aprofundar a busca pelas

particularidades e as condit6es de entendimento das culturas

localizadas.
E sabido que os ideais da ideologia do discurso do poder

tamb6m podenl ser passados jttnto com os conteidos did6ti-

cos, podendo chegar a se transformarert em valores' Ao re-

conhecer os ef-eitos e o poder do discurso honlogeneizador e

hegem6nico, defende-se, na atualidade, uma educagSo diferen-

ciada para as comunidades indigenas, buscando formar pro-

fessores indios, estimulando que eles nlesmos produzam setts

materiais diddticos, e assim minimizar os efeitos da imposigSo

da globalizaEio excludente e defornlante, ou seia, de uma in-

clusio perversa, a qual classifica, diferencia e exclui.

Ressalta-se, tamb6m, que preconceitos latentes sobre a re-

presentagao social dos indigenas precisam ser repensados, pois

a representaEso brasileira em relagio irs populag6es

indigenas foi hegemonicamente construida a partil de

quatro equivocos bdsicos: 1 - Considefar os indios ho-

mog6neos; 2 - Identificar as culturas indigenas de fornta

"congelada"; 3 - Entetlder as tradig6es indigenas como

atrasadas e, portanto, poftadoras de conhecimentos per-

tencentes ao passado; 4 - O institufdo hegetnotrico tlio
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recotlhece a cultura indigena como uma das matrizes de

fonna92o da identidade brasileila, en.r privil6gio de uma

perspectiva eurocontrica (MONTEIRO, 2007, p. 162-63'

grifos do autor).

Apesar da diversidade dos povos indigenas, nao se pode

deixar de identificar suas relagOes com as desigualdades socio-

econ6micas e de g6nero mais gerais da sociedade. As lutas pela

afirmaqio e positividade das identidades nao ocorrem apenas

no imbito do discurso, pois, por exemplo, quando indios se

afirmam como tais, estao a reivindicar tamb6m direitos corre-

latos, como a terra, seus recursos naturais, saride e educagio

diferenciadas.

A IMPORTANCIA DA PERSPECTIVA DAS RELAqOES

DE GEr{ERO NA EDUCAqaO escoun INDiGENA

Para Miranda e Parente (2014), por meio do conceito de

g6nero, as relag6es entre mulheres e homens passam a ser vis-

tas de uma perspectiva social, cultural e hist6rica, Ievando em

conta os pap€is socialuente atribuidos a cada um dos g6neros

na sociedade, no trabalho, na politica, na familia, nas institui-

g6es e em todos os aspectos das relag6es humanas.

O conceito de g€nero 6 portador de uma ampla complexi-

dade que tellde a variar de acordo com a linha te6rica adotada

- o que tem provocado embates, confrontos, negociagdes e at6

mesnro retrocessos no irnbito das politicas priblicas. A tentati-

va de ado95o das quest6es de g€nero no atual Plano Nacional

de Educagdo IPNE) brasileiro evidenciou essa situag5o. O novo

PNE foi aprovado ern 2014 com vistas a estabelecer nletas e es-

trat6gias para os pr6ximos dez anos. O processo de aprovaqio
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do plano passou por nlomentos de conflitos no que se refere i
tentativa de incorporar as quest6es de 96nero e sexualidade.60

Parlamentares conservadores afirmar:rn1 que quest6es re-

lacionadas a g6nero traria is escolas materiais did6ticos e di-

versos tipos de atividades que incentivariam a homossexuali-

dade; j6 os que estavam a favor dessa incorporagSo defendiam

a promogio do combate contra o preconceito is mulheres e

a homofobia nas escolas. Por6m, mesmo com as dissid6ncias

causadas por ativistas de arnbos os lados, a mengio de g€nero

e sexualidade nio foi incorporada.
A retirada das palavras gOnero e sexualidade do PNE evi-

denciam um retrocesso, pois, enquanto o pais tem realizado

grandes esforgos para criagio de politicas de g6nero, a educa-

g5o caminha de forma oposta, sem ressaltar no ensino a neces-

sidade de descoustrugSo do modo de se portar e pensar sobre

os pap6is de g6nero na sociedade.
Esse conflito desntonstra quio caro tem sido pautar as

quest6es de g6nero em espatos politicos onde de fato pode-

riam gerar transformagdes profundas na sociedade - que diri
entio a inclusio desse debate no imbito da educagio escolar

indfgena? Entendemos que, para essa discussio ser incorpo-
rada no contexto indigena, deveri proporcionar condigdes

polfticas de participaEio e decisio, pautadas na construqSo de

um di6logo, firmado em um conjunto de principios e direitos
integrantes da condigSo e afirmagSo 6tnica, os quais deverSo

direcionar-se para o respeito irs diferengas.

Ou sela, compreende-se que as especificidades dos interes-

ses e necessidades dos indfgenas garantent-lhes, entre outras
questOes, o direito de somente eles, os detentores dessas espe-

cificidades, poderem dizer que modelo de educagdo e de rela-

60 Plano Nacional de Educagio: Por que o ga'trcro assusta tanto? DisPonivel ent

<http://agenciapatriciagalvao.org.br/nrulhcres-de-olho-2/plano-nacional-de-e'
ducacao-por-que-o-genero-assusta-tanto/>. Acesso em: 1 7 ntaio 201 5.
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95o com as questdes de g6nero este adequado aos seus modos
pr6prios de viver, pensar e ser. Isso significa que a autonomia"r
dos povos indigenas deve ser garantida e resguardada, e mais:

indica a vontade dos pr6prios indigenas de serern os respon-
siveis e partfcipes dos processos voltados aos seus povos, is
suas comunidades, e que devem dar concretude, sentido e vida
aos seus direitos.

Pensar uma educagSo verdadeiramente inclusiva e plural,
a qual busca avangar na igualdade entre os g6neros nos povos

indigenas, exige esforgo e reconhecimento da gestio ptiblica
sobre essa demanda. Existem poucas iniciativas de politicas
priblicas no Ambito da educagio para reverter o quadro da

desigualdade entre os g6neros e, quando somada ) discussSo

da perspectiva 6tnica, 6 ainda mais invisivel. Um exemplo de

iniciativa para discutir as quest6es de gCnero na forrnaEio de

professores 6 o curso G6nero e Diversidade na Escola (GDE),

idealizado pela Secretaria de Politicas para as Mulheres, no

ano de 2005, ern parceria conr o Conselho BritAnico.
O curso tem sido oferecido gratuitamente pela Universida-

de Aberta do Brasil [UAB) no formato de ensino a distAncia
com o objetivo de formar professoras/es nas temdticas de 96-
nero, relag6es 6tnico-raciais e orientagio sexual. Trabalhar a

forrnagdo de professores para lidar com as quest6es de gOnero

r-. um passo importante para a mudanga dos valores sociais, e o

GDE, desde a sua criagio, tem cumprido esse papel. A insergdo
do recorte 6tnico ou a criagio de um curso/programa especifi-
co poderia suprir essa lacuna.

61 Cornpreendemos que a autonomia indigena significa permitir-lhes o uso de suas

regrus, que, de acordo conr Luciano (2006), no 6nrbito do Estado brasileiro implica

duas formas possiveis: a prinleir?, corno pcrnrisseo pam que os povos indigenas

se ocupem dos p16prios assuntos e mantenlram seus usos e costunres; a segullda,

como um regime politico-juridico pactuado e nao sonrelte concebido, que impli-
ca a criateo de unra coletividade politica na sociedade nacional, nao isentatrdo de

responsabilidades o Estado e os €loveruos quanto is suas obrigagdes de prestarem

assistAncia e protegio e de salvaguardarem a cidadania.
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A igualdade de g6nero pensada com o recorte 6tnico 6 unr

elemento importante para o desenvolvimento, pois refere-se )
igualdade de direitos, is responsabilidades e is oportunidades
de que os povos indigenas devem goza1 independentemente de

terem nascido homem ou mulher. E por meio da educagSo que

hibitos, costumes e valores sdo [reJconstruidos de uma geragio
para outra. A educagSo possibilita a construESo de ideias politi-
cas, sociais, forrnas de ser e de se comporta4 podendo estimular
o exercicio da tolerAncia e do respeito ao diferente.

Considerando as quest6es at6 aqui expostas, defende-se

a necessidade da promoE6o de planejamentos pedag6gicos e

produgio de material didiitico com a participagio das/os pro-
fessoras/es indfgenas, tanto em portuguOs conlo em suas lfn-
guas maternas, para facilitar o processo de ensino e aprendiza-
gem nas escolas das sociedades indigenas e tamb6m valorizar
e respeitar suas culturas e viv6ncias.

Esse rnaterial seri de grande importincia para subsidiar os

curriculos das escolas, al6m de desencadear um importante
processo de construgio do conhecirnento e pesquisa pelos pro-
fessoras/es e alunas/os. Nessa perspectiva, a professora/or nio
serd um receptor passivo dos saberes da cultura escola! mas

sim um/a pesquisadora/o6 formuladora/or e int6rprete dos sa-

beres socializados por meio do di5logo, do desenho e da escrita.
Os rnateriais diddticos construidos, instrumentos b5sicos

no processo de ensino e aprendizagem, tornam-se, ainda, re-
gistros da mem6ria e cultura local, al6m de servirem como
veiculo de socializagio do saber tanto na p16pria comunida-
de como no intercAmbio com outras comunidades indigenas
e n6o indigenas. Enfiln, torna-se mister contribuir para o pro-
cesso de autonomizacio e protagonismo indigena por meio da

educagAo escolar, propondo a elaborageo de materiais dideti-
cos pelos pr6prios membros das escolas indigenas, que, al6m
de estiraular a agSo criativa, deveri ser socializada com outras
comunidadcs indigenas.
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E nesse contexto que a diversidade se fortalece como te-

mdtica ccntral, pois aborda quest6es que t€m estreita relagio
com as prdticas pedag6gicas vivenciadas e com :ls relaq6es de

poder exercitadas dentro e fora do espago escolar. Entende-se
igualmente oportuno perceber as relag6es de g€nero na edu-

cagio, pois n5o 6 possivel "enfrentar os problernas centrais da

educagdo [...] sem uma adequada apropriagSo do conceito de

g6nero" (CARVALHO, 2008, p. 120).
Cornpreende-se por g€nero uma categoria classificat6ria,

que, como nos diz Macllado (2000J, pode ser o ponto de parti-
da para desvendar as mais diferentes e diversas formas de as

sociedades estabelecerem as relag6es sociais entre os gAneros,

ou seja, as relag6es de gdnero sio "transversais e relacionais",

vinculadas )s relag6es sociais e parte do movimento contradi-
t6rio que permeia a vida de homens e mulheres.

Ao articular o multi(inter)culturalismo com as questoes de

g6nero, aponta-se para a necessidade de nio fixidez nem uni-
versalizagao das relagOes entre homens e mulheres. Renrete i
ideia de que essas relag6es sociossimb6licas sio construidas e

transformiveis, bem como diferentes em cada sociedade, cul-

tura e etnia. "O suposto 6 que todas as sociedades e culturas
constroem suas concepE6es e relag6es de g6nero" IMACHADO,
2000, p.6). Mas ser6 que a escola, em geral, e a educagio escolar
indigena, em particula[ tem proporcionado essa articulagSo?

Sabe-se que muitos assuntos ainda sio tabus nas escolas,

ou sequer s6o discutidos, e os que envolvem as relag6es entre
homens e mulheres na maioria das vezes sio postos na seara

privada e/ou naturalizadas como derivados das dif,erengas de

sexo (biol6gicasJ. Assirn, cornpreender que a fungio da esco-

la n5o 6 reproduzir rnodelos - mas sim transformi-los - 6 o
ponto inicial para a constituigSo de uma escola especffica, di-
fereuciada e plural, que na perspectiva freireana 6 libenadora,
pois o homem 6 um ser de relag6es e nio s6 de contatos, nao

apenas est{ no mundo, mas com o mundo. Estar com o nlun-
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do resulta de abertura i realidade. Por fim, acreditamos que
a conviv6ncia com o diverso, o diferente, proporciona a cons-
trugzlo de uma sociedade mais plur:al, justa, igual, solidiria e

verdadeiramente denlocritica.

coNsrDERAtoES FTNATS

As politicas culturais e identitarias na escola devem estar
relacionadas aos estudos e priticas pedag6gicas, sejam elas

indfgenas ou nio. No cotidiano escolal as priticas culturais e

de afirmagio da identidade devern ter por entendimento que
os sujeitos se constroem nas relag6es com os outros, e que,

mesmo existindo nos homens e nas mulheres caracteristicas
compreendidas conlo permanentes, eles estSo em constante
transforraagdo e construtao, visto que se transformar 6 uma
condiq6o essencialmente humana.

Logo, os curriculos escolares devem respeitar as diferengas
6tnicas, de g€nero, de identidade e de crenga dos seus atores,
e se firmarem nio em caracteristicas monoculturais, mas sim
multifinter)culturais. As propostas pedag6gicas devem pro-
porcionar uma educagSo que promova o respeito, o reconheci-
mellto e a aceitageo do outro, do diferente.

Para as escolas indigenas assegurarem uma educaqio es-

pecifica, multi(inter)cultural, diferenciada e aut6noma, nio 6

suficiente apenas que os conte{dos sejam ensinados por meio
do uso das linguas maternas, mas se faz necessfrio incluir con-
te(dos curriculares propriamente indigenas e acolher os mo-
dos pr6prios de transmissdo e construgSo do saber indigena.
E mais, 6 imprescindivel que a elaboragdo dos curriculos, en-

tendida como processo de permanente construEao, se f'aga em
uma estreita relagio com a escola e a comunidade indigena a
que serve, e sob a orientagio desta.

‐   |||■■●、■■ ‐■・             ,11

‐Ｉ
Ｊ

‐―
一

‐―
一

Entende-se que educagio indigena 6 diferente de escola in-
digena, pois aquela 6 anterior a esta e ultrapassa a concepgio
de se ter alunas/os e professoras/es indigenas na escola, visto
que isso nio faz de uma escola uma escola indigena. Vale ressal-

tar ainda que uma instituigio escolar nio 6 uma escola indigena
s6 porque este no ambiente de [ndios; uma escola ndo se tor-
l1a uma escola indfgena s6 porque transmite os conteirdos que

veem nos livros elaborados pelos nio [ndios, na lingua indigena.
A educagdo indigena tem sua identidade em seus contef-

dos, m6todos de ensino, aprendizagem e avaliagio, segundo a

diversidade 6tnica dos povos. Ela 6 uma realidade que acom-
panha todo o processo de desenvolvimento dos homens e mu-
lheres indigenas, buscando a valorizagio das diferengas e di-
versidades.

No Amazonas, al6m de contribuir para a formagio de uma
identidade regional, acredita-se que o conhecimento das cul-
turas e das identidades ir.rdigenas sio necess6rios para nio
se incorrer no erro de anilises e priticas destituidas de um
contexto hist6rico e cultural especifico, pois um desafio a ser
alcangado pelos povos indigenas 6 vivenciar no cotidiano de

suas escolas urn curriculo multi[inter)cultural que favorega a
construgao das mriltiplas identidades. Nessa diregio, a incor-
poragSo da perspectiva de g€nero para a promogio de uma
educagSo escolar indigena com igualdade de g6nero deve ser
construida a partir das multiplicidades 6tnicas e culturais.
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