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RESUMO 

Este trabalho tem o intuito de averiguar as políticas públicas direcionadas á educação 

indígena no período do governo Lula. Este levantamento permite ao  leitor  uma prévia  do 

que mudou  ou está  em processo de mudança,  que altera   e modifica  a ideia  do que  é, ou  

parece  ser realmente  a  educação  para os povos indígenas. 

Neste levantamento leva-se em conta os documentos  e legislação   da  educação  Escolar 

indígena,  a partir  da constituição  1988,decretos,  diretrizes para política  Nacional  de 

Educação  Escolar Indígena de  1993, Cartas régias, Referencial Nacional  para Escolas 

indígenas  de   1998,   Conselho nacional    de Educação,  Plano    Nacional  de Educação  - 

lei  10.172 de 2001. Este levantamento destes documentos foi  preciso para averiguar   as  

efetivas  mudanças e   continuidades  que  permitiram  uma    alteração  no  trabalho  politico  

na   Educação  Escolar Indígena. 
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POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA EDUCAÇÃO   INDÍGENA : UMA BREVE  VISÃO   

HISTÓRICA 

De 1500 a 1530, os portugueses não tinham o menor interesse na colonização do 

Brasil, pois os seus negócios mais prósperos giravam em torno do comércio oriental. A 

intenção dos  portugueses pelo o Brasil era  explorar  e conquistar sem permitir aos   

conquistados  nenhum direito . Segundo dados do IBGE, em 1570, houve o surgimento da 

primeira lei contra o cativeiro indígena, a qual permitia a prática exclusivamente sob o 

argumento de “guerra justa” . 

O IBGE traz em seu sítio, um demonstrativo das primeiras medidas adotadas em 

favor dos indígenas, antes da independência brasileira, as quais foram:  

a) Em 1609, a edição de uma lei que reafirmou a liberdade dos índios no Brasil;  

b) Em 1686 a criação do Regimento das Missões; 

 c) Em 1755, aprovado o “Directorio”, para a integração do índio na vida nacional;  

d) Em 1758, o “Directorio” foi estendido para toda a América Portuguesa;  

e) Em 1798, a abolição do “Directorio”. 

Em 1680  Portugal    começa  devagar  reconhecer  a  posse dos índio  sobre  as terras 

do  Brasil, por serem  eles  os seus primeiros habitantes.  Neste pensamento de reconhecer a 

importância dos índios  cria-se o alvará  régio  de 1 de abril  de 1680. Porém este alvará não 

foi  levado a  sério     pelos os  colonos. E a prática   contraditória  dos colonos perante o que  

explicitava o   alvará  , muitas vezes  era  estimulado por grandes autoridades da época. 

Um  apoio   explícito  e   visível  sobre está negligência do alvará feita pelos colonos 

foi  a edição  das Cartas Régia. Segundo   (LAROQUE, 2000)  a  vinda da Família Real 

Portuguesa para o Brasil levou D. João VI a publicar as Cartas Régias (13/05/1808; 

24/08/1808 e  05/11/1808), restabelecendo o conceito de “guerra justa” contra os índios 

arredios, possibilitando com isso aprisioná-los e escravizá-los, caso oferecessem resistência . 

A condição  das  Terras  devolutas  permitia  que a Coroa Portuguesa  concedesse   as 

Terras  indígenas   a quem  quis-se. Porque  Terra devoluta significava  uma terra de 

domínio público  sem nenhuma destinação especifica. 

Havia outras formas para controlar  extensões de terras como os aldeamentos que 

eram quantidades de terras  destinada a   grupos de  indígenas  administradas por   ordens  



religiosas na sua  maioria  de  jesuítas, chamado também de regimento   das missões   no 

período 1686, visando em especial  a catequização  e assistência  religiosa.      

Após  o aldeamento sucedeu o chamado de directorio  dos índios, criado  por 

Marquês de Pombal em 1757  e extinto  1798  , marcado  o processo de distribuição   do 

aldeamento   com a  administração  por  laicos. 

Está prática  vai   continuar   durante o império   e também  por  boa parte da  historia  

republicana,  já que a intenção   era confinar   os índios  em pequenas  extensões de  terras , 

limitando na maioria das vezes entorno das aldeias,  sem  preocupação   em    possibilitar  

condições básicas e  necessárias  para   manter  situação sociocultural indígena. 

Esta  política ,  estava ligada a prática   de transformar   os demais espaços  em terras 

devolutas as  quais  se permitia  a titulação a terceiros .   Estas titulações   a terceiros  gerou  

os conflitos   e  os problemas   fundiários  que permanecem até os dias de hoje. 

Após a independência, a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 1824, não 

existem indícios de preocupação com as populações indígenas. O Diploma Legal negou por 

completo a existência da diferença étnica e cultural num Brasil recheado de estrangeiros e 

negligenciou a necessidade de uma política que tratasse das diferenças. 

Em 1950  a primeira  lei  que tratou de regulamentar  a propriedade  privada no 

território brasileiro , assegurando  o território dos índios  , reservando   terras para a sua 

colonização.  O período colonial que 

 reconhecia   aos índios  os primeiros  e naturais  donos da terra. Tempo  depois  o 

império tratou  de criar  novas regras. 

Foram expedidas  instruções que  considerava como devolutas as terras  das aldeias  

que tivessem  sido   abandonados  pelos índios. O presidente  das províncias  começaram  a 

atestar   que  terras indígenas  haviam  sido   abandonados  pelos índios , sem que  isso 

necessariamente  fosse verdade . 

Eram titulações  das terras supostamente abandonadas  pelos índios  eram oferecidas 

a terceiros. Estas titulações  mais tarde passam a ser  chamadas  e expedidas pela  SPI como  

“ certidões negativas”  e  posteriormente  pela  FUNAI  que consiste   em atestar   a quem 

quisesse  provar que uma dada terra não era indígena . 

O texto constitucional de 1891, foi omisso com relação à cidadania dos povos 

indígenas, e, além disso, omisso em face dos problemas relacionados ao genocídio que já 

vinha ocorrendo. Os colonizadores que chegavam da Europa foram responsáveis pelo 



extermínio de muitas populações de indígenas, ‘limpando’ as terras em favor da política 

migratória e expansionista.  

No ano de 1908, uma denúncia à comunidade internacional, de que o governo 

brasileiro estava sendo conivente com o massacre e o extermínio de seus filhos indígenas, 

deixou uma péssima impressão acerca da matéria em um Congresso de Americanistas, que 

aconteceu em Viena. Desde então, O Estado assume para si a tarefa de criação de uma 

estratégia que pudesse, ao mesmo tempo, proteger e integrar os índios à comunidade 

nacional, tornando-os de  certa forma apto  a serem brasileiros. O primeiro órgão criado  

para atender às demandas das questões indígenas foi o Serviço de Proteção ao Índio e 

Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), instituído através do Decreto n. 

8.072/1910. Com relação aos índios, o objetivo era o de identificar os indígenas hostis, atraí-

los e organiza-los em grupos e após, num momento em que tivessem adquirido hábitos 

sedentários, destina-los a pequenos povoamentos. Anos mais tarde, em 1918, com a lei 

federal n. 3.454 o serviço passou a chamar-se Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 

dedicando-se exclusivamente à causa indígena, sob o comando sob o comando do Marechal 

Cândido Mariano da Silva Rondon, o qual era pupilo e seguidor da doutrina positivista de 

Auguste Comte, legitimado pela experiência relacionada ao convívio amistoso com os 

índios. (PEZAT, 1997, p. 127). 

O principal objetivo das políticas do SPI com a ação de confinamento indígena em 

pequenas aldeias, segundo Pezat (1997, p. 125-311), era o de terminar os conflitos entre os 

índios e os agricultores, estabilizando definitivamente estes últimos nas terras, a fim de dar 

início à produção agrícola em larga escala.  

A grande mudança no pensamento do Estado em relação aos índios foi positivada 

através da Constituição Federal de 1934, pois tratou de garantir o direito à posse dos seus 

territórios: “Artigo 129: Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem 

permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.”  

Após esta Constituição, as outras duas que a sucederam limitaram-se a reeditar a 

mesma letra do artigo, sendo que, os ‘silvícolas’ tiveram seu direito expresso no artigo 154 

da Constituição de 1937 e no artigo 216 da Constituição de 1946.  

A Constituição de 1967 manteve o direito de posse das terras indígenas, sua 

inalienabilidade, além de acrescer ao texto legal o direito de usufruto exclusivo das terras e 

das riquezas ali existentes. 

Desde meados do ano de 1957, o SPI entrou em vertiginosa decadência, por 

inúmeros motivos e circunstâncias de ordem política e econômica, além de suspeitas de 



irregularidades envolvendo os seus funcionários. Em 1967, o regime militar tratou da 

extinção do órgão. A partir daí, contextualizada em um momento histórico em que o 

pensamento etnocêntrico dominava fortemente as ideologias e as convicções da sociedade, 

foi criada a FUNAI – Fundação Nacional do Índio. A FUNAI foi criada em 05 de dezembro 

de 1967, através da Lei 5.371, com a missão de proteger os índios. Tal missão é evidenciada 

neste trecho do artigo. 

Art. 1º Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma fundação, com 

patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos termos 

da lei civil, denominada "Fundação Nacional do Índio", com as seguintes 

finalidades: 

        I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política 

indigenista, baseada nos princípios a seguir enumerados: 

        a) respeito à pessoa do índio e as instituições e comunidades tribais; 

        b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto 

exclusivo dos recursos naturais e de tôdas as utilidades nela existentes; 

        c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu 

contacto com a sociedade nacional; 

        d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua 

evolução sócio-econômica se processe a salvo de mudanças bruscas; 

        II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, 

ampliação e valorização; 

        III - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas 

sôbre o índio e os grupos sociais indígenas; 

        IV - promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios; 

        V - promover a educação de base apropriada do índio visando à sua 

progressiva integração na sociedade nacional; 

        VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interêsse coletivo 

para a causa indigenista; 

        VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias 

atinentes à proteção do índio. 

Após   a criação da  FUNAI , foi   promulgada  em 1973   o Estatuto do índio  nome 

dado lei n. 6.001\73 que  visibiliza  a relação do Estado nacional  a sociedade  indígena. O 

Estatuto  segue o mesmo preceito   do  código Civil  brasileiro    de 1916  que  os  índios  

são supostamente capazes   de responder por si  porém    teriam que  ser tutelados  por um  

órgão do Estado neste  caso a Funai- fundação  Nacional do índio  fazia o papel   de tutor  

estatal dos índios. 



 É  importante   exaltar  que ambos  possuía  as  mesmas funções    a  aceleração da 

nacionalização  dos povos indígenas   apesar do  discurso  contrariar  as funções  dos 

principais  envolvidos era : 

Art.1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índio ou silvícolas e das 

comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e 

integrá-los, progressiva e harmonicamente, à comunhão nacional. 

Parágrafo único . Aos índios e às comunidades indígenas se estende a 

proteção das leis do País, nos mesmo termos em que se aplicam os demais 

brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem 

como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei. 

Art.2º cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgão 

das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua comparência, 

para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus 

direitos; 

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que 

possível a sua aplicação; 

II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não 

integradas à comunhão nacional; 

III - respeitar, ao proporcionar aos índios meio para seu desenvolvimento, 

as peculiaridades inerentes à sua condição; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre  escolha  dos seus meios 

de vida e subsistência; 

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, 

proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; 

VI - respeitar, no processo de integração de índio à comunhão nacional, a 

coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, 

usos e costumes; 

VII - executar sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os 

programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; 

VIII - utilizar a cooperação de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, 

tendo em vista a melhoria de suas   condições  de vida  e a sua integração 

no processo de desenvolvimento; 

IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos de 

Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-

lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as 

utilidades naquelas terras existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos  direitos  civis   políticos que 

em fase da legislação lhes couberem. 



 

E possível  perceber  que   o Estatuto do índio apesar  de trazer  Leis  de  

regulamentação  a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, 

trazia um  propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressivamente  e 

harmonicamente, à comunhão nacional. 

Não  considerou  a integração do índio  , individual  ou coletivamente ,á sociedade 

nacional, ainda que se pretende-se de uma forma progressiva  e harmoniosamente  conforme 

a lei , isto implicaria   na perda   dos padrões  culturais indígenas, e a marginalização  social 

dos mesmos .  Logo, a lei do Estatuto que tinha o intuito de proteger os indígenas possuía 

um caráter integracionista, ou seja, visava  integrar o índio na sociedade brasileira   e o 

incentiva para que, aos poucos, abandone-se as suas características tradicionais. 

 

              A CONSTITUIÇÃO  DE 1988  

Assim, considerando as questões políticas, históricas e a evolução das políticas 

públicas tentadas até então, a Constituição de 1988 dedicou um capítulo exclusivamente 

para tratar dos direitos dos índios. Trouxe inúmeras garantias para esses direitos, entre eles o 

reconhecimento das evidentes diferenças culturais, linguísticas, costumes, crenças e 

tradições entre os índios, além de garantir a posse e o usufruto vitalício das terras por eles 

habitadas, sua inalienabilidade e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Em suma, as 

organizações indígenas, bem como a sociedade civil como um todo interpretaram os 

dispositivos legais da Constituição Federal de 1988 como a chancela para que o índio 

pudesse, finalmente, ser índio, viver como índio, falando, pensando e organizando-se em 

sociedade, de acordo com os costumes e tradições da etnia à qual pertença. 

XIV - populações indígenas; 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

     XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento 

de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

 

     XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

     V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas; 



 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado. 

 

     § 3.º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 

cooperativas, ‘levando em conta a proteção do meio ambiente e a 

promoção econômico-social dos garimpeiros. 

 

     § 4.º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão 

prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e 

jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e 

naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. 

 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, 

para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

 

     § 1.º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser 

efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse 

nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma 

da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se 

desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. 
 

 

 

 

 A PARTICIPAÇÃO DO MOVIMENTO INDÍGENA: NA EXIGÊNCIA  DE 

FORMULAÇÃO  E REFORMULAÇÃO  DAS POLÍTICAS PUBLICAS  

DIRECIONADAS PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA .  

 

Desde constituição de 1988 o movimento indígena vem se fortalezando e se estruturando e 

multiplicando e procurando se especializar para atuarem em todas as áreas indigenistas. 

Surgindo em todas as áreas de conhecimentos profissionais indígenas qualificados.  

Por volta  da metade  dos anos 70 começa haver uma mudança   nesse contexto. Ocorre  

mobilizações  de  vários setores   da população  brasileira  para a criação  de entidades  de 

apoio  e colaboração  com os povos  indígenas. O movimento  indígena no Brasil  começa  a 

instituir   se integrando  no amplo  movimento  de reorganização da sociedade civil  que 

caracterizou  os últimos anos  de ditadura militar  no País. 

O movimento indígena no Brasil começa a tomar forma, integrando o amplo movimento de 

reorganização  da sociedade civil que caracterizou os últimos anos de ditadura militar no 

país. Várias comunidades e povos indígenas, superando o processo de dominação e perda de 



seus contingentes de população, passam a se reorganizar para fazer frente às ações 

integracionistas do Estado brasileiro. Em conseqüência, estabelece-se uma articulação entre 

as sociedades indígenas e organizações não-governamentais, com  mudanças importantes 

para a afirmação dos direitos indígenas, abrindo espaços  sociais e políticos para que a 

questão indígena se impusesse no Brasil, exigindo mudanças. (RCNEI ,1998,p.2) 

Nas áreas de saúde e educação, campos clássicos por excelência da criação de ações 

afirmativas destacam-se  iniciativas interessantes relativas aos direitos indígenas, que 

puderam, a partir de 1988, assegurar políticas diferenciadas de atendimento aos índios. 

No caso da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, 

de 20/12/96), em seus artigos 78 e 79, estabelece que compete ao Estado oferecer aos índios 

uma educação escolar bilíngüe, ou seja, simultaneamente em português e nas línguas 

indígenas. 

Os dispositivos legais obedecem ao comando constitucional e têm por objetivo 

proporcionar “a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades 

étnicas e a valorização de suas línguas e ciências”  (Art. 78 da LDB), firmando ainda a 

obrigação da União de apoiar técnica e financeiramente o provimento dessa educação. 

Por sua vez, o Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução nº 3, de 

10/11/99, definiu que compete à União fixar as diretrizes da política de educação indígena, 

cabendo aos estados a tarefa de ofertá-la. Precisamente neste ponto reside a controvérsia até 

hoje não solucionada, já que os povos indígenas, por meio de suas organizações, 

reivindicam que a União assuma diretamente a tarefa do atendimento escolar, tendo como 

base o argumento de que os estados (bem como os municípios) não são capazes e não 

demonstram vontade política de seguir as diretrizes fixadas pelo Ministério da Educação, 

além de dificultarem em muito o repasse dos recursos que recebem da União especialmente 

para este fim. Boa parte dessa falta de vontade política dos estados decorre do fato de que os 

poderes locais são aqueles que mais se opõem a um tratamento digno para os povos 

indígenas, em razão dos conflitos de interesses e das disputas efetivas que ganham 

materialidade no plano local. 

Outra iniciativa interessante a ser destacada no campo da educação indígena é que 

algumas universidades começam a delinear programas de cotas para o ingresso de 

estudantes indígenas em seus cursos. Muito embora a implantação de cotas, como política de 

ação afirmativa, seja alvo de grandes polêmicas no país neste momento, os partidários as 

ações afirmativas justificam sua adoção com o argumento de que esse tipo de política social 



seria apta a atingir uma série de objetivos que restariam normalmente inalcançados caso a 

estratégia de combate à discriminação se limitasse à adoção, no campo normativo, de regras 

meramente proibitivas de discriminação. Numa palavra, não basta proibir, é preciso também 

promover, tornando rotineira a observância dos princípios da diversidade e do pluralismo, de 

tal sorte que venha a operar-se uma transformação no comportamento e na mentalidade dos 

membros da sociedade, cujos ‘mores’ são fortemente condicionados pela tradição, pelos 

costumes, pela história. 

 Sobre esta situação, necessário observar o número ainda bem restrito de 

profissionais indígenas com nível universitário hoje no Brasil para verificarmos que, em não 

havendo uma ação maciça deste tipo, ainda vai levar muito tempo para que os índios 

consigam superar o abismo que os separa dos demais segmentos da sociedade brasileira. 

 Algumas iniciativas pontuais  e  inovadoras estão  fazendo a diferença num país 

onde há poucos se preocupando com isso, um exemplo disso é  a iniciativa da Universidade 

Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), que estruturou um curso de terceiro grau dedicado 

especialmente à formação de professores indígenas, permitindo que aqueles que se 

matriculam possam obter uma formação adequada para lecionar nas escolas indígenas. Com 

relação a este tipo de formação, há algumas outras iniciativas relevantes adotadas por 

organizações indígenas, em conjunto com organizações da sociedade civil e universidades, 

iniciativas estas bastante bem-sucedidas, muito embora se deparem com enormes 

dificuldades financeiras e burocráticas em razão justamente da omissão dos poderes públicos 

no sentido de proverem à adequada a capacitação desses futuros professores. 

E importante salientar  que estas  mudanças  e  conquistas  politicas  que abrangem a 

necessidade da população indígena no processo de educação escolar com qualidade e 

diferença são resultados de uma intensa luta, produto da mobilização indígena e do apoio de 

organizações da sociedade civil. 

 

   As  Novas implementações  de Políticas de educação escolar  indígena  durante o  

governo Lula 

Como lembrado anteriormente houveram grandes mudanças nas políticas direcionas 

a  educação escolar indígena  até o ano de 2001. Mas é visível um grande aumento de 

investimentos e  práticas políticas  no governo Lula e  a busca por supostas soluções para 

melhoria do ensino  escolar para população indígena. 



No governo Lula  a prioridade era educação de qualidade para mais desfavorecidos e 

os considerados a minoria social como possível visualizar no programa na área da educação  

chamado  Uma escola do tamanho  do Brasil ( programa de governo 2002 coligação Lula 

presidente). 

  No  texto de introdução do programa de governo do Lula de 2012  chamado : Uma escola 

do tamanho do Brasil  ... Escolhemos esse título para nosso Programa na área de Educação 

porque ele expressa com exatidão a prioridade que essa política pública terá no Governo 

Lula. (Caderno Temático do Programa de Governo: Uma Escola do Tamanho do Brasil) 

 

Um país como o nosso, cuja população economicamente ativa possui, em média, 

apenas 4 anos de escolaridade tem obrigação de transformar essa situação se quiser construir 

soberanamente seu futuro. 

As concepções, diretrizes e metas a seguir apresentadas representam o acúmulo que o 

Partido dos Trabalhadores e os demais partidos da coligação têm nessa área, fruto da 

trajetória de lutas dos movimentos dos estudantes e trabalhadores da educação, das 

experiências vivenciadas por nossas administrações municipais e estaduais e da atuação das 

nossas bancadas parlamentares. 

Pensar a educação como uma ação relevante na transformação da realidade 

econômica e social do povo brasileiro é pensar numa Escola do Tamanho do Brasil.              

( PALLOCI,2002)  

No Programa há  possibilidades de ajustes importantes para  todos os setores 

educacionais  atingindo também a educação indígena  como podemos ver a seguir: 

Educação escolar indígena. 

A afirmação étnica, lingüística e cultural dos povos indígenas, a defesa de sua 

autonomia, de seus projetos societários, a articulação e o intercâmbio entre os 

conhecimentos originais são princípios que devem orientar as políticas educacionais para 

esse segmento da população brasileira, que resistiu bravamente ao extermínio durante 

quinhentos anos e hoje apresenta índices de crescimento demográfico superiores aos das 

populações não  nativas. 

A educação escolar bilíngüe, adequada às peculiaridades culturais dos diferentes 

grupos, deve ser fornecida por professores índios. A formação inicial e continuada dos 

índios professores deve ocorrer em serviço, concomitantemente à sua própria escolarização.  

A educação indígena deve abranger a elaboração de currículos e programas 

específicos para as escolas indígenas; o ensino bilíngüe; a elaboração de materiais didático-

pedagógicos, bilíngües ou não, para uso nas escolas instaladas em suas comunidades. 



• Propostas 

1. Incentivar a implantação, no período de cinco anos, de programas equivalentes à 

educação  básica destinados aos povos indígenas, respeitando seus modos de vida, suas 

visões de mundo e as situações sociolingüísticas específicas por eles vivenciadas, ampliando 

gradativamente a oferta da educação básica à população indígena na própria escola indígena. 

2. Assegurar a autonomia das escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto 

político-pedagógico, quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a manutenção do 

cotidiano escolar, garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas decisões 

relativas 

à estrutura e ao funcionamento da escola. 

3. Estabelecer a colaboração da União em programas estaduais e municipais, para, 

dentro de três anos, prover as escolas indígenas de equipamentos didático-pedagógicos 

básicos, incluindo bibliotecas, videotecas, laboratórios de informática e outros materiais de 

apoio. 

4. Criar ou ampliar programas voltados à produção e à publicação de materiais 

pedagógicos específicos para os grupos indígenas, elaborados por professores indígenas, 

juntamente com seus alunos e assessores, incluindo livros, vídeos, dicionários e outros. 

5. Promover a correta e ampla informação da população brasileira e latino-americana 

Sobre os povos e as culturas indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a 

Intolerância e o preconceito em relação aos povos indígenas, bem como de promover a 

formação dos  não-índios que junto a eles atuam direta e/ou indiretamente. 

6. Construir coletivamente a política para a educação escolar indígena, por meio de 

um processo metodológico que inclua: 

a) A participação indígena na elaboração, execução e avaliação dos programas e 

Trabalhadores projetos; 

b) A articulação e cooperação interinstitucional, conjugando esforços, parcerias e 

recursos das agências envolvidas com os programas e projetos; 

c) O desenvolvimento integrado dos programas de educação escolar com as demais 

iniciativas no campo da saúde, regularização fundiária e economia indígena; 

d) A combinação de ações previstas no calendário sociocultural dos povos indígenas; 

e) A estruturação e manutenção, no Ministério da Educação (MEC), nas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, de equipes técnicas aptas a coordenar todas as ações de 

educação escolar indígena  desenvolvidas nos Estados e em seus municípios, com autonomia 

de gestão  administrativa e financeira. 



 

Logo  que iniciou  a mandato do presidente Luiz Inácio da silva  houve   um  grande  

interesse de executar as metas  e  propostas  dos projetos  educacionais  direcionado para as 

populações indígenas. 

No que diz a respeito à politica educativa no inicio do governo Lula, as ações do 

MEC voltaram-se basicamente para o acesso a escola de populações de baixa renda e a 

permanência nela. Desta forma, o Programa Diversidade na Universidade continuou a ser a 

única iniciativa do governo federal no âmbito da temática da diversidade na educação.  

O ministro da Educação nomeado pelo presidente Lula no inicio de seu governo foi 

Cristovam Buarque, que permaneceu no cargo ate janeiro de 2004. No primeiro mês de sua 

gestão, o ministro lançou o Programa Brasil Alfabetizado. A sua meta  inicial consistia na 

erradicação do analfabetismo no Brasil ate o ano de 2006 e, para tanto, o MEC propunha 

parcerias com organismos governamentais e não governamentais que tivessem experiência 

em alfabetização de jovens e adultos. O Programa previa também ações voltadas para a 

formação de alfabetizadores.  

Com  iniciativa de erradicação  do analfabetismo  foram criadas legislações  que 

abrangeram a  educação indígena  como: 
 

 Lei  n°11645, de  10 de março   de 2008 –Altera a lei  n°9.394, de  20 de dezembro  

de 1996 , modificada pela lei  N° 10.639, de  9 de janeiro  de 2003  , que estabelece  

as diretrizes   e bases  da educação  nacional, para incluir  no currículo  oficial  da 

rede  de ensino  a obrigatoriedade da temática “historia  e cultura afro brasileira  e 

indígena”. 

 Portaria  interministerial  n° 1459 de 30  de dezembro   de 2010 dispõe sobre a 

operacionalização do fundo  de manutenção  e desenvolvimento  da educação básica 

e valorização dos profissionais  da educação  básica  e  de valorização dos 

profissionais  da educação- fundeb 

 Anexo  I – valor anual por aluno  estimado, no âmbito  do distrito  federal  e dos 

estados , a estimativa de receita do fundeb 2011 

 Anexo II-Cronograma  de repasses  da complementação  da União  ao Fundeb 2011 

 Anexo III-Valor por aluno /ano  , por  estado   e distrito federal , do Fundeb. 

 Decreto n° 6.861, de  27  de maio  de 2009-dispõe sobre a educação escolar  indígena 

, define sua organização  em territórios etnoeducacionais, e dá  outras providências. 



 Portaria   Funai n° 849/pres, de 4   de Agosto   de 2009-orientaçções  para seleção 

dos estudantes  indígenas  no ensino   superior  ao recebimento  de apoio  financeiro  

da Funai  e sua manutenção. 

Apesar de todas as mudanças na a execução das necessidades da  educação  escolar 

indígenas era necessário   assinalar ao inicio do governo Lula o  Ministério da Educação, 

ainda  contava  com  as   iniciativas  que lembravam  da  gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, e formuladas na esteira da Conferência de Durban, como o Programa Diversidade 

na Universidade, instituído pela Lei 10.558, de 13 de novembro de 2002, porém foi 

executada completamente  no Governo Lula, através  da utilização dos  recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID. E foram redimensionadas e as equipes 

executivas dessas políticas teriam de enfrentar desafios muito mais amplos, entre eles os de 

fazer face à imensa lacuna de conhecimento e intervenção governamental que é o ensino 

médio a que se submetem os estudantes indígenas. Além disso, também teriam de fazer face 

aos imperativos de formação universitária dos professores indígenas e à demanda por outros 

cursos específicos, por um lado, e à busca de uma participação mais equânime nos cursos 

regulares das universidades públicas e privadas... (LIMA, HOFFMANN,2004, P.15) 

 

Considerações  Finais  

 A averiguação  das políticas públicas direcionadas á educação indígena no período do 

governo Lula. Permitiu visualizar uma prévia  do que mudou  ou está  em processo de 

mudança,  que altera   e modifica  a ideia  do que  é, ou  parece  ser realmente  a  educação  

para os povos indígenas. 

Levando leva-se em conta os documentos  e legislação   da  educação  Escolar indígena,  a 

partir  da constituição  1988,decretos,  diretrizes para política  Nacional  de Educação  

Escolar Indígena de  1993, Cartas régias, Referencial Nacional  para Escolas indígenas  de   

1998,   Conselho nacional    de Educação,  Plano    Nacional  de Educação  - lei  10.172 de 

2001.  

Neste levantamento  foi  possível perceber  efetivas  mudanças e   continuidades  que  

permitiram  uma    alteração  no  trabalho  politico  na   Educação  Escolar Indígena. 

 



Como o reconhecimento da diversidade durante o governo  do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003–2010).  A criação de programa e ações  dirigidos aos povos indígenas pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da 

Educação. 

E possível perceber  que o carro chefe  do  governo Lula   foi  as políticas   Educacionais 

indígenas,   e os responsáveis  pela sua formulação   foi  o SECAD,  por causa  da 

necessidade da institucionalizar  a escola indígena    permitindo  possibilidades    aos 

estudantes indígenas     a  terem a acesso aos programas   em educação    oferecido no 

governo Lula, em paralelo  com estes  programas  para  formação de estudantes  havia   a 

necessidade   de ações    especificas   para formação de professores   indígenas   e  a 

formulação   e   divulgação    de matérias    didáticos   e paradidáticos   específicos  e 

diferenciados. 

A criação de uma secretaria voltada para a diversidade permitiu reunir politicas dirigidas 

àqueles que tiveram menos chances de acesso aos sistemas de ensino, como os povos 

indígenas. 

Com as secretarias de diversidade foi possível reconhecer direitos diferenciados e combater 

a desigualdade de  acesso e permanência nas escolas aos que sofrem discriminação causada 

pela desvalorização e a desconsideração das diferenças étnico-raciais, culturais, de 

identidade sexual e de gênero.  
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